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O autor Gustavo de Souza
Pinto, vulgo Joey, lança seu
primeiro livro solo "Contos e
poesias em tempos de pandemia",
obra que esteve encubada nas
periferias distante da norma
culta
e
da
academia,
a
princípio
materializado
em
formato
de
zine
e
posteriormente
virtualizado
hospedado em um blog, estas
cartas,
crônicas,
poesias,
acrósticos e contos.
Contendo
23
crônicas,
carta e contos, 23 poesias e 4
acrósticos, que retrata suas
experiências como educador e a
realidade vivida e sentida nas
periferias,
a
falta
de
recursos, a solidariedade, a
vulnerabilidade
social,
a
inoperância do Estado e a
dinâmica de sociabilidade no
ambiente periférico, antes e
durante a pandemia, com um
linguajar próprio, peculiar e
mantendo
a
identidade,
com
traços autobiográficos; a obra
é um compilado de escritos
apresentado de forma atemporal.

Gustavo de Souza Pinto “Joey” é
cozinheiro, músico, ativista
sócio-cultural,
historiador,
educador, professor e escritor
autodidata.

Devolutiva e considerações
dos leitores:
Palavreado simples, do dia a
dia. Opinião forte no mesmo
compasso das lutas, convicções
e histórias vividas. Assim é o
professor Joey. Um ser humano
ímpar. Coração generoso e mente
brilhante.
Ajudou-me muito, absurdamente
nesse meu início na educação.
Não fosse por ele hoje não
seríamos colegas de profissão.
Gratidão se resume.
Diante todas as adversidades
encontrou
inspiração
para
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escrever e nos presentear com
suas vivências. Num mundo tão
cruel, aquém de empatia e nesse
momento
imensurável
de
pandemia,
suas
palavras
cotidianas
e
realidade
de
muitos de nós, nos servem de
alento. Não estamos sozinhos. É
gente como a gente. Dentre suas
verdades e poesias nas páginas
do livro, cabe a mim toda
admiração.
Parabéns
pelo
trabalho professor.
Gabriela Hernandes (Professora
da rede pública. Leme-SP)
Na semana retrasada, recebi
minha
cópia
de
"Contos
e
Poesias em Tempos de Pandemia",
de autoria do caro amigo Joey
Pinto. Joey é (anti) músico,
entusiasta
do
underground,
educador e anarquista, e neste
livro relata um pouco de suas
experiências e andanças nestes
multiversos
cotidianos,com
personagens
reais,cujas
histórias
e
destinos
nos
inspiram
a
uma
reflexão
existencial
oportuna,
especialmente diante do momento
sensível
e
delicado
que
atravessamos atualmente.Leitura
recomendada.
Jefferson Trazia (Anti-músico e
advogado- Bauru-SP)
Terminei de ler esse livro faz
mais ou menos dois meses.
É do meu amigo Joey Pinto,
professor de história da rede
pública,
ativista
cultural,

chefe
de
cozinha
vegano,
escritor,
fanzineiro
entre
outras correrias.
Uma
leitura
instigante,
narrando a vida na periferia do
interior de São Paulo e também
das
escolas
públicas.
Identifiquei-me muito com o
livro,
pois
há
grande
semelhança
com
a
minha
história.
Um
livro
que
recomendo parabéns Joey por
esse belíssimo trabalho.
Não definição melhor: ( Apenas
mais um sobrevivente).
Lincoln Ribeiro (Professor de
geografia da rede pública de
Ribeirão Preto-SP)

https://www.youtube.com/watch?v=mV9Fv
ybh47k

Para
maiores
informações
e
conhecer a obra, contactar o
escritor:clioprojetosculturais@
gmail.com

