
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

CADÊMICA a 

Edição II – Ano II – Junho de 2016 

Academia de Letras dos Estudantes da Universidade Mackenzie 

                 Edição Comemorativa – 60 anos de Academia 

 

Revista Acadêmica 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

SUMÁRIO 
 

 

04 – Os atuais membros da Academia de Letras dos Estudantes.  

06 – Descrição da Academia dos Estudantes – Relembrando um 

pouco de nossa história de 60 anos. 

07 – Nossa irmã AML - Uma carta do Presidente da AML à Academia 

dos Estudantes. 

 

09- Um texto de abertura. 

 

11 – Edital para Novos Membros. 

 

12 – Retalhos e Textos. 

 

54 - FIM 

 

 

 

 



4 
 

01 - Membros da Academia de Letras dos Estudantes da 

Universidade Mackenzie 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cadeira Patrono Estudante

1 Dante Alighieri Cadeira Vaga

2 Gregório de Matos Danilo Souza Costa (Direito)

3 Luis Gama Leonardo Ribeiro (Direito - Mestrado)

4 Álvares de Azevedo Cadeira Vaga

5 Augusto dos Anjos Cadeira Vaga

6 Anton Tchekhov Ana Paula Ricco Terra (Direito)

7 Monteiro Lobato Cadeira Vaga

8 Fernando Pessoa Cadeira Vaga

9 Carlos Drummond de Andrade Danielli Morelli (Doutorado - Letras)

10 Mario Quintana Marco Antônio Ferreira Lima Filho (Jornalismo)

11 Evandro Lins e Silva Bruna Bianca Brandalise Piva (Direito)

12 Jorge Amado Cadeira Vaga

13 Nelson Rodrigues Leonardo Mariuzzo Plens (Direito)

14 Clarice Lispector Aidil Prado (Direito)

15 Antonio Carlos Jobim Cadeira Vaga

16 Vinicius de Moraes Jonathan Estevam da Silva Martins (Direito)

17 Machado de Assis Otávio Coelho (Direito)

18 Mia Couto Mariana Santos Brito (Biologia)

19 Manuel Bandeira Beatriz Campos (Direito)

20 José Saramago Verimar Guimarães (Direito)

21 Ariano Suassuna Noemi Macedo (Direito)

22 Luís Vaz de Camões Luiz Roberto Rodrigues Junior (Direito)

23 Ferreira Gullar Carlos Mota (Direito)

24 João Guimarães Rosa Breno Silva Oliveira (Direito)

Antiga

8 Fernando Pessoa Felipe Righetti Ganança (Direito - Formado - 2013)

7 Monteiro Lobato Karina Azevedo Simões de Abreu (Direito - Formada - 2014)

12 Jorge Amado Larissa Martinez Arten (Letras - Formada - 2015)

15 Antonio Carlos Jobim Wilson Victorio Rodrigues (Direito - Formado - 2016)

4 Álvares de Azevedo Arthur Fernandes G. Rodriguez (Direito - Formado - 2016)

5 Augusto dos Anjos Gabriel Possamai Boneto (Direito - Formado - 2015)

1 Dante Alighieri Aurélio Tadeu Luiz Barbato (Direito - Formado - 2015)

Ex-Presidente da ABAMACK (2011/2013)

Antigo membro da Academia (1956) - Direito - Mackenzie

Conselho de Veteranos - Formados

Estudantes Membros - 2º Sem/2016

Membros Honorários
Guilherme Ramalho Neto

Armando Iazzetta
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02 – Descrição da Academia 
 

Academia de Letras dos Estudantes da Universidade Mackenzie nasceu em 1956 por 
iniciativa dos estudantes da Faculdade de Direito que, unidos pela alma exploradora 

dos primeiros anos da Universidade, resolveram fundar uma entidade capaz de 

desenvolver o espírito literário dentro dos diversos cursos da instituição. Após as 

primeiras décadas, a Academia perdeu adeptos e acabou se tornando uma instituição 
sem membros ativos. Nesses anos, diversas ações foram executadas com o objetivo 

de reerguê-la, mas, apenas em 2012, por iniciativa do Centro Acadêmico João Mendes 

Jr., órgão de representação estudantil da Faculdade de Direito do Mackenzie, 

finalmente, a Academia de Letras dos Estudantes foi refundada. Atualmente, a 
Academia conta com 40 cadeiras, ocupadas exclusivamente por estudantes dos 

cursos de graduação e pós-graduação da Universidade. Após a formação, os 

membros compõem o Conselho de Veteranos, em número infinito. A finalidade da 
Academia de Letras dos Estudantes da Universidade Mackenzie é fomentar a 

produção e o debate literário dentro da Universidade, contribuindo para o 

desenvolvimento pleno dos estudantes e da literatura nacional. A Academia de Letras 

dos Estudantes tem como irmã a Academia Mackenzista de Letras, entidade fundada 
em 2015 por ilustres escritores vinculados à Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
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03 – Nossa irmã AML 

Uma carta do Presidente da AML à Academia dos Estudantes 
 
Meus jovens Colegas da Academia de Letras dos Estudantes da minha significativa 

Universidade Mackenzie. 

 

Com grande emoção escrevo essas poucas linhas de saudação aos jovens 
acadêmicos literários. 

 

Na qualidade de Presidente da novel Academia Mackenzista de Letras e que reúne 

personalidades mackenzistas no campo da literatura estrictu senso ou na literatura 
científica como na da pedagogia, engenharia, arquitetura, personalidades intelectuais 

formados pela Universidade Mackenzie e/ou os que tenham vinculação com ela há 

mais de cinco anos em qualquer área do saber, fico orgulhoso e motivado a dizer que 
essa juventude está no caminho certo ao produzir tal iniciativa. 

 

A Academia de Letras, que tenho a honra de presidir, seguindo o modelo pioneiro da 

Academia Francesa de Letras (“Academie Française”) fundada por Richelieu em 1635, 
ao depois adotada no Brasil por Machado de Assis, Ruy Barbosa e outros, no Rio de 

Janeiro, em 1897 e, finalmente, em 1909 a Academia Paulista de Letras, adotou em 

seus quadros o “numerus clausus” de 40 (quarenta membros) ou seja, vitalícios cuja 

vaga surgirá sempre após a morte de um de seus membros. 
 

E tão seletiva é a escolha de seus membros que, até o momento, só foram investidos 

parte de seus membros, todos em cerimônias programadas. 
 

Seletivo é também os nomes dos patronos das quarenta cadeiras, todos 

personalidades falecidas e destaque na vida cultural brasileira com relação direta ou 

indireta com a Universidade Mackenzie desde sua gênese na fundação da Escola 
Americana no século IX. 

 

Por disposição estatutária o Magnífico Reitor da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie será sempre presidente honorário da Academia. 
 

Sobre o aspecto jurídico e legal a AML efetiva o princípio constitucional contido no 

artigo 215 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que em seu 
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caput estabelece: “O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais 
e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a 
difusão das manifestações culturais”. 
 

A AML- Academia Mackenzista de Letras tem o orgulho de ter sido, ao que tudo indica, 

a primeira Academia de Letras relacionada a uma universidade brasileira, seja ela 

pública ou privada! 
 

Por tudo isso, jovens colegas acadêmicos, não poderíamos deixar de externar nossa 

satisfação pela refundação da Academia de Letras dos estudantes de nossa 

Universidade pois, com certeza, do debate e da aplicação intelectual de cada um de 
seus membros desenvolverá a pequena planta que ao longo do tempo se 

transformará em frondosa árvore do saber! 

 
As portas de nossa AML está e estarão sempre abertas para os jovens Acadêmicos, 

voltados todos para uma iteração produtiva do saber. 

 

NELSON CÂMARA 
Presidente da AML – Academia Mackenzista de Letras 
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04 - Um texto de abertura 

Por Marco Antônio Ferreira Lima Filho 
 

Receita 
 

Comecei a enxergar a literatura como uma vertente da medicina. Claro que os 

médicos também usam livros e se baseiam por eles, mas me refiro na forma que a 
literatura incorpora as ferramentas da medicina. A página em branco é como uma 

doença horrível para nossos escritores. Estes, por sua vez, se assemelham a 

médicos que farão de tudo para ajudar a curar este paciente (o livro não escrito) a 

ficar novo em folha. Os remédios podem ser fortes ou um pouco mais suaves, 
dependendo de como o doutor irá avaliar de como ele acha melhor para curar este 

seu paciente sem cor. 

 
As cirurgias não são fáceis: é preciso calma e tempo para que o cirurgião possa 

observar detalhe por detalhe em sua minuciosa operação para que não deixe escapar 

qualquer detalhe errado ou qualquer coisa que este não julgue estar da maneira 

correta. É preciso de mãos firmes, determinadas a deixar ali uma obra perfeita vinda 
deste que se julga gênio. É necessária uma cabeça brilhante, que deixe todos 

estupefatos com aquilo que, para eles, é uma verdadeira obra prima. Os escritores 

têm essa difícil missão todos os dias. Não dormem direito por medo de errarem com 

aquele paciente que se encontra dentro de seu caderno. Sua cabeça faz milhares de 
micro cirurgias que podem ser úteis ou fatais ao texto. Sua mão treme quando pega 

delicadamente em sua caneta, feito um bisturi, onde qualquer lugar errado que este 

passar naquele papel doente custe seu texto. 
 

Temos aquelas famosas convenções que os médicos fazem, onde apresentam a mais 

nova descoberta da medicina. Já nós mostramos as ideias que tivemos ao longo de 

nossos estudos nas antigas escrituras de grandes mestres, dos quais me arriscaria 
chamá-los como eram os antigos  alquimistas, os magos que entendiam como juntar 

suas poções e fórmulas e criar uma receita nova que tantos ficavam impressionados. 

Nossas conferências são individuais, entre cada leitor e nós, ausentes de corpo, mas 

presentes em texto. Juntamos passado e presente, nosso e de cada leitor, para que 
possa haver futuro. Como diz Horace Mann “uma casa sem livros é como uma casa 

sem janelas”. 
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Somos doutores, mestres e, principalmente, aprendizes. Alguns de nós, como 

doutores, são os mais sábios e procuram ajeitar os textos para que tenham vida. 

Somos aqueles que curam a sociedade, através da única cura que conhecemos: a 
literatura. Curamos sentimentos, damos mais vida àqueles que se sentem vazios e 

doentes sem a nossa contribuição. Somos aqueles que guiam a comunidade com 

leituras para que evolua e seja útil e prospera. Somos os doutores de nosso tempo 

para com o saber. E não iremos descansar até acharmos a cura para a ignorância e 
para a falta de sentido. Somos escritores. Somos os médicos de uma sociedade vazia, 

sem ligação com o que aquilo que sempre nos deixaram como a verdadeira cura para 

a falta do saber: a leitura. A única frase, ou melhor, a doença que acredito ser boa a 

nós, é como uma amiga deixou marcada em minha vida, atribuída erroneamente a 
Freud. “É possível espalhar a peste da psicanálise”. Acredito, utilizando e modificando 

a frase do filósofo e, como disse esta amiga, é possível sim espalhar a peste da 

literatura.  
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05 – Edital para Novos Membros da Academia 

 

A Academia de Letras dos Estudantes da Universidade Mackenzie comunica a todo o 

corpo discente da Universidade que foi publicado o Edital para composição de 10 

(dez) vagas abertas na Academia.  

Art. 1º O processo para seleção dos 10 (dez) membros da Academia de Letras dos 

Estudantes da Universidade Mackenzie será conduzido por Comissão Especial 

indicada pelos atuais membros.  

Art. 2º. Estão aptos para participar do processo seletivo os estudantes dos cursos 

de graduação e pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Art. 3º. Os candidatos deverão enviar, entre os dias 01/06/2016 a 30/06/2016, pelo 

e-mail academiadeletrasdosestudantes@gmail.com, : I – Folha com nome completo, 

idade, curso, semestre, turma, número de matrícula, e-mail, telefone e nome do 

Facebook. II – Carta de motivação. III – 3 (três) textos de sua autoria, de qualquer 

natureza, com limite de 10 (dez) páginas cada. IV – 1 (uma) crítica sobre qualquer 

livro de literatura, com limite máximo de 5 (cinco) páginas.  

Parágrafo único. Todos os textos devem ser enviados em formado .PDF. 

Art. 4º. A Comissão confirmará o recebimento de todos os e-mails enviados nesse 

período, a fim de confirmar a inscrição. 

Art. 5º. A Comissão divulgará o resultado até o dia 30/07/2016, na página do 

Facebook da Academia e por e-mail aos selecionados. 
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06 – Retalhos e Textos. 
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O fim 

Gabriel Possamai Boneto 
 
É chegado o fim 

O fim de nossos caminhos 

Trilhados arduamente 

Pelos nossos pés, cansados 
Descalços 

Pisávamos em solo duro 

Enquanto pisavam em nossos 

Sonhos 
Você não quis que acabasse assim 

Assim como eu não quis 

Mas nada fizemos 
Quando gritavam lá fora 

Do nosso então impenetrável prédio 

Nos calamos 

E ouvimos o grito 
O grito dos bárbaros 

E agora, expulsos da nossa terra 

Longe do paraíso 

Seguimos, de improviso 
Sem destino 

Agora, lá fora 

Todos são bestiais 
Seres cólicos 

Enfim, desiguais 

O mundo é um barril de pólvora 

Prestes a explodir 
As pessoas não são cordiais 

Prestes a se digladiar 

Mãe matando filho 

Vizinho matando vizinho 
Antigos camaradas, outrora 

Agora, inimigos capitais 

A porra toda vai explodir 
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Mas nunca ligamos para isso 

Até esse momento 

O povo mais feliz e cordial 
Mostra, enfim, sua face, afinal 

A face velha e sofrida 

Do negro açoitado na escravidão 

Da mulher, excluída do poder 
Do homossexual, espancado por querer ser 

Alegre 

Agredidos 

Pelo senhorio, pelo senhor de escravo, pelo patriarca 
Pelo homofóbico 

Por todos os detentores do poder 

Fascistas natos 
Que seduziram oprimidos 

Para que passassem a oprimir 

Esse é meu povo 

Gandhi morreu por um dos seus 
Paz, no Brasil, ente utópico 

Milhares de mortos anualmente 

E os legisladores 

Seres ignorantes 
Querem matar mais montes 

Para que o capital 

Que os financiou, afinal 
Entre em seus bolsos. 

Enquanto se sentam 

Em tronos e pilhas de caveiras 

Brasil, país do futuro 
Relegado pelos seus detentores 

A um eterno retorno 

Rumo ao seu passado 

Que sempre se repete 
E quando as mudanças 

Pareciam aflorar 

O golpe era deflagrado 
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Os governantes, legítimos 

Escorraçados 

E o atraso social tornava a reinar 
Ponte, eles dizem 

Ponte para onde? 

Ponte para o passado! 

Virar 180º graus 
Querem “salvar a economia” 

Sentando em cima do seu povo 

Como sempre o fizeram 

Fazer sangria 
Com quem sempre deu 

O sangue 

Nos maquinários 
E no engenho 

Querem o regresso 

Do privilégio 

- o qual não lhes foi tirado 
Eles comem o bolo 

Não querem repartir em pedaços 

Glutões malditos 

Comem até os farelos 
E às favas quem não alcança a mesa 

Não aceitam as mudanças 

Negro na faculdade 
Mulher como CEO 

Homossexual na sociedade 

Presidenta 

Querem, com o social, regressar 
Séculos 

E lançam mão de desculpas 

Como sempre, sobrará ao trabalhador 

Ao elo mais fraco 
Que será vilmente explorado 

E terá seus direitos extirpados 

Mas foi o paraíso que nos venderam 
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E falaram que seria para limpar 

As mazelas que “consomem” esse país 

E que todos os incautos seriam varridos 
Do cerne e do centro do poder 

E ainda pagamos para ver 

Fomos ludibriados 

Compramos nossa própria desgraça 
Haverá futuro para essa pátria? 

O futuro é incerto 

Mas já há certa definição 

E é descarado o nosso fim 
Por isso, meus amores 

E meus amigos 

Lhes digo 
É o fim 

O sonho acabou 

A viagem também 

Não temos como continuar 
Com esse cenário que vem. 

Quem viver verá 

O início da destruição 

Da catástrofe sem fim 
Da secessão dos povos 

Que lutarão para ver 

Quem há de governar 
Não haverá paz social 

Eis o futuro que gostaríamos de esquecer 

Não é ele que queremos escrever 

Então por que razão 
Será o futuro 

Que teremos de viver? 

Pare o mundo 

Que eu quero descer! 
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Olhares 

Gabriel Possamai Boneto 
 

Olhares perscrutadores 

Me são lançados 

Pessoas querendo ver 

Através da janela 
Da alma 

Minha face 

Estática, excêntrica 

Lhes atiça 
Excessiva curiosidade 

“O que diabos querem comigo? ” 

Penso logo 
Tomado de assalto 

Meu semblante, transparece o intransigível 

A tristeza e a desesperança 

Sou uma caravana solitária 
Sigo sempre adiante 

Com bilhões de olhares a me observar 

Demônio renegado, me sinto 

O que me difere aos demais mortais? 
Que não esse semblante, que não lhes satisfaz 

“Parem de me olhar”, desesperado penso 

Olhos famintos por me devorar 
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O contendor  

Gabriel Possamai Boneto 
 
Não havia motivo.  

Nunca houve motivo.  

Mas sempre sentia a necessidade.  

Andando pela rua, com os punhos cerrados, numa fila, no ônibus, ao ver as pessoas, 
ao ser visto.  

Havia somente uma coisa.  

A necessidade.  

Necessidade de lutar.  
Necessidade de se sentir vivo.  

Necessidade de sentir o sangue correndo em suas veias.  

Necessidade de uma sobrecarga de adrenalina, de pensar devagar e mover-se 
vagarosamente, enquanto se engalfinha violentamente com o seu adversário. 

Necessidade de saber quantos golpes aguentaria levar, de pé.  

Necessidade de saber se, quando no chão, aguentaria apanhar ainda mais, sem 

apagar.  
Não lhe era importante vencer.  

O importante era aguentar a porrada, por pior que fosse.  

Queria lutar com um amigo, com um desconhecido, com um famoso, com um 

lutador, com um qualquer, com um semelhante.  
Lutava consigo mesmo e contra si.  

Lutava contra as adversidades.  

Lutava contra a vida.  
Perdia todas as lutas.  

Mas estava sempre prostrado, pronto para o próximo embate.  

Nunca desistia das lutas.  

Preferia perder de cabeça erguida, ou derrubado no chão, do que simplesmente 
entregar-se.  

Mas toda a multidão apostava contra.  

Montas de dinheiro.  

Não apostavam tão somente em sua derrota e seu fracasso.  
Não.  

Isso era previsível.  

Apostavam que desistiria.  
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E sempre reforçavam essa aposta.  

Sempre aumentava o valor.  

Mesmo estropiado, ele fazia questão de levantar-se, quer por si só, quer apoiado 
pelo seu corner e pela sua equipe.  

E olhava a todos aqueles que queriam seu fim.  

Um fim precoce.  

Encarava-os com raiva e desprezo.  
Eles temiam.  

Ele cuspia.  

E se retirava.  

Mesmo não estando recuperado, procurava sempre a próxima luta.  
Apesar de novo de idade, seu espírito encontrava-se deveras fadigado.  

Mas seguia nos seus intentos.  

E reiniciava-se o ciclo.  
Lutaria incessantemente, até que a lutas findassem em definitivo.  

Até lá, seria sparing para o gladiador, conhecido como a vida. 
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Aos anjos da catedral 

Luiz Roberto Rodrigues Junior 
 
Aos anjos ocultos nesta catedral, 

E os santos que iluminam o grande vitral, 

Eis que surge, o trabalhador. 

Pés cansados, sua alma tem dor. 
 

Ele se dirige e pede concórdia, 

Não há luta, 

Apenas labuta, 
sua alma pede misericórdia. 

 

E de joelhos, com humildade. 
Ele não quer sal ou pão. 

Seja feita a Tua vontade. 

Alma se desprende em oração. 

 
Pouco importa classes, 

Ele não quer ideologia. 

Somente transcender, 

E levemente se desfaz a agonia. 
 

A ele não importa,  

Esse materialismo pobre de coração. 
Somente transcender... 

Com olhos de compaixão. 

 

Aos Santos dessa catedral, 
Pede respostas em oração, 

Somente transcender... 

Para ouvir a divina canção. 

 
Ao sentir divino espírito, 

Só e são, sem mais ninguém. 

A catedral se faz silêncio. 
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O som dos anjos diz “amém”! 

 

A resposta está no coração, 
A nobreza do trabalho de cada dia, 

Trabalhador em devoção, 

pois trabalhar é orar com as mãos. 

E revestir a alma em honraria. 
 

Pode ele ouvir a canção, 

dos anjos ocultos da catedral, 

dos santos que iluminam o vitral, 
com as mãos revestidas por um Deus distante... 

Aquele tido como um ignorante, trazia, 

Vocação de humildade. 
Transcendente, guiado pela vontade. 
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Filhos da loba 

Luiz Roberto Rodrigues Junior 
 
Ruínas a se passar. 

Carros de fogo com cavalos selvagens. 

E sobre pedra construíram-se imagens, 

de cavaleiros com disciplina exemplar. 
 

Cada conquista era única, 

morre a cidade e amanhece a República. 

Com marchas moldadas em mistério, 
E de República fez-se um Império! 

 

Mata-se na guerra... 
Filhos da loba, 

Todos os caminho te levam à Roma. 

Ave, grito alto, vai passar... 

O início do fim está pra começar. 
Herói do Ocidente ou assassino. 

Renda-se ou torne-se um inimigo. 

Se com guerra aqui se constrói, 

a paz é arma que destrói, e nos corrói. 
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Se você existisse no mundo 

Luiz Roberto Rodrigues Junior 
 
 

Se você existisse no mundo,  

Eu não deixaria ir embora, 

Mas quando você fosse... 
Eu contaria as horas; 

E se você demorasse, 

Iria te buscar. 

Agoniado, com sorriso no rosto, 
e peito aberto para poder te escutar. 

 

Se você existisse no mundo, 
Faria milhares de poesias, 

Tentaria descrever em poucos versos, 

todas as minhas alegrias. 

de poder te amar, e 
imaginaria, por enquanto, 

que até mesmo o cotidiano, seria, um encanto. 

 

Se você existisse no mundo, 
eu faria um milhão de planos, 

pensaria ao longo de todos os anos,  

o que faríamos no sábado. 
No sol dos olhos seus pela manhã, 

Da poesia natural do seu sorriso, 

do café, do almoço, do jantar, 

do amanhecer, da brigas, do luar. 
Mas você existe! 

E é impossível um mundo triste, 

odeio quando você vai embora. 

Todo dia conto as horas. 
Te busco agoniado, porém feliz, 

quero saber sempre como foi seu dia, 

Agora faço esta poesia... 
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Com um milhão de planos, 

Ao longo de todos os anos, 

do sorriso, dos olhos, do luar, do amanhecer, 
e, por enquanto, do jantar, 

de amar, 

você, por encanto. 
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Lá 

Por Felipe Righetti Ganança 
Lá, do longe que me trás, 
Do universo e do mistério, apagados 

Da densidade, da quietação 

Do tudo, do nada: da alma. 

Nem com esforço posso recordar, 
 

Estrangeiro esse abismo me torna, 

Lá, as coisas são menores, 

Estão rodeadas de definições. 
Não como aqui. 

Amor? Tristeza? O que é? 

 
Viver deve ser imenso, 

É ignorante, inquieto, incerto 

A alma em mim, nem queria 

Mais certo é o vazio. 
 

Lá, plena é a verdade 

O que é duvidar? 

Por ali é, 
Por ali sempre será. 

 

Da existência que me cerca, 
Não há razão, 

Nem sonhar, nem medo, nem existir 

Não há. Tudo é concreto. 

 
E aqui deparo-me, 

Com outra verdade que nasce, 

Além da verdade que carrego, 

 
Resta-me apenas um desejo abandonado, 

De amar e de sentir. 
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Breve história do mar 

Por Aurelio Tadeu Luiz Barbato 
 
Ela secou o suor do rosto com as costas da mão. Olhava para o horizonte, no qual o 

céu azul claro encontrava o mar escuro daquele dia parcialmente nublado, como se 

esperasse algo mágico. 
Alguém ao longe grita seu nome e a fotografa, mas ela ignora. Não se vira nem olha 

quem lhe faz o retrato daquele dia na praia, registro que trará reminiscências 

curiosas. 

Volta seus olhos para a areia, que, macia e umedecida pela água, envolve cada vez 
mais seus pés delicados. Ela sorri, ainda que contrariada, porque gostava do litoral, 

mesmo com toda aquela areia. 

Ela se senta e vislumbra as ondas do oceano uma vez mais. A água ainda está distante 
dela, embora pelas marcas que faz na orla, já esteja subindo. 

Pessoas estranhas passam por ela. Algumas sorriem. Outras a fitam, a pensar no 

que ela planeja fazer num dia que se revela cada vez mais cinzento.  

Realmente, o sol decidira não brilhar fulgurante aquele dia. Nuvens espessas 
bloqueavam seus raios e às vezes se conseguia entrever sua orbe dourada por trás 

delas. 

Voltemos à nossa personagem, que se impacienta em relação a água. Parece que o 

mar parou de subir. Seus pés não estão molhados. Ela se levanta abruptamente e dá 
alguns passos em direção à espuma do mar. 

Decidiu encará-lo de frente, como se precisasse ver quem refrescava seus pés para 

agradecer por aquele momento breve, mas especial. 
Alguém gritava seu nome ao fundo. Mais uma vez ela ignorou. Estava determinada a 

permanecer assim, com a leve brisa nos cabelos, a macia areia e a espuma do mar 

nos pés, e um calor tímido de sol ao redor. 

Algumas pessoas continuavam a caminhar em volta dela. Ela os olhava, não 
entendendo porque todos simplesmente não paravam e apreciavam aquele momento 

de deleite. Conversavam, riam, discutiam, bebiam, mas pareciam considerar o mar 

mero detalhe da paisagem. 

O barulho do mar aumentou. As ondas começaram a quebrar estranhamente forte, 
num ritmo que nem ela esperava. Alguém gritou novamente seu nome.  

Mas ela estava inerte. Maravilhada com aquela cena, ela inspirou mais uma vez.  
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Agora o mar voltava a subir e já estava na altura de seus tornozelos. Contemplou um 

raio de sol fugidio, entre nuvens menos densas.  

Voltou-se finalmente para quem a chamara. Caminhou, pegou seu baldinho de areia e 
foi ter com sua mãe e seu irmão, que tratava de inflar a boia para aproveitarem o 

mar. O dia mais feliz da sua infância estava apenas começando... 
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Dos outros  

Por Aurelio Tadeu Luiz Barbato 
 

 

Do alvorecer ao crepúsculo, 

Da primavera ao inverno, 

Haverá sempre o infeliz 
Cidadão de palpites ouvir. 

 

Do amigo ao colega, 

De jovens e velhos, 
Impacientes e ternos 

Palpites enfim. 

 
Das sugestões, o fastídio. 

Das ideias alheias, cansaço. 

Dos conselhos, torpor. 

 
A clareza reclama espaço, 

Confiança, visão, valor. 

A felicidade está no silêncio... 
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Maria das Marias 

Por Marco Antônio Ferreira Lima Filho 
 
Minha avó me deu meu primeiro livro. 

Era um conto de uma galinha cozinheira. 

O conto era rimado, com desenhos do animal a preparar uma refeição. 

Vovó lia com uma entonação deliciosa 
E ali aprendi o que era estar cheio 

Sem ter comido nada. 

O que era se sentir farto 

De estômago vazio. 
Como se saciar 

Com palavras tão doces. 

O que era ter gula 
Por frases tão lindas e saborosas no peito. 

Qual era a maior receita 

Que me deixava tão esfomeado? 

Vovó me encheu de amor e carinho 
E eu comia tudo, sem deixar nada sobrando. 
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O medo de ler 

Por Marco Antônio Ferreira Lima Filho 
 

Não se imagina mais. Não se pensa mais. Os pais de crianças esperam muito mais 

que os filhos fiquem em frente da televisão ao invés de incentivar que os jovens leiam 

livros e busquem dali conhecimento. As crianças passam horas em frente a um 
celular ou a uma televisão em vez de ficarem lendo ou tendo atividades que estimulem 

verdadeiramente seu cérebro. Estes jovens, em modo claro, estão ficando cada vez 

mais emburrecidos. 

O número de crianças que leem no Brasil caiu de 54% para 50%, segundo uma 
pesquisa feita pelo Ibope em conjunto com o Instituto Pró Leitura. Lê-se cada vez 

menos por conta do desinteresse em ter de imaginar e pensar por si só. A maior 

causa da diminuição da leitura se deve ao fato do próprio ambiente familiar. Se as 
crianças não têm pais leitores ou estímulos vindo da família, elas não levam leitura a 

sério, deixando assim de lado a vontade de procurar livros em casa ou em livrarias 

sem que os pais as indiquem alguns. 

Além disso, as crianças nas escolas que leem também não é uma porcentagem nada 
grande. Estimasse que o número é de 52% para jovens antes do ensino médio. E elas 

se veem presas a deveres com os livros: ao se obrigar crianças a lerem livros, 

cresce o desinteresse por ler, já que tomam a atividade não como uma forma de 

prazer ou aprendizado, mas sim como obrigação. As crianças optam por procurar 
resumos ou, no pior dos casos, dizer ao professor que não estava a fim de ler, pois 

consideram “chato ler um livro”. Livros clássicos como Iracema ou Memórias 

Póstumas são os mais criticados e os mais ignorados por aqueles que passam seus 
dias em frente ao computador. 

 A maior culpa é do desenvolvimento tecnológico onde, em uma sociedade moderna, 

há a opção simples de fugir de livros e ver televisão, que já apresenta opiniões e 

imagens formadas ao público, que cada vez menos tem vontade de pensar por si só. 
A população prefere que, com o avanço da tecnologia, seja menos preciso imaginar 

ou ter de fazer esforços desnecessários para refletir sobre assuntos ou sobre 

argumentos que na televisão, por conta do seu tempo curto de programas, limita o 

tempo de aprofundamento em temas, fazendo com que o telespectador não tenha 
tempo para refletir ou pensar no assunto, já que o monte de imagens por segundo 

que lhe é apresentado não o deixa respirar para pensar. 
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Além disso, jovens que estão lendo ficam “limitados” dentro do círculo de amizades 

ou de informação, já que, em um mundo de rápida troca de notícias, as novidades 

chegam rapidamente em qualquer lugar e de forma rápida, sem ter a necessidade de 
procurar em livros ou em jornais que trariam as informações de modo mais estudado 

e não ser “atrasado” quando se trata de saber sobre o que todos tem um poucos 

segundo nas telas que possuem. A tecnologia transforma os homens em simples 

máquinas que devem ter noção, mas não entender mais sobre os assuntos. 
Mafalda chega a escola com seus livros de geografia e política numa manhã e ouve 

os amigos comentando sobre os Beatles terem aparecido na televisão na última noite. 

A pequena Argentina se aproxima e fala que ouviu pelo rádio a apresentação e adorou. 

Seu amigo olha e a pergunta porque ela não viu pela sua TV. A menina, envergonhada, 
diz que não possui um televisor em sua casa. No último quadrinho, todos os alunos 

olham para ela enquanto um enorme balão de fala sai da boca do menino dizendo bem 

alto “como assim você não tem tv?”. Mafalda consegue uma televisão após pedir ao 
seu pai, mas logo esquece dela quando tem novos livros chegando em sua casa. 

Ninguém percebe a falta que a leitura faz. Além de histórias diferentes (das quais a 

televisão bebe e utiliza um pequeno funil para filtrar somente o que lhe interessa 

rasamente) o livro traz a cultura de um povo e seus costumes, antigos ou novos. O 
livro traz a imaginação para um novo patamar, onde se é possível imaginar e criar 

novas ideias e imagens vindas do subjetivo de cada um. O livro procura fazer com 

que o leitor não apenas engula o que está escrito, mas também com que ele reflita 

sobre cada palavra, sobre cada momento lido para seu conhecimento. A televisão 
nisso tudo busca que você não pense: ela só quer sua atenção para as ideias deles 

sem profundidade para você logo descartar e procurar outra coisa para assistir para 

não ter que ficar pensando muito. 
Cada vez se lê menos e ninguém parece estar preocupado com isso. Os jovens irão 

trocar com seus pais um dia a posição e terão filhos menos instruídos do que os de 

hoje. A televisão toma conta cada vez mais e mata o livro de forma que não são 

somente histórias que estão sendo deixadas para traz, mas sim o nível intelectual de 
um país que não se interessa no seu passado, no modo de como se escreve e, o mais 

triste, como se ler de verdade. 
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Sobre o nada 

Por Marco Antônio Ferreira Lima Filho 
 

Nada nunca teve uma expressão tão forte quanto o nada. Palavrinha mais vazia que 

dizemos todos os dias em diversas situações sem pensar em seu real significado. 

Nada é tão vazio quanto o nada para nós. Sim, o escritor não tem nada em mente a 
não ser o nada que o rodeia. 

Vejamos exemplos mais concretos: quem nunca ficou querendo fazer nada em casa? 

ou comemora quando não tem mais nada pra fazer? Nada é tão bom quando não 

temos mais nada de importante para fazer. A exuberância da palavra nesse sentido 
não significa nada quando podemos ficar quietos sem fazer mais nada o dia todo. Não 

pagar por nada ou não dever nada a ninguém são os nadas mais amados por todos. 

Poder ouvir um “de nada” não tem como não nos deixar mais feliz, já que fizemos as 
coisas a troco de nada. 

No entanto, nada é tão ruim ao ouvir que uma pessoa não sente nada por você. Ou 

talvez ouvir que não há nada melhor pra se fazer quando procura alguma coisa para 

sair do ócio que é o nada. E quando nos dizem para não fazermos ou tocar em nada? 
Nossa confiança com os outros tem o mesmo valor que nada! Ninguém quer dizer que 

nada faz, ou que nada procura na vida. O nada tem seus momentos mais sombrios no 

universo, que ao final não nos leva a nada. Já pensou em médicos que não soubessem 

fazer nada? e pior: se ninguém não soubesse fazer nada? Nada funcionaria direito! 
Os animais têm muito a comemorar: ficam o dia todo sem fazer nada. Quem foi que 

disse que o homem é um animal? Se ficássemos o dia todo como os animais, com 

certeza nos entediaríamos. Apesar de não termos nada para se fazer, não queremos 
viver sem nada. Procuramos exatamente tudo, para não ficarem com dó e dizerem 

por aí que não temos nada. E se os passarinhos parassem de piar por nada? se os 

cachorros não latissem para o trovão, que em nossa cabeça não é nada? 

Mas nada é tão doloroso quando pensamos que poderemos fazer coisas sem que nos 
levem a nada. Quem não gostaria de não fazer nada a vida toda? se deleitar com as 

boas coisas da vida, sem se preocupar com nada, enquanto outras pessoas façam as 

coisas por nós. Nada pode ser mais importante do que nada. Se nada é mais 

importante na nossa vida como a família ou o futuro, como podemos dizer que nada 
é melhor que um sorvete? alguém não tem nada melhor pra fazer? 
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Contudo, nada é tão fácil assim. Temos de trabalhar e procurar tudo que nos faz feliz 

enquanto estamos vivos para não passarmos vergonha quando perguntam se não 

deixaremos nada para as gerações futuras. Pensar que nada nos será dado ou nada 
nos será deixado é uma questão que incomoda o mundo. Não se sabe nada do futuro, 

só que nada poderá ser tão bom quando pudermos enfim relaxar. Nada vezes nada 

mais.  

Os cientistas procuram explicar que o homem veio do nada, ao contrário dos 
religiosos que não aceitam a crer que nada vem do nada. Os homens não poderiam 

ter sido criados tão perfeitos sem nenhuma motivação por trás. Quem gosta de 

pensar que não foi criado por nada, sem nenhum motivo aparente? e se os seres 

humanos não tivessem nada com nada? simplesmente sem nada com o próximo? Se 
alguém pudesse me explicar da forma que for que nada não faz tanto sentido quanto 

tudo ter um significado maior que o nada em nossa vida. 

O nada é usado de uma maneira errada. Se não sabemos fazer nada, não sabemos 
fazer alguma coisa? ou se ouvimos que não há nada após a morte, não é ruim? 

músicas e poemas vieram do nada! Alguém no nada está assoprando lindas coisas 

por aí. Ninguém faz nada por nada! Nada no mundo deve fazer mais sentido que o 

nada, que anda por ai de mãos dadas com o tempo. Nada nos impedirá de vivermos 
sem pensar que nada faz sentido. 

 Nada neste texto faz sentido. Se procurava na crônica alguma coisa melhor, não há 

nada mais do que o nada aqui. Nada mais será escrito ou explicado para entenderem 

o que o autor quis dizer com o nada. Não olhem para pro autor e diz “mas ele não 
escreve nada com nada!”. Não há nada a declarar sobre os que pensam isso. Nada 

mais a se dizer. Não tenho mais nada a falar. Então deixo o resto do texto sem nada 

para refletirem sobre o texto. Ou sobre o nada. 
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Consulta 

Por Jonathan Estevam da Silva Martins 
 
Se o peito te aperta 

Se teus pelos eriçam sem o frio  

Se teu estômago revira sem causa 

Se houver nó em tua garganta  
E se pensa a toda hora em uma só coisa 

Saiba que é paixão e que talvez vire doença 

Saiba que é felicidade e dor 

Saiba que é presença e saudade 
Apenas entenda, 

E se procurar remédio 

Saiba que não o há em qualquer venda à venda. 
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Desilusão 

Por Jonathan Estevam da Silva Martins 
 
 

 

Fina flor revelada no mar 

Alvorejar cingido de cravos 
Bravo, morrerei num abrumar 

Amar-te é um padecer escravo 

 

No banquete nasceu agravo 
Ao sentir tal beleza palmar 

Fez meu coração prender-se ignavo 

Meus olhos sempre a te consumar 
 

Despedaçou paixão fulminante 

Em um bilhete de despedida 

Inexplicável dor lancinante  
 

Em forma de mágoa sem medida 

Projetei ao mar meu corpo errante 

Fez-se paz no silêncio suicida 
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Inevitável 

Por Jonathan Estevam da Silva Martins 
 
Observo deste céu o espaço imensurável, 

Donde emergem bilhões de estrelas que já não mais existem 

Meu olhar não entende que vê o passado enquanto pensa ver o presente 

E sob tantas luzes inatingíveis não percebi que a mais bela me avizinhava 
Em um lapso senti que o incontável tempo da história  

Teria tantas datas que não poderiam ser escritas em todos os calendários, 

 Que nenhum relógio poderia viver tempo suficiente para contar todos os segundos 

Percebi que há terras demais neste mundo,  
Que não haveria tanta perna que pudesse ir a todo lugar 

Nem fitas por mais infinitas que meçam tamanha vastidão    

Há tantas pessoas nesta multidão entre tanta população, 
Pessoas que nunca encontraria mesmo as que  mais eu bem queria 

No maior dos devaneios não haveria conjectura, 

Que minha ínfima escala de tempo-espaço se sobreporia a tua , 

 Nem que nossas estradas sempre estiveram destinadas a se encontrar 
Onde a muito tempo te aguardo num mesmo lugar 

Não sei se você passou ou se passará 

Mas hei de morrer aqui até você chegar 
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O Segundo Sexo neste século 

Por Jonathan Estevam da Silva Martins 
 
 

Alguém está sentado diante do mar e intermitentes ondas rompem-se no litoral com 

fúria e ressaca. Infinitos são os montes azuis permeados por brilhantes esferas 

brancas que se perdem no horizonte. No extremo dos olhos onde a íris se põe, revela-
se um reflexo que espelha a beleza. As areias em milhares de partículas sentem o 

corpo que lhe dá forma e este aconchega-se no tecido arenoso e delicado daquela 

plaga. A face é apalpada por uma brisa de hortelã que eriça os pelos, não por frio, 

mas por excitação promovida pela natureza em sua dança frente aos mecanismos 
sensoriais daquele corpo. A alma encadeamento de hormônios, conexões nervosas e 

talvez sopro divino é dopada pelo inexplicável ou irracional, no que o cérebro 

traduziria pela palavra felicidade, mas a mera junção de símbolos gráficos, fonemas 
e o significado convencionado pela sociedade é tão precário diante de um sentir tão 

elevado que aquela mulher se vê transformada e já refeita ergue-se e deixa nas 

areias apenas as pegadas e a cada passo derrama os resquícios de pensamentos 

mortificantes que seriam engolidos pela água que a fariam adormecer para todo o 
sempre.  

 

As angústias e penúrias de uma vida que se projetava no horizonte não podiam 

suplantar os momentos que possivelmente teria com aquele ser que cresceria 
sempre ao seu lado. O fruto que amadurecia foi gerado já corrompido de uma relação 

forçosa que lhe custou muito mais que sangue e lágrimas. Custaria a indiferença da 

sociedade, imporia sobre suas costas um alvo que constantemente seria afligido com 
golpes verbais e alcunhas pesadas. O seu livre arbítrio havia sido comprado e 

distorcido pela sociedade que projetava o destino de Jesuína num enredo que 

envolvia a evasão escolar, o subemprego, a discriminação, a perda de sua identidade 

como mulher e acima de tudo sua culpabilidade frente ao ocorrido. 
  

A memória havia apagado alguns fragmentos daquele filme que se passou em uma 

noite chorosa cujas lágrimas derramavam-se sobre um ponto de ônibus onde Jesuína 

esperava a condução que a levaria para casa. No fatídico lugar propagar-se-ia um 
vulto de um metro e oitenta que apontando uma pequena lâmina aguda, fria e que 

brilhava sobre a barriga negra fez com que Jesuína despisse sua vestimenta, que 

suja de um vermelho molho de tomate logo se misturou a um cintilante vermelho 
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sangue. A dor crescia e criava nela uma cratera indelével que não se media só por 

marcas físicas nas mãos, nos pés, no tórax e na cabeça, mas na alma. Inconsciente, 

a jovem adormeceu sobre a calçada de Copabacana acordando com o tinir de moedas 
jogadas por transeuntes junto ao corpo ensanguentado que não eram suficientes 

para pagar a passagem nada módica de um ônibus para seu retorno ao morro do 

Gólgota. Teve assim que peregrinar quase totalmente despida rumo ao seu barraco. 

Jesuína nunca teve caminhada tão longa naquele dia. A perda de sangue trazia ânsia 
de sede. Enxames de moscas se juntavam em torno do corpo na peregrinação. A 

fraqueza fez com que caísse três vezes até que fosse recolhida junto ao corpo da 

mãe, Pietá, onde recebeu cuidados que deveriam ser feitos com urgência diante da 

impossibilidade do uso do aparelhamento médico da cidade que tanto quanto 
longínquo era também empanturrado de gente.  

 

O desenvolvimento fetal à medida que ia alongando-se no tempo e dilatando o espaço 
uterino era o mesmo da desconstrução pessoal de Jesuína. No primeiro trimestre  o 

bebê começa a formar seus órgãos como o sistema nervoso, aparelho digestivo, 

circulatório e respiratório. Os olhos, a boca, o nariz, os braços e as pernas também 

começam a se desenvolver. O embrião passa de meras células a miniatura de ser 
humano. No mesmo período  Jesuína teve que retirar parte do estômago e um dos 

rins além de reconstruir uma das costelas decorrentes das facadas levadas a efeito 

pelo agressor sexual.  Daquele corpo moreno enfeitado pelos olhos meigos restavam 

apenas pedaços e não um ser humano. A reflexão da face no espelho não podia dizer 
a ela quem ela era. 

 

O bebê entrava no segundo trimestre e nesse estado possui suas impressões digitais. 
Começa  a engolir líquido amniótico e a urinar. Ele consegue perceber alterações de 

luz e diferenciar gostos amargos e doces, além de reconhecer sons externos, 

especialmente a voz e a respiração da mãe. O órgão sexual já começa a se tornar 

visível. Jesuína no mesmo período perdia sua identidade. O reconhecimento social 
era de que ela poderia e deveria ter evitado o estupro, talvez a roupa fosse indecente 

ou curta demais, talvez ela conhecesse o sujeito, talvez um antigo namorado. Nesse 

tempo ressurgiam as histórias de seus antigos amores e de amores inexistentes que 

tentavam justificar algum declínio natural a promiscuidade. Surgiriam alcunhas e 
propostas indecentes. Alguns questionavam se o rapaz era ao menos bonito. Os 

patrões informaram que não poderiam mantê-la no emprego em decorrência da 

gravidez, deram-na uma pequena ajuda de custo, além da devolução da carteira azul 
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sem o registro. Diante das limitações físicas e o cuidado a se ter com o feto houve 

necessidade de abandonar os estudos. Nessa espiral descendente apareceu uma  

depressão tão profunda que mal se via o filete de luz que entra pela fresta de uma 
porta em um quarto escuro. Não havia sabor dos alimentos e da vida, apenas um 

gosto de fel. A respiração tornava-se pesada por tantas injúrias e pelo crescimento 

de seu filho que acalentava as dores quando trazia a possibilidade da esperança. 

 
No terceiro trimestre o feto já havia crescido e se desenvolvido. Nesse momento ele 

boceja, abre os olhos, dorme e se movimenta. Os órgãos internos crescem e o novo 

ser reage a estímulos sonoros, como músicas e conversas.  Esse é o período do 

nascimento que traz à tona a vida. Jesuína nesse momento mal conseguia sair da 
cama. O acompanhamento médico era inconstante enquanto que as dores visitavam-

na diariamente com contrações pujantes.  

 
Em certo momento Jesuína notou o lençol mais fresco e úmido, o que contrastava 

com a casa quente pelo verão desértico que fritava o telhado de amianto do barraco. 

Quando os dedos estenderam-se até as coxas e fronhas sentiram um líquido que se 

esvaia do útero. Houve o alerta que ecoou pela boca de Pietá “- a bolsa estorou!”. 
Sucedeu-se uma epopeia desesperada tal qual um canto grego, mas que se revelava 

como uma ópera de Wagner. Jesuína num misto de sonho e realidade diante da 

fraqueza física assistiu apenas os lampejos dos gritos frustrados, das clemências de 

sua mãe aos vizinhos, viu o borboletear das sirenes, sentiu a fria chapa metálica da 
maca,  percebeu os infinitos corredores brancos e por fim  sentiu o cheiro 

inconfundível de hospital. Recobrando os sentidos estava cercada por uma tropa 

branca com tons vermelhos nas luvas e nos aventais. Como ao término de um 
espetáculo abaixou-se a cortina que separa o rosto da paciente da equipe médica. 

Jesuína notou neste público um sujeito familiar com aproximados um metro e oitenta 

que do sorriso furtivo passou a ter sobre os lábios um fino orvalho de suor frio e que 

com trêmulas mãos entregou sua filha aconchegando-a em posição fetal junto ao seu 
seio da mãe. O olhar marejado da Jesuína encontrou primeiramente a inocência 

recém-concebida da filha e  quando os olhos miravam o médico perceberam que este 

se tornou apenas um ponto final no corredor esbranquiçado. Romperam-se 

buchichos entre a equipe obstétrica que o médico titular passou mal. Nesta situação 
um dos enfermeiros tomou frente ao procedimento para costurar o ventre, logo 

retirou da bancada uma pequena lâmina aguda, fria e que brilhava sobre a barriga 

negra. 
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Análise do poema “Momento num café” de Manuel Bandeira. 

Por Beatriz de Campos 
 
 

“Momento num café 
 

Quando o enterro passou 
Os homens que se achavam no café Tiraram o chapéu maquinalmente Saudavam o 

morto distraídos Estavam todos voltados para a vida Absortos na vida 
Confiantes na vida. 

 
Um no entanto se descobriu num gesto largo e demorado 

Olhando o esquife longamente 
Este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade 

Que a vida é traição 
E saudava a matéria que passava 

Liberta para sempre da alma extinta.” 
 
No poema “Momento num café”, presente na obra “Estrela da  Manhã”,  Manuel 

Bandeira tece uma profunda reflexão existencial, em um belíssimo poema de versos 

livres, partindo da dualidade vida e morte, acerca de uma cena cotidiana em que os 

homens observam despercebidos a passagem do enterro. Quando o funeral passou 
pela rua, os homens maquinalmente saudaram o falecido. 

 

Inicialmente, destaque-se que se trata, aqui, de pessoas que, por estarem confiantes 
na vida, não há espaço para uma preocupação com quem parte para um outro plano 

– a saudação ao morto é apenas um ato simbólico proveniente de uma conduta social. 

Os presentes agem com indiferença, como máquinas. Eles estão absortos em suas 

próprias existências. 
 

Note-se, também, que o poeta repete a palavra “vida” nos últimos três versos da 

primeira estrofe, o que demonstra que não havia espaço para a morte naquele café. 

Porém, em meio à indiferença, há um homem que percebe  
a morte. Este entendeu que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade, que a vida 

é traição. 
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"A vida é uma agitação feroz e sem finalidade". 
 

Há neste verso uma clara influência da obra de Shakespeare, pois lembra o solilóquio 
de MacBeth quando informado de que sua esposa estava morta. 

 

"To-morrow, and to-morrow, and to-morrow, Creeps in this petty pace from day to 
day, To the last syllable of recorded time; 

And all our yesterdays have lighted fools The way to dusty death. Out, out, brief 
candle! Life's but a walking shadow, a poor player, That struts and frets his hour 

upon the stage, And then is heard no more. It is a tale 
Told by an idiot, full of sound and fury, Signifying nothing." 

 

A vida como uma sombra ambulante ou um pobre ator que pavoneia e se agita no 

palco para, depois, não ser ouvido mais. A vida como uma história cheia de som e 
fúria, significando nada. E a morte como um bom e esperado cessar desta chama. 

 

Dessa forma, é notório que as questões fundamentais estão presentes na obra de 

Bandeira. O sentido da vida é uma delas. A abordagem da morte em Shakespeare, 
tanto em Hamlet e em MacBeth, neste particular, aproxima-se com a do homem que 

destoa dos outros no poema de Bandeira. 

 

O interessante em Bandeira é que ele não se esquece da morte  e, também, a concebe, 
de certa forma, como um estancar da tormenta, uma forma de fugir disso tudo. 

 

 
“E saudava a matéria que passava 

Liberta para sempre da alma extinta.” 
 

 
Este verso traduz um pouco da vida de Bandeira, de tudo que poderia ter sido e não 

foi. Como pode ser observado em outros poemas dele, como na “Canção da Parada 

do Lucas”. 

 
“Parada do Lucas 

- O trem não parou. 
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Ah, se o trem parasse 
Minha alma incendida 

Pediria à Noite 
Dois seios intactos. (...)” 

 

 
“Ah, se o trem parasse...” - verso que traduz bem a ideia do que deveria ter sido, do 

que o poeta podia ter vivido. Então, para o poeta, qual o sentido da vida,  afinal?  E  

qual  o  mecanismo  que  o  faz  esquecer-se  dessa  grande questão? Esquecer, em 

suma, da morte? – “Bendita a morte, que é o fim de todos os milagres.”. 
 

O poeta escreve versos profundamente acolhedores, ele insere elementos pessoais 

e os universaliza. Bandeira tinha esse universo, como o retratado em “Itinerário de 
Passárgada”, em que ele descreve seres quase mitológicos de sua infância. 

 

E essas figuras retratadas vão se repetindo ao longo de sua poesia. Seu avô, sua avó, 

Totônio Rodrigues, ao ponto de os relacionarmos com os nossos personagens da 
nossa infância, os seres da nossa mitologia pessoal. E portanto, ler a poesia de 

Manuel Bandeira se torna uma atividade muito mais dolorosa e pungente do que era. 

 

Por fim, Bandeira consegue falar com todas as pessoas através de seus versos. Seu 
verso livre em expressão máxima – em sua potencialidade última. O poeta traz 

grandes imagens em sua poesia, como a morte, esta está sempre presente,  as  

pessoas  de  sua  infância,  o  beco.  Enfim,  Bandeira  sempre foi sinônimo de 
genialidade. 
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Desalento 

Por Beatriz de Campos 
 
Não, não cantarei 

em pequenos versos desajeitados 

a barbárie 

que vejo,  
que sinto. 

 

Não serei eu  

O anjo maldito 
O filho de ícaro 

Responsável por ressuscitar  

a poesia  
outrora cultuada nos anos 30. 

 

Esta já é arte esquecida 

Nos bares de tantas Vilas 
desta pauliceia contaminada 

pela insuficiencia lírica. 

 

Não renascerei  
das margens da ilha de Chipre 

para tentar mudar  

o mundo. 
 

Quando tinha 13 anos de idade 

meu pai me disse que a poesia salvaria  

o mundo.  
Estava enganado.  

A poesia encanta os sonhadores 

para que estes lutem  

pelo mundo.  
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Pouco lhe importava! 

Por Noemi Macedo 
 
Pouco lhe importava! Era fato. Que se sol ou se ventania, ele era indiferente. Talvez 

tenha herdado esse jeito de um parente distante, que grita desesperadamente por 

memória, ora quem? O passado. Ainda menino, todos faziam um circulo envolta da 

pele ressequida que lhe cobria os ossos, pele também coberta de dia, de sardas, e 
dum resto de queimadura do sol. Eles discutiam lânguidos, alguns rancorosos, sobre 

a feição do menino, pausa longa, um grito de bem-te-vi: menino é menino, não tem 

que ter beleza, com o tempo deve de ficar nutrido! E ele, parado no meio da roda, 

feito mato seco que vento não balança, continuava. E tempo não nutre coisa alguma... 
Tampouco...  

 

Eunuco de alma, sim, alma castrada não sente. Mãos secas. Sozinho, dono duma 
solidão diferente, despercebida. Nem umidade de lábios, ou de saudade. Hora ou outra 

de chuva, caindo rala, sem prometer. E se prometesse ele não esperaria. Domingo, 

bingo na Rua do Alforje, foi num desses que aconteceu, só reparou quando o moço 

disse seu nome, o prêmio: um cavalo.   
 

... 

 

Quintal era coisa de quem esperava. Ele não tinha quintal. Não tinha nada. 
 

Nunca cogitou adotar qualquer espécime que seja, nem cacto. Nunca soube o que 

fazer com o bicho. Cavalo é cavalo. Com o tempo, continua cavalo. Ele suspirava por 
todas as tardes, mão esquecida no queixo. “Tempo?” Fumo pouco, camisa carente 

dos primeiros botões. Cuspia no chão o resmungo: “Tempo não nutre coisa nenhuma!” 
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Quando fecho os olhos... 

Por Karina Abreu 
 
Quando fecho os olhos, tudo o que vejo é escuridão - aquele tipo de negro aveludado 

infinito, incontestável e quase palpável. A sensação de que não há um fim, um fundo. 

Há uma amplitude fechada, estreita, tênue. As dimensões são uniformes, incalculáveis 

e intransponíveis. Há uma paz solene, profunda, imprecisa. O silêncio é completo, 
inerte, incolor. Há espera, saudade, o aconchego da cama no final de um longo dia. A 

oscilação de tons pretos é preponderante, continua, complexa. Há o descanso, o 

repouso, a indiferença. O toque envolvente do desconhecido, do inalcançável, daquilo 

que foi perdido ou que nunca se achou. Há tranquilidade, uma serenidade instável, 
breve, tímida. É um misto de final de dia e começo de noite, um lusco-fusco entalhado 

no interior de minhas pálpebras. 

Quando fecho os olhos, não vejo nada. 
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Caixinha de Música 

Por Karina Abreu 
 
Sonhei com uma velha casa e uma caixinha de música quebrada. Cheirava a mofo e a 

silêncio. O pôr-do-sol se espreitava pelas frestas da janela e pelos buracos no 

telhado. O assoalho rangia e os restos de cortina eram pequenos ninhos de traça. 

Teias de aranha, pegadas na poeira e uma mariposa. Aproximei-me da caixinha 
quebrada e dei corda. Não aconteceu nada. Nem uma nota desafinada. Então decidi 

sentar e esperar. Ali dentro dava para ouvir os pingos caindo de canos velhos e o 

som insistente do sino de uma igreja distante. Dava para ouvir os passarinhos indo 

embora e as flores começando a dormir. Aquela casa era vazia. Mas não abandonada. 
Em cada cômodo e em cada tábua coberta pelo pó dos anos, podia-se sentir a vida e 

as lembranças que foram criadas ali. Talvez aquela escrivaninha próxima à janela 

servisse para um jovem apaixonado escrever cartas para seu amor. E aquela cadeira 
de balanço fosse a diversão de algum netinho que vinha ouvir histórias da vovó, 

enquanto comia biscoitos comprados no mercadinho pelo vovô. E. ah! Aquele guarda-

roupa outrora serviu para que as crianças brincassem de esconde-esconde ou para 

esconder os presentes de natal. O espelho era usado para ver as árvores do quintal, 
enquanto a futura mamãe tricotava sapatinhos de bebê. Mas, o que mais me chamava 

atenção, era a caixinha de música. Não o fato de que, em algum lugar da memória 

daquele lugar, todos sentaram à luz da lareira e uma jovem pegou essa caixinha para 

preencher o ar com algo além do crepitar do fogo. Dei corda mais uma vez. Não saiu 
som nenhum, mas com certeza foi o silêncio mais doce que já ouvi. 
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Mudo. 

Por Karina Abreu 
  
 

Mudo. 

  

Mudo, tempo todo. Constantemente. Mudo todo tempo. Mesmo que pouco, mudo.  
  

Mudo muito, mas quase nada. Mudo a todo instante, sempre e sempre.  

  

Mudo agora, mudo a quase todo segundo, a cada suspiro, sim, eu mudo. 
  

Mudo tanto, tanto! Mas no fim continuo o mesmo. Mudo, mudo sim. Para melhor, para 

pior, não sei dizer. 
  

Mudo, apenas mudo. 

  

Só que, mudo, não falo nada. 
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Gentileza é 

Por Mariana Brito 
 
Não pensou muito. 

Não pensou nas rugas, 

Não pensou na estranheza do ato, 

Não pensou na juventude ou na velhice,  
Nem na conjuntura social. 

Esquecendo sua solidão, transfigurou o rosto em uma careta. 

Sorriu pela janela do ônibus para a mocinha do outro ônibus. 

E, sem pensar em nada, ela lhe sorriu de volta. 
Porque gentileza não tem porque. 

Gentileza é.  
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Olhos de cão 

Por Mariana Brito 
 
 

Com olhos de cão triste, ficam parados em meio ao caos do movimento. A velocidade 

dos passos e a indiferença dos caminhos não surpreende ou choca, mas toma conta 

do ambiente como o ar pesado que direciona os pensamentos para o esquecimento. 
Quando o dia acaba e só resta a noite, deixam de ser os esquecidos e passam a ser 

os observados. São as presas caçadas por aqueles que temem mais a eles do que 

tem a coragem de admitir a si mesmos. Uniformizados e assegurados pelo salário 

mínimo, além da força de suas armas, fazem da patrulha um inferno para quem nada 
mais tem. O que se perde quando a própria dignidade foi esquecida? Nada, mas ainda 

é possível ficar com hematomas.  

A luz do dia a segurança da indiferença reaparece e aquece o coração das pessoas 
com olhos tristes. Não se direcionam a um ponto específico, movendo-se sem rumo 

a lugares onde possa haver alguma gentileza. É aqui que as coisas tomam cor: nas 

pequenas gentilezas das garrafas de água enchidas em portarias de prédios públicos 

às moedas de pequeno valor arrecadadas por transeuntes que exoneram de si a 
culpa. Parece que a luz se torna menos fria e a claridade da vida retorna aos olhos 

dos cães que navegam pelas ruas.  

Mas querem mais. Levantam cartazes pedindo fim a indiferença que toma controle 

das suas vidas. Colorem, pintam, provam que sabem escrever e pensar mais do que 
permitimos nossa imaginação de crer. Provam que não são cães. Provam que o que 

nos separa é a pura linha da sorte. Provam que a sorte pode tomar rumos 

indesejados, inesperados e inquestionáveis. Que somos eles e eles são nós. E é aí que 
nos perdem. Porque a verdade espanta, a realidade assusta e o destino acovarda.  

E quando o dia esfria de novo e se encaminha para o fim, o movimento caótico termina 

e os que sentem culpa se esvaem, resta o sorriso triste, os olhos infelizes e os 

corações partidos. Com sorte, os hematomas não aumentarão e as gentilezas 
iluminarão a escuridão. Com sorte, quando o dia clarear a vida também vai. Com 

sorte, ao lerem os cartazes, não se sentirão ameaçados e inseguros. Com sorte, os 

olhos do cão parecerão humanos de novo. 
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Buraco 

Por Mariana Brito 
 
 

Com um buraco no meio dos dentes,  

Um buraco bem na frente da boca, 

Um buraco no estômago, 
Um buraco na mente, 

Diversos buracos nas roupas 

E um imenso buraco social, 

Ele não pediu dinheiro, 
Não ameaçou, 

Não gritou.  

Sorriu. 
Levantou a mão e acenou. 

Deu adeus para mim que, sentada olhando a janela, fiquei com um buraco na garganta 

e outro na alma. 
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A um homem genérico 

Por Ana Paula Ricco Terra 
 
 

Por que não olha nos meus olhos? 

Evita-os porque são doces? 

Ou pelo mistério que é sedução vazia e fácil? 
 

É a cor negra tão latina? 

A falta de transparência? 

O brilho que te alicia? 
 

É a tristeza profunda que se esconde? 

O desejo insaciável de uma mulher independente? 
Ou o medo de não encontrar em mim o que está em você? 
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Viúva 

Por Ana Paula Ricco Terra 
 
 

Um passo, 

Uma decisão, 

Um último olhar 
e uma distância que une e afasta 

 

Uma vontade, 

Um desejo, 
Uma lembrança 

que faz do frio, quente 

 
Uma foto, 

Um bilhete, 

Uma sensação 

que congela no tempo os momentos que se foram. 
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Ao russo de Valgogrado 

Por Ana Paula Ricco Terra 
 
 

 

O errado me diz algo, 

Eu encaro seus olhos 
“Menina travessa, cuidado!” 

Me delicio, corro, voo, 

Sinto a leveza de um pássaro, 

O tempo é meu e posso beijá-lo. 
Ele ergue uma sobrancelha, 

Abraço-o, é perigoso, quem és? 

Não me importa, seus olhos são meus 

Переулок, девушка! 

A liberdade exala 
Eu faço, construo o sonho 

E estar errada é o que me faz 

Viva e única. 
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