DEZEMBRO em SINCRETISMOS
Jomard Muniz de Britto1
Iemanjá: mãe das águas primordiais.
Tupã: senhor de florestas deva$tadas.
Maria: em nome do pai Caymmi para Godard.
Cristo: crucificado em assembleias eletrônicas.
Diana: moura caçadora de escritas em blog.
Apolo: fora e dentro de Academias Dionisíacas.
Tempo: rei, pai Joaquim nos pelourinhos do mundo.
Desejo: entrelugares da Lei aos contra-poderes.
Mercado: onipresença de magias consumistas.
Kaos: da poeticidade ao pragmatismo dos natais.
E outros carnavais pelas estações da folia.

1

Nasceu na cidade do Recife – Arrecife de Desejo? – em 8 de abril de 1937. É também cidadão
pessoense e natalense. Graduado e Licenciado em Filosofia pela Universidade do Recife, atual UFPE.
Iniciou sua carreira profissional como professor de Filosofia em cursos secundários. integrou a equipe
inicial do Sistema Paulo Freire de Educação de Adultos, tendo sido aposentado pelo regime de 1964.
Participou das movimentações tropicalistas no Nordeste. Manteve-se na UFPB até o AI-5. Na década
de 70 somente conseguiu lecionar na Escola Superior de Relações Públicas, entidade privada.
Coordenou treinamentos em comunicação e criatividade para empresas e instituições. Com a anistia
em 1980 retorna às universidades federais da Paraíba e de Pernambuco. Nessa área fronteiriça entre
prosa e poesia, a que se prefere denominar de poeticidade, editou os seguintes livros: Inventário de um
feudalismo cultural (1979), em parceria com o artista plástico Sérgio Lemos; Terceira aquarela do Brasil (
1982) com programação visual de Anacleto Elói; Bordel brasilírico bordel (1992) com ilustrações de
Bernardo Dimenstein; Arrecife do Desejo (1994) e Outros Orf’eus (1995), com projeto gráfico e
ilustrações de João Denys Araújo Leite; Pop filosofia – o que é isto? (1997), um livro em CD com textos
declamados e musicados; Atentados poéticos (2002), a convite das edições Bagaço, uma coletânea de
textos e bricolagens, com capa e arte-final de João Denys. (Texto extraído do blog de Antonio Miranda:
http://www.antoniomiranda.com.br/poesia_brasis/pernambuco/jomard_muniz_dbritto.html)
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