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A Academia dos Estudantes e a Revista Acadêmica  
 
 

Academia de Letras dos Estudantes da Universidade Mackenzie nasceu em 02 

de outubro 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.  

Desde 2015 a Academia de Letras dos Estudantes publica a “Revista 

Acadêmica”, um instrumento de divulgação, promoção literária e fomento intelectual. 
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Edital para novos membros 
 

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 

05 (cinco) vagas abertas na Academia.  

 

Art. 1º O processo para seleção dos 05 (cinco) 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 06/02/2017 a 01/03/2017, 

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 literários de sua autoria, 

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 15/03/2017, na página do 

Facebook da Academia e por e-mail aos selecionados. 
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A Academia de Letras dos Estudantes da Universidade Mackenzie ressalta que as 

obras publicadas nesta Revista são de responsabilidade exclusiva de seu autor ou 

autora, de forma que eventuais posicionamentos políticos e/ou ideológicos não 

refletem a opinião de seus membros ou da própria entidade acadêmica, que visa 

apenas estimular o senso crítico e o processo criativo dos estudantes da Universidade. 
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À Aurélio Buarque de Holanda, 

Pela contribuição imortal  

à última flor do Lácio. 

 

Homenagem da Academia de Letras dos Estudantes da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

* 
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“O chapéu de meu pai” 
Conto de Aurélio Buarque de Holanda 

 

A ARNON DE MELO 
 
 

 

A lívida dos círios é agora mais triste, à claridade da manhã nascente que vai 

aos poucos invadindo a sala. Da cadeira onde me acho sentado, na saleta de espera, 

vejo as mãos de meu Pai cruzadas sobre o peito. O ventre, timpanoso, sobreleva as 

bordas do caixão. Vem de lá dentro um choro abafado. Alguns dormem, exaustos: 

ligeira trégua ao sofrimento. Ardem-me os olhos, da noite sem sono e do muito que 

chorei. Tenho a cabeça reclinada no encosto da poltrona, numa postura de aparente 

sossego, e chego por momentos a enganar-me, a pensar que estou sereno. Na janela 

daqui avisto, a cortina preta drapeja manso, agitada pelo brando vento do amanhecer. 

É o chapéu de meu Pai. É um pedaço daquele que se encontra ali perto estendido, 

morto, as largas mãos cruzadas sobre o peito, e o rosto, em vida tão vermelho, agora 

de uma brancura macilenta. É alguma coisa dele, que a morte não destruiu. 

Meus olhos se cravam no chapéu. Está no cabide tal como meu Pai o usava – 

que – brado para a frente – o chapéu marrom, comum, de abas debruadas, o chapéu 

de meu Pai. Por menos que deseje pensar nisto, meu Pai começa a emergir, vivo, 

bulindo, desse chapéu, que era seu. Vendo de lado o chapéu, estou a ver o dono de 

perfil, o nariz breve e saliente, o rosto sanguíneo, um tanto cavado nos últimos tempos, 

a costeleta curta, uma parte do bigode, ruivo e ralo, de que ele nunca abriu mão. 

O chapéu acompanha meu Pai nos seus movimentos, sombreando-lhe um 

tantoa face. Está no seu verdadeiro lugar, a cabeça de meu Pai. Sim, está. Lá vem o 

velho chegando para casa, nos fins de tarde, cansado, já doente. Lá vem. É ele: o 

chapéu marrom, comum, desabado na frente, aquele jeito de andar, meio curvado, 

lendo, de velhice. Chega. Empurra um lado veneziana, puxa o ferrolho, entra. Põe o 

chapéu no cabide, ali mesmo onde o vejo agora, bem junto do espelho do móvel. 
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Algumas vezes, olha-se ao espelho, cofia rápido o bigode, e vai entrando. Na sala de 

jantar, senta-se e com minha Mãe começa a falar das eternas coisas do dia-a-dia. 

Mamãe conta dos incidentes domésticos: falta de água, o leite que talhou, 

aborrecimentos com a empregada, “uma grandessíssima respondona”. Meu Pai se 

queixa dos negócios, que vão de mal a pior  - “uma crise pavorosa, o comércio, um 

paradeiro medonho, e o governo é impostos e mais impostos, um fim de mundo”. 

Mamãe é mais calma: - “Ora, homem! Vamos vivendo. Os meninos trabalham, vão 

ajudando. Já estamos velhos. Paciência.” Ele dirá que trabalhou a vida toda, e era para 

ter uma velhice descansada. 

O chapéu fica sozinho, até o dia seguinte, pois geralmente meu Pai não sai de 

casa à noite de uns tempos para cá. A gente olha o porta-chapéus e adquire a certeza 

de que o dono da casa não saiu. Não é só porque vê o chapéu: é porque vê a pessoa. Se 

nos descuidarmos, diremos, apontando o chapéu: - “Olhe Seu Manuel ali.” 

Pela manhã – assim, de dia – o chapéu é posto com o maior cuidado. Meu Pai 

se mira demoradamente ao espelho. Está bem barbeado. Faz a barba em casa, à 

navalha – nada de gilete. O rosto passa. Algum tanto chupado, uns pés-de-galinha 

perto dos olhos (procura estiar a pele com os deles), o par de rugas muito fundas 

descendo-lhe das abas do nariz ao conto dos lábios... Mas passa. O diabo é a falta dos 

dentes. Breve mandará fazer uma chapa dupla. Tolice: não irá andar rindo com as 

folhas. Demais, a expressão da fisionomia é relativamente boa. Corado, os cabelos em 

ondas, louros, raros e fios brancos, apesar dos seus bons 60 anos, e os olhos azuis, dum 

azul claro, herdados do avô português. Não é careca: só isto!... E os óculos de aros de 

ouro são vistosos. – “Manuel!” Responde meio aborrecido: - “Que é?” Estava dando 

um jeito melhor ao quebrar do chapéu. – “Sim, eu trago, não se incomode, não.” 

Ótimo assim. 

Vai saindo. Agora o chapéu anda na mão, um pouco acima da cabeça: - “Bom 

dia, D. Hortênsia.” A vizinha desmancha-se num sorriso. (Mamãe não gosta nada 

desses sorrisos da vizinha.) De onde em onde o chapéu sai por alguns segundos da 

cabeça de meu Pai, muito relacionado nesta rua. Por vezes o cumprimento é menos 
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solene – apenas um toque de dedos na aba. E rua fora lá vai o chapéu, integrado em 

meu Pai – órgão do seu corpo, complemento essencial da sua cabeça, do seu todo.  

Chegando à casa comercial, se não encontrar tudo em ordem, é possível que o 

chapéu venha a perder, por momentos, o ar composto, a dignidade habitual. Talvez 

meu Pai, zangado, tirando-o, bata com ele no balcão, como quem dá murros. Mas a 

raiva passará depressa, e meu Pai começará a compor o chapéu, a ajeitá-lo, a 

reimprimir-lhe a feição própria. Desamassa-o, sulca-o no centro da copa com as 

pontas dos dedos da mão espalmada, e, com o polegar e o indicador, concava-o 

lateralmente. Pronto. 

Mais tarde, à hora do almoço, como está fechado o comércio, há pouca gente 

pela rua e meu Pai tem fome, botará o chapéu à vontade e caminhará menos lento que 

de costume. Entrará em casa suado, nos dias quentes, enxugando o rosto com o lenço: 

- “Diabo! isto é um calor insuportável. Não há quem aguente...” Tomará seu banho 

antes de almoçar, e falará, como sempre, da crise pavorosa. 

O pãozeiro deixa na porta a mochila, suspensa de um ferrolho. Vão surgindo 

os primeiros transeuntes – a gente humilde, que principia a trabalhar cedinho, quando 

os galos ainda cantam, para ganhar a vida e garantir a tranquilidade dos mais felizes. 

Alguém chora lá dentro, choro convulso: é a minha irmã. 

Pendente do gancho, ali, abandonadamente inútil, o chapéu me recorda um 

despojo de guerreiro vencido. Serve-me de ponto de referência para a reconstrução, 

sem ordem cronológica, de um passado inteiro. O pranto me devolve à realidade do 

momento, e agora o chapéu me oferece de meu Pai uma imagem muito próxima – a 

do velho tirando-o quanto entrava na casa de saúde, para nunca mais o usar. Estava 

pálido, então. O chapéu, acompanhando-o inseparável. O doente torcia-se a gemer; 

dilaceravam-no dores agudas: e de repente o chapéu saía do lugar e ia para a cabeça 

de meu Pai, que andava, a passeio ou a negócio, tirando-o para cumprimentar alguém, 

ao passar diante de uma igreja, ou o cortejo fúnebre, ou por outro motivo. E, ao trazer 

do hospital o chapéu – há coisa de cinco ou seis horas -, parecia-me trazer comigo um 

pouco (digo mal), uma parte essencial de meu Pai, que ficara no leito de morte, até ser 
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conduzido num carro para casa, onde se acha, ali na sala, no caixão, com o rosto 

lívido, o ventre inchado, as mãos em cruz sobre o peito. 

As velas ardem. Estão já no fim. A cera escorre em gotas pelo fuste e acumula-

se ao pé dos castiçais. À cabeceira do morto, o crucifixo – um Cristo de metal por cuja 

presença consoladora Seu Sampaio da casa mortuária cobra caro, acrescentando não 

se tratar de aluguel, que “santo não se vende nem se aluga”.  

Cristo é filho de Deus, explicava meu Pai, ao falar-me do mistério da 

Santíssima Trindade, que eu não havia jeito de compreender bem. Meu Pai acreditava 

em Deus, na religião. Só não ia lá muito com os padres, tanto que, sabendo que 

morreria, não pediu confessor. E, católico, não participava do horror de alguns aos 

protestantes – os “freis-bodes”, como dizia minha avó – e gostava de, uma vez ou 

outra, ir às suas sessões de espiritismo. Contudo, esse ecletismo religioso não excluía 

uma crença poderosa, entranhada, que não o desamparou nem nos derradeiros 

momentos: a crença em Deus. Ao fazer um plano, ao sacar sobre o futuro, 

invariavelmente Deus entrava em cena, como força de que dependesse a concretização 

daquele desejo: - “Este ano as coisas estiveram muito ruins. Uma crise pavorosa. Mas o 

ano vindouro, se os negócios melhorarem, com os poderes de Deus, eu...” Se estava de 

chapéu, tirava-o na certa, erguia-o por uns instantes, muito respeitoso, ao dizer – “com 

os poderes de Deus”. “Eu tenho fé em Deus”, “Deus há de me ajudar”, “Deus é pai” – 

estas frases não lhe saíam da boca sem lhe sair da cabeça o chapéu.  

Volto-me para um retrato dele rapaz. Já muito desbotado, quase não deixa 

divisar os traços fisionômicos de meu Pai nessa época. Devia ser por volta dos começos 

da República. Morava ele, então, em Tatuamunha, sua terrinha natal. Falava dos 

pastoris do seu tempo – bom tempo! -, da graça de algumas pastoras, do encanto das 

jornadas que cantavam, e das paixões que acendiam nele e noutros jovens do seu 

grupo. Imagino o entusiasmo de meu Pai, moço, ardente, romântico, até meio 

chagado à poesia, pela beleza de uma daquelas matutas. As pastoras – cordão azul e 

cordão encarnado – surgiram alegres, agitando os pandeiros: 

 

Belas companheiras,  
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vamos a Belém 

ver quem é nascido 

para o nosso bem. 

 

Vinham outros números. O pastor sempre a arrastar seu cajado. Chegava o 

Fúria: 

 

Olha, pastora, eu venho falar-te. 

Queres ser minha? Eu posso levar-te. 

 

As jornadas sucediam-se. Começavam a dividir-se os grupos; apareciam os 

exaltados. Meu Pai seria pelo cordão azul. Discussões. A Contramestra, maravilhosa. 

Sabia requebrar-se com tanta graça, cantava tão bem, e dirigia a meu Pai um olhar tão 

temperado, tão intencional, que ele sentia bulir-se no sangue a sensualidade lusitana, o 

coração pular-lhe no peito. – “Bravo da Contramestra!” – “A Mestra em cena!” 

Digladiavam-se os partidos. Haveria presentes, muitos presentes. Um arrebatado 

chamava a Mestra com todo o cordão. Novas jornadas. A Diana: 

 

Sou a Dian, não tenho partido, 

o meu partido é os dois cordão. 

Eu bato palmas, ofereço flores; 

Digam, meus senhores, vossa opi-nião-ão-ão... 
 

Havia uma curiosa espécie de torcedores: os que pediam a presença da Diana 

por um dos lados: - “A Diana em cena pelo lado azul!” – “A Diana em cena pelo lado 

encarnado!” Tinha a Diana, assim, boa renda de sua neutralidade: recebia vivas e 

presentes dos partidários das duas cores. Ia correndo o tempo, e talvez os torcedores 

bebessem um pouco. Sempre a subir-lhes o entusiasmo, a certa hora se viam 

apaixonados que jogavam chapéus para o ar, depois ao tablado: - “Pise aí Mestra!” 
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Repetiam-se os aplausos: - “Bonito!” – “Bravo do cordão azul!” A Contramestra vinha 

oferecer um cravo a meu Pai: 

 

 

Seu Manuel, 

me faça um favor: 

por sua bondade 

receba esta flor. 

 

Eu não venho dar, 

venho oferecer, 

Seu Manuel, 

queira receber. 

 

Todo pachola, meu Pai subia ao palco, punha a flor na botoeira e uma pelega 

estalante no peito da Contramestra. Embaixo, os correligionários deliravam em 

aplausos. 

Meu Pai descia, feliz da vida. Naturalmente, lá pela madrugada, à pressão de 

um entusiasmo mais forte, o seu chapéu voaria iria ter ao tablado, para que o pisasse a 

Contramestra. 

Como seria o seu chapéu desse tempo? Preto, grave, solene, de abas viradas 

para cima? Usaria ele chapéu de palha? Não importa. Para mim, o chapéu ali 

suspenso do cabide é o chapéu que meu Pai sempre usou. É o chapéu de meu Pai. Lá 

vai pelo ar o chapéu, cai no palco, de madeira, iluminam o tablado, e o largo todo, em 

frente à igreja de S. Gonçalo. (Como eram plangentes as vozes, na igreja, pelas 

novenas: “S. Gonçalo de Amarante, glorioso padroeiro...”! Vozes femininas, quentes 

de fé, que pediam felicidade ao santo seu patrono: boa sorte para os maridos nas 

pescas; boa produção dos roçados, que as formigas invadiram; bom casamento para as 

meninas; a cura da maleita dos meninos; tranquilidade e fartura para os lares 

humildes, tantos deles perdidos dentro do coqueiral que ensombrava quase por inteiro 
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o povoado.) Também se vêem, acesos ao pé dos tabuleiros de bolos, brandões de 

carrapato – sementes de mamona enfiadas em talos compridos. A multidão comprime-

se. Vai animada a festa. 

O leitão tem muitos licitantes. Grita o pregoeiro, alto e pausado, depois de 

partir que “batizem” o objeto: 

 

- Mil-réis me dão por uma melancia que deram ao milagroso S. Gonçalo... 

Alguém oferece mais: 

- Mil e quinhentos. 

- Mil e quinhentos me dão... 

- Dois mil-réis. 

Todos desejam possuir a melancia do santo. Em pouco ela está valendo cinco 

mil-réis. Rompem as pilhérias: 

- Seis mil-réis para o Silva não ver. 

O leiloeiro: 

- Seis mil-réis... 

- Seis e quinhentos para o Chico não cheira... 

Até que, já não havendo quem dê mais, o leiloeiro faz a afronta, num 

português castigado: 

- Afronta faço que mais não acho; se mais achara, mais tomara. Dou-lhe 

uma, dou-lhe duas, dou-lhe três: já entreguei, está entregue. 

A chegança, por outro lado, está dando a nota. No topo de um mastro da 

embarcação, o gajeiro procura ver, cumprindo ordem, se avista “terras de Espanha e 

areias de Portugal”. Canta: na sua voz, fanhosamente arrastada, como na de todo o 

pessoal de Catarineta, há uma tinta de melancolia.  

Indiferente ao leilão, alheio à chegança, meu Pai vibra com o pastoril. Limpará 

o chapéu, empoeirado, amarrotado, enquanto as pastorinhas maravilham a assistência 

com as suas jornadas e os partidários suam de exaltação. 

Pipocam foguetes nos ares. O chapéu de meu Pai sobe e desce, anda para um e 

outro lado, defendendo-o das tabocas. 
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Passaram-se alguns anos. Meu Pai faz serenata – o luar é claro que parece dia – 

perto da casa onde Mamãe veraneia, com os seus, fugindo à vida monótona do 

engenho. O namorado está pagado. Dias antes ele passou pela porta da amada com 

uma acácia na lapela (significa – “sonhei contigo”), e a moça deu-lhe um sorriso que o 

deixou tonto. Um tio de Mamãe, apaixonado por ela, faz concorrência a meu Pai. Este 

põe na voz toda a atávica saudade lusitana, e canta, pensando na amada, com o 

chapéu abandonadamente derreado para a nuca: 

 

Ó palidez imácula, vendita, 

a palidez serena do teu rosto, 

que me tem sido tanta vez maldita 

e tem sido na vida o meu desgosto! 

 

A voz é grave até tem sido, para subir muito na tanta vez, ainda mais no maldita, 

bem prolongado, e em seguida baixar, depois de uma volta bonita, em que meu Pai dá 

tudo que tem o coração, tirando, talvez, o sono à namorada. 

Qual foi o seu primeiro cuidado ao saltar em Maceió, pouco antes de noivar? 

Comprar o Dicionário das Folhas, Flores, Frutos e Raízes, para poder dizer ao seu amor, a 

quem nunca falara, aquilo que os olhos e as mãos não bastavam a exprimir. Imagino o 

acanhamento do matuto ao entrar na livraria, de chapéu na mão, amassando-lhe a 

aba, meio sem jeito para pedir o livro, como se estivesse expondo a estranhos a pureza 

do seu sentimento. 

Um dia – o pedido já foi feito – aparecerá no engenho, o Boa Esperança, muito 

ancho, no seu cavalo castanho, em visita à noiva. Apeia, tira o chapéu, cumprimenta a 

noiva e a futura sogra, respeitoso. Conversam algum tempo na sala de visitas, grande, 

paredes cheias de retratos, enquanto Maria Araquã, ex-escrava, acende o belga. 

Depois, passarão à sala de jantar. Senta-se à mesa comprida, patriarcal, à direita de 

minha avó, logo junto da cabeceira (que D. Luísa faz questão de ocupar), tendo a 

amada em frente. Os futuros cunhados, para ele é como se não existissem. Muito cheio 

de si, os louros cabelos ondeados com uma liberdade ao lado esquerdo, o bigode 
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pedindo-lhe sempre o afago das mãos. Capricha no pegar do talher; come pouco, e, 

como D. Luísa insiste – “O senhor não está gostando...” -, afirma que tudo é ótimo, 

mas recusa, com um sorriso civilizado. Após o jantar, minha avó manda retirar a 

toalha da mesa e meu Pai começa a leitura de um romance de Escrich, de que ele e a 

futura sogra gostam muito. Volta e meia os seus olhos procuram os olhos da noiva, que 

a timidez mantém sempre descidos. Lê bem: a voz pausada, com as inflexões 

características da fala de cada um dos personagens, moldadas segundo as 

circunstâncias em que as palavras são ditas. O diálogo sai animado, vivo: dá gosto de 

ouvir. 

No outro dia, pela manhã, despede-se de todos, no alpendre, e sai no seu 

cavalo, galopando, para voltar-se na curva da estrada e acenar com o chapéu feito 

lenço. 

Como vem altivo, petulante, o chapéu de meu Pai, no dia do casamento! O 

cavaleiro todo de escuro, as boas bonitnas Bostock, a camisa branca, de punhos, peito e 

colarinho duros, lustrosos, o chapéu preto de copa alta e abas viradas... Seria assim 

mesmo? Com que elegância o tira ao entrar, para os primeiros cumprimentos! Daí a 

pouco, emocionado, dá para sentir calor, um calor fora do comum, e o chapéu serve-

lhe de leque.  

O Sol aparece. É mais intenso o movimento na rua. Transeuntes entreparam à 

porta, olhando o caixão. A empregada entra e, surpreendida e triste, põe-se a chorar. 

Lá para dentro cuidam do café. Os rumores vão enchendo a casa. Minha Mãe soluça 

alto. Chama por mim. Ao levantar-me, olho para o corpo hirto, rígido, lívido, 

macerado, as mãos cruzadas sobre o ventre intumescido. Meu Pai veste um fraque 

antigo, muito antigo – de quando? nem sei. O enterro será às dez horas. As negras 

cortinas tremulam ao vento, que, agora mais forte, invade a casa, faz dançar, indecisa, 

a luz agonizante dos círios. Caminhando ao encontro de Mamãe, vejo no porta-

chapéus, bem junto do espelho, o chapéu de meu Pai, que, ao sopro do vento, oscila – 

abandonado, triste, esquecido -, como se estivesse acenando, chamando por alguém... 

[1939] 
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O avesso 

 

Minha face reflete 

O desregramento de todos os sentidos 

A desgraça intelectual 

E meus olhos aflitos  

Estão imersos num oceano de piedade. 

 

Vai poeta, liberta-te 

Do mal que te prende 

Ensina-nos com que versos 

Cantaremos a liberdade 

E, enfim, chegaremos 

Ao campo verde de Ítaca. 

 

Beatriz de Campos 
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Soneto ao Holocausto 

 

Vários corpos estão despedaçados 

Agiste muito pior que um Fausto 

História, vida e futuro rompido 

Na sua descontrolada, louca libido 

 

O que fizeste ao teu semelhante? 

Agora diante de quem irão avante 

Se tudo o que resta são seus corpos 

Caídos, sem vida, todos mortos 

 

Não mais se repita a matança sem fim 

Haja, entre os povos, a paz, enfim 

Remova-se o ódio entre todos vocês  

 

Reine a paz, qual água, com fluidez 

Nunca mais se repita o percalço 

De convivermos com outro Holocausto 

	

Márcio José Silva 
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Raiar do ano 

 

No luar mais alvo do ano, 

Trovejam e brilham augúrios, 

A festejar no altiplano, 

Aos gritos, aos murmúrios. 

 

As primícias do que chega, 

Contrariando seu prenúncio, 

Regozijo e festa sobeja! 

Triunfando o novo início. 

 

Que tudo melhore! 

Que todos se curem! 

Os votos como gritos explodem! 

 

Que todos se amem! 

Que tudo se salve! 

E raios solares se expandem... 

 

Aurelio Tadeu Luiz Barbato 
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Melancolia paulistana 

 

Cidade escalafobética. 

Cidade multi estética, ultra patética. 

De muitas gentes; de muitos indigentes. 

O Theatro Municipal, urinol à céu aberto. 

O fartum das multidões nas estações do metrô, nas horas de pico; 

A agonia nos olhares à espera do próximo ônibus. 

O furto de um vinho tinto, por uma maltrapilha, numa padaria, logo pela manhã; 

A caminhada da Liberdade à Praça Ramos, maculada por menores infratores. 

O Largo da Matriz, na Freguesia do Ó, repleto de baderneiros aos fins de semana. 

E eu, que não me enfado de caminhar por esta megalópole. 

Caminhar aqui é ver as entranhas do meu interior. 

Vou da Paulista à Santa Cecília, a passar por um oásis, Higienópolis. 

A cidade é uma aberração social. 

A cidade de muitos valores, desvalorizada. 

A cidade dos refugiados, que expele os seus naturais. 

A cidade de muitas cidades. 

Os paulistanos são gélidos, apesar do calor das vidraças espelhadas. 

São as memórias de uma infância reclusa e de uma adolescência maçante. 

São Paulo, a inexatidão de sentimentos. 

São Paulo são estes aborrecimentos. 

 

Breno Silva Oliveira 
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Verão 

 

O sol e seu calor, 

Céu azul em seu louvor, 

Só fazendo escaldar, 

E a todos bem queimar. 

 

O povo e seu calor, 

Unido em seu torpor, 

A esbravejar e lamentar, 

Buscando só se refrescar. 

 

Ai meu Deus, o que é isso? 

Nada além de seu suor, 

A pingar por poros mil. 

 

Ai meu deus, que coisa é essa? 

Tens aí o seu pior, 

Pelo globo aquecer sem dó! 

 

 
Aurelio Tadeu Luiz Barbato 
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Estio 

 

Tu és a poesia de Vininha, 

és a Gávea, o Recreio, Ipanema 

e o Rio de Janeiro inteiro 

sob o arrebol do Redentor. 

 

É ao mesmo tempo 

detestável e sensível, 

 como um conjunto de cordas 

que se atiçam 

ao seu mais brando sinal. 

 

És a Revolução Cubana, 

a poesia marginal 

e concreta 

que preenche meus devaneios 

das noites de verão. 

 

Beatriz de Campos 
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O dia qualquer 

 

Uma manhã de trânsito. 

Moradores de rua ignorados; 

Gentes se atropelando, disputando espaços; 

A dança dos semáforos e seus bailarinos impacientes. 

Mortes, nascimentos, conquistas, derrotas. 

A crise financeira nos jornais, na TV, nas rodas de conversa; a crise que ninguém vê, e 

todo mundo sente. 

O almoço no kilo de sempre, o cardápio de sempre, a bebida de sempre, a sobremesa 

de sempre. 

Os mesmos colegas de ofício, a mesma mesa para sentar, a mesma mesa para redigir. 

O mesmo país do futuro, em desenvolvimento. A mesma volta pra casa, a mesma janta 

congelada. 

A mesma obviedade da vida. 

Será? 

 

Breno Silva Oliveira 
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Contemplação 

 

Para Milton Hatoum 

 

Para o que estás a fazer. 

Imagina e contempla a imagem que sonhares no amplo espaço desta folha. 

 

Breno Silva Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 25	

Um poema para publicar 

 

Politicamente incorreto. 

Sem compromisso com a verdade. 

Produzido artesanalmente. 

Causador de polêmicas, 

Rompedor de paradigmas. 

Feito sem a intenção de ser publicado. 
 

Breno Silva Oliveira 
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No repente que a vida é 
a gente vai se maquiando de bobo 
no planejamento 
 
descrevendo a décima do dia próximo,  
improvisando as sílabas no ponteiro exato: 
 
Para não perder o ônibus 
Para casar a segunda, que é nosso primeiro verso  
de toda santa semana, com a quarta e quinta-feira. 
 
Ninguém mais dança valsa 
no repente que a vida é 
 
A gente vai se despistando do jardim que a gente foi um dia 
no tempo que o povo sorria 
 
No repente que a vida é, a gente é filho da corda bamba,  
equilibrista de todos os ofícios mal arrumados num trapézio danificado 
pela mão do necessitado que puxa de cá e de lá , a gente no giro 
 
A gente vai girando no ar,  
até cair no conto do juiz 
no número dez: a gente é feito refém no ringue do altruísmo,  
no repente que a vida é 
 
No repente que a vida é 
a gente é feito de besta 
no suspiro derradeiro  
no ultimato inevitável  
que não depende de nós 

Noemi Macedo 
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A eternidade sufocante da fotografia 

 

O quarto se resume a uma gaiola capaz de produzir fortes sintomas de claustrofobia. 

Claustrofobia e tédio (que é uma doença mais grave). 

Sozinha, suportando o peso da solidão não desejada, revira os discos.  

À tarde está para uma viagem melancólica. 

Quer reviver as sensações.  

Ressuscitar sentimentos mortos impiedosamente pelo tédio. 

A agulha alcança o vinil e... Agora é só forçar o alívio.  

As notas estão ali para conduzi-las. 

 

Os olhos são forçosamente cerrados.  

Ela espera ou quase que impõe um delírio. 

"Chegue fantasia, chegue..." - diz numa prece e se pergunta: como um poeta pode 

estar acometido pela normalidade? A criatividade, excepcional, fugiu. 

O onírico custa a chegar, mas vem... 

Assume a forma convencional de uma fotografia. 

No enquadramento, quatro pessoas centralizadas ao centro: 

Um enfadonho retrato de família. 

 

Mas a poetinha é esperta!  

Antes do tédio voltar e invadir seu momento  

de paz forçada, ela varre, com os olhos da mente,  

o pedaço desgastado de papel que lhe veio a memória. 

Amplia, com uma lupa imaginária, a composição. 

Enxerga grãos, ruído. 

A pouca definição da imagem  

permite ver os pequenos grãos de prata que captaram a cena. 

Está aí: a origem de tudo. 

Os grãos só permitem ver um borrão. Mas lembram a prata. 
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Toma distância e volta a analisar a fotografia. 

A prata está em mais lugares. 

Está representada no dedo da mãe que sorri carinhosamente. 

O pai, com uma postura rígida, leva o mesmo anel delicado nos dedos. 

 

A prata é o elo. 

O elo da fotografia com a matéria que a compõe. 

O elo que une o casal frente a sociedade. 

É a natureza ressignificada pelo homem. 

A prata congelou o tempo. 

Prendeu a família, com suas tradições, num pedaço de papel. 

Prendeu o casal, um ao outro. 

O metal gelado assume propriedades místicas. 

Fascínio. 

 

A cor metalizada engole, pouco a pouco, os devaneios da poetinha. 

Cresce, cresce... 

Até que, afogada pela densidade do metal, ela abre os olhos, num sobressalto. 

O faz antes que a prata a congele no mesmo mundo da fotografia. 

Rápido, pega papel e lápis. 

E do seu medo, faz um poema metalizado.  

Ana Terra 
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As classes sociais nas obras “Eugénia Grandet”, de Balzac, e “A 

morgadinha dos canaviais”, de Júlio Dinis. 

 

A história de “Eugénia Grandet” se passa numa cidade provinciana, no 

interior da França, chamada de Saumur. 

O Sr. Grandet, pai da personagem que dá título à obra, representa um típico 

senhor burguês, figurando como um homem bem sucedido e instruído. 

Duas passagens do romance são bastante ilustrativas da mentalidade e 

características que permitem concluir ser o Sr. Grandet um representante típico de 

sua classe social, a burguesia. 

A primeira relaciona-se ao modo como Grandet se aproveitou das 

circunstâncias para enriquecer. Com efeito, com a ascensão da República 

Francesa, os bens do clero foram postos à venda, diante do que Grandet não hesitou 

em comprá- los por um preço de bagatela, valendo-se do suborno de seu sogro com a 

pessoa que vendia os aludidos bens. 

A passagem acima sintetizada é simbólica, na medida em que ressalta a 

importância do suborno e, especialmente, das circunstâncias sociais ensejadas pela 

Revolução Francesa na construção da riqueza do Sr. Grandet (e, em um plano mais 

amplo de análise, na construção da fortuna de sua classe social como um todo). 

Outra passagem bastante representativa diz respeito ao casamento de 

Grandet. Com efeito, Grandet, que era tanoeiro, casa-se com a filha do fabricante de 

taboas. Dois fatores revelam-se determinantes para o enlace. O primeiro: os nubentes 

pertenciam a mesma classe social. E o segundo: redução de custos em seus negócios 

que o casamento lhe renderia.  

Como se verá mais adiante, o casamento de interesse ocupa uma posição 

central na obra, constituindo representação da mentalidade da classe social 

retratada.  
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Eugénia Grandet, filha do Sr. Grandet, é retratada, na obra, como uma moça 

que acabara de fazer 23 anos e se apaixonara por seu primo Carlos. Eugénia passa 

sua vida esperando a volta de seu primo, que foi tentar enriquecer nas Índias.  

Mas, em seu retorno, Carlos, que desconhecia a fortuna da prima, opta por se 

casar com uma moça pertencente à nobreza. Isso porque tal enlace lhe renderia 

título de nobreza (bem como, à esposa, o dinheiro de Carlos). 

Interessante  personagem  é  Nanon,  empregada  da  família  Grandet.  

Nanon tinha profunda gratidão por Grandet, que havia lhe dado um emprego 

quando ela chegara à cidade, aos 22 anos. Todavia, Nanon não via que era 

explorada por Grandet e, no fim, verteu-se em uma espécie de sucessora de 

Grandet em relação à economia de dinheiro. 

Nanon,  contudo,  é  uma  personagem  híbrida,  pois  é  a  única  capaz  de 

conciliar o dinheiro e o sentimento. Não cremos que seja coincidência o fato de 

Nanon, a única personagem vinda de estrato social menos privilegiado, ser a 

personagem que melhor equilibra a equação que, ao longo do romance, se revela 

presente e insolúvel (dinheiro versus sentimento). 

Evidente, assim, a importância e representatividade da obra de Balzac na 

compreensão das classes sociais que se anunciavam e ganhavam formatos definidos 

no período pós-revolucionário francês. 

A  obra  “A  morgadinha  dos  canaviais”,  ambienta-se  em  Portugal,  que,  

na época, passava por um processo de desenvolvimento semelhante com o ocorrido 

na França pós-revolucionária. 

Inevitável o paralelo sugerido pela história de Madalena, que é a morgadinha, 

com a história do Sr. Grandet. 

Com efeito, a casa de Madalena foi adquirida no momento em que os bens do 

clero haviam sido postos à venda, tendo o seu pai, que era político, comprado esses 

bens. Ademais, ambos os enredos desenrolam-se em cidades provincianas. 
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Personagem importante neste romance é Augusto, que é apaixonado pela 

morgadinha, ocorre que eles não podem se relacionar porque há um abismo de 

classes sociais entre eles. 

Note-se que os casamentos propostos pelo autor do livro, Júlio Dinis, são, 

geralmente, feitos entre personagens de classes sociais diferentes. 

Neste romance, Augusto e Madalena, que são as duas personagens mais 

instruídas do livro, apaixonam-se e encontram dificuldades de se relacionar por 

conta de suas classes sociais. Augusto é professor substituto, ou seja, não tem dinheiro 

algum, e Madalena é dona de um morgadinho.  

Por outro lado, no casal formado pelas personagens Cristina e Henrique, 

nota-se que eles são mais próximos em termos econômicos, mas Cristina possui 

traços que se assemelham à Eugenia Grandet, na medida em que Cristina, 

diferentemente de sua prima Madalena, não foi estudar na capital, não se dedicou 

aos estudos. Ela permaneceu vivendo sua vida simples no campo e se apaixonou por 

um homem que veio da cidade, assim como Eugenia. 

Importa, ainda, destacar o importante papel desempenhado pelo clero na 

obra. Com efeito, o romance trabalha a plasticidade social que permitiu ao clero 

manter-se poderoso e prestigiado mesmo sob circunstâncias sociais e econômicas 

adversas. 

 

Beatriz de Campos 
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Por um niilismo resoluto 

 

O importante não é ser feliz. E parece ser justamente a felicidade a base da 

ética popular atual, nutrida, ao que me parece, por um lado, pela descoberta ocidental 

das filosofias espirituais orientais e, por outro, pelo liberalismo e todo seu rol de 

premissas individualistas: liberdade, autonomia, pragmatismo egoico etc. Mas tais 

apontamentos não passam de mera percepção minha, mal fundada; bastante 

tendenciosas, diga-se de passagem, visto <<tudo ser culpa do (neo)liberalismo>>. 

Há quem sustente que essa perspectiva da felicidade como finalidade da vida é 

algo herdado de Aristóteles. E, esses, como se enganam eles! A ευδαιμονια 

(eydaimonia) grega não se resumia ao estado passivo, que é o do prazer. Ευδαιμονια 

era ativa e dizia respeito a análise de toda uma <<vida virtuosa>>, de suas obras, suas 

condutas, seu condicionamento à virtude e constância nela. 

Muito menos a ευδαιμονια se referiria a momentos de potência de agir, 

vontade de potência, vontade, ou seja lá como esses professores de filosofia listam os 

conceitos históricos que tentaram exprimir a felicidade. O que importa é que essa 

<<pursuit of happiness>> é um mantra que ganhou força na globalização – e essa 

busca não tem nada a ver com a busca dos gregos pela ευδαιμονια. 

Mas o que importa mesmo é que a felicidade não importa. A felicidade é um 

acidente, que nos acomete vez ou outra. A vida é mais que isso. A vida, inclusive, é um 

pesar, um sofrimento protraído. E se a vida é sofrimento, a felicidade, por oposição 

(axio)lógica, é um escapismo, um não-viver. E há quem apontará esse meu raciocínio 

como um falso silogismo (alegando serem minhas premissas falsas). Para esses 

indivíduos, proponho uma reflexão – e aviso de antemão que é melhor parar por aqui 

se você, caro leitor, é facilmente influenciável (ou caso sofra de agudas tendências 

suicidas):  

Tudo na vida é atrelado a uma exigência, própria (e intrínseca) ou alheia (e em 

nós introjetada). E é nessa exigência ínsita que reside este pesar chamado vida. Se o 
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indivíduo quer adequar-se aos padrões da sociedade capitalista, deve seguir 

determinadas exigências impostas por essa sociedade. Se quer rejeitar a doutrina 

capitalista e debandar para o socialismo, há outras exigências que deverá cumprir, 

pensadas socialmente. Se quer negar todas essas ideologias e tornar-se, vá lá, ermitão: 

novas exigências, agora introspectivas. Uma busca eterna. Não por respostas, mas por 

cumprimento de exigências. 

Vejo essa característica – intrínseca à nossa existência – como um verdadeiro 

pesar. Algo que cansa, que incomoda, uma vez que não tem fim. A condição material 

por si só é pesarosa uma vez que somos todos presos à nossa condição existencial, a 

matéria. Não podemos decidir sobre aquilo de mais básico que há em nós: eu não 

posso escolher parar de comer, ou nunca mais beber água, ou parar de urinar – você já 

teve que para uma leitura bem no clímax para ir urinar? Você compreende esse 

desgosto? –, a matéria exige esse constante e pesaroso cumprir de exigências. 

Há exigências – como apontado – para viver, há exigências para viver em 

sociedade, há exigências para viver isolado, enfim, para tudo. Tudo é uma questão de 

se adequar às exigências. Então o leitor perspicaz agora estará pensando que me 

antecipo demais e que a verdadeira liberdade é um porvir, que o verdadeiro fim dessas 

exigências está no plano espiritual, uma vez que a alma é a verdadeira existência e a vida 

material é simplesmente uma etapa dessa existência.  

Mal sabe tal leitor como me entristece tal possibilidade. A verdade é que todos 

os dias eu rezo para que depois da vida não exista nada, mas somente a terra: terna, 

eterna, regalo, repouso acolhedor. Eis aí a verdadeira <<salvação>>. Não da alma, 

mas da existência. E se Deus existe e nos ama, quero muito crer que, ao fim de todo o 

pesar vivente, presenteia-nos com esse descanso real e eterno. 

Para mim, a ideia de existir vida “após a morte” é algo extremamente 

depressivo, mesmo na melhor mitologia da mais bondosa doutrina religiosa: vida 

eterna e plena em um paraíso me parece ser uma penitência bastante entediante; vida 

similar à terrestre numa dimensão paralela me soa como um sofrimento prorrogado; a 

reencarnação me faz crer que estamos aprisionados à nossa miséria; reencarnação 



	 35	

numa vida animal ou vegetal, inconsciente, seria uma boa alternativa, mas o risco de 

ser haver nisso consciência é triste. Veja, a questão não é a existência em si, mas a 

consciência da existência, a consciência do pesaroso infortúnio que chamamos de vida. 

Se eu lhe questionar, leitor, qual seria a vida dos seus sonhos, você me dará 

alguma resposta que orbitará em volta do prazer egoico: ser feliz, ser milionário, ser 

famoso, ter muitos amigos, viajar o mundo, ser reconhecido na sua área de atuação 

profissional, ser admirado pelas pessoas que você nutre afeto, ser alguém ético, ser 

justo, evoluir, alcançar a iluminação, constituir uma família feliz, viver uma vida 

simples com o bastante para si e para sua família, ver seus filhos crescerem e se 

tornarem pessoas éticas, fazer o mundo um lugar melhor, transmitir conhecimento 

para outras pessoas, acabar com a pobreza, viver em um mundo sem injustiças, 

promover a paz e a justiça no mundo etc.  

Independente da sua resposta, o que sempre está por trás dela é a pergunta 

“para quê?” e a resposta para essa pergunta será, de uma forma ou de outra, o próprio 

prazer (em si) ou o prazer próprio projetado em terceiros, ao que convém chamar de 

empatia. O que quero dizer é que por mais que a vida de alguém seja muito boa, o 

máximo que pode proporcionar a esse alguém são momentos de prazer, chamado por 

alguns de felicidade e por outros de plenitude.  

Percebe que é uma busca sem fim? Percebe que é uma busca em vão? Percebe 

que a recompensa é efêmera e pouca demais? A não ser que você se contente com 

pouco ou que seja masoquista, há de corroborar minha tese sobre a vida ser um pesar: 

muita exigência, muita conformação, muita busca, recompensas ínfimas. A imagem 

mais representativa que me ocorre sobre essa <<pursuit of happiness>> é a de um 

cachorro correndo atrás do próprio rabo. Patético. E é isso mesmo que somos, 

admitamos. 

Daí você me faz a interpelação clássica: sendo assim tão cético, se penso em 

suicídio. Se a vida de fato for um acidente da matéria e de fato não houver nada 

consciente para além dela, o suicídio me parece realmente atrativo. Um descanso 

eterno no sentido mais literal da palavra, uma dádiva. Caso contrário, será um 
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tormento prorrogado. Apesar disso, e apesar da pulsão última do Thánatos, tão bem 

explorada por Freud e que por vezes me acomete, eu aceito a condição medíocre da 

minha existência e já que um acidente da matéria me proporcionou existência 

consciente, que eu faça dessa consciência um canal para acumular experiências.  

O sofrimento da existência é um sofrimento que se torna interessante pela 

capacidade de significação que possuímos: sempre encontrando um porquê, um 

motivo de ser, uma causa superior ou nobre, uma missão, o destino, a fortuna. 

Aceito minha condição, mas não sem questioná-la. Viver uma vida de auto-

enganação seja talvez a verdadeira morte. Utilizar de subterfúgios metafísicos para 

fugir da realidade, utilizar do prazer para fugir da realidade, fugir da realidade para 

me enganar, para negar o sofrimento e furtar-se ao pesar vivente. O escapismo é a 

morte do ser, pois é a negação do ser. O escapismo é a morte do tempo, o pouco 

tempo que chamamos de vida. 

Mas cabe dizer que quando me refiro às metafísicas (religiosas ou não), refiro-

me à hipocrisia que existe em suas doutrinas. Aquilo que há de puro (como a crença 

num ente superior), isso eu não condeno; contanto que o adepto realmente creia e 

creia na estrutura metafísica [nem tão] hermética do mundo. Caso contrário, adequa-

se ao conceito de enganação: é só mais um subterfúgio para se esquivar da vida.  

Por fim, se vivo, vivo por minhas convicções e deixo para descansar quando 

tiver de ser. Eu aceito o fim de braços abertos, porque vejo nele salvação, mas esse 

aceitar é de paciente, não de promotor. Minha ação não será sua causa eficiente, nem 

eu o seu motor.  

Enquanto isso, vivo convicto de que a vida não tem sentido e que eu lhe 

atribuirei o sentido que mais me parecer adequado, vivo convicto de que a vida é um 

acidente da matéria e que se sou ético é por convicção e não por coação metafísica, 

vivo convicto de que tudo se resume ao ego, e já que é assim, que seja então projetado 

a terceiros, que seja empatia. Vivo convicto de que nem toda nossa miséria é miserável 
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e de que, no fim das contas, a verdadeira dignidade está em enfrentar a miserabilidade 

sem escapismos, cara-a-cara, de frente. 

 

Ayran Oliveira Michelin 
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Ordo Missae 

 

“Pensas tu escapar àquilo de que 

nenhum homem moral pôde eximir-

se?” 

 

Renan, amigo de longa data, falou que gostaria de ir à fraternidade 

sacerdotal São Pio X assistir a uma missa em latim. Como sabeis, ò gente que tudo 

sabe, mesmo dos sucessos de São Paulo, onde se continua fabricando toda violência, 

devassidão e heresias de toda espécie. Houve por aqui um bispo reacionário, estilo 

Gustavo Corção. O dito bispo recusou-se a adotar inovações do Concílio Vaticano II, 

inclusive a missa em vernáculo, como sacerdote voltado para os fiéis. Na sua diocese, a 

missa continuou rezada em latim, tal como antes da reforma do Santo João XXIII. 

Morreu o bispo. Deixou seguidores. Houve, então, um racha em São Paulo, alguns 

padres, liderados por outro bispo, oficiando toda a liturgia em latim; outros, chefiados 

pelo bispo titular, obedecendo aos avanços conciliares. Interveio a Igreja, inesperada, 

velha e sábia. Coonestou as duas correntes. Por isso, em São Paulo, ouvem-se missas 

em latim e em português.  

É claro que a missa pós-conciliar beneficiou o povo. Ele passou a entender 

melhor o sacrifício de cristo, feito agora no idioma nacional, depois de uma boa limpa 

modernizadora nas formulas antigas, ajustadas à linguagem correntia. A Igreja 

Católica já vinha caminhando nessa direção, antes do arejamento conciliar. Começou 

pela distribuição de folhetos bilíngues. Que segundo a minha querida avó, que como 

boa italianona que é, disse que o povão ficou mais interessado.  

Não há dúvidas de que a missa era espetacular, na solenidade do seu rito. 

Começava a imponência nas vestes litúrgicas. O padre se paramentava com o amicto, 

a alva, apertada pelo cíngulo, a estola, o manipulo e a casula de incrustações douradas 

e cores variáveis, conforme a época litúrgica, verde para pentecostes, vermelho nas 



	 39	

festas de mártires, amarelo no júbilo, negro nas missas fúnebres, rosa nas festas de 

Nossa Senhora Aparecida. Usavam-se cálices e patenas de ouro ou prata e galhetas de 

cristal, o bom, o melhor, o mais luxuoso para o culto de Deus. Não vou explicar o 

significado desses nomes todos. Estão no dicionário.  

A missa latina começava e desdobrava-se em ditos, reverencias 

jaculatórias, em gestos misteriosos, uma espécie de diálogo do padre com o criador. 

Excluíam-se desse diálogo os fiéis, que não participavam da cerimonia, apenas 

recebiam os seus eflúvios. Ninguém entendia as palavras de abertura do ritual: “Introibo 

ad altare Dei”, principiava o celebrante. “Ad Deum qui laetificat juventutem meam”, era a 

resposta. Ficava difícil compreender a tradução: “Entregarei no altar de Deus”; “Do 

deus que alegra a minha juventude”. 

Reconheça-se, entretanto, a beleza da missa em latim, que tornava mais 

místico o momento da comunicação com o desconhecido. Só ela reunia as palavras, os 

gestos, as pausas, os atos, capazes de dar ao ritual a forma hierática, ausente das missas 

de hoje, simples, sem adornos.  

Está certo que o latim da missa a faça inacessível, como não deve ser. 

Mas, depois do uso dos séculos, só o latim consegue ser a língua das missas solenes, dos 

paramentos majestosos, mitras, báculos, turíbulos, cantadas ao som grandioso daquelas 

composições sacras, de Bach, de Mozart, de Beethoven. E é por toda essa 

grandiosidade, que até hoje escuto os velhos cânticos. A singela missa vernácular, em 

português, japonês ou turco, chega, como oferecimento do homem, ao trono de deus, 

amoroso, indulgente, oníglota.  

    Thomas Pagano Brundo Gasparetto 
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A espera 

 

 Lá vem os velhos, na rua vazia e morna de domingo. O velho na frente, 

lento e curvo, o ventre estufado, os braços em arco. A velha atrás, empinadinha, 

respiração curta, com a bolsa e o embrulho de pão para o lanche da noite: café 

descafeínado, leite magro e pão sem manteiga, que o cardiologista proibiu. “Que 

diferença faz a esta altura?”, repetirá o velho. A velha, sem responder, apenas molha o 

pão no café com leite e come devagarinho.  

 Passam pela portaria do prédio. O velho apenas resmunga ao comentário 

do porteiro sobre o jogo do Corinthians, “Oh, esse povo só pensa nisso”. Em casa, 

senta-se na poltrona da sala e fica ali estático assistindo a consagrada “Globo News”. A 

velha entra na copa, senta-se e larga o embrulho de pão sobre a mesa.  

 A sala de jantar possui aquelas antigas cortinas em estilo lusitano, que 

mais parecem feitas de crochê, o aparelho de jantar já está gasto pelo tempo, a sintonia 

rústica toma conta do local enquanto os velhos almoçam em silêncio, quase todo 

tempo. O velho reclama “Talharim de novo, e peixe cozido. Onde já se viu talharim 

com peixe? Ainda por cima sem sal” A velha explica: “Você deve comer pouco e leve. 

Carne vermelha é um tiro. O sal sobe a pressão. Você quer morrer sufocado?” o velho 

responde “Me sinto em um hospital”. Logo chega o doce sem açúcar, adoçado com 

aspartame, uma impostura.  

 O velho come calado e vai sentar-se na sala com o jornal, na poltrona. 

Não pode deitar-se depois do almoço por conta da hérnia de hiato. Vai ler e cochilar, 

ler e cochilar. A velha telefonará à filha para ouvir talvez alguma proeza dos netos e 

com toda certeza alguma eventual crítica do genro. “Papai?” “Tá lá na sala, o jornal 

ninando ele, cada dia mais rabugento”.  

 Velho e velha ali, na sala. Não conversam. Cada um, passa rápido os 

olhos, um para o outro. Apenas se vêem, sem pensar nem lembrar de nada do que 

viveram. O relógio velho continua lá, no mesmo lugar de sempre, batendo horas 
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segundo o termo monótono e repetido dos ponteiros. A velha ainda exprime certa 

ternura pelo velho, cuida de sua saúde debilitada, “o meu velho”, como fala de vez em 

quando.  

 Um domingo desses após a missa, da padaria e do almoço sem graça, o 

velho, se tiver sorte, vai dar um ronco forte na poltrona da sala e morrer de vez. A 

velha muito nervosa, gritará pela empregada, a empregada chamará o porteiro, o 

porteiro, o vizinho, o vizinho vai telefonar para a filha, a filha gritará ao genro e assim 

por diante... O genro vai chamar a funerária, ascender um cigarro, e ligar o futebol, 

baixinho.  

 No antigo apartamento, onde se come macarrão e peixe cozido, tudo sem 

sal, e doce sem açúcar, continuaram morando a velha, a empregada e a espera. A 

espera de uma lembrança. A espera da filha dependurar o velho retrato da matrona 

em sua casa e colocar o  velho apartamento a venda.      

      

       Thomas Pagano Brundo Gasparetto 
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O vento I 

 

Eu sou como o vento. Você não me enxerga, você não me encontra, mas 

mesmo sem querer, você me sente. 

Sou a certeza de incerteza sobre a própria vida. O ódio e o amor colocados sob 

a mesma távola em diferentes medidas. Sou a própria poesia pronta para ser escrita, 

sou o plano sensível das palavras: terreno, básico e soturno.  

Mesmo sombria, você encontra beleza: sem enxergar, tocar ou suspirar. 

Qualquer sugestão ou intuição da sua parte não será capaz de me decifrar, porque 

nem eu mesmo sei o que significa minha própria existência. Carrego o aroma do ouro, 

porque não tenho forma.  

Às vezes, eu não existo. E por isso é necessário que você seja um bom 

alquimista, com sensibilidade o suficiente para transformar em matéria e me ter. Se me 

tem, eu te cego. E aí, de fato, posso até existir.  

Como um bárbaro pré-germânico eu invado sua casa, deito nos seus aposentos, 

destruo seus escritos, tomo do seu Cálix Bento, e não há escrita Sacra alguma que me 

fará ir embora senão a tua própria palavra: profana.  

Eu fico, existo mas também não existo, sou uma ilusão por você criada. Não 

precisa mais ser um alquimista. Você sente então a forma do ouro, toca a própria 

poesia que ajudou a escrever, mesmo tendo errado a atuação do próprio roteiro. Eu 

sou o vento.  

Você me beija. Ao sentir a brisa por todo o seu corpo, quando o frescor relaxar 

os seus sentidos... Eu vou embora. Porque o vento é assim. Prenunciando ou uma 

tempestade ou um belo dia de sol, não sei ao certo, não tenho sobre nada certeza.  

Redimi toda a sua culpa de Apóstolo medíocre. O seu pecado maior foi pregar 

para si mesmo uma Liturgia da qual você nem sabe se acredita, mas eu ajudei a 

escrever. O vento sempre volta.  
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Cuidado sempre que for conceber essa poesia, pois eu não sou nada que você 

não queira. 

 

Luiz Roberto Rodrigues Junior 
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O vento II 

 

Ouço bater pela janela a última brisa da catástrofe anunciada. 

Tua moradia segue igual: completamente arrasada. 

Sente a ferrugem da tua não vivida juventude? E a construção da sua maturidade, que 
agora consumida por um temporal? Você é um sádico, totalmente profano. Vive a 
todo instante olhando as nuvens, buscando qualquer vestígio de ventania. 

Você quer um incidente, mas não concebe a poesia. Não à toa: tua terra secou, teu 
pasto não tem mais vida, tua moradia é só recordação da tua mal acabada liturgia. 

Sofra, pois eu fui embora; Recolha-se ao seu existencialismo covarde. 

Até o próximo ato: Ide em paz, hoje o vento não te acompanha. 

 

Luiz Roberto Rodrigues Junior 
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Manhã de Sol 

 

Ela acordou sentindo os raios de sol cutucarem seus olhos, enquanto sua mente 

dizia para sorrir e levantar, seu corpo pedia só mais cinco minutos de cobertas e 

preguiça. Mas os minutos se apressaram e ela quase se atrasou mais do que 

normalmente. Novo dia, nova semana e a mesma rotina. 

Ele ainda dormia quando o sol chegou ao alto. Ressonava tranquilamente, 

sonhando com um pôr-do-sol refletindo nas ondas e nas folhas dos coqueiros. Talvez 

sonhasse com um churrasco na casa do tio da filha da amiga da namorada de seu 

antigo colega de classe. Ou algo assim. 

Ela precisava atravessar a rua, mas não o fez. Parou e, durante apenas um 

momento, permitiu-se respirar fundo, sentir a brisa fresca, olhar para o alto e desejar 

que ele estivesse sonhando com algo doce e caloroso. Inevitavelmente, um sorriso 

estampou-se em seu rosto e, embora tenha durado pouco tempo, foi o suficiente para 

uma pequena senhora, que passava apressadamente por ali, sorrir para ela e desejar-

lhe um bom dia. 

Ele ouviu alguém chamando, mas não se incomodou de acordar. Virou-se e 

continuou a ressonar vagarosamente. Logo voltaria para aquele outro lugar que, 

embora ele gostasse, não tinha cheiro de casa e nem colo de mamãe. Não tinha o bolo 

na geladeira nem a irmã no sofá do lado. 

Ela apoiou a cabeça nas mãos e decidiu parar de escrever. Saudade, saudade. 

E, mesmo sem terminar o texto, ela continuou a sorrir. 

 

Karina Abreu 
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Os três estados da matéria 

Todos devemos nos lembrarmos de nossas primeiras aulas de ciências da 

natureza, com sua elementar lição sobre a matéria e suas apresentações típica. É muito 

vívido em minha memória a professora, como que recitando que a matéria apresenta-

se em três estados básicos: sólido, líquido e gasoso. A transformação da matéria seguem 

também três processos comuns: liquefação (sólido para o líquido), evaporação (líquido 

para o gasoso) e solidificação (líquido para o sólido). Todavia, em situações atípicas e 

para alguns elementos específicos há também a sublimação (sólido para o gasoso e vice 

versa), que ocorre, por exemplo, com o gelo seco, gás carbônico congelado que se dilui 

diretamente em gás, sem passar pelo estado líquido ou contrário. 

Nós humanos, como produto do meio biológico, talvez o auge da cadeia até 

então conhecida, parece que desde meados do século XX resolvemos seguir a lógica da 

matéria em questões que não são estritamente biológicas, com alguns resultados 

danosos e até perigosos às relações entre pessoas, seja no sentido romântico, seja no 

âmbito pessoal. Parece exótico, mas, na verdade há 19 séculos, um apóstolo cristão, 

Paulo, escreveu algo que descreve cirurgicamente nossos dias: “Os homens só amarão 

a si mesmos.”1 A sociologia, especialmente após a segunda metade do século XIX 

esteve atenta a essas mudanças e em meados do século XX viu nitidamente as relações 

humanas seguirem a fisiologia dos estados da matéria. 

Recentemente sofremos a perda de um ícone da sociologia moderna, Zygmunt 

Bauman, ex-professor polonês nas Universidades de Varsóvia, Leeds e Tel Aviv. De 

ascendência judaica, Bauman sempre teve posicionamentos muito sóbrios sobre as 

questões envolvendo seu próprio povo. Sobre o sionismo, por exemplo, Bauman foi 

incisivo em declarar que Israel aproveitava-se da barbárie que foi o Holocausto para 

legitimar outros crimes contra a humanidade, a saber, a ocupação desenfreada do 

território palestino, o genocídio sistemático que até nossos dias é praticado ali e a 

																																																													
1 TRADUÇÃO DO NOVO MUNDO DA BÍBLIA SAGRADA. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 
3, versículo 2. Watch Tower Bible and Tract Society, Ebina, Japão: 2015. 
2 HAARETZ. Polish-Jewish Sociologist Compares West Bank Separation Fence to Warsaw Ghetto Walls. Disponível em: 



	 47	

construção do muro na Cisjordânia, que ele comparou ao que os nazistas fizeram ao 

criar o gueto de Varsóvia.2  

Desnecessário é dizer que isso resultou em fortes críticas de autoridades 

israelenses a Bauman. Como se deu a formação de Bauman? Inicialmente, Bauman se 

manteve próximo à ortodoxia marxista, mas, influenciado por Antonio 

Gramsci e Georg Simmel, tornou-se crescentemente crítico ao governo comunista da 

Polônia. Passaria então a trabalhar, com outros acadêmicos da Universidade, numa 

concepção humanista do marxismo. De todo modo, Bauman sempre se 

declarou socialista e, nos seus últimos anos de vida, dizia que, mais do que nunca, o 

socialismo é necessário ao mundo. Foi um dos primeiros intelectuais a mostrar ao 

mundo contemporâneo a distinção entre socialismo e comunismo, assunto ainda 

desconhecido de modo geral às pessoas. Também conseguiu trabalhar sobre o trabalho 

de Marx sem manter a ligação marxismo = comunismo, outro equívoco comum em 

nossos dias. 

O mais destacado da obra de Bauman, porém, foi a sua análise biológica dos 

relacionamentos humanos, utilizando-se das expressões conhecidas como 

‘modernidade líquida’, ‘relações líquidas’ e seu livro Amor Líquido3. De acordo com 

Bauman, nos tempos atuais, as relações entre os indivíduos nas sociedades tendem a 

ser menos frequentes e menos duradouras. Uma de suas frases poderia ser traduzida, 

na língua portuguesa, por “as relações escorrem pelo vão dos dedos”. Segundo o seu 

conceito de “relações líquidas”, formulado, por exemplo, em Amor Líquido, as relações 

amorosas deixam de ter aspecto de união e passam a ser mero acúmulo de 

experiências, e a insegurança seria parte estrutural da constituição do sujeito pós-

moderno, conforme escreve em Medo Líquido. Bauman é frequentemente descrito como 

um pessimista, na sua crítica à pós-modernidade. De fato, enquanto os cientistas, 

poetas e artistas da mainstream empenham-se na exaltação das virtudes do capitalismo, 

																																																													
2 HAARETZ. Polish-Jewish Sociologist Compares West Bank Separation Fence to Warsaw Ghetto Walls. Disponível em: 
http://www.haaretz.com/polish-jewish-sociologist-compares-west-bank-separation-fence-to-warsaw-ghetto-
walls-1.381828. Acessado em: 25/1/2017. 
 
3 BAUMAN, Zygmunt. Amor Líquido: Sobre a fragilidade dos laços humanos. Traduzido por Carlos Alberto 
Medeiros. Jorge Zahar Editor, 2003, 192 pp. 
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ele se insere na contracorrente, procurando expor exatamente a face desumana 

do capital.4 

Diferentemente do que muitos pensam, Bauman não fez uma descrição 

analítica de como são as relações humanas; ele foi além, numa metalinguagem que 

descreve no que se tornou o relacionar-se entre humanos. Uma característica dos 

líquidos é que eles tomam a forma do volume que ocupam e, na indisponibilidade de 

algo que os acomode, eles de dispersam, evaporam e tornam-se intangíveis, invisíveis. 

Essa degeneração das relações humanas, amorosas ou não, é a grande análise de 

Bauman sobre os tempos contemporâneos. Tudo assume a forma da conveniência, da 

banalidade, da frugalidade e da trivialidade, sem se considerar os componentes 

humanos envolvidos, seus sentimentos e suas necessidades. É o mundo que criou uma 

nova ‘religião’, cujo deus é o ego: o egocentrismo. 

O forte desequilíbrio humano nos relacionamentos é algo perceptível nos 

valores, outrora sólidos, como respeito, cumplicidade, e amor, liquefazendo-se em 

interesses egoístas como a busca de prazer, a exaltação do eu e o desdém ao 

semelhante. As pessoas dão uma tônica utilitarista às relações, como Bauman 

extensivamente analisou, de modo que relacionar-se tem um caráter de aventura e 

risco, alguns casos bem sucedidos, outros, um completo desastre com danos 

emocionais, físicos e até mentais. Bauman faz a crítica desse fato social, mostrando as 

suas consequências: pessoas cada vez mais solitárias, valores que de sólido vão ao 

líquido e agora estão se evaporando e questões básicas, instituições antigas que sequer 

se liquefizeram, como o casamento que passou direto da solidez ao vapor, uma 

sublimação ocorrida num curto espaço de tempo. 

Assim, a perda de Bauman em janeiro de 2017 foi, sem dúvida, uma grande 

frustração para acadêmicos da sociologia, mas também para a humanidade em geral. 

Pessoas que usam a malversação das palavras de Bauman, ocultando seu modo de agir 

ou caráter sob o véu de que vivemos em ‘tempos líquidos’, certamente não estudou sua 

obra e não compreendeu que Bauman estava falando de uma escolha consciente que 

																																																													
4 SIQUEIRA, Vinícius. Zygmunt Bauman, a biografia de uma lenda viva. Disponível em: 
http://colunastortas.com.br/2015/01/05/zygmunt-bauman-uma-biografia/. Acessado em 25/1/2017. 



	 49	

as pessoas realizam, não de um fato exógeno que é uma coação social, que obriga a 

pessoa a agir dessa ou daquela maneira. 

Bauman ressalta com maestria que somos, não o produto do meio, mas das 

nossas escolhas. Logo, se teremos relações líquidas, sentimentos líquidos ou até se 

seremos pessoas líquidas, é uma questão de escolha. Vale, porém ressaltar, à base da 

obra do nosso amado e saudoso sociólogo, eterno Professor Zygmunt Bauman, bem 

como pelos processos naturais da biologia, que aqueles que escolhem ser líquidos, 

correm o sério risco de avançar ao estágio seguinte: a evaporação, tornando-se 

insignificantes e invisíveis numa sociedade que está em constante mutação. 

  

Márcio José Silva 
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A incrível sensação de reler um livro depois de dez anos 

 

 Não foi bem esse o tempo, mas usei o bom senso e arredondei. Foi um 
pouco mais. Minha caligrafia, um pouco diferente dos dias de hoje (ela está mais 
regular e inclinada para a direita) marcou na contracapa o dia 04 de novembro de 
2005. Considerando-se que estou escrevendo este texto no dia 25 de janeiro de 2017, 
então foi coisa de onze anos e pouquinho. 

 O livro a que me refiro se chama “Carapintada”, um romance de autoria 
de Renato Tapajós. Sucintamente, o livro trata da saga de Rodrigo, um jovem de 16 
anos que vivia em 1992, época do processo de impeachment do presidente Fernando 
Collor de Mello. Todo enredo acontece na cidade de São Paulo (por isso a minha 
precisão com a data inscrita no parágrafo anterior). Depois de uma manifestação a 
favor da deposição do presidente, da qual Rodrigo participa, ele se acha em um final 
de tarde caminhando pela Praça Oswaldo Cruz, no Paraíso, quando então é 
“transportado” para o ano de 1969 e daí interage com um grupo engajado na luta 
armada contra a ditadura militar. Dentre os episódios, está presente o resgate de uma 
guerrilheira na Santa Casa de Misericórdia, em Santa Cecília, que havia sido 
torturada; o estouro do “aparelho” onde eles se concentravam, no Brás; e a 
perseguição violenta da polícia de uma manifestação destes secundaristas no centro da 
cidade. 

 Não é o meu objetivo resenhar ou criticar a obra, mas sim apresentar um 
pouco da minha visão de mundo nos dois momentos que a pude ler: em 2005 e agora.  

 Fui convidado a ler “Carapintada” por livre e espontânea pressão, isto é, 
era um dos livros paradidáticos exigidos pela disciplina de Língua Portuguesa na sexta 
série do Ensino Fundamental do Colégio Elias Zarzur, onde passei toda minha vida 
escolar. Mas foi agradável. Conceição, minha professora da época, era uma mulher de 
meia idade, baixa estatura, que falava francês e usava aquelas cordinhas douradas para 
pendurar os óculos no pescoço. Foi ela que apresentou a mim – e a toda a turma – a 
música “Meu Caro Amigo”, do Chico Buarque, cuja letra conheço por inteiro. Foi 
uma maneira de contextualizar os efeitos da ditadura militar. 

 Vou passar então às minhas considerações. 

 A primeira delas é sobre o tópico central da história: política. Gosto muito 
do tema e tive alguma atuação dos 13 aos 19 anos, tendo participado de atividades 
inclusive em Brasília, no Congresso Nacional. Sou um democrata inveterado; penso 
que não há outra saída para o Brasil que não seja a de aperfeiçoar o regime 
democrático, estimulando a participação sadia dos brasileiros e os preparando, com 
educação, para este exercício. Por isso considero a conquista da democracia o fato 
histórico mais importante do Brasil. E sim, ele é recente, verificou-se na década de 
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1980. Num país com cinco séculos, três décadas representam pouco tempo. Assim, 
concluo que somos parte de um país jovem, imaturo, mas com potencial para se tornar 
uma grande nação. Em que pese o turbulento período político pelo qual passamos, 
com um governo de transição empossado após um discutível processo de impeachment 
(mas com o qual concordei) – o segundo de nossa jovem democracia – creio que o 
Brasil dará certo como projeto de longo prazo. Em 2005, embora com alguma visão 
consistente, não teria condições de fazer uma análise dessas. 

Aí então traço um comentário sobre a luta armada, da qual discordo, 
exatamente por ser armada. Mas respeito quem a defenda e entendo, até admiro, a 
entrega por inteiro daqueles jovens por uma causa. Havia medo, mas havia coragem, 
havia comprometimento, havia bandeira. Acho que o Brasil encerrou a ditadura 
militar por uma série de fatores, políticos e econômicos, inclusive com a inegável 
influência da geopolítica da Guerra Fria. Portanto, considero que, embora simbólica, a 
luta armada não tenha tido influência decisiva na conquista da democracia. Contudo, 
quero deixar claro que me sinto envergonhado quando penso que houve tortura aqui. 
Envergonhado.  

Para encerrar as considerações políticas e passar para outros temas mais 
amenos, gostaria de oferecer um pouco do que entendo como coerente para o futuro 
do Brasil: repensar o papel do Estado, de modo a verificar onde ele é de fato 
necessário, dando importância significativa para sua missão de diminuir as distâncias 
sociais e proporcionar o acesso a direitos por parte dos menos favorecidos. Além disso, 
como quase engenheiro civil, não posso deixar de levantar a importância do 
investimento em infraestrutura – a ampliação da geração de energia, a universalização 
do saneamento básico, a eliminação do déficit habitacional, a modernização dos 
sistemas de transporte – são temas que precisam ser enfrentados de uma vez por todas. 
Por fim, educação, educação, educação: é o mantra que devemos repetir. Mas é o 
investimento, é a gestão, é a participação da sociedade, é a formação de líderes, e não 
somente de liderados. 

Outra consideração que gostaria de tecer é em relação à cidade de São Paulo, 
cidade onde nasci, cresci e vivo, e que hoje completa 463 anos. Uma das razões pelas 
quais me encantei com o livro foi justamente a citação, por parte do autor, de diversos 
endereços paulistanos. Em 2005, ainda dependia dos meus pais para andar pela 
cidade, e hoje evidentemente tenho independência. Com eles, conheci alguns dos 
locais abordados. Mas foi sozinho que passei a perceber milimetricamente a cada um 
deles. Contribuiu muito para este processo a ida para a Escola de Engenharia 
Mackenzie, uma instituição cravada no meio de São Paulo. De suas janelas, posso ver 
o Copan, o Hotel Hilton e o Edifício Itália. A Escola está próxima a Praça da 
República, onde exerci meu primeiro trabalho, exatamente no Palácio Caetano de 
Campos, que é a sede da Secretaria da Educação do Estado. Mas ele fala também da 
Rua Dona Veridiana, pela qual muito caminhei a partir do desembarque do metrô na 
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Estação Santa Cecília. O perímetro trapezoidal da Santa Casa de Misericórdia é muito 
familiar para mim: além da Veridiana, há a Marquês de Itu, a Jaguaribe e a Cesário 
Mota Junior. Poderia me estender falando de São Paulo, mas resumirei dizendo que 
sou apaixonado por este pedaço de chão, a despeito de todos os seus conflitos, suas 
angústias, suas indefinições, seus problemas. Com a permissão de Tom Zé, “porém, 
com todo defeito, te carrego no meu peito!” 

E é falando de amor que eu pretendo encerrar estas palavras. Em 
“Carapintada”, Rodrigo conhece Cláudia, uma menina de sua faixa etária com quem 
ele acaba se envolvendo. Ao longo da história, ele vai perdendo a timidez, eles vão se 
aproximando fisicamente, até que num determinado momento se beijam. Talvez seja 
essa parte da juventude a mais gostosa. Quem sabe, da vida toda! A paixão, a 
expectativa, a dúvida, a adrenalina, a realização. Acho que o livro não conseguiria 
falar com autoridade sobre a juventude se não oferecesse uma abordagem nesta linha. 
Ao longo da leitura, torci por Cláudia e Rodrigo, e fui sentindo a história junto com 
eles: a expectativa, a dúvida, a adrenalina e a comemoração quando “aconteceu”. Por 
isso que não posso deixar de lembrar o patrono da cadeira que ora ocupo na 
Academia dos Estudantes do Mackenzie, para quem... “fundamental é mesmo o 
amor... é impossível ser feliz sozinho!”. Lá em 2005, eu nem sabia direito o que era 
isso. Descobri depois... e fui me acalmando, com o tempo. 

E foi esse conjunto de percepções que consegui obter ao reler “Carapintada” 
após uma década. Em primeiro lugar, perceber que eu tive vida neste tempo e aprendi 
coisas, que me permitiram visões mais profundas do que aquelas da minha época de 
pré-adolescência. Em segundo lugar, vejo que na composição desta equação veio o que 
eu mais valorizo na vida: maturidade. Pouco, é verdade, mas veio. Nada como a 
maturidade para encarar os desafios da vida. Em terceiro lugar, em função desta 
maturidade, consegui ter uma leitura mais pausada, mais vagarosa e que me permitiu 
meditar, a ponto de redigir este texto. Por fim, é incrível poder exercitar os sentimentos 
no decorrer da leitura: o encantamento por uma São Paulo antiga, a indignação pela 
tortura, o medo da perseguição, a torcida pela concretização do amor, a crença num 
Brasil melhor.  

Voltaremos a conversar em 2027. 

 

Vinícius Silva Caruso 
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