
“DIGNIDADE”

Fala do Velho do Restelo ao 
astronauta   José Saramago 

Aqui na terra a fome continua
A miséria e o luto
A miséria e o luto e outra vez a fome
Acendemos cigarros em fogos de napalm
E dizemos amor sem saber o que seja.
Mas fizemos de ti a prova da riqueza,
Ou talvez da pobreza, e da fome outra vez.
E pusemos em ti eu nem sei que desejos
De mais alto que nós, de melhor e mais puro.
No jornal soletramos de olhos tensos
Maravilhas de espaço e de vertigem.
Salgados oceanos que circundam
Ilhas mortas de sede onde não chove.
Mas a terra, astronauta, é boa mesa
(E as bombas de napalm são brinquedos)
Onde come brincando só a fome
Só a fome, astronauta, só a fome.

http://portodeabrigo.do.sapo.pt/index.html

Dizer Não 

Vergílio Ferreira, in 'Conta-Corrente 1'

Diz NÃO à liberdade que te oferecem, se ela é só a 
liberdade dos que ta querem oferecer. Porque a 
liberdade que é tua não passa pelo decreto 
arbitrário dos outros. 

Diz NÃO à ordem das ruas, se ela é só a ordem do 
terror. Porque ela tem de nascer de ti, da paz da 
tua consciência, e não há ordem mais perfeita do 
que a ordem dos cemitérios. 

Diz NÃO à cultura com que queiram promover-te, 
se a cultura for apenas um prolongamento da 
polícia. Porque a cultura não tem que ver com a 
ordem policial mas com a inteira liberdade de ti, 
não é um modo de se descer mas de se subir, não 
é um luxo de «elitismo», mas um modo de seres 

humano em toda a tua plenitude. 

Diz NÃO até ao pão com que pretendem 
alimentar-te, se tiveres de pagá-lo com a renúncia 
de ti mesmo. Porque não há uma só forma de to 
negarem negando-to, mas infligindo-te como 
preço a tua humilhação. 

Diz NÃO à justiça com que queiram redimir-te, se 
ela é apenas um modo de se redimir o redentor. 
Porque ela não passa nunca por um código, antes 
de passar pela certeza do que tu sabes ser justo. 

Diz NÃO à verdade que te pregam, se ela é a 
mentira com que te ilude o pregador. Porque a 
verdade tem a face do Sol e não há noite 
nenhuma que prevaleça enfim contra ela. 

Diz NÃO à unidade que te impõem, se ela é 
apenas essa imposição. Porque a unidade é 
apenas a necessidade irreprimível de nos 
reconhecermos irmãos. 

Diz NÃO a todo o partido que te queiram pregar, 
se ele é apenas a promoção de uma ordem de 
rebanho. Porque sermos todos irmãos não é 
ordenanmo-nos em gado sob o comando de um 
pastor. 

Diz NÃO ao ódio e à violência com que te queiram 
legitimar uma luta fratricida. Porque a justiça há-
de nascer de uma consciência iluminada para a 
verdade e o amor, e o que se semeia no ódio é 
ódio até ao fim e só dá frutos de sangue. 

Diz NÃO mesmo à igualdade, se ela é apenas um 
modo de te nivelarem pelo mais baixo e não pelo 
mais alto que existe também em ti. Porque ser 
igual na miséria e em toda a espécie de 
degradação não é ser promovido a homem mas 
despromovido a animal. 

E é do NÃO ao que te limita e degrada que tu hás-
de construir o SIM da tua dignidade. 

FONTE: http://www.citador.pt/textos/dizer-nao-
vergilio-antonio-ferreira 

http://www.citador.pt/textos/dizer-nao-vergilio-antonio-ferreira
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Poeta castrado, não!

Ary dos Santos 

Serei tudo o que disserem
por inveja ou negação:
cabeçudo   dromedário
fogueira de exibição
teorema   corolário
poema de mão em mão
lãzudo   publicitário
malabarista   cabrão.
Serei tudo o que disserem:
Poeta castrado   não!

Os que entendem como eu
as linhas com que me escrevo
reconhecem o que é meu
em tudo quanto lhes devo:
ternura  como já disse
sempre que faço um poema;
saudade que   se partisse
me alagaria de pena;
e também uma alegria
uma coragem serena
em renegar a poesia
quando ela nos envenena.

Os que entendem como eu
a força que tem um verso
reconhecem o que é seu
quando lhes mostro o reverso:

Da fome já não se fala
- é tão vulgar que nos cansa -
mas que dizer de uma bala
num esqueleto de criança?

Do frio não reza a história
- a morte é branda e letal -
mas que dizer da memória
de uma bomba de napalm?

E o resto que pode ser
o poema dia a dia?
- Um bisturi a crescer
nas coxas de uma judia;

um filho que vai nascer
parido por asfixia?!
- Ah não me venham dizer
que é fonética a poesia!

Serei tudo o que disserem
por temor ou negação:
Demagogo   mau profeta
falso médico   ladrão
prostituta   proxeneta
espoleta   televisão.
Serei tudo o que disserem:
Poeta castrado   não!

http://portodeabrigo.do.sapo.pt/index.html

Cantiga do ódio  Carlos de Oliveira

O amor de guardar ódios 
agrada ao meu coração, 
se o ódio guardar o amor 
de servir a servidão. 
Há-de sentir o meu ódio 
quem o meu ódio mereça: 
ó vida, cega-me os olhos 
se não cumprir a promessa. 
E venha a morte depois 
fria como a luz dos astros: 
que nos importa morrer 
se não morrermos de rastros? 

http://portodeabrigo.do.sapo.pt/index.html
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Rotina   Eugénio de Andrade, As mãos e os  
frutos

Passamos pelas coisas sem as ver,
gastos, como animais envelhecidos:
se alguém chama por nós não respondemos,
se alguém nos pede amor não estremecemos,
como frutos de sombra sem sabor,
vamos caindo ao chão, apodrecidos.

http://portodeabrigo.do.sapo.pt/index.html

Aos ricos que dão
Walt Whitman

O que me dais aceito com alegria,
Um pouco de comida, uma cabana e um jardim, 
um pouco de dinheiro,
logo que esteja na companhia dos meus poemas,
Um quarto de viajante e o pequeno-almoço 
quando ando pelos Estados
- por que havia eu de ficar envergonhado por 
declarar tais dávidas? por que havia eu de ficar 
envergonhado por dá-las a conhecer?
Porque eu próprio não sou como aqueleque nada 
concede ao homem e à mulher,
Porque eu concedo a qualquer homem ou mulher 
o acesso a todas as dávidas do universo.

Whitman, Walt (2002) Folhas de Erva. Vol.I. 
Lisboa: Relógio d’Água

Canção da sopa
Bertolt Brecht

1
Se não tens sopa
Como te vais defender?
Tens que todo o Estado
De baixo a cima revolver
Até que tenhas sopa.
E então vais tu de vento em popa.

2
Se não encontras trabalho
Tens mesmo que te defender!
Então tens que todo o Estado
De baixo a cima revolver
Até seres o teu próprio patrão.
Terás então trabalho, pois então!

3
Se da vossa fraqueza se pôem a rir
Não há nenhum tempo a perder
Tendes de ver e cuidar
Que os fracos todos tratem de marchar
E então sois vós um grande poder
E nenhum mais rirá, ides ver.

Brecht, Bertolt (2007) Poemas. Porto: Edições Asa.

CITAÇÕES “DIGNIDADE”

"Apenas é digno da vida aquele que todos os  
dias parte para ela em combate." Autor - Goethe

"Um lavrador de pé é maior que um fidalgo de  
joelhos." Autor – Franklin, Benjamim

"Se você agir sempre com dignidade, pode não  
melhorar o mundo, mas uma coisa é certa:  
haverá na Terra um canalha a menos." Fonte - 
Confúcio segundo- Fernandes, Millôr 

http://www.citador.pt/frases/citacoes/a/millor-fernandes
http://www.citador.pt/frases/citacoes/a/benjamin-franklin
http://www.citador.pt/frases/citacoes/a/johann-wolfgang-von-goethe
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"Falam da dignidade do trabalho. Bah! A  
dignidade está no ócio." Autor – Melville, 
Hermann 

"A dignidade não se introduziu no mundo senão  
para abrigo daqueles que a não logram." Fonte - 
Obras Escolhidas Autor - Vieira , António 

"Fazer mais ostentosa a dignidade do que ela é  
em si, é afectar fortunas; e se lográ-las é motivo  
para a inveja, afectá-las é estímulo para o ódio." 
Fonte - Obras Escolhidas Autor - Vieira , António 

FONTE: 
http://www.citador.pt/frases/citacoes/t/dignidade 

«Quando alguém compreende que é contrário à  
sua dignidade de homem obedecer a leis  
injustas, nenhuma tirania pode escravizá-lo.» 
Mahatma Gandhi 

«A dignidade pessoal e a honra não podem ser  
protegidas por outros. Devem ser zeladas pelo  
indivíduo em particular.» Mahatma Gandhi 

«Uma conduta irrepreensível consiste em manter  
cada um a sua dignidade sem prejudicar a  
liberdade alheia.» Voltaire 

«Não existe outra via para a solidariedade  
humana senão a procura e o respeito da  
dignidade individual.» Pierre Nouy 

«A nossa dignidade consiste no pensamento.  
Procuremos pois pensar bem. Nisto reside o  
princípio da moral.» Blaise Pascal 

«Representar é aprender a viver além dos  
levianos sentimentos, na verdadeira dignidade.» 
João Guimarães Rosa 

«É preciso auto-disciplina interior, maturidade  
intelectual, seriedade moral, senso de dignidade  
e de responsabilidade, todo um renascimento  

interior do proletário. Com homens preguiçosos,  
levianos, egoístas, irrefletidos e indiferentes não  
se pode realizar o socialismo.» Rosa Luxemburgo 

«Não é digno de saborear o mel aquele que se  
afasta da colméia com medo das picadelas das  
abelhas.» William Shakespeare

«Para conseguir a amizade de uma pessoa digna  
é preciso desenvolvermos em nós mesmos as  
qualidades que naquela admiramos.» Sócrates 

«O homem é feito visivelmente para pensar; é  
toda a sua dignidade e todo o seu mérito; e todo  
o seu dever é pensar bem.» Blaise Pascal 

«A humanidade não é um estado a que se  
ascenda. É uma dignidade que se conquista.» 
Jean Vercors

«Não é no espaço que devo procurar minha  
dignidade humana, mas na organização do meu  
pensamento. Não me fará bem possuir terras.  
Pelo espaço o Universo me agarra e me engole  
como uma partícula; pelo pensamento sou eu  
que o agarro.» Blaise Pascal 

«Com dignidade nas minhas velhas roupas -
o espantalho»  Stefan Theodoru 

«Os carácteres mais sociáveis são, às vezes,  
aqueles que menos dignidade possuem.» George 
Sand 

«A cultura do espírito aumenta os sentimentos  
de dignidade e de independência.» Herbert 
Spencer 

"No reino dos fins, tudo tem ou um preço ou uma  
dignidade. Quando uma coisa tem preço, pode  
ser substituída por algo equivalente; por outro  
lado, a coisa que se acha acima de todo preço, e  
por isso não admite qualquer equivalência,  
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compreende uma dignidade." Immanuel Kant 

"Cada coisa tem o seu valor; ser humano, porém  
tem dignidade" Kant

«Todas as pessoas nascem livres e iguais em 
dignidade e direitos. São dotadas de razão e  
consciência e devem agir em relação umas às  
outras com espírito de fraternidade.» Art. 1º 
Declaração Universal dos Direitos Humanos 
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