


Art. 220 - Constituição brasileira de 1988
Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, 
processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

    § 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação 
jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.
    § 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.
    § 3º Compete à lei federal:
        I -  regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder público informar sobre a natureza 
deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre 
inadequada;
        II -  estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem 
de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da 
propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.
    § 4º A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará 
sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, 
advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso.
    § 5º Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou 
oligopólio.
    § 6º A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade
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EDITORIAL - Edição #16 maio/2021

EXPEDIENTE - Revista D-arte 
Diretores de Redação : Wilson Inacio, Ronilson Rony
Jornalista: Aldo Moraes (0010993/PR) 
Site: dartelondrina.wordpress.com
Email: dartelondrina@gmail.com
Instagram: @dartelondrina

Saudações!  Apresentamos nossa 16ª edição da 
Revista D-arte. Lembramos a todos os leitores 
que a revista se apresenta de forma  interativa, 
clicando nos ícones e links serão direcionados 
para as páginas e redes sociais dos artistas. 
Buscamos mais uma vez, de forma democrática 
, receber os trabalhos dos artistas, grupos, 
escritores, autores, pesquisadores e afins, sem 
qualquer pré-julgamento possibilitando que 
este ambiente seja plural, diversificado e livre. 

email para envio de materiais: 
dartelondrina@gmail.com.

A Revista D-ARTE, surge como um ambiente interativo, dedicado as mais variadas 
formas de expressão artística, no intuito de fomentar, disseminar e divulgar a expressão 
artística brasileira.
Artistas, músicos, fotógrafos, poetas, escritores, professores e entusiastas das artes, podem 
nos enviar trabalhos para digulgação em nossas edições.

Nosso objetivo é de maneira democrática, manter este espaço aberto, como forma de 
comunicação, entre artistas, obras e público. As opiniões expressas aqui e o conteúdo 
apresentado, não representam necessariamente a opinião da revista que, apenas, cumpre 
o papel de publicação dos mesmos. Nosso muito obrigado!

A revista pode ser baixada gratuitamente no endereço eletrônico:
https://dartelondrina.wordpress.com/

Apoio culturalRealização

www.ronilsonrony.com.br https://ongartebrasil.blogspot.com/https://wwidigital.wordpress.com/

Que todos possam um dia ter a alegria de 
ser a Dona Erminia

Uma singela homenagem da equipe D-arte
O pensamento é livre. Permita-se!

www.ronilsonrony.com.br
https://ongartebrasil.blogspot.com/
https://wwidigital.wordpress.com/


Faça um PIX  DE QUALQUER VALOR
E CONCORRA AOS 02 LIVROS

SERÃO 03 SORTEIOS 

O Resultado do PRIMEIRO sorteio será divulgado 
em nossa próxima edição #17



https://outraspalavras.net/outrasmidias/o-apagao-cientifico-no-brasil/

87% dos projetos de aprovados pelo CNPq em 2020 estão sem bolsa. Com trabalhos inovadores, 
mas sem recursos, pesquisadores recorrem a bicos e ajuda familiar para fazer ciência. Setor 

privado não investe; governo vê como “gasto”; país estanca

Por Vinícius Lemos, na BBC Brasil

O pesquisador Glauco Meireles quer desenvolver 
um projeto para estudar a aplicação do estanho 
em baterias de lítio. “O Brasil está entre as maiores 
reservas de estanho do mundo. Então, eu quero 
agregar valor tecnológico a uma matéria-prima 
nacional para o desenvolvimento de dispositivos 
tecnológicos”, explica Meireles à BBC News Brasil.

Ele, que tem mestrado e doutorado na área da 
Química, inscreveu o projeto no edital de bolsas 
de doutorado e pós-doutorado do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) de 2020.

Para conseguir conduzir o projeto, ele precisaria 
dedicar, ao menos, oito horas diárias à pesquisa 
em laboratório durante cinco dias por semana. 
“Mas na verdade, a gente acaba trabalhando 
muito mais do que isso”, diz.

O comitê que analisou a iniciativa dele apontou 
que se trata de um tema que colabora para o 

desenvolvimento da ciência e tecnologia no 
país. Apesar disso, Meireles não esteve entre os 
aprovados com bolsa pelo CNPq.

Assim como ele, outros milhares de 
pesquisadores brasileiros inscritos no edital do 
CNPq de doutorado e pós-doutorado de 2020 
não receberam bolsas para conduzir as pesquisas, 
mesmo tendo seus projetos elogiados pelos 
pareceristas (especialistas que avaliam a proposta 
e emitem uma nota técnica sobre ela).

Dos 4.279 projetos inscritos na chamada de 2020 
para o Brasil, 3.080 foram aprovados com mérito 
por pareceristas. Destes, somente 396 foram 
selecionados para receber bolsas. Para o exterior 
foram aprovadas 73 propostas com bolsas, entre 
as pouco mais de 2 mil inscritas — não foram 
divulgadas quantas tiveram boas avaliações de 
pareceristas. Ao todo, segundo o CNPq, foram 
investidos R$ 35 milhões no edital, que concedeu 
469 bolsas.

Enquanto em anos anteriores havia a tradição 

O apagão científico no Brasil
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de diferentes cronogramas para distribuição de 
bolsas, em 2020 houve somente um. Na chamada 
de 2019, por exemplo, foram dois cronogramas: 

o primeiro com 324 bolsas de doutorado e pós-
doutorado, totalizando R$ 24,8 milhões, e o 
segundo com 470 bolsas, com mais R$ 35 milhões.

Nos último anos, CNPq tem perdido recursos e bolsas para as diversas áreas de pesquisa têm diminuído

O CNPq afirma, em nota, que concedeu as bolsas 
referentes à chamada de 2020 de acordo com o 
limite de recursos previsto. A entidade argumenta 
que passa por um período de limitações e incertezas 
impostas pela pandemia de covid-19, pois não 
sabe quando haverá retorno “da normalidade das 
atividades acadêmicas e, principalmente, para a 
mobilidade dos pesquisadores, em especial para 
o interior”.

O número de bolsas frustrou pesquisadores que 
tiveram avaliações positivas dos pareceristas, mas 
não conseguiram recursos do CNPq para conduzir 
seus projetos. Muitos tiveram de recorrer a 
trabalhos como professores, outros passaram a 
fazer serviços pontuais para ter alguma renda e 
alguns até precisaram pedir ajuda financeira aos 
parentes.

Para especialistas ouvidos pela BBC News Brasil, 
a distribuição de bolsas no edital de doutorado 
e pós-doutorado de 2020 é um exemplo das 
dificuldades enfrentadas pelo Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), ao qual 
o CNPq é vinculado, que sofreu frequentes cortes 
de recursos nos últimos anos.

“É a crise mais grave no setor desde as décadas de 
1950 e 60, quando começou o fomento à ciência 
e tecnologia. Ao longo da trajetória, houve um 
período de altos e baixos, mas nunca houve uma 
crise como a atual. É um colapso do sistema”, 
afirma o cientista político Luis Fernandes, ex-
presidente da Financiadora de Estudos e Projetos 
(Finep).

Sem bolsas, muitos pesquisadores precisam 
reavaliar suas carreiras. “A vida deles é estressante, 
porque não há recursos. Se você olhar a sinalização 
do futuro para o jovem é péssima”, diz a vice-
presidente da Academia Brasileira de Ciências, 
Helena Nader.

Em nota, o CNPq afirma que planeja lançar uma 
chamada em 2021 para contemplar R$ 35 milhões 
para pesquisas de doutorado e pós-doutorado 
no Brasil e no exterior, após recente liberação de 
créditos suplementares deste ano (aqueles que 
precisam de aprovação do Congresso) para bolsas 
e projetos. Segundo o CNPq, essa chamada seria 
uma forma de complementar a de 2020.
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‘Sem a bolsa não tem como sobreviver’

O CNPq pagou, no ano passado, 79,6 mil bolsas em 
diversas modalidades. O recurso é fundamental 
para os pesquisadores, pois é a fonte de renda 
deles. O valor varia conforme a formação: para 
doutorado, por exemplo, corresponde a R$ 2,2 
mil, enquanto para pós-doutorado sênior pode 
chegar a R$ 4,4 mil.

Situações como demora para o lançamento de 
editais, atraso em pagamentos ou pouca concessão 
de bolsas são consideradas extremamente 
prejudiciais para o avanço da ciência, da tecnologia 
e da inovação no Brasil.

“Sem a bolsa não tem como sobreviver, visto que 
a dedicação é exclusiva”, explica Glauco Meireles. 
Se ele conseguisse a bolsa, receberia o valor 
correspondente ao pós-doutorado júnior: R$ 4,1 
mil mensais.

A bolsa do CNPq era a prioridade do pesquisador 
para 2021. “Para fazer um projeto sem bolsa, este 
precisaria ser dividido em 20 horas semanais no 
laboratório e 20 horas semanais trabalhando. 
Mas na atual conjuntura é muito difícil conseguir 
um trabalho de 20 horas semanais que pague 
suficientemente bem. É economicamente 
inviável”, explica.
O projeto que Meireles inscreveu no edital 
relaciona dois temas nos quais ele se aprofundou 
nos últimos anos. Entre 2012 e 2017, durante 
o mestrado e doutorado, ele pesquisou sobre 
o estanho. Nos anos seguintes, trabalhou com 
baterias de lítio, usadas em carros elétricos, 
smartphones, notebooks e câmeras digitais.

Por meio do conhecimento adquirido nos últimos 
anos, decidiu estudar uma relação entre estanho 
e baterias de lítio.

“É um estudo de uma técnica de obtenção do 
óxido de estanho com potencial aplicação em 
baterias de lítio. Essas baterias são estudadas 
pela capacidade de carga que possuem e são 
consideradas a principal alternativa para a 
aplicação em baterias de carro elétrico, além 
de ter outras aplicações, como em relógios ou 
celulares”, explica o pesquisador.

O projeto obteve nota final 8,94 e arrancou 
elogios dos pareceristas. “Reconheceram como 
uma iniciativa importante para a ciência, para não 
deixar o Brasil ser apenas um país exportador de 
commodities”, relata.

Em meados de 2020, Meireles, de 31 anos, havia 
ficado desempregado após finalizar o contrato em 
uma pesquisa sobre baterias de lítio. Por alguns 
meses, ele usou as economias que guardara ao 
longo dos últimos anos. Para reduzir as despesas, 
deixou a casa em que vivia sozinho em Curitiba 
(PR) e passou a morar com amigos na mesma 
cidade.

Para ele, a bolsa representaria um alívio por 
conduzir um projeto próprio e se sustentar por 
meio disso.

“A gente que faz mestrado e doutorado na 
área de pesquisa científica tem vontade de 
continuar. Como são pouquíssimas empresas que 
reconhecem a importância dessa área e investem 
nela, a gente fica dependente das agências de 
fomento estadual e federal, que estão com 
orçamento cada vez menor”, diz o pesquisador.

Em março deste ano, Meireles começou a trabalhar 
como professor de ensino fundamental e médio 
em uma escola de Curitiba. Caso recebesse bolsa 
do CNPq, ele teria de abandonar o emprego e se 
mudar para Florianópolis (SC), pois executaria o 
seu projeto em um laboratório da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC).

O resultado negativo do CNPq causou frustração 
no pesquisador. Ele teve de abandonar o projeto, 
ao menos por enquanto, e continuar trabalhando 
como professor em Curitiba. Agora, afirma que 
segue à espera de novos editais. “Mas sem 
muitas expectativas, porque está grande o corte 
no orçamento destinado à pesquisa.”

Enquanto Meireles se sustenta como professor, 
outros pesquisadores têm dificuldades adicionais.

“A minha última bolsa acabou em dezembro 
de 2020. Consegui dar apenas um curso online 
em março. Portanto, dependo dos recursos 
economizados ao longo dos anos, além do apoio 
familiar e do companheiro. Porém, aos 50 anos, 
convenhamos que isso é humilhante”, desabafa 
Luiza Alvim. Ela estuda a relação entre a música e 
o cinema e tem pós-doutorado na área. Mesmo 
com parecer positivo no edital de 2020 do CNPq, 
não conseguiu bolsa.

Gabriela Lopes, que tem doutorado em literatura 
e cultura, faz trabalhos informais de ilustração 
digital e corrige trabalhos acadêmicos. Ela avalia 
que consegue, no máximo, R$ 1 mil por mês com 
essas ocupações. “Mas não é (um valor) certo”, 
diz.



Gabriela Lopes tem feito trabalhos como ilustradora e corrigido textos 
acadêmicos para garantir renda após não conseguir bolsa

Em 2020, ela trabalhou como professora substituta 
na Universidade Federal da Bahia (UFBA). Neste 
ano, retornou para a casa da mãe, em Minas 
Gerais, após o fim do contrato como docente. 
“Infelizmente, ainda que meu projeto tenha sido 
elogiado e aprovado fora do orçamento, sem a 
bolsa eu continuo em uma situação de definhar 
financeiramente”, diz a pesquisadora, de 29 anos.

Os problemas pela falta de bolsa, diz Gabriela, 
afetaram a sua saúde física e mental. “Infelizmente, 
pela condição dos meus pais (que têm problemas 
de saúde), não posso ter como estratégia procurar 
oportunidade fora do país, como já pude antes”, 
comenta.

“Para mim, fica evidente que a falta de investimento 
em pesquisa e no ensino público deixará a classe 
trabalhadora científica, principalmente doutoras 
e doutores, que não são absorvidos pelo mercado, 
fadados ao descaso e ao desemprego”, declara 
Gabriela.

A reportagem apurou que entre os projetos 
elogiados por pareceristas, mas que não 
conseguiram recursos do CNPq, estão iniciativas 

de diferentes áreas, como física, astronomia, 
química, literatura, comunicação, entre outras.

O CNPq afirma que os resultados de todas 
as chamadas passam por várias etapas até a 
definição das propostas contempladas. Segundo 
o órgão, “há desde avaliação da documentação, 
quanto ao atendimento dos requisitos previstos 
na chamada até o julgamento do mérito científico 
de cada proposta, feito pelos comitês”.

De acordo com o CNPq, a última etapa é a seleção 
das propostas avaliadas com mérito, dentro dos 
recursos previstos em cada chamada.

“O CNPq respeita integralmente o ranking 
estabelecido pelos comitês, contemplando, em 
um processo competitivo, historicamente entre 
10% a 20% dos projetos da demanda qualificada, 
em observância aos recursos disponíveis em 
cada chamada, em um cenário de excelência 
reconhecida na ciência, com pesquisadores de 
altíssima qualidade”, afirmou o presidente do 
CNPq, Evaldo Vilela, em recente comunicado do 
órgão.
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Vice-presidente da ABC, Helena Nader afirma que 
autoridades brasileiras enxergam a área da ciência 
e tecnologia como gasto, não como investimento

Atuando como pesquisadora aos 50 anos, 
Luiza Alvim precisou recorrer aos familiares e a 
economias que juntou nos últimos anos por não 
ter conseguido bolsa do CNPq

Meireles trabalha como professor e não consegue 
tocar projeto por não ter recebido bolsa

Cortes de recursos para a ciência e tecnologia
As dificuldades para concessão de bolsas são 
explicadas por uma situação que se tornou 
recorrente nos últimos anos: o corte de recursos 
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 
(MCTI).

Em 2021, os recursos discricionários (que não são 
obrigatórios, dependem da disponibilidade de 
verbas e são usados para áreas como as pesquisas) 
do ministério correspondem a R$ 2,8 bilhões, 
sendo que 49% desse valor depende de créditos 
suplementares (que precisam de aprovação do 
Congresso). Em 2020, a pasta tinha verba de R$ 
3,6 bilhões.
Os números mais recentes representam uma 
forte queda na pasta quando comparados a 2014, 
período em que esses recursos discricionários 
do MCTI correspondiam a R$ 8,7 bilhões — nos 
anos seguintes o país reduziu cada vez mais o 
investimento em ciência, tecnologia e inovação.

O orçamento do CNPq para este ano é de R$ 
1,2 bilhão — 55% dependentes de créditos 
suplementares. Para bolsas de pesquisas serão 
destinados R$ 944 milhões, valor 12% menor que 
o do ano passado. Conforme levantamento da 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, 
o recurso total destinado ao órgão em 2021 é 
cerca de 8% menor que o do ano passado, que já 
era inferior aos períodos anteriores.
Disputa por verbas
A principal expectativa do MCTI para amenizar o 
cenário de redução de verbas e cortes de bolsas 
é a liberação de R$ 5,1 bilhões referentes a cerca 
de 90% do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (FNDCT), uma das 
principais fontes de recursos da ciência e 
tecnologia no país.
O FNDCT é obtido por meio de impostos e 
tributações de setores que exploram recursos 
naturais e outros bens da União.

Cerca de 90% do recurso do FNDCT deste ano foi 
colocado em uma reserva de contingência por 
determinação do governo federal. A principal 
alegação do Ministério da Fazenda é de que a 
liberação desse montante estoura a regra do teto 
de gastos.
Em março deste ano, o Legislativo proibiu, por meio 
de uma Lei Complementar, o contigenciamento 
do FNDCT e apontou que o fundo deve ser 
encaminhado ao MCTI.

Porém, o Congresso Nacional aprovou a Lei 
Orçamentária Anual (LOA) 2021 um dia antes da 
publicação da Lei Complementar sobre o FNDCT 
no Diário Oficial. Desta forma, a proibição do 
contigenciamento não foi incluída na LOA.
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Especialistas da área da ciência e tecnologia, o 
MCTI e o CNPq cobram o repasse do FNDCT.

Em carta divulgada nesta semana, entidades da 
área de Ciência, Tecnologia e Inovação pediram 
que os R$ 5,1 bilhões “sejam imediatamente 
e integralmente liberados para a função 
estabelecida em lei, que é o financiamento da 
pesquisa científica e tecnológica”.

“Os avanços da ciência, tecnologia e inovação têm 
se mostrado imprescindíveis para a superação da 
crise sanitária, econômica e social, em razão da 
pandemia de covid-19”, diz trecho da carta.

“O sistema nacional de ciência e tecnologia, 
consolidado nas últimas décadas, está em vias 
de colapso. Os sucessivos cortes orçamentários 
precarizam universidades e institutos de pesquisa, 
afetando seriamente a pesquisa realizada 
nessas instituições e a formação adequada 
de profissionais. O investimento escasso em 
P&D (pesquisa e desenvolvimento) prejudica a 
inovação e a recuperação da economia”.

O cientista político Luis Fernandes avalia a atual 
situação da ciência e tecnologia no Brasil como 
dramática e aponta que o principal impacto desse 
cenário é que o país deixa de construir o próprio 
futuro.

“O que caracteriza uma sociedade e o 
conhecimento é, cada vez mais, a geração de 
valor. Se não investirmos em capacidade científica 

para inovação autônoma, o país fica condenado a 
se inserir na economia mundial sem capacidade 
de gerar empregos mais capacitados”, declara o 
ex-presidente da Finep.

O especialista diz que um dos agravantes para o 
atual cenário foi a falta de preocupação do governo 
Jair Bolsonaro com a ciência e a tecnologia. Mas 
Fernandes avalia que um fator já prejudicava 
duramente o segmento no país na gestão anterior: 
a regra do teto de gastos governamentais adotada 
durante o governo Michel Temer (MDB).

“Esse estabelecimento de um teto define que a 
expansão de gastos governamentais sempre é 
condicionada ao limite da inflação, mas libera o 
pagamento da dívida pública. Com isso, transfere 
recursos do setor produtivo e de serviços do país 
para remunerar aplicações de dívidas públicas 
nacionais”, diz Fernandes.

“Como o teto de gastos é muito baixo, existe uma 
disputa por recursos extremamente escassos. 
Normalmente, o atendimento é emergencial e 
não estruturante para o futuro do país. Assim, 
ciência e tecnologia são sacrificadas duramente”, 
acrescenta o especialista.

Segundo Fernandes, duas mudanças são 
fundamentais: o governo federal enxergar a 
área da ciência e tecnologia como motor do 
desenvolvimento do país e uma revisão do Poder 
Legislativo ao teto de gastos.

Diante da falta de investimento na ciência no Brasil, muitos pesquisadores têm buscado oportunidades em outros países
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“Essa emenda constitucional do teto de gastos 
públicos vai contra o futuro do Brasil, porque 
impõe meta de estabilização a curto prazo. 
Isso prejudica projetos a longo prazo para o 
desenvolvimento do país”, opina.

Fernandes afirma que a liberação integral de 
recursos do FNDCT nos próximos anos não será 
suficiente para superar a crise do setor se não 
houver recomposição dos orçamentos do MCTI e 
do Ministério da Educação.

“Os recursos captados pelos Fundos Setoriais 
(base do FNDCT) se destinam a investimentos 
em ações estratégicas complementares às linhas 
orçamentárias regulares e contínuas do governo. 
Eles não se destinam a cobrir cortes do CNPq ou 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes, vinculada ao Ministério 
da Educação)”, detalha o cientista político.

Extremamente importante para o fomento da 
pesquisa no país, a Capes também enfrenta 
muitas dificuldades financeiras em meio a cortes 
do governo relacionados à Educação.

Um levantamento recente do G1 apontou que o 
orçamento do Ministério da Educação destinado 

às despesas discricionárias das universidades 
federais em 2021 teve redução de 37% se 
comparadas às de 2010 corrigidas pela inflação. 
A situação torna a área de ciência cada vez mais 
precária, pois afeta laboratórios, equipamentos e 
bolsas para pesquisadores.

Somente neste ano, segundo a Associação 
Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais 
de Ensino Superior (Andifes), houve corte de R$ 
1 bilhão no repasse às universidades federais do 
país.

O futuro da ciência no Brasil

A queda nos números de bolsas de pesquisa no 
país representa um duro retrocesso que levará, 
ao menos, 10 anos para ser revertido, avalia Celso 
Pansera, ex-ministro de Ciência e Tecnologia no 
governo Dilma Rousseff (PT), durante o fim de 
2015 e abril de 2016.

“Digamos que comecem a recuperar os 
investimentos [do governo federal] no ano 
que vem. Levará pelo menos uma década 
para recuperar o nível que tínhamos em anos 
anteriores, [quando havia crescimento no setor]”, 
afirma Pansera à BBC News Brasil.



“Em 2015, a execução para bolsas, pesquisas e 
desenvolvimento era de R$ 1,6 bilhão. Em 2020 
caiu para R$ 1,1 bilhão. Agora, em 2021, é de 
pouco mais de R$ 900 milhões. Essa queda é 
enorme. Programas de pós-graduação foram 
abandonados, bolsas não foram renovadas e não 
foram lançados editais para novas bolsas. Isso vai 
minguando o sistema”, acrescenta.

Ele destaca que enquanto o CNPq atualmente 
possui pouco menos de 80 mil bolsas, em 2014 
eram quase 105 mil. “O setor vai paralisando e 
morrendo por inanição. Os alunos que não têm 
bolsa, e não conseguem se sustentar sem elas, 
vão sendo expulsos desse sistema”, declara.

Com poucas oportunidades no Brasil, muitos 
cientistas decidem ir para outros países em busca 
de oportunidades na área da ciência e tecnologia.

Em grupos de pesquisadores brasileiros, é comum 
que eles troquem dicas para que possam deixar o 
país. “Recentemente me candidatei a duas vagas 
no exterior e estou aguardando se recebo algum 
retorno”, conta o pesquisador Glauco Meireles.

Países da Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) — como 
Alemanha, França, Itália, Estados Unidos, Reino 
Unido, entre outros —, da qual o Brasil almeja 
fazer parte, investem, em média, mais de 2% 
do Produto Interno Bruto (PIB) em pesquisa e 
desenvolvimento. Já países reconhecidamente 
inovadores, como Coreia do Sul e Israel, investem 
mais de 4% na área.

O Brasil, conforme a Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC), investiu pouco mais 
de 1% do PIB em pesquisa e desenvolvimento em 

2018. Em 2020, estima-se que o investimento 
tenha sido ainda menor.
“O Brasil usou em torno de 0,5% a 0,7% do PIB nessa 
área no ano passado. Isso não é investimento, 
porque não dá nem para a sobrevivência”, declara 
Helena Nader, da Academia Brasileira de Ciências 
(ABC).

“O problema do Brasil é que nos últimos anos, 
não apenas no governo Bolsonaro, há uma cultura 
de que Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação 
são gastos. Outras nações encaram isso como 
investimento”, completa Helena.

“O grosso do investimento nas universidades 
dos Estados Unidos ou na Europa é de dinheiro 
público. O investimento do setor privado nas 
universidades e institutos diz respeito a perguntas 
e interesses da própria indústria, que ainda assim 
recebe incentivo (dos governos locais) para 
investir em inovação. Inovação é atividade de 
risco, os países desenvolvidos sabem disso e por 
isso investem”, diz.

“O investimento em ciência, tecnologia e inovação 
leva tempo, é uma forma de olhar para o futuro. 
Não é como uma estrada, que começa e acaba 
em um prazo. O Brasil está na contramão nesse 
sentido”, acrescenta a vice-presidente da ABC.
Nesse cenário, Helena afirma que é comum que 
muitos pesquisadores optem por deixar o Brasil 
quando conseguem oportunidades. “Conheço 
quatro brilhantes cientistas que foram embora 
para os Estados Unidos ou para a Inglaterra 
nos últimos anos”, declara. “Com essa falta de 
visão sobre a ciência e a educação no Brasil, vai 
acontecer muita fuga de cérebros, porque os 
nossos estudantes são muito bons e ganham 
bolsa no exterior facilmente.”
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Aldo Moraes conversa com a Superintendente de 
cultura do Paraná, Luciana Casagrande é Arquiteta 
e Urbanista pela Pontifícia Universidade Católica 
do Paraná. Em 1992, morou na Itália, onde 
estudou História da Arte e desenvolveu pesquisas 
sobre Arte Contemporânea. Em 1999 cursou Pós-
Graduação em Gestão Técnica do Meio Urbano 
na Université de Technologie de Compiègne 
(França). Trabalhou com planejamento urbano 
e patrimônio cultural até 2000 – ano em que 
assumiu a presidência do Instituto Paranaense de 
Arte, entidade proponente do projeto da Bienal 
Internacional de Arte Contemporânea de Curitiba. 

De 2001 até 2003 foi fundadora e diretora do 
Espaço Cultural Arte Singular, em Curitiba. Em 
2007, idealizou o Festival Internacional de Cinema 
da Bienal de Curitiba, que é realizado até hoje, 
difundindo o cinema em diversas cidades do 
Paraná. 
Entre 2009 e 2017, foi Presidente da Bienal de 
Curitiba. Em 2013, implantou a programação de 
Literatura da Bienal de Curitiba, denominada 
Curitiba Literária da Bienal, desenvolvendo 
programas de incentivo à leitura em todo o estado 
do Paraná.
Em 2011, Luciana recebeu o Prêmio Destaque do 
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Ano; e em 2017, o Prêmio Rodrigo Mello 
Franco de Andrade, que homenageia 
instituições de todo o país pela atividade no 
campo da arte. Em 2018, recebeu indicação 
para o Prêmio Personalidades do Ano da 
Revista TOPVIEW, na categoria Mulher 
do Ano e na categoria Personalidade das 
Artes pela realização da Bienal de Curitiba. 
Enfrentando os desafios da gestão cultural 
na pandemia, a superintendente de cultura 
do Paraná conversa com o jornalista e 
músico Aldo Moraes sobre a Lei Aldir Blanc, 
a proposta de bolsa cultural e o mundo pós 
pandemia.

 
Olá Luciana Casagrande é uma satisfação conversar com 
você através da Revista D’arte. Nos fale um pouco sobre 
sua trajetória profissional

Sou arquiteta de formação, mas trabalho com arte há 
mais de vinte anos. Fui presidente da Bienal de Curitiba 
durante dez anos, desenvolvi projetos na área de cinema, 
literatura e artes visuais sempre com um foco especial na 
sensibilização do público infanto juvenil. Como nasci em 
Cascavel, na região Oeste do nosso Estado, tenho uma visão 
da necessidade de fortalecimento da cultura regional e estar 
hoje na Superintendência de Cultura do Estado permite 
desenvolver políticas públicas para essa valorização. 

  Vivemos uma pandemia há mais de um ano e o setor 
cultural foi o mais atingido já que outros setores ainda 
passaram por momentos de atividades parciais. O que 
esperar de 2021?

De fato, quem trabalha com Cultura foi diretamente 
impactado pela pandemia e 2021 está se mostrando 
novamente desafiador, a medida em que ainda não temos 
previsão de retomada para produções que dependem de 
plateia. Porém, 2020 foi um ano de extremo aprendizado 
para todos e de alguma forma temos a chance de propor 
novos caminhos para a Cultura e para os que dela dependem.

Quais os desafios da Lei Aldir Blanc no Paraná?

Nosso empenho e articulação está voltado para a proposta 
de uma Bolsa Qualificação, que irá beneficiar milhares de 
trabalhadores e trabalhadoras da Cultura no estado, nas 
variadas categorias. Esta bolsa, terá critérios de acesso 
simplificados e exigirá do beneficiado apenas frequência 
em aulas de qualificação, que incluem o aprendizado para 
se inscrever nos editais da Cultura mais a qualificação 
específica em sua área de atuação. 
Como você enxerga a cultura no pós pandemia?

Para mim, a palavra reinvenção nunca irá ficar defasada 

para traduzir a fase que passamos. Depois 
da reinvenção vem o novo. Acredito que a 
relação das pessoas com a cultura divulgada 
por meios tecnológicos continuará sendo 
comum e importante, dividindo espaço com a 
arte fruída presencialmente. Também, tendo 
a crer que as pessoas vão estar mais carentes 
e abertas às experiências artísticas e culturais. 
A pandemia nos trouxe muita reflexão e a arte 
nos ajudará a entendê-la melhor no futuro. 
Nossa relação com o planeta, com as pessoas 
e com a subjetividade da vida em si jamais 
será a mesma. 

 Sabemos do seu esforço em chegar aos 
mais distantes municipios e de democratizar 
o acesso aos recursos da SECC. Deixe uma 
palavra aos leitores da Revista D’arte

 Sim, eu acredito que política pública de 
cultura é a aquela que possa servir a todos e 
todas e o processo de valorização regional e 
municipal que defendemos almeja possibilitar 
isso. O município é o início do processo de 
sensibilização do cidadão para a arte. Quando 
temos municípios com políticas culturais 
fortes e participação cidadã, a magia da 
cultura se faz. 
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Luciana Casagrande/Divulgação



ENTREVISTA

 Servidor de carreira, Caputo nasceu em Maringá 
e conhece bem esta área que se tornou discussão 
permanente desde o inicio da pandemia. Como Secretário 
de Estado, adotou uma política pautada no diálogo e 
construção de parcerias. Neste período, elevou o sistema 
de saúde do Paraná a uma posição de protagonismo 
no país. Programas como a Rede Mãe Paranaense, 
Mutirão de Cirurgias Eletivas e o Serviço de Transporte 
Aeromédico se tornaram referência nacional e salvaram 
milhares de vidas. 

 Caputo assumiu na Assembléia Legislativa do Paraná a 
demanda do meio cultural e assina o PL 168 que trata de 
alternativas para o socorro direto aos artistas e ao setor 
cultural do Paraná. O jornalista Aldo Moraes conversou 
com o Deputado Michele Caputo exclusivamente para a 
revista D’arte: 

A PANDEMIA

 “A situação do Paraná quanto à pandemia é a mesma de 
todo o Brasil. Tivemos problemas desde o inicio. Em 13 
de fevereiro do ano passado, fiz uma fala na Assembléia 
Legislativa do Paraná sobre os riscos da covid 19, era 
um alerta do que poderia acontecer. Fui chamado de 
pessimista e de alarmista.
 Tivemos a negação do vírus, as várias aglomerações e 

a resistência ao uso de máscara além das várias falas 
ridicularizando a ciência. O Presidente da República 
estimulou retrocessos quanto ao combate da pandemia.  
E esse vírus sofre mutações. Houve em Manaus e agora 
na índia. Esssas mutações são mais transmissiveis e 
perigosas. Há uma possibilidade grande de vermos a 
terceira onda do corona vírus.”

 O SISTEMA DE SAÚDE

 “Quando fui Secretário Estadual de Saúde do Paraná, 
ampliamos o número de unidades hospitalares e sem 
dúvidas que isso ajudou neste momento. Não vimos 
no Paraná o drama vivido por outros estados mas tudo 
continua muito crítico e não podemos vacilar.

Veja, nosso sistema de saúde é bom mas a necessidade 
são as vacinas à disposição da população. Quanto à 
demora, vimos o Governo Federal negar a doação da 
Pfizer, atacar a China e adular Donald Trump. Hoje a 
postura de Biden é outra e já podemos ver mudanças 
nos Estados Unidos. O próprio empenho de Biden 
em contribuir com a quebra das patentes é uma 
demonstração de que o assunto da pandemia é sério 
demais. Quando uma potencia mundial, tem essa postura 
é porque sua preocupação é com a vida acima de tudo.”

Exercendo seu primeiro mandato 
como Deputado Estadual, o 
farmacêutico Michele Caputo 
tem 59 anos e foi por mais de 
7 anos, secretário estadual de 
saúde do Paraná.

Michele Caputo
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 O SETOR CULTURAL

 “A crise é sanitária, social e economica. Eu recebei 
uma demanda do setor cultural porque foi o primeiro 
setor a sofrer as consequencias da pandemia. A 
demanda é a bolsa cultural para socorrer os artistas 
e  os recursos nem precisam sair do orçamento. A 
verba vem do Fundo Estadual de Cultura do Paraná 
pois só foram utilizados 20% da verba oriunda da Lei 
Aldir Blanc. A proposta é ter mais agilidade e menos 
burocracia.

Estamos vendo artistas passando necessidades e isso 
precisa ser atendido urgentemente. O Brasil precisa 
hoje suprir a comida no prato. Há necessidade de 
empatia e comprometimento social dos governos.

 O projeto 168/2021 está seguindo a tramitação 
na ALEP e tenho contado com o apoio de muitos 
deputados.  Um país deve respeitar sua cultura e as 
tradições artíticas do seu povo para de fato se tornar 
nação.”

Link para o projeto de lei 168: 
http://portal.assembleia.pr.leg.br/index.php/pesquisa-legislativa/

proposicao?idProposicao=98328
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‘O BARATO DE IACANGA’: 
DECLARAÇÃO DE AMOR À 
MÚSICA BRASILEIRA
Postado por Renildo Rodrigues | jan 
18, 2020 | Críticas

O Barato nasceu da obsessão de 
Mattar com o festival. Foram dez 
anos procurando todas as imagens de 
arquivo, todas as reportagens de jornais 
da época e todos os personagens 
relevantes ainda vivos para reconstruir 
como, afinal, se conseguiu fazer um 
festival de música de grande repercussão 
numa cidadezinha do interior de São 
Paulo, em plena ditadura.

Duas cabeças, mais do que todas, 
foram fundamentais nesse processo: 
a de Antônio Checchin Júnior, o 
Leivinha, idealizador do festival; e a de 
Cláudio Prado, agitador cultural que 
esteve presente ao último dos grandes 
festivais de rock originais – o da Ilha 
de Wight, na Inglaterra, em 1970 – e 
encorajou Leivinha a tocar sua epifania 
adiante. Os dois acenderam a pólvora 
do que seria o primeiro festival de 
rock brasileiro, aos moldes dos seus 
inspiradores americanos e ingleses, no 
município de Iacanga, interior de São 
Paulo.

Infelizmente, esse evento pioneiro, 
devido à total despretensão com 
que foi feito, e à descrença, por seus 
organizadores, quanto às suas chances 
de sucesso – que, vale dizer, foi um 
marco para sua época e lugar – fez 
com que não fossem registrados, ou 
se deixassem perder, vários de seus 
momentos mais importantes. Nessa 
primeira parte, Mattar dinamiza as 
imagens quase sempre estáticas do 
festival com músicas de bandas que 
participaram dessa primeira edição – 
a maioria grupos quase esquecidos, 
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como Apokalypsis, Rock da Mortalha 
e A Chave Universal, ao lado de outros 
mais cult, como O Terço e O Som Nosso 
de Cada Dia –, registros em áudio que 
restaram daqueles dias, e as lembranças 
de seus principais envolvidos.

Tivesse ficado aí – o que, como se vê 
no filme, quase aconteceu –, e o Águas 
Claras seria um evento importante, mas 
pouco mais do que uma curiosidade 
histórica, um mini-Woodstock 
nacional sem maiores consequências, 
assim como o festival Som, Sol & Surf, 
realizado em Saquarema, RJ, no ano 
seguinte (e tema de outro documentário 
delicioso: Som, Sol & Surf Saquarema, 
lançado ano passado). Só que a ideia 
do evento não esmoreceu na cabeça de 
Leivinha e seus colaboradores. Ao longo 
dos seis anos seguintes, aquela centelha 
amadureceu, para se tornar um animal 
diferente, e muito melhor: não mais 
um festival apenas de rock, mas uma 
celebração da riqueza e diversidade da 
música brasileira.

 A segunda e a terceira edições do 
Águas Claras, realizadas em 1981 e 
83, são o centro do filme de Thiago 
Mattar, e por boas razões: a estrutura 
da festa cresceu enormemente e 
se profissionalizou; ambos foram 
amplamente televisionados; e seu cast 
hoje em dia faria marejar os olhos de 
qualquer admirador da MPB. Por ali, 
passam, durante boa parte do filme, 
Moraes Moreira, Raul Seixas, Hermeto 
Pascoal, Egberto Gismonti, Gilberto Gil, 
Paulinho Boca de Cantor, Luiz Gonzaga, 
Sá & Guarabyra, Itamar Assumpção, 
Jards Macalé, Gonzaguinha, Walter 
Franco, Sandra de Sá, Erasmo Carlos, 
Alceu Valença…

A ênfase dada por Mattar a essa 
diversidade, ao reconhecê-la como a 
maior força do festival, mostra a lucidez 
de sua construção narrativa. São tantas 
imagens e histórias fortes – Hermeto 
deixando o espetáculo de lado, para 
se entregar a uma longa improvisação 
na flauta; Gismonti emocionado 
com a recepção da plateia a seu jazz 
instrumental; a versão arrepiante de Gil, 
só com voz e violão, de “Refazenda”; a 
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figura enlouquecida de Alceu Valença 
no palco, deixando o público em êxtase 
– que o diretor, sensatamente, apenas as 
deixa falar por si.

Ah, e o clímax, com o momento 
sublime que é a participação de João 
Gilberto, a maior surpresa do festival 
– notoriamente recluso, perfeccionista 
e de difícil convivência, o cantor quase 
não fez shows no Brasil desde a sua volta 
ao país, em 1980, donde seria razoável 
supor que nada lhe seria mais alienígena 
do que um festival de música a céu 
aberto – cantando “Wave” para uma 
plateia absolutamente hipnotizada.

O Barato de Iacanga, ao reconstruir a 
ascensão e queda de um festival movido 
pelo amor à música, não aos negócios – 
um vestígio daquele ideal hippie –, capaz 
de se materializar no país num momento 
tão sombrio de sua história, e de mostrar 
a força de uma programação movida 
exclusivamente à música brasileira, 
é um documento muito importante 
para os fãs de música e boas histórias. 
Um reencontro amoroso para seus 
participantes, a conclusão de um ideal 
quase fanático para seu diretor, e uma 
revelação para os que não participaram 
daqueles acontecimentos, o filme é um 
acerto do começo ao fim.– –

Lembrei de outro documentário que vi 
recentemente, e sobre o qual também 
escrevi para o Cine Set: o elefantino e 
cheio de vento Rolling Thunder Revue, 
de Martin Scorsese (!), sobre a mítica 
turnê de mesmo nome de Bob Dylan, 
e as qualidades de Iacanga só fizeram 
crescer: a organização, os artistas 
participantes, os responsáveis pelos 
registros, os cidadãos de Iacanga, todos 
colaboram para fazer uma evocação 
vívida desse momento tão importante. 
Como Eduardo Coutinho, a maior 
referência do documentário brasileiro, 
ensinou através de sua filmografia, a 
maior qualidade em um trabalho do 
gênero talvez não seja possibilitar ver, 
mas sim ouvir, o que esses eventos e 
pessoas têm a nos dizer. O Barato de 
Iacanga resgata as vozes do Festival de 
Águas Claras para nós.

https://www.cineset.com.br/critica-o
-barato-de-iacanga-musica-brasileira/

SINOPSE
A história do Festival de Águas Claras, o lendário festival ao ar livre de música 
brasileira que, fazendo sucesso entre a década de 1970 e de 1980, ficou 
conhecido por muitos como o Woodstock do Brasil. Unindo entrevistas com 
artistas e fundadores do evento à imagens de arquivo de shows históricos e 
bastidores, o documentário relembra a trajetória que tornou o festival um 
símbolo da contra cultura no país.
Direção: Thiago Mattar
Roteiro Thiago Mattar

https://www.netflix.com/br/title/81211691

ASSISTIR

https://canalcurta.tv.br/filme/?name=o_barato_de_iacanga

https://tamandua.tv.br/filme/?name=o_barato_de_iacanga

Antônio Checchin Júnior “Leivinha”
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Barretão, como é conhecido, começou no cinema 
em 1961, como co-autor do roteiro e co-produtor 
do filme Assalto ao Trem Pagador, dirigido por 
Roberto Farias. Essa película obteve um enorme 
sucesso, tanto no Brasil, como no exterior. A partir 
de então começou uma série de grande produções 
cinematográficas, divididas com uma importante 
atividade política e cultural. Luiz Carlos Barreto é 
um dos homens chave do chamado Cinema Novo, 
revolucionou o Cinema latino Americano.

Como diretor de fotografia em cinema é autor das 
concepções fotográficas de Vidas Secas e Terra em 
Transe, que revolucionaram o estilo fotográfico 
dos filmes brasileiros.

Luiz Carlos Barreto, juntamente com sua mulher 
Lucy Barreto, detêm a marca da produção de 
mais setenta filmes brasileiros de curta e longa-
metragens. Além dos filmes que marcam sua 
carreira como produtor, é pai de Bruno Barreto e 
Fábio Barreto - dois diretores dos mais importantes 
da geração pós-Cinema Novo - e Paula Barreto, 

formada em Comunicação Social.
Um nome que está no centro da história do 
cinema brasileiro desde a década de 1960. Como 
produtor, tem em seu currículo uma enorme lista 
de títulos importantes, incluindo um dos filmes 
mais vistos da história do cinema brasileiro, Dona 
Flor e seus dois maridos (1976), de Bruno Barreto, 
que atraiu mais de 10 milhões de espectadores. 
Sempre presente na formulação de políticas para 
a produção nacional, tem sido líder da busca de 
soluções para a auto-sustentabilidade da indústria 
audiovisual no país. Nascido em 1928, na cidade 
de Sobral, no interior do Ceará, descobriu sua 
vocação cinematográfica como fotógrafo da revista 
O Cruzeiro, durante a cobertura das filmagens de 
Barravento, o primeiro filme de Glauber Rocha, no 
interior da Bahia, em 1961. Entrou efetivamente 
para o meio quando escreveu, junto com Roberto 
Farias, o roteiro de O assalto ao trem pagador 



(1962). Fez a fotografia de Vidas secas (1963), de Nelson 
Pereira dos Santos, clássico do Cinema Novo, prêmio 
da crítica no Festival de Cannes de 1964. Em 1965, 
abandonou de vez o jornalismo e passou a dedicar-se 
exclusivamente ao cinema, fundando a Difilm, uma 
distribuidora que reunia vários diretores do Cinema 
Novo. Em seguida, fundou a L.C. Barreto, com a qual 
realizou alguns dos mais importantes títulos do cinema 
nacional. Foi coprodutor de Terra em transe (1967), de 
Glauber Rocha, prêmio da crítica no Festival de Cannes 
de 1967, e produtor de, entre muitos outros títulos, 
Bye bye Brasil (1979), de Carlos Diegues, e Memórias 
do cárcere (1983), de Nelson Pereira dos Santos, 
também premiado pela crítica em Cannes. Já levou o 
país duas vezes à festa do Oscar, com filmes dirigidos 
por seus filhos: O quatrilho (1996), de Fábio Barreto, e 
O que é isso, companheiro? (1997), de Bruno Barreto. 
Produziu, entre outros, Bela Donna (1998), de Fábio 
Barrreto, Uma aventura de Zico (1999), de Antonio 
Carlos da Fontoura, Bossa Nova (1999), de Bruno 
Barreto, e O caminho das nuvens (2003), de Vicente 
Amorim. Em 2002, a L.C. Barreto completou 40 anos de 
existência, atingindo a marca de 80 filmes produzidos 
ou coproduzidos.

Assalto ao Trem Pagador
A Hora e a Vez de Augusto Matraga
O Padre e a Moça
Terra em Transe
Dona Flor e seus dois maridos
Bye Bye Brazil
Índia, a Filha do Sol
Inocência
Menino do Rio
Luzia Homem
Ele, o Boto
Garrincha, Alegria do Povo
Amor Bandido
Memórias do Cárcere
Romance da Empregada
O Quatrilho
O Que É Isso, Companheiro?
Bela Donna
Bossa Nova
2000 Nordestes
A Paixão de Jacobina
O Caminho das Nuvens

Entre outros diversos filmes



 https://youtu.be/bFZhOweuDUw

Primeira edição do encontro promovido por preta do Leite contará com participações do Palhaço 
Coisa Fina, das meninas do clube da leitura e das crianças da Vila Feliz

O projeto será realizado de forma online todo último sábado do mês pelas manhãs, então anota aí na 
agenda, abre espaço na casa e vem curtir com a gente essa aventura.

Resistência Curumin é uma realização da Vila Cultural Canto do MARL. A Vila Cultural conta com o 
patrocínio do PROMIC – O programa Municipal de Incentivo à Cultura de Londrina e com o apoio do 

MARL – Movimento de Artistas de Rua de Londrina.

Mônica Nassif fala sobre os movimentos corporais e seus ritmos
Bate papo ao vivo será realizado pelo Curso Livre de Teatro de Rua do Canto do MARL no Youtube

Mônica Nassif:  Arte educadora, cenógrafa, figurinista, direção 
artística, preparação corporal, atriz e professora dança do ventre, 
indiana, havaiana.

A aula pública é gratuita e promovida 
pelo curso livre de teatro de Rua da 

Vila Cultural Canto do MARL. Para a sua 
realização a Vila Cultural conta com o 

patrocínio do PROMIC 

O programa Municipal de Incentivo à 
Cultura de Londrina e o apoio do MARL

 O movimento de Artistas de Rua de 
Londrina.

 https://www.youtube.com/watch?v=_9LVwRsYxTo

Resistência Curumim dá voz e promove encontro online para crianças de todas as idades

https://youtu.be/bFZhOweuDUw
https://www.youtube.com/watch?v=_9LVwRsYxTo


Grupo A Pombagem de Salvador exibe documentário 
inédito em Londrina

A exibição do documentário poético “A pombagem – O museu é a rua” será seguida por 
um bate papo ao vivo com os artistas do grupo Fabricio Brito e Paula Luciano

Grupo “A pombagem” apresenta o espetáculo “O museu 
é a rua” nas ruas de Salvador. 

Com 15 minutos de duração, o 
documentário retrata de forma poética a 
construção do espetáculo “O Museu é a 
Rua”. Trata-se de um espetáculo que se 
transforma em exposição e faz do público 
visitante. O local da apresentação vira 
uma galeria de arte em que o monumento 
é a obra principal. Além do monumento, 
a exposição conta com fotografias que 
retratam o nosso patrimônio cultural. É a 
reivindicação da rua enquanto espaço de 
comunicação, memória e aprimoramento 
das práticas culturais. Para os integrantes 
do grupo A Pombagem, a rua é o museu 
povo. É o museu desterritorializado 
e integrado à cidade em permanente 
transformação. É o museu aberto às mais 
diversas artes públicas.

 https://youtu.be/abDaLCj4uaY
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https://youtu.be/abDaLCj4uaY


IARA RIBEIRO

Porque este nome “Vespas na retina”?  

Há tempos sinto um desconforto  nas relações humanas,  
é como se as pessoas estivessem se afastando umas das 
outras, como se fosse haver uma segregação universal,  não 
que já não existisse, mas as ideias  que circulavam, traziam 
uma dicotomia gritante. E em 2017 esse sentimento estava 
mais aflorado, era uma sensação de que as pessoas estavam 
caminhando por caminhos perigosos e que a gentileza tinha 
ficado escondida numa caixinha de guardar alfinetes. Assim 
tendo  essa sensação caótica  um dia pensei: é como se  
vespas ficasse picando minhas retinas ininterruptamente, 
ou seja, uma dor  que não cessa nunca, aí nasceu o nome do 
livro. Mas não podemos olhar as coisas e as pessoas apenas 
por um ângulo, senão perdermos muitas histórias, então 
temos um outro lado: se algo nos incomoda, como  “vespas 
na retina”, então  precisamos  estar mais atentos, seguir é 
luta  e ser  resistência!  

O que é poesia para você!  

A poesia é o ar do mundo, o oxigênio dos desavisados, 
mesmo quem não contemple, ela está em todo lugar (real 
ou imaginário) e não adianta... ela não morre, porque ela é! 
 

Lemos  que algumas poesias de um livro foram para o palco, 
conte como foi esta experiência?  

Sim, algumas poesias deste livro, foi utilizado como 
dramaturgia  de um espetáculo de dança-teatro da Cia Pedras 
Teatro Circo,  intitulado “Ave de rapina” que é o nome de um 
dos poemas do livro. 

O espetáculo “Ave de rapina”.  utiliza a linguagem da dança-
teatro e do teatro, com pinceladas da dança contemporânea, 
circo, capoeira (símbolos homogêneos), o espetáculo de 
dança-teatro faz um mergulho nas palavras que tentam 
exalar perfume onde a podridão insiste em impregnar seu 
cheiro em nossas almas. Seguir na resistência é preciso, dar 
nosso grito por meio de movimentos dançantes, onde os 
passos revelam palavras, onde a técnica ganha alma e a vida 
emana liberdade! 

ENTREVISTA

Iara Ribeiro/Divulgação
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Livro: Vespas na retina 

Ano de publicação: 2017 

Assunto: Poesias e Ensaios 

Editora: Multifoco – RJ 

https://editoramultifoco.com.br/loja/
product/vespas-na-retina/

 LINK PARA O LIVRO: 

https://editoramultifoco.com.br/loja/
product/vespas-na-retina/

CONTATOS:  

www.ciapedrasteatroecirco.
combr 

https://www.instagram.com/
ciapedrasteatroecirco/ 

https://www.facebook.com/
ciapedrasteatrocirco 

iara_arte@hotmail.com 

 (44) 9 9116-2498 

Maringá – Paraná 

Informamos que somos uma Cia profissional de Teatro e Circo, fundada 
em 1994 por Iara Ribeiro. Conheça um pouco de nosso trabalho no site: 
www.ciapedrasteatroecirco.com.br 
Breve biografia:  

Possui graduação em LETRAS, Especialista em Literatura e Ensino(UEM), 
Especialista em Dança (UNIFAMMA), comitê de ética UEM, Cursando 
Especialização em Teatro e Educação no IFNMG, Professora na Pós 
Graduação no Curso de Arte Educação e Arteterapia com Enfoque 
no Ambiente Escolar em Disciplinas como: Laboratórios de Vivências 
Didáticas em Teatro, Arteterapia na Escola: oficina de jogos teatrais 
em Faculdade Dimensão/ Faculdade Dom Bosco. Professora na 
Pós Graduação em Arte Educação, na disciplina Fundamentos das 
Linguagens (durante 3 anos). Professora de cursos de formação 
continuada como: Literatura Infantil, Teatro um novo caminho, Dança-
teatro na escola, Contação de história entre outros. Ministra aulas e é 
diretora teatral desde 1994 pela empresa CIA PEDRAS TEATRO CIRCO. 
Tem em seu curriculum cursos como: pantomima, teatro, circo, dança 
contemporânea, commédia dell´arte,  contação de histórias entre 
outros. É atriz, diretora, sonoplasta, iluminadora profissional. Realiza 
eventos como Mostra Pé na Rua, Vertigem, A gosto da Arte, Avessos 
(Projeto Social). É autora de três livros: “Vespas na retina” (Poesia e 
ensaios) pela Editora Multifoco- RJ, “Andarilhos de Cordel” (Literatura de 
Cordel), produção independente, registrado na BN de Curitiba, e o mais 
recente livro (poesias para crianças de todas as idades), intitulado: “Um 
fio de esperança”, que será lançado este ano (2021), pela Editora A.R. 
Publisher de Maringá.  Em prelo o livro sobre sua trajetória enquanto 
professora e diretora teatral, intitulado: “Teatro Humano e as poéticas 
da resistência”. É pesquisadora latente na área da arte e da educação, 
com foco na arte e na educação social. 

https://editoramultifoco.com.br/loja/product/vespas-na-retina/
https://editoramultifoco.com.br/loja/product/vespas-na-retina/
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Premiada e com importante trabalho transversal, a editora Pergunta Fixar, do Distrito Federal é 
retratada nesta entrevista que seu fundador Andrey Amaral concede à revista D’arte. Aldo Mora-

es conversa com Amaral.

Olá Andrey, é uma satisfação ter você conosco na 
revista D’arte, Fale um pouco da sua relação com 
o livro.

Meu mundo é o livro! Desde criança, vivi no 
meio deles. Meus pais eram professores e minha 
casa sempre teve muito gibi, enciclopédia, livros 
diversos. Houve um tempo que eu, ouvindo uma 
conversa entre meu pai e o amigo dele, percebi 
o valor do livro. O amigo disse: “Rapaz, você 
tem uma fortuna nessa estante!” Era um tempo 
de crise econômica e eu, ingênuo, acrescentei: 
“Pai, então por que a gente não vende tudo, 
paga as dívidas e sai da crise?” Mal eu sabia 
que o valor daquela leitura era outro. Bom, fui 
pra faculdade e fiz Letras Literatura. Tornei-

me escritor. Publiquei meu primeiro livro em 
1997. Alguns amigos me perguntavam como se 
publicava um livro. Iniciei publicando poesia. Aí 
começou a minha peregrinação na distribuição 
do meu livro. Trabalho árduo com baixo retorno 
financeiro. Surgiu uma oportunidade no início 
dos anos 2000 de arrendar uma livraria de rua 
que estava fechando. Assumi o negócio, mudei 
o nome da loja e fundei a Mr. Book. Além de 
algumas livrarias, eu já tinha o meu próprio 
ponto de venda. O negócio gerou muitos frutos 
até 2004, quando as grandes redes chegaram 
a minha região. Fiquei preocupado, mas fui 
tocando o negócio. Em 2006, outra grande rede 
chegou a Brasília. Então, eu me antecipei e fechei 
a loja para não ficar no vermelho. Como eu já 
conhecia bem o mercado e com a loja fechada, 

Andrey Amaral
ENTREVISTA

Andrey Amaral/Divulgação



comecei a dar dicas para autores e surgiu um novo 
empreendimento: o agenciamento literário. Fui 
agente de Moacir C. Lopes (autor de A Ostra e o 
Vento, adaptado para o cinema nacional), Carlos 
Maltz (fundador e baterista dos Engenheiros 
do Hawaii), Affonso Romano de Sant’Anna (que 
nem precisa de apresentações), Rafael Vidal 
(ilustrador da Disney), entre outros. Infelizmente, 
o trabalho do agente é muito demorado, pois 
é algo que depende muito das editoras para 
um autor novo ser publicado. A partir de 2013, 
o mercado editorial mudou drasticamente, 
sofrendo as consequências de fechamento de 
editoras, distribuidoras, livrarias. A cadeia do livro 
sofre até hoje. Aí eu transformei minha agência 
literária Pergunta Fixar em editora. Minha vida 
gira em volta do livro.

Quando e como você fundou a editora Pergunta 
fixar?

Eu sempre sonhei em ser editor. Um editor 
formal, sabe?! Eu já preparava livros para pessoas 
e empresas. Então do desejo e do sonho, bastava 
apenas colocar a ideia em prática. O trabalho com 
a agência literária dependia muito de terceiros. E 
eu quis mudar isso. Eu queria ter a decisão final 
de quem iria ou não ser publicado. Aí, mudei o 
status da agência literária para editora. Ainda 
atuo como agente literário, mas o foco agora é 
a Pergunta Fixar Editora. Desde 2011, estamos 
nessa jornada formalizada. Em maio a Pergunta 
Fixar faz 10 anos.

Como você enxerga o mercado editorial no 
momento e como fazer para dar voz a projetos 
literários alternativos e inovadores?

 
Para a pequena editora como eu, está muito 
difícil. Não conseguimos distribuir nosso catálogo 
fisicamente nas livrarias. Conseguimos, no 
máximo, que o livro esteja disponível no site 
das livrarias. E o custo é enorme. Nota fiscal, 
embalagens, pacote, frete, deslocamento... Você 
vende um livro e fica no prejuízo. A Pergunta 
Fixar faz bastante evento. E com a pandemia, 
recebemos um soco no estômago. Mais de um ano 

parado, sem um evento sequer. Para revertermos 
a situação, a Pergunta Fixar precisou mesmo 
se reinventar. Em nosso caso, desenvolvemos 
projetos transversais com outras linguagens 
culturais. O livro virando aplicativo, peça de 
teatro, filme, outros produtos. Criamos também 
eventos para agrupar nossos escritores, que 
vamos colocar em prática num futuro próximo. 
A inovação que já é realidade na empresa é um 
forte diferencial competitivo no mercado. A 
Pergunta Fixar também é uma produtora de arte, 
educação e cultura. Como coprodutores estamos 
lançando o filme Os Antissociais, obra de JL 
Messina (escritor paranaense), adaptado para 
o cinema pela Alfazema Audiovisual e Madrigal 
Filmes, dirigido por Gabriel Silva, cuja coprodução 
também é da Pergunta Fixar. Tanto o filme quanto 
o livro serão lançados neste ano. Os produtos já 
estão prontinhos só recebendo alguns ajustes 
finais. Outro lance bacana é a nossa parceria com 
o desenvolvedor de jogos Luís Fellipe Amaro. 
Com ele, já fizemos os jogos Whisperwind (2020) 
e Game.exe (2º semestre 2021). No primeiro, os 
livros da Pergunta Fixar estão espalhados pela 
prisão de Whisperwind; no segundo, nosso autor 
Thiago Moyses ou alguma personagem do livro 
Hopekillers (Pergunta Fixar 2021) será um dos 
hosts principais do Game.exe. E assim a gente vai 
inventando e inovando.

Qual a importância das leis de incentivos para a 
literatura? Sua editora faz uso das leis?

Nunca utilizamos as leis de incentivo como pessoa 
jurídica, mas é um mecanismo interessante para 
o desenvolvimento de projetos. Como produtor 
cultural, pessoa física, já utilizo os editais para 
fomentar projetos de literatura há muitos anos. As 
leis de incentivo são um respiro para produtoras 
de cultura, pois - somente com recurso público -, 
pelo menos para a pequena empresa, é possível 
viabilizar projetos. O investimento é sempre 
alto. Qualquer produção envolve muita gente. 
Queremos, sim, utilizar em breve esses incentivos 
fiscais.

Fale de projetos literários que você destacaria na 
trajetória da editora, inclusive do interessante 
aplicativo Contos Gauchescos?



Temos o livro Um Soco na Alma, cujos direitos 
autorais foram adquiridos pela Rede Globo de 
Televisão. A obra virou referência para a novela O 
Outro Lado do Paraíso (2017), escrita por Walcyr 
Carrasco. 

Outro projeto bacana foi o romance Hopekillers, 
que por falta de grana nossa, virou filme 
primeiro (https://www.adorocinema.com/filmes/
filme-279385/). No audiovisual, o filme contou com 
atores de peso como Jerry Adriani, Luciano Szafir, 
Miro Teixeira, etc.

 O livro sai ainda em 2021 e será distribuído 
digitalmente em todo o mundo nas melhores 
livrarias online. Fizemos o livro Histórias e Vidas 
(2020) só com escritores e escritoras cegos.

 Foi lindo um projeto único no Brasil e, creio, no 
mundo. Os textos receberam uma curadoria e 
estão distribuídos em mais de 30 livrarias online 
em diversos países. Para as pessoas com deficiência 
visual, foi um projeto totalmente inclusivo e 
acolhedor.

 Nosso mais recente projeto é o livro Pequenos 
Contos Gauchescos, uma coletânea de textos 
regionais e um incentivo para se conhecer as lendas 
do Rio Grande do Sul. O livro é um desdobramento 
do aplicativo Experiência Literária: Pequenos 
Contos Gauchescos. 

É a tradição mesclada à tecnologia para o melhor 
do escritor Simões Lopes Neto (1865-1916), sendo 
uma experimentação do prazer da leitura com o 
cenário do fascinante mundo campeiro gaúcho com 
ilustrações em realidade aumentada e narração 
com sotaque típico. 

Nas narrativas, personagens impressionantes 
aparecem aos leitores, valorizando o regionalismo, 
o conto popular e as raízes do Sul. Pequenos Contos 
Gauchescos foi idealizado por Nicóle Domingues 
Botti e realizado por Guilherme Luiz Heckel. 

O aplicativo é grátis e já está disponível na Apple 
Store: https://apps.apple.com/br/app/pequenos-
contos-gauchescos/id1558451380 e também na 
Play Store: https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.mrdevstudio.contosgauchecos.





Apresentando profissionais e militantes da cultura, 
principalmente repercutindo as trajetórias e suas 
atuações na pandemia, o jornalista Aldo Moraes 
conversa com o esportista, coach e professor 
Ricardo França que fala da sua carreira, de 
literatura e dos tempos de transformação social 
que vivemos.

(D-Arte) Olá Ricardo França, fale um pouco de sua 
vida acadêmica e trajetória profissional

R.F. Olá é um grande prazer falar com vocês! 
Sou profissional de Educação física Inscrito no 
Cref 6262 com muito orgulho. Graças a Deus 
reconhecido como treinador de atletas de alto 
nível nos esportes de Fisiculturismo – Luta de 
Braço e Levantamento de peso fui 104X Campeão 
Estadual e 28x Campeão Nacional e como atleta 
6x campeão Estadual. Hoje levamos qualidade de 
vida através de nossa Esbelt Academia, fundada 
em 1994 com apenas 60mts quadrados na época. 
Sempre focado na saúde e bem estar do ser 
humano. Aqui começa minha trajetória como 
empreendedor, são 27 anos com a academia, hoje 
com 500 mts quadrados com novos aparelhos 
profissionais.

Em 2019 fui agraciado com uma homenagem 
na Câmara Municipal de Londrina devido minha 
Trajetória não só como preparador físico, mas 
também devido aos trabalhos realizados sobre 
conscientização em Qualidade de Vida Valorização 
e crescimento da Profissão, Desenvolvimento 
Profissional e Pessoal e ações sociais artigos e 
imparcialidade politica e entrevistas.

Ricardo possui um currículo extenso tais como 
Formação C. Leader pelo IBC; Formação Pratitioner 
em Programação Neuro Linguistica INHEX e 
Formação Relações Interpessoais, pelo Instituto 
Dele Carnegie, Empretec Empreendedorismo 
(Onu Sebrae); Desenvolvimento e Liderança e 
( INEHX); Gestão e Liderança (Dale Carnegie); 
Gestão Fitness ( Gestão Academy) Profissional 
Ed. Fisica Cref 6262. A partir destas experiências, 
todos os conhecimentos desenvolvidos são 
associados ao Fitness with Wellness, a partir de 
uma proposta Filosófica de equilíbrio da Mente e 
Corpo e Treino Consciente!

(D-Arte ) Como você avalia a importância do livro 
e da leitura em sua vida?

R.F. Para mim foi um momento revelador um 
verdadeiro divisor de aguas, quando além dos livros 
da área técnica construí novos conhecimentos no 
autodesenvolvimento e em como ajudar as pessoas 
à se autodesenvolverem. Meu inicio foi com livros 
de Relações Interpessoais, filosofia, Programação 
Neuro-linguística, Empreendedorismo e depois 
as formações Técnicas nessas áreas.
E de maneira muito natural comecei a escrever.

E também a perceber em como a literatura em 
um todo promovem valores e desperta a paixão 
não só pelos livros, mas também pela vida. Faz 
com que você tenha a mente mais aberta e 
compreenda melhor o olhar do outro.

Colabora para o desenvolvimento ético, moral e 
intelectual do ser humano.
A 5ª edição da Pesquisa e Retratos da Leitura do 
Brasil realizado pelo Inst. Pró Livro (IPL) mostra 
que perdemos 4,6 milhões de leitores no Brasil 
de 2015 a 2019. Principais motivos são falta de 
tempo, redes sociais, e fato de 28% desses não 
gostarem de ler. O não gostar de ler muitas vezes 
não se da por preguiça, mas sim pelo aprendizado 
da pessoa que muitas vezes não é visual e sim 
auditivo por isso hoje se torna tão importante 
os Podcasts ou audiobook que a pessoa acaba 
tendo as mesmas informações que uma pessoa 
tem lendo só que auditivamente. E por não usar 
vídeo se torna uma ótima opção ouvir durante 
o trajeto do trabalho já que o tempo é um dos 
fatores principais na deficiência da leitura.

ENTREVISTA



E dentro do projeto batuque na caixa umas das 
coisas que é muito enfatizada para as crianças 
adolescentes é a importância da leitura e a 
transformação que a mesma pode ter na vida de 
quem coloca novos conhecimentos em prática. 
E muito importante entender qual a forma de 
aprendizado de cada pessoa. Ela é mais visual, 
auditiva ou cenestésica? E é o que é feito através do 
teatro e da musica, quando se leva as informações 
de um livro ou historias dentro de um contexto 
musical em forma de peça ou show, ali se trabalha o 
visual através do figurino e interpretação o auditivo 
nos diálogos e letras e o cenestésico através das 
emoções provocados por estes trabalhos.
Assim atingimos de maneira mais profunda o 
intimo de cada criança e adolescente. E claro dos 
adultos também.

(D-Arte ) Quando você começou a escrever e o que 
te inspira?

R.F. Ao longo de 20 anos escrevo e penso sobre 
vários assuntos que muitas vezes provocam 
inquietação e ao mesmo tempo entusiasmo pela 
vida. Mas confesso que escrevia por hobby e 

comecei a escrever de maneira mais fervorosa em 
torno de 2 anos quando meu amigo Aldo Moraes 
devido a uma conversa que tivemos me disse: 
“Ricardo você tem potencial escreva um artigo sem 
compromisso vamos ver se será aprovado se sim 
divulgamos.” Hoje escrevo artigos para esta revista 
fantástica e poemas e pensamentos para Instituto 
de Cultura e Arte Brasil. E sou colunista de Podcast 
o Alta Performance da 91,7 Paiquere em Londrina 
onde abordo temas sobre Desenvolvimento 
Profissional, Pessoal e Qualidade de Vida, o qual 
também tenho muito orgulho e me faz muito feliz.

E o que realmente me inspira é quando vejo que 
algo que escrevi produziu através desta leitura 
ou do podcast alguma mudança positiva na 
maneira de pensar e se comportar sobre a vida 
em uma pessoa. Quando vejo que não é só pelo 
prazer que tenho de produzir, mas sim por fazer 
de alguma forma a diferença na vida do próximo. 
Vislumbro uma nova ideia a possiblidade de 
quebrar paradigmas e mudar nossas concepções 
através da construção de novos conhecimentos 
porque a meu ver isso nos torna mais flexíveis, nos 
dando a capacidade em não persistir em erros e 
poder mudar de opiniões e atitudes. E com isso 



aprendemos que não temos de morrer com os 
pensamentos de outrora que somos sim capazes 
de mudar o olhar que temos pela vida e de uma 
forma realmente transformadora e realista.

(D-Arte ) Como é seu trabalho de palestrante e 
Assessoria Profissional e Pessoal ?

R.F. As palestras desenvolvo temas como Relações 
Interpessoais – Empreendedorismo – Seja 
Protagonista de sua Vida – Qualidade de Vida e 
Proposito – Proposito e Transformação. E outros. 
Estas negociamos com empresas.

Ministrei palestras em empresas como Atlas 
Schindler elevadores, Sercomtel Telefonia, Ford 
Caminhões, Receita Federal, Unopar, Farmácias, 
Imobiliárias, Auditorios de Hospitais como 
recentemente para equipe do Zona Norte de 
Londrina, além de palestras filantrópicas que já 
levei para muitas escolas e instituições, Guarda 
Mirim, Igrejas. As ultimas foram ministradas online 
devido ao momento em que estamos passando. 
As filantrópicas tenho feito regionalmente até 
que possamos conseguir um patrocínio e levar 
para outros estados.

PODCAST
Ou no formato de Podcasts para empresas 
aproveitarem e levar informações relevantes 
para seus colaboradores potencializarem seu 
desenvolvimento profissional e pessoal.
Hoje com tudo que esta acontecendo em torno da 
pandemia fica difícil as vezes juntar equipes para 
treinamentos e reflexões com mais frequência e 
isso se tornaria um apoio para empresas que se 
interessam pelos seus colaboradores.
E mesmo após pandemia a vida profissional e 
pessoal esta se tornando cada vez mais corrida.

O podcast da a chance da pessoa aumentar seu 
nível de conhecimento até mesmo dirigindo visto 
que não se usa vídeo o que não tira a atenção, Bem 
como aproveitar horário de almoço e momentos 
ociosos que surgem durante a semana.
Bem como produzir podcasts sob ENCOMENDA 
de acordo com o que a empresa precisa no 
momento!

ASSESSORIA!
A Assessoria em Desenvolvimento Profissional 
e Pessoal é um trabalho de acompanhamento 
personalizado que podem ter a duração de 5 a 
10 sessões 1 vez por semana (Também online) 

contato novo Instagram (ricardo.franca.rf). 
Onde primeiro fazemos uma analise sistêmica 
de todas as áreas da vida da pessoa tanto no 
âmbito profissional quanto no pessoal. Pois é 
importante saber que o equilíbrio entre as duas 
partes são fundamentais para que o ser humano 
encontre seu propósito, objetivos e metas. E ai 
o mais importante ressignificar a vida e colocar 
em prática os desafios desenvolvidos para que se 
atinjam esses objetivos e metas com proposito. 
Até porque atingir metas sem proposito o 
esforço seria em vão. O que se provoca com este 
acompanhamento é uma transformação na vida 
profissional e pessoal das pessoas aumentando 
seu foco e disciplina no que precisa ser feito, 
para realização de seus sonhos que também é 
importante lembrarem que é subjetivo assim 
como o sucesso e todos precisamos a aprender a 
respeitar isso.

(D-Arte ) Desde o inicio da pandemia, você tomou 
a frente de várias campanhas sociais em prol dos 
alunos do projeto cultural batuque na caixa. Como 
são estas ações?

R.F. Primeiro importante salientar que essas 
ações me motivam e emocionam ao mesmo 
tempo. Sinceramente gostaria de fazer mais, 
mas também temos nossas limitações devido a 
vida cotidiana, família trabalho. Mas dentro do 
possível procuramos ajudar, comecei a realizar 
ações sociais em 2012.

Recentemente arrecadamos mais de 1 tonelada 
em cestas básicas para as famílias dos alunos 
do batuque na caixa visto que em sua maioria 
são famílias carentes e muitos pais e mães estão 
desempregados.

Nos últimos anos abracei o batuque na caixa 
junto com o fundador Aldo Moraes e vice Valdir 
Silva devido a seriedade do Projeto. O que me 
chamou a atenção é o estimulo que as crianças 
e adolescentes tem para continuar estudando 
já pensando no futuro sem desistir e muito pelo 
contrario despertar o desejo de ir mais longe e 
isso é feito através da literatura, musica e teatro 
de uma maneira a despertar este interesse.

O projeto hoje com aulas online, antes da 
pandemia era realizado em salas ociosas da rede 
publica ou até mesmo em praças publicas visto que 
o projeto é sem fins lucrativos. Hoje o Batuque na 



Caixa que tem vários prêmios devidos seus 
resultados tem a aprovação do Governo 
Federal para reverter o patrocínio em 
desconto 100% sobre o Imposto de Renda. 
E empresas sérias que gostariam de ajudar 
um Projeto sério este é o caminho. E claro 
tendo estrutura o sonho é levar o projeto 
a nível Nacional, pois ele é um aporte 
na educação de crianças e adolescentes 
para que tenham mais estímulos e darem 
continuidade aos estudos e finaliza los com 
a graduação onde ainda em nosso país 
muitos desistem também neste momento.

A evasão de alunos tanto no ensino médio 
quanto nas graduações é um assunto 
antigo. O senso da Educação Basica de 
2014 divulgado pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira, (Inep) diz que os índices 
de abandono escolar crescem a cada 
ano. De forma que 1,5 milhão de jovens 
entre 15 e 17 anos desistam dos estudos. 
Existem fatores internos e externos 
da rede de ensino. Fora do ambiente 
escolar a desigualdade social, trabalho e 
estrutura familiar. Dentro do ambiente 
escolar fatores como falta de estrutura 
treinamentos específicos para professores 
também contribuem para este resultado. 
Principalmente hoje com a pandemia 
vimos a falta de estrutura tecnológica para 
atender de maneira fidedigna os alunos. 
Falta estrutura e “capacitação” para que 
professores tenham realmente condições 
de atenderem bem seus alunos. Outros 
problemas também são apontados como 
o modelo atual de ensino que acaba não 
sendo atraente para o aluno bem como 
colapso de valores da sociedade.

E apontada como principal causa do abandono dos alunos seria o desinteresse dos alunos, pois os 
problemas apontados acima levam a isso. Sabemos que não é simples e sim é muito complicado 
lidar com todas as questões más sabemos também que é preciso um olhar mais próximo com as 
emoções desses adolescentes através de uma sensibilização para o aprofundamento da importância 
dos estudos para suas vidas. O batuque na caixa com toda humildade e trabalho de voluntários tem 
levado isso á crianças e adolescentes através da literatura, musica e teatro e mostrando através 
desse trabalho a importância da continuidade em sua educação e que sim trilhando este caminho 
mostrando que através dos desafios persistir em seus sonhos e se transformarem em cidadãos que 
pode contribuir para o crescimento do país bem como uma sociedade mais justa.

(D-Arte ) Que mundo podemos esperar para os esportes e a cultura depois da pandemia da covid 19?

R.F. A pandemia fez a todos a repensarem suas vidas de alguma forma um vírus invisível a olho nu nos 
mostrou quão vulneráveis somos. Tivemos muitas perdas a mais pesada e importante foi a humana. 



Sinceramente que Deus conforte os corações de 
quem perdeu pessoas queridas nesta pandemia. 
A pandemia também refletiu em outras áreas 
importantes de nossas vidas na economia no 
aumento do desemprego no sistema de saúde 
e muitos outros. Assim como outras pastas a do 
esporte e cultura também tiveram os revezes 
que foram provocados pelo momento.
Como competições esportivas e eventos culturais 
cancelados. Outros com sua volta sem publico 
sem plateia. O que tira um pouco da motivação 
desses profissionais em atuar, pois tanto atletas 
como artistas presam por sua torcida assim como 
sua plateia. O calor humano nos motiva, ainda 
mais uma nação que é tão conhecida pelo afeto.

Mas também nascem os desafios bem como 
as quebras de paradigmas e de realmente 
encontrarmos soluções tecnológicas para que 
não sejamos mais surpreendidos como fomos.
Mesmo que tudo volte ao normal e com as 
bênçãos Dele vai voltar não podemos deixar de 
aprender com tudo que aconteceu é preciso sim 
construir novos conhecimentos que não nos deixe 
levar uma surra dessas novamente, provenientes 
do que quer que seja que possa nos surpreender 
no futuro. É preciso nos fortalecer em todas as 
áreas que englobam uma nação que seja dada a 
devida atenção a todas a pastas que compõem 
os ministérios. Para que possamos realmente 
nos prevenir. Precisamos de mudanças até 
mesmo na constituição para que isso se torne 
uma realidade.

Observamos também que a tecnologia pode ser 
um grande apoio para humanidade em todos 
os sentidos para lidarmos com situações assim. 
Só citando um exemplo seria dar condições 
ferramentas e muito importante preparar a 
rede publica de ensino para tecnologia. E ecoar 
esta ação em todas as pastas para não sermos 
pegos de surpresa novamente. Desde Junho 
de 2020 temos 22 pastas Ministeriais, sendo 
17 Ministérios 2 Secretarias, e mais 3 órgãos 
equivalentes a ministérios. Sabemos que ainda 
não acabou e que precisamos continuar nos 
cuidando colocando em prática as medidas 
preventivas, mas espero que o mundo e nem 

tão pouco nosso País passe por quarentenas 
novamente.

Agora se nos prevenirmos e mudarmos leis e ter 
leis mais duras contra corrupção (Principal causa 
das deficiências de nosso País que já deveria ser 
de 1º mundo se não fossemos assolados pelos 
corruptos) para que assim possamos ter mais 
subsídios e que os mesmos não sejam desviados, 
conseguiremos programar as prevenções 
necessárias e ter um País mais justo. Isso seria 
o inicio para que todas as áreas de nosso País 
tenha a devida atenção. E o esporte e cultura 
que são tão importantes para nossos jovens que 
são o futuro de nossa nação também teriam seu 
lugar ao sol!

(D-Arte ) Por favor deixe uma palavra aos leitores 
da Revista D’arte

R.F. O maior líder que o mundo já conheceu nos 
deixou uma Regra de Ouro em Mateus 7:12 Jesus 
disse: “Façam aos outros o que vocês querem 
que façam a vocês”. Ou seja trate como gostaria 
de ser tratado se coloque no lugar do outro 
antes de criticar, não julgue afinal não somos 
Deus, tenha sua opinião e respeite a do outro. 
Assim encontramos o equilíbrio de que tanto 
precisamos. Procure sempre o bem em comum!

E tenha sonhos enfrente seus medos reconheça 
suas prioridades. Tente e se errar comece 
novamente de maneira diferente. É melhor errar 
do que a duvida se teria dado certo que pode 
perseguir você por toda vida.

E independente do momento que esteja passando 
persista permita se ter resultados positivos.
De o seu melhor dentro de suas possibilidades. 
Faça o melhor com o que tem no momento. E 
que a procrastinação não faça parte de sua vida. 
Desejo a você que encontre seu proposito e que 
possa transformar sua vida profundamente! Um 
forte abraço do amigo Ricardo França

Contato Instagram: ricardo.franca.rf
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De São Paulo, Cristiane Ventre fez aulas com o artista plástico William Pereira 

Participou de duas exposições coletivas  junto a Associação Paulista de Belas Artes 
em 2019 e 2021; exposições coletivas virtuais :pelo Centro Cultural Visconde de 
Maua que fica em  Resende-RJ

Exposição Mata das Araucarias. 

E em homenagem ao dia da mulher -”O mundo pelo olhar da mulher “- promovido 
pela Biblioteca e Prefeitura de Uberlândia -MG - ambas em 2021



ROGERIO LUZ

Para o encaminhamento produtivo das sempre renovadas dicotomias que 
tentam dar conta da figura e do trabalho de Murilo Mendes, a discussão sobre o 
surrealismo é um primeiro passo. Porque este é também teoria crítica, mais (ou 
menos) desenvolvida, e ajuda a entender a arte produzida a partir do modernismo 
das vanguardas artísticas. Convocamos aqui algumas vozes para este debate.
O Surrealismo inscreve-se numa tendência de longo alcance, que se origina 
no movimento romântico, como reação ao classicismo e ao neoclassicismo, 
frutifica em poetas simbolistas, que servirão de referência para os surrealistas 
em sua invenção de precursores, tais como Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, 
até desaguar nas vanguardas históricas do início do século XX. Muitos de seus 
representantes são oriundos do dadaísmo, que intentou um gesto radical de 
ruptura com a arte institucionalizada. Projeto de antiarte que se confunde com a 
própria vida revolucionada. 
Com finalidade didática, foi possível ver naquelas vanguardas duas direções 
conflitantes ou divergentes. 
De um lado, na linha direta do romantismo, pelo uso de material quotidiano 
e menos nobre, fala coloquial ou que, ao menos, recupera para a poesia as 
palavras correntes, usadas pelo povo, na formação do qual convergiriam cultura 
étnica e natureza espontânea. E também interesse pela condição humana e 
seus sentimentos: amor, finitude, desastre e morte, com ênfase no mistério, no 
instintivo e no irracional. Expressionismo, dadaísmo, surrealismo. 
De outro lado, a preocupação construtiva com a forma nova, instauradora de 
uma harmonia afinada com os novos tempos de desenvolvimento tecnológico, 
com incidência direta – via industrialização – no crescente e, por fim, dominante 
tecido urbano. Cubismo, construtivismo, concretismo.
Oposições que precisam ser matizadas, principalmente em se tratando de um 
poeta, como Murilo Mendes, que fará entrecruzar um modo de operar sobre o 
material linguístico – dito dissonante ou desarticulado – próximo da descoberta 
espontânea de palavras em liberdade, com o cuidado, quase a obsessão, pela 
construção formal, distante todavia das normas vigentes na linguagem, seja ele 
corrente ou poética: busca de um novo dizer por meio da forma nova. Não é 
simples, também, descrever a trajetória de Murilo como a de uma linha reta que 
levasse do surrealismo inicial ao construtivismo do final da obra.
Muitos dos procedimentos propugnados pelos surrealistas já se encontram no 
dadaísmo. Em artigo de 1961, Anatol Rosenfeld defendia a atualidade de Dada: 

“O dadaísmo é, hoje, mais atual do que o expressionismo e o surrealismo, visto 
ser, no campo da revolução linguística, mais radical do que aquele, sem adotar-
lhe o idealismo patético e os gritos extáticos que tornam muitas vezes obras do 
expressionismo hoje um tanto indigestas. De outro lado, não faz do automatismo 
surrealista um cavalo de batalha, nem cai nos chavões romantizantes e na 
exaltação sistemática do inconsciente, tão típicos dos manifestos de Breton”. 

Voltaremos a esses dois importantes tópicos: a escrita automática como técnica 
de produção e a expressão, por esse meio, das formações inconscientes e de sua 
linguagem primária, como a do sonho, anterior à lógica e à consciência vigilante 
das formações secundárias. 
Importa, por ora, lembrar a filiação romântica, bem conhecida, do Surrealismo. 
Talvez a maior dívida deste – e de Murilo Mendes – ao Romantismo seja, mais 
que o uso do fragmento, toda uma concepção estética em torno dele. Ruptura e 
descontinuidade geram, no dizer de Rosenfeld, um estilo prismático.

“O recorte linguístico, a descontinuidade e incoerência na acepção lógico-
discursiva, assim como a montagem, já são recursos ocasionais de Rimbaud 
e bastante corriqueiros, embora pouco radicais, do primeiro expressionismo. 
O fato é que já foram exigidos por Novalis, mais de cem anos atrás, em pleno 
romantismo. Com efeito, Novalis já fala da necessidade de escrever poemas 
“sem sentido e conexão... meros fragmentos das coisas mais diversas”. 

Antes da Primeira Guerra mundial, a descontinuidade ainda não atacara 
diretamente a sintaxe da frase, embora, desde Mallarmé, esta sofresse torções 
inusitadas. A frase aparecia, sem dúvida, como uma ilha: isolada, mas inteira. 
A radicalização experimental eliminará artigos, preposições e conjunções, até o 
isolamento tipográfico da palavra – que as tendências construtivas, em especial 
no design publicitário, vão retomar, bem como, posteriormente, o concretismo. 
Em seus começos, a Bauhaus decompõe a palavra em puro material fonético. 
Difunde-se o uso da raiz da palavra, liberta de seus prefixos e sufixos. Os 
verbos são utilizados sem flexão, logo fora de contexto, transformando-se em 
objeto, algo como um ready-made verbal deslocado para um ambiente estranho. 
Lacoue-Labarthe sublinha a importância da escrita fragmentária entre os 
românticos alemães.

“Mais ainda do que o “gênero” do romantismo teórico, o fragmento é considerado 
a sua encarnação, a marca mais distintiva de sua originalidade, e o signo de sua 
radical modernidade. E é bem, de fato, o que reivindicaram ao menos os próprios 
Friedrich Schlegel e Novalis, se bem que cada um de sua maneira diferente. O 
fragmento é precisamente o gênero romântico por excelência”. 

Anatol Rosenfeld observa, porém, que a experiência de dissolução, de 

incoerência universal e do fracasso da linguagem tradicional em poesia era 
muitas vezes vazada em discurso teórico-crítico perfeitamente clássico... Tal 
exigência de formulação clara no interior de um todo coerente já está presente, 
segundo Lacoue-Labarthe, nos românticos:

“(...) o fragmento está muito longe de ser a única forma de expressão dos 
Românticos (...) ou seja, os próprios Românticos estão longe de haverem-se 
limitado ao enunciado considerado como “romântico” – o fragmento – da teoria; 
eles a expuseram (em todo o caso, os Schlegel) na forma clássica de exposição 
(...)

Segundo o autor, vários foram os esboços de um projeto de “exposição 
completa, inteiramente articulada”, a “apresentação sistemática da teoria”. Não 
seria também possível compreender Freud, no qual se conjugam o ideal da 
ciência positiva à exploração romântica das forças elementares, sem seu projeto 
de rigor no estudo de um objeto avesso à linguagem estruturada. A fina camada 
de consciência que encobre o tumulto das forças é uma conquista da cultura 
humana. A atividade poética e a clínica psicanalítica, por outro lado, são tipos de 
prática cujos resultados o pensamento teórico procura esclarecer, sem por isso 
reduzir tais práticas e tais objetos ao ideal de um sentido unívoco, mesmo que 
oculto. Debruçar-se sobre o equívoco, o paradoxal e o ambíguo é também tarefa 
de pensamento, a que não basta o mero exercício lógico.  
 Não é apenas o olhar da história que consegue visualizar o 
pertencimento do surrealismo à recusa dos padrões clássicos de fazer arte e de 
pensar um mundo socialmente convulsionado. Ao contrário de Dada, que se 
via como gesto inaugural, mas de negação absoluta, os próprios surrealistas, 
querem inserir-se numa linhagem artística e literária. Ao contrário da radical 
ruptura dadaísta, Breton, no Primeiro Manifesto, aponta precursores em Nerval, 
Lautréamont, Mallarmé e Baudelaire, sem contar na menção, entre irônica e 
divertida, a Dante e Shakespeare.  A vida nova da linguagem poética não se 
dissolve na vida: afirma-se como obra, mesmo aberta ao inacabável, por ser 
pensamento em ação no mundo real. Mundo que não é mais uma exterioridade 
objetiva contraposta ao sujeito romântico: o mundo resulta de processos 
constantes de transformação porque passam a linguagem e o pensamento.

É essa tensão entre as mais diferentes tradições, revisitadas e subvertidas, e um 
modo de produzir o novo que, ao caracterizar a postura de Murilo Mendes, antes 
o aproxima do que o contrapõe ao surrealismo.
Para Maurice Blanchot, o surrealismo é mais do que uma vanguarda datada. 
Sua inserção e auto-inserção na história das ideias e dos movimentos artísticos 
garantem-lhe um lugar de resistência à pura intenção de novidade ou a modas 
passageiras. Segundo Löwy:

“O surrealismo não é, nunca foi e nunca será uma escola literária ou um grupo de 
artistas, mas propriamente um movimento de revolta do espírito e uma tentativa 
eminentemente subversiva de re-encantamento do mundo (...) que começa em 
1924, mas que está longe de ter dito suas últimas palavras”.

Reencantamento do mundo não pela religião, como o tentaram muitos 
românticos, mas pela poesia como exercício da liberdade. Ao comentar Arcane 
17, de Breton, afirma o autor:

“Na conclusão do livro – um dos mais luminosos do surrealismo – todas estas 
figuras míticas correm, como rios de fogo, para uma imagem que as contém todas 
e que é, aos olhos de Breton, ‘a expressão suprema do pensamento romântico’, 
e o ‘símbolo mais vivo que ele nos legou: a estrela da manhã, “caída da fronte 
do anjo Lúcifer”. Este astro representa assim a mais alta imagem alegórica da 
insubmissão: uma imagem que nos ensina que ‘é a revolta, e somente a revolta, 
que é criadora de luz. E esta luz não pode ser conhecida senão por três vias: a 
poesia, a liberdade e o amor”.

Para o autor, tal iluminação é profana. Ao comentar o texto de Walter Benjamin 
sobre o surrealismo, ele afirma:

“Eu insisto em ‘profana’, pois nada é mais abominável para os surrealistas do 
que a religião em geral e a católica apostólica romana em particular. Benjamin 
não se engana ao insistir na “revolta amarga e apaixonada contra o catolicismo a 
partir do qual Rimbaud, Lautréamont, Apollinaire engendraram o surrealismo”. 

Rimbaud foi mesmo, na França, centro de um debate que opôs Paul Claudel, 
convertido ao catolicismo, e André Breton, ateu e anticlerical. Muito jovem, 
em carta de 1871, Rimbaud, ao abordar o ensino e a transmissão do saber, se 
apresenta empenhado na descoberta da clareza. Texto célebre, em que o poeta 
advoga o desregramento de todos os sentidos. Para Pleynet, não se trata apenas 
dos cinco sentidos, como se costuma interpretar a passagem, mas também 
dos outros sentidos, como o sentido comum cartesiano, da razão analítica 
e ordenadora, e também o sentido moral, o sentido da história, o sentido da 
liberdade. Indicações úteis para futuros estudos que examinem a incidência da 
obra de Rimbaud, mas também de Baudelaire ou de Mallarmé, sobre o poeta 
brasileiro. Diz Pleynet:

MURILO MENDES E O SURREALISMO
Artigo



“No começo do século XX, um debate sobre a figura de Rimbaud opõe dois dos 
principais e dos mais vigilantes leitores de Rimbaud: o católico Paul Claudel e o 
trotskista André Breton. Ambos dão a Rimbaud uma importância quase mística 
– Claudel em particular que faz dele, como sabemos, praticamente um dos 
elementos constitutivos de sua conversão ao catolicismo. Mas, no que concerne 
a dificuldade de converter Rimbaud a qualquer religião que seja, é sem dúvida 
André Breton quem diz mais. Este, por razões muito próximas de Guy Debord 
(que, num certo momento, chegou a frequentar o Surrealismo) foi certamente 
quem captou da maneira mais justa o acontecimento que constitui, no francês, o 
surgimento da língua de Rimbaud”.

Podemos ainda ver no convertido Murilo Mendes alguém que adere em 
profundidade ao surrealismo? Claro está que o poeta brasileiro não poderia 
concordar com aquela inversão herética da fonte de luz, do Fiat lux do Criador ao 
Lumen Christi do Verbo ressurrecto. Mas a vinculação de Murilo ao Surrealismo, 
condicionada também por sua amizade com Ismael Nery e as informações que 
este trouxe da França, salta as divisórias ideológicas: para Murilo, o surrealismo 
não será técnica de escritura, nem mesmo escola ou conjunto sistemático de 
princípios, mas modalidade de pensamento. É significativo que aquele texto 
de Breton seja do mesmo período em que Murilo escreve os poemas que irão 
integrar Poesia Liberdade. (Aliás, o primeiro livro que Murilo publica, Poemas, 
é do mesmo ano de aparição do Segundo Manifesto: 1930)
As três vias apontadas por Breton estão plenamente assumidas pelo ideário e 
pela temática do brasileiro. E os três autores citados são referência importante na 
obra do poeta juiz-forano.  O exame da economia própria ao pensamento poético 
de Murilo Mendes, capaz de operar surpreendentes permutações, permitirá 
compreender a compatibilidade entre surrealismo, socialismo e catolicismo, 
inaceitável na perspectiva dos dogmas como ideias feitas e excludentes das 
diferenças entre credos políticos, religiosos ou artísticos. De Ismael, também 
ele um precursor em parte inventado, Murilo traz, na primeira fase de sua obra, 
a vacina contra o pessimismo da razão, em nome de uma vontade libertária, ao 
mesmo tempo anarquista e cristã.
Em outra vertente, T.S.Eliot pode ser aproximado de Murilo Mendes: também 
ele católico, embora politicamente conservador, poeta crítico e crítico poeta, foi 
ainda referência para o brasileiro. As palavras de Benedito Nunes sobre a obra 
do inglês iluminam em parte a próprio posicionamento de Murilo. Para Nunes,

“Eliot também pensa na e com a poesia, ou seja, é poeta que mobiliza 
o pensamento na direção do mito, da religião e da filosofia, fazendo-os 
confrontar-se. A linguagem poética torna-se, então, uma força de convergência. 
(...) É singular que essa força de convergência atue de encontro ao que há 
de heterogêneo e dividido na matéria e na forma poética eliotianas – a sua 
dispersividade – impondo, afinal, à composição toda uma unidade múltipla, 
a dos fragmentos, feita de contrastes, à semelhança da bela harmonia oculta, 
visada por Heráclito de Éfeso”. 

Para o autor, a dispersividade e o fragmentarismo são dois dos principais traços 
que distinguem a fisionomia da poesia moderna. César Leal lembra que T.S.Eliot 
lamentou ter o poeta moderno perdido a imaginação visual. Segundo Leal, San 
Juan de la Cruz – quase um poeta surrealista – foi dos que contribuíram para a 
aceitação por Eliot desse tipo de literatura de visões. Em torno da imagem, o 
espiritualismo e o visionarismo marcaram também a poesia moderna, na qual, 
também por esse veio, Murilo Mendes plenamente se integra, em outras coisas 
por sua intimidade com a lírica barroca espanhola. Para o crítico pernambucano, 
San Juan de la Cruz

“... avulta como criador de um simbolismo pessoal que, ao contrário do 
simbolismo tradicional, o torna precursor de Baudelaire – e até certo ponto de 
Poe – antecipando-se a personalidades poéticas como Rimbaud, Rainer Maria 
Rilke, W.B. Yeats, Juan Ramon Jimenez e tantos outros, nos quais não se pode 
ocultar a presença de San Juan de la Cruz, por mais que alguns busquem ou se 
esforcem em mascarar as ambivalentes categorias do simbolismo particular que 
os tornam difíceis, atemporais e estranhos”. 

A postura espiritualista veio a caracterizar alguns surrealistas, paralelamente à 
militância de esquerda. Em livro de 1940, de que Murilo Mendes possui, em 
sua biblioteca, edição francesa de 1952, Marcel Raymond já acentuava os polos 
contrastantes entre os quais se distendia a atividade surrealista. Citando Pierre 
Reverdy, diz ele:

“O poeta [disse ele] ocupa uma posição difícil e freqüentemente perigosa na 
intersecção de dois planos cujo gume é cruelmente afiado, o do sonho e o da 
realidade. Prisioneiro nas aparências sem espaço neste mundo, aliás puramente 
imaginário, com o qual se contenta o vulgo, ele transpõe o obstáculo para 
alcançar o absoluto e o real”.

À época, Raymond detecta a vigência de dois vetores que atravessam o 
movimento: “Teoricamente, no entanto, uma antítese se delineia entre duas 
atitudes, entre uma poesia do sensível e do temporal, e uma poesia do espírito, 
de tendência onírica, intemporal”. Tendências que se entrecruzam e se compõem 
em Murilo Mendes. Para ele, Breton 

“conduziu seu grupo (...) do subjetivismo anárquico ao ‘culto do Oriente’, a 
um certo satanismo matizado de ocultismo, ao materialismo dialético, a uma 
doutrina enfim que tenta levar em consideração o universo interior do espírito 
e dos objetos. Itinerário bastante desconcertante, pelo menos à primeira vista. 
Breton e seus amigos aprovam a frase célebre do Manifesto Comunista onde 
Marx afirma que é tempo de tentar transformar um mundo que durante muito 

tempo, e em vão, se tentou explicar, mas eles não entendem que a vontade de 
transformar prejudica a de o conhecer. Esforçam-se para se manter na crista 
que separa essas duas atividades, e podemos acreditar que esperam dessa forma 
trabalhar e aumentar os poderes e as chances desse Espírito para cuja vinda 
alguns deles, por volta de 1925, queriam tudo sacrificar”.

A ironia do autor sobre a nova Parusia – o messianismo da vinda do Espírito 
em suas formas religiosa, filosófica ou mesmo política, topos sem dúvida 
muito presente em nosso poeta – não esconde o equívoco quanto às relações 
entre metamorfose e conhecimento do mundo, que se dão, seja para Marx, os 
surrealistas ou Murilo Mendes, por meio de condicionamento mútuo, e não pela 
prévia contemplação positiva ou positivista da realidade. A poesia é convocada 
como ação dinâmica, entre lutar por mudança e proclamar a verdade sobre a 
irrealidade de um mundo de carência e injustiça. E isso sem cair no proselitismo 
da poesia engajada. 
Como diz Raymond:

“O surrealismo, no sentido amplo, representa a mais recente [texto de 1940] 
tentativa do romantismo para romper com as coisas que são e para substituí-las 
por outras, em plena atividade, em plena gênese, cujos contornos móveis se 
inscrevem em filigrana no fundo do ser”.

É todo um programa que se delineia e a que Murilo Mendes parece manter-se 
fiel. Diz o autor, logo a seguir:

“O essencial da mensagem surrealista está nesse apelo à liberdade total do 
espírito, nessa afirmação de que ávida e a poesias estão “alhures”, e que é 
preciso conquistá-las, perigosamente, a uma e a outra, já que elas, afinal, se 
juntam e se confundem para negar essa falso mundo, para atestar que os jogos 
ainda não foram jogados, que tudo pode ser salvo”.

Voltando a Löwy que explicita, a nosso ver de maneira correta, a posição do 
surrealismo em meio à onda vanguardista das primeiras décadas do século 
passado:

“Contrariamente ao que se acredita tantas vezes, a temporalidade do surrealismo 
não é da mesma natureza que aquela das ditas ‘vanguardas artísticas’, que 
sucederam umas às outras, depois de um efêmero período de florescimento: 
fauvismo, cubismo, expressionismo, futurismo, dadaísmo. Ela se assemelha 
antes àquela, mais profunda e durável, dos grandes movimentos culturais 
– ao mesmo tempo artísticos, filosóficos e políticos – como o barroco ou o 
romantismo”. 

A via surrealista parece fornecer a Murilo Mendes – sem imposição de métodos, 
sem diretrizes ideológicas fechadas, sem submissão a modismos estrangeiros – 
uma direção potente para o enfrentamento do mundo com as armas da poesia, 
poesia no sentido amplo de fazer criativo, as únicas que poderia manipular com 
destreza, sensibilidade crescentemente cultivada e inteligência linguística tão 
apurada que se tornava difícil compreende-la e aceitá-la. Por isso, ponham-se 
na conta da juventude rebelde de Mário Faustino essas considerações, escritas 
em 1957:

“O sr. Murilo Mendes andou querendo fazer surrealismo no Brasil. Não 
conseguiu. O surrealismo é uma atitude filosófica, antiliterária, um sistema de 
vida. O sr. Murilo Mendes é católico. Mas, em passant, escreveu bons poemas, 
sobretudo bons versos. O que é muito, se o compararmos com alguns até mais 
célebres. Depois escreveu aquelas coisas sobre Ouro Preto. Trata-se de um dos 
poucos intelectuais cultos do Brasil. Mostra que nem só de poesia vive o poeta. 
Sabe de artes plásticas. Escreve bem sobre uma e outra coisa. Tem exercido 
salutar influência sobre alguns jovens. Tem classe de intelectual. Mas também 
não chega”. 

Como se posicionou, mais amplamente, no Brasil, a crítica literária diante da 
questão surrealista em Murilo Mendes?

Se fôssemos obrigados a reduzir o modernismo em arte a duas grandes 
vertentes – como fez Omar Calabrese, ao propor para toda a história da arte 
o par clássico/barroco – alinharíamos numa delas, a partir do romantismo, 
o expressionismo, o dadaísmo e o surrealismo. A outra ficaria por conta das 
tendências construtivas. Como se pode ver no crítico italiano: linha perpétua 
da continuidade barroca, linha retilínea da divergência clássica. Nem se pode 
descartar certa correspondência entre expressão versus construção, de um lado, e 
barroco versus clássico, de Calabrese. Não se estranhe, por isso, a expressão que 
Laís Corrêa de Araújo utiliza para indicar certa dimensão da poesia de Murilo 
Mendes: surrealístico-barroquizante. Como veremos híbridos são possíveis, em 
aproximações surpreendentes, como entre surrealismo e construtivismo, os dois 
polos entre os quais, para alguns, desloca-se a prática poética de Murilo Mendes. 
A abrangência do movimento surrealista cobre o campo da estética, da 
psicologia, da política e da ética social. A escrita automática procurava articular 
sentimento e linguagem e remetê-los ao inconsciente, que Freud descobrira ou 
propusera. Escrita transformadora não apenas da linguagem ou da consciência, 
mas do mundo moderno, onde se inscreve como gesto de intervenção, de 
inspiração socialista, nas lutas históricas.  A originalidade do movimento vem 
em parte da disjunção criadora entre a presença do duplo ou do “fantasma” na 
origem da criação artística – que em alguns adeptos irá evoluir para tendências 
místicas, espíritas e esotéricas (lembremos da conversão de Dali ao catolicismo 
reacionário e ao franquismo) – e a adesão ao marxismo e ao comunismo. Utopia 
de um aqui e agora outro, que atravessa a prática e o pensamento de Murilo 



Mendes, mesmo quando explora – ao escavar intervalos entre diferentes direções 
da prática – a dicção clássica, seja por sua dedicação ao aperfeiçoamento da 
forma, mas da forma nova, seja por seu interesse pelas pesquisas concretistas, 
na linha construtiva que, também ela, desde a BauHaus, procura renovar e 
espiritualizar a relação dos homens com a indústria, com a cidade, com a vida 
enfim, inteiramente transformada pelas novas tecnologias.

Apresentamos aqui um quadro com algumas das interpretações correntes da 
poesia de Murilo Mendes em sua relação com o surrealismo, com observações 
do próprio poeta. Longe de ser exaustivo – a questão das relações da obra e do 
pensamento de Murilo Mendes com o surrealismo, e também com o dadaísmo, 
com o construtivismo, o abstracionismo, a arte cinética e o concretismo, estará 
sempre aberta –, este levantamento tem por finalidade situar certas características 
permanentes do modo de o poeta construir o poema, a concepção que tem dessa 
tarefa e as imagens daí resultantes, em especial em Poesia Liberdade. 
Devemos fazer, de início, uma observação que serve também para outros 
aspectos da obra de Murilo Mendes: é um equívoco tomar a palavra do poeta 
sobre si próprio e sobre a própria obra como lei, palavra última e definitiva. 
Suas declarações – em prosa, mas também em poesia – sobre a arte poética que 
orienta sua produção, bem como sobre dimensões de suas crenças religiosas e 
posturas políticas, de seus sentimentos atuais e passados, devem ser (sob pena de 
demissão da tarefa crítica) acatadas e compreendidas como aspectos, sem dúvida 
importantes, dessa mesma produção. A extensa atividade literária de Murilo 
Mendes inclui questionamentos permanentes e justificativas continuadas sobre 
as diretrizes de seu trabalho. Entre outras coisas, o poeta exerce a interpretação 
crítica da própria obra; é característica sua deslocar-se entre diferentes posições 
de sujeito de enunciação, por diversos gêneros discursivos. A questão das 
relações entre Murilo Mendes e o Surrealismo é, desta maneira, exemplar de tais 
atributos e pode, mesmo, iluminar aspectos intrínsecos a seu modo de operar e às 
realizações textuais daí decorrentes. Mal-entendidos sobre o projeto surrealista 
foram, por vezes, veiculados pelo próprio autor e encampados, com ligeireza, por 
muitos de seus críticos. Ao lado disso, Murilo mostrava, outras vezes, a profunda 
compreensão das diretrizes centrais do movimento como projeto propriamente 
artístico, mas de ruptura, e proposta de uma nova articulação entre arte e vida, 
não apenas vida pessoal mas, sobretudo, vida social e política – vida coletiva 
implicando em aspectos conscientes e inconscientes da linguagem. Declarações 
que mostram a verdadeira dimensão do Surrealismo, longe de se reduzir, a seus 
próprios olhos, aos procedimentos – ditos irracionais e anti-construtivos – da 
escrita automática. 
Quis-se ver, em Murilo Mendes, um surrealismo mitigado, para que não se 
nublasse a inatacável originalidade do poeta. Este produziria tudo a partir de si 
mesmo como um bicho-da-seda, na conhecida e sempre retomada assertiva de 
Manuel Bandeira, em fina e terna fórmula, não necessariamente verdadeira, de 
que era mestre o pernambucano. Um surrealismo submetido a uma utilização 
muito singular - porque feita por um indivíduo singular e, além do mais, original 
e excêntrico – em terra brasilis, que seria, desde o Descobrimento, surrealista 
por natureza, como repete Murilo. Como se algum poeta surrealista (ou qualquer 
poeta relevante de qualquer escola ou tendência literária) tivesse seguido 
estritamente palavras de ordem de algum movimento. E quais, exatamente? 
Como selecioná-las, em especial no complexo jogo de manifestos e proclamações 
individuais de artistas, que marcam o modernismo? Nem mesmo André Breton é 
seguidor fiel do surrealismo, afirma ainda o próprio Murilo quando, no entanto, 
toma distância do surrealismo de escola que ele, autoproclamado rebelde, não 
subscreveria, tendo apenas se apropriado dela de maneira muito relativa...
Em seu importante estudo sobre o poeta – que é também depoimento e ainda 
testemunho de compreensão e de amizade fundamental na preservação e na 
expansão da memória de Murilo Mendes –, Laís Corrêa de Araújo afirma:
“O temperamento vibrátil de Murilo Mendes leva-o às fragmentações, aos 
movimentos descontínuos da expressão, às aliterações, à adjetivação áspera 
e aos jogos de palavra em choque, procedimento criativo que tem provocado 
a sua classificação como poeta surrealista (na verdade, sentiu-se atraído pelo 
movimento, mas apenas enquanto possibilidade de libertação ainda maior 
da linguagem poética). Contudo, não estamos aqui diante do puro exercício 
surrealista: a nossa leitura dos poemas de Os Quatro Elementos, se atenta, 
constatará antes um curioso barroquismo, de fotógrafo de sensações...” 
A autora defende Murilo, com acerto, da acusação improcedente de desleixo na 
forma. Para isso, atribui ao surrealismo um subjetivismo irracional, que o poeta 
repudiava e acentua seu apelo ao barroco, mais nosso, mais mineiro... Seria 
assim ao mesmo tempo original e, infenso à influência externa, nacional. Como 
vimos, o puro exercício surrealista, ninguém, nem Breton, o teria praticado.
À inegável preocupação de Murilo com a forma – a forma nova, tal como, por 
exemplo, aparecia na música moderna, anti-polifônica e anti-melódica – atribui 
a autora um perfil clássico.

“Se a triagem rigorosa dos sentimentos, a seleção disciplinadora das ideias, a 
concatenação ordenada da imagística – concepções de uma diretiva poética que 
se deseja clássica no equilíbrio e na severidade – não se encontram nesse livro, 
pode-se, não obstante isso, falar em surrealismo aí apenas enquanto provocação, 
enquanto assimilação de uma estética aprendida mais por temperamento e 
instinto do que pela atitude intelectual de aderir à voga do automatismo psíquico 
da escrita, da criatividade poética fora de todo o controle da razão”.

O temperamento e o instinto são, por certo, fatores psicossociais presentes na 
formação de um poeta, mas não explicam, por si só, opções formais e ideativas, 
que se delineiam diante da pauta de tradições e inovações em confronto no seu 
tempo. 
Parece que, ao detectar a herança surrealista assumida com entusiasmo pelo 

primeiro Murilo Mendes, o dos anos vinte e o do impacto sobre ele da obra de 
Max Ernst (La femme 100 têtes), segundo depoimento do próprio autor, teme-se 
encontrar a obsessão pelas vanguardas, e mesmo, como no caso da Geração de 
45, pelas novidades e modismos da hora, como um fator que o desqualifica, uma 
influência que faria do poeta juiz-forano um mero epígono de estrangeirismos. 
Temor infundado, porque Murilo integra, em sua estratégia poética, o interesse 
multifacetado por diferentes dicções e maneiras de ver a arte e o mundo. Sua 
originalidade não é um traço inato de seu temperamento vibrátil – e se o fosse, 
pouco serviria à crítica levá-lo em conta – mas a construção de uma voz poética 
em confronto com mudanças radicais trazidas pelo modernismo a concepções e 
convenções estabilizadas em vários campos da prática humana. 
Como sabemos, sobre o surrealismo de Murilo Mendes encontram-se, na crítica, 
posições antitéticas que, por vezes, convivem em um mesmo autor. A influência 
do movimento surrealista sobre o poeta brasileiro é inegável – ela nos leva 
até o dadaísmo quanto a certas operações formais de ruptura com os cânones 
eruditos acadêmicos – e, quanto a tema e conteúdo, remete a um expressionismo 
que deita raízes no simbolismo e no romantismo. Por outro lado, o interesse 
pela construção do poema, o cuidado na elaboração da forma nova, parece 
vacinar Murilo Mendes dos excessos do ideal de uma expressão quase direta de 
impulsos inconscientes por meio da linguagem poética. O poeta é, dessa forma, 
visto alternativamente como surrealista e não surrealista, barroco e clássico, 
romântico e moderno. 
A tal questão reúne-se outra: se há ou não uma evolução na prática poética e na 
concepção que ele faz dessa prática. Para certos estudiosos de Murilo Mendes, 
ele é sempre o mesmo: sua original sensibilidade alia-se à curiosidade intelectual 
e produz a obra como montagem poliédrica de experimentos, um conjunto de 
variantes de um tendência que, em seus gestos fundamentais, permaneceria 
invariável. Outros falam de maturidade progressiva, de domínio daquela 
sensibilidade original no sentido de uma poesia mais responsável e mais bem 
estruturada. Nessa linha, o surrealismo é visto ou como algo que Murilo Mendes 
abandona ou a uma influência que não chegou nunca a ser determinante. Ainda 
na linha que se utiliza de um modelo evolutivo para explicar os desdobramentos 
de sua poética e de seu trabalho, encontram-se os que veem no rigor construtivo 
uma causa final, teleológica, que ilumina todo o trajeto e reconhece no início da 
obra os sinais precursores do verdadeiro Murilo Mendes, poeta substantivo, que 
vai ao encontro de si mesmo, integrando e potencializando as maiores conquistas 
de construção da forma obtidas pelas vanguardas no campo da poesia, mas 
também das artes plásticas e da música.
Para alguns críticos, o surrealismo de Murilo Mendes seria muito especial, muito 
brasileiro e muito modernista: não atende às palavras de ordem do movimento 
e tende a bagunçar a prática surrealista. Pode ser, então, meio-surrealista na 
primeira fase de sua obra, até os anos quarenta, mas revela-se a cada nova obra 
– e a cada nova leitura crítica – um construtivista, tanto que, no final de sua 
vida, opera uma conversão ao concretismo, embora também muito singular e 
rebelde, e mostra como desde sempre foi não um surrealista, mas um arquiteto 
de poemas. 
Para outros, Murilo Mendes nunca foi surrealista: ele apenas se teria apropriado 
de algumas ideias e modos de formar do surrealismo para afirmar sua visão 
própria da poesia e de sua relação com as formas sociais, principalmente a 
linguagem e a política. Como, aliás, compatibilizar a orientação anticlerical dos 
franceses com as visadas e aspirações religiosas do poeta, e mais, sua conversão 
ao catolicismo, mesmo que por meio de sua amizade com alguém entusiasta do 
surrealismo, o católico e essencialista Ismael Nery?
Para os restantes, enfim, Murilo Mendes foi marcado pela concepção de 
linguagem de arte e de vida proposta pelos surrealistas e manteve-se, por isso 
mesmo, fiel a uma prática artística sempre interessada nos experimentos de 
ruptura com as linguagens institucionalizadas e estabelecidas: não é outra a 
origem de sua adesão tardia – ou de sua homenagem – ao concretismo brasileiro. 
O fato inconteste de não ser ele um seguidor estrito da disciplina surrealista – se 
ela existisse... – nem um importador de modismos ocorre com qualquer poeta 
de importância: o viés singular é inerente à prática de uma poesia que não seja a 
dos meros seguidores e imitadores. Essa diferença de Murilo Mendes em relação 
ao surrealismo (que ele próprio advoga) é irrelevante para a compreensão de sua 
relação com o surrealismo e não pode servir de argumento no debate sobre sua 
dívida para com o movimento.
A disputa em torno da herança de Murilo Mendes e do surrealismo no Brasil 
e em sua obra não pode ser compreendida, mesmo que parcialmente, sem 
recorrer a uma acepção mais matizada do movimento surrealista. Na falta deste 
esclarecimento, os críticos oscilam de uma posição a outra. Seria árduo, embora 
instrutivo, fazer o levantamento de posições sobre o assunto sustentadas sem 
coerência. Os textos dão a impressão de uma enganosa abrangência, que se 
estende a diferentes aspectos da obra do poeta mineiro: este é um defensor da 
ordem e da construção, ao mesmo tempo que alguém sensível e mesmo fascinado 
pelo informe e pelo caos; é uma alma religiosa e cristã, atenta à transcendência, 
ao mesmo tempo que um irreverente e mesmo desesperançado crítico da tragédia 
sem saída do mundo moderno, ou, ao contrário, um cristão moderno e atuante, 
com tendências socialistas ou de esquerda, anunciador de uma ordem nova, de 
uma redenção do mundo histórico pela poesia e pela arte. 

Em torno do tema crítico de permanência na mudança, no caso de Murilo Mendes, 
Joana Frias sublinha, com vigor, a importância do surrealismo. Segundo ela, na 
poesia de Murilo Mendes
“... o Surrealismo não é, porque nunca foi, uma moda histórica a que o poeta 
tenha aderido por razões circunstanciais, mas sim o lugar onde se cruzam (sic) 
uma série de vetores permanentes, transtemporais, que formam a estrutura 
profunda de sua obra e de sua poética”.



E mais adiante:

“Tal como Breton, interessava a Murilo Mendes encontrar o ponto supremo de 
superação das antinomias, habitar o texto poético como espaço e tempo onde os 
contrários deixassem de ser apreendidos contraditoriamente, onde construção 
e destruição se tornassem sinônimos, como resumiu no texto que consagrou a 
Marcel Duchamp. E é precisamente nesta tensão dialética, manifesta ao nível 
do discurso, no domínio de uma lógica da contradição, que Jorge de Sena vê 
uma das verdadeiras inovações do movimento surrealista no sistema literário.”

Parece-nos, contudo, que “a acoplagem de elementos díspares” (Murilo Mendes) 
nada tem a ver com superação dialética nem fusão. Sem dúvida, a dialética 
de Hegel, evolucionista, estatizante e progressista, termina com a absorção da 
arte na filosofia, como manifestação final do Espírito Absoluto. Mas a poesia 
moderna não é dialética e a poesia de Murilo Mendes não segue os preceitos 
da dialética, pois não apresenta uma prática de síntese de termos contraditórios. 
O que importa em seus poemas são as disparidades, a diferença incompossível 
entre elementos, sem terreno comum ou fundamento que os agregue e os resolva 
em uma unidade superior.
A autora atribui à poesia de Murilo Mendes características que dificilmente 
concordam com a discordia concors, equilíbrio fundado na oposição: “as 
imagens obedecem a uma dinâmica de desarticulação e destruição”. Encontra 
no poeta um formalismo estetizante, preocupado com a pura manifestação de 
linguagem (que, é verdade, atraiu, em alguns momentos, os poetas concretos) 
completamente estranho a seu trabalho e à sua concepção de poesia: “mundo 
que apenas existe efetivamente na língua”. Mais adiante, compara Murilo a 
Mallarmé, pelo hermetismo de ambos, quando este propugna por uma poesia 
alusiva: “Eu penso que é preciso, pelo contrário, que haja apenas alusão”. 
Cremos, ao contrário, que o bradar das convicções de Murilo nada tem de 
hermético ou alusivo. Inclusive aquelas, quase constrangedoras, se tomadas 
isoladamente, citadas por muitos críticos: “Não se trata de ser ou não ser / Trata-
se de ser e não ser”, ou “Transformar-se ou não, eis o problema”. Expressões 
muito óbvias, reverenciadas como verdades inquestionáveis sobre o poeta, sua 
concepção de poesia e, mesmo, sua prática poética. Certos motes políticos, 
filosóficos ou religiosos são inseridos, de maneira por vezes infeliz, sem 
mediação alguma, no corpo dos poemas. Quando diz “Sou brasileiro, bem sei. 
/ Mas sou universal...”, a obviedade é tão marcante que Murilo não hesita em 
anexar um “bem sei” ... Todos nós sabemos e a oposição brasileiro x universal, 
fora de contexto, não é das mais instigantes. As oposições binárias, muito 
simplistas, estão longe de ser o que de melhor Murilo produziu e nem podem ser 
tomadas como critérios que orientem a leitura de sua obra. Fazer o seu registro 
em nada diminui o porte excepcional do poeta. 
É tarefa da crítica atualizar sempre as obras fortes, capazes de se deixarem levar 
pelas novas correntes de interpretação e pelas novas condições de experiência 
sem perder substância, para obter desta maneira uma vida continuada na cultura. 
A autora investe em um arsenal imenso, proveniente de horizontes diversos, 
para defender e produzir a contemporaneidade de Murilo Mendes, o que é 
acertadíssimo. Por vezes, porém, dispara simultaneamente rumo a muitas 
direções, todas elas legitimadoras, e põe em risco seu intento ao utilizar, como 
princípios incontestes de análise, ditos de um poeta que é teórico e crítico de si 
próprio. 

Davi Arrigucci Jr. começa texto sobre Murilo Mendes parafraseando as 
afirmações do poeta em crítica publicada por este no Suplemento Dominical 
do Jornal do Brasil, em 1959, ano em que o concretismo vivia sua fase heroica, 
polêmica. O poeta invoca, como definidores de seu trabalho, três elementos: 
contato da ideia e do objeto díspares, aproximação de elementos contrários, 
manifestação dialética da conciliação. Enfim, a busca da unidade e da totalidade 
por meio da linguagem poética, diante de um mundo desconexo e desencontrado.
Cremos que o ideário crítico do poeta, bem como sua visão de mundo em seus 
aspectos religioso, filosófico e político-social, são conformes a tais afirmações. 
Resta relacioná-los com sua poesia. Não nos parece que nesta reafirmem-se os 
princípios de unidade, totalidade e conciliação.
Diz o crítico:

“Como assinalou Octavio Paz, a religião secreta das correspondências 
inspiradas pela analogia sempre fez parte da tradição esotérica – cabala, 
gnosticismo, ocultismo, hermetismo – que vem da noite dos tempos e aflora 
com o Romantismo para, por via do Simbolismo, chegar até os modernos. Na 
fase das vanguardas do início do século XX, sua afinidade eletiva é decerto com 
o Surrealismo, o qual, posto diante das acirradas contradições de um mundo 
prensado entre duas grandes guerras, encontra a correspondência universal de 
tudo. Assim, nos termos de Paul Eluard, “tudo é comparável a tudo”, pois tudo 
tem um eco, uma razão de ser, uma semelhança ou oposição, um devir em toda 
parte. Menos de cem anos depois de Baudelaire, tudo volta a aludir a tudo”.  

O princípio de correspondência universal por similitude, que daria estofo a 
tais princípios, não parece o mais adequado à compreensão do novo arranjo 
epistêmico proposto pelo pensamento moderno, a partir do século XVIII. 
O autor fala do Surrealismo como “vasta empresa totalizadora”. Por certo, é 
assim que se propõe o movimento pela voz de seus principais representantes. 
Mas tal empresa se afirma diante da impossibilidade de realização, o que 
caracteriza sua dimensão utópica. Conteúdos ideativos – enumerados por uma 
teoria da poesia ou por alguma doutrina normativa do fazer poético – devem ser 
confrontados com aquilo que é efetivamente apresentado pelas obras poéticas à 
experiência de leitura, enquanto abertura e escolha de possibilidades.
O surrealismo, enquanto prática poética – inclusive em Murilo Mendes – 

revoluciona justamente os princípios de unidade, totalidade e correspondência 
universal. A referência princeps à retomada da definição de beleza proposta por 
Lautréamont contesta o critério extensivo de similitude, a metáfora geral como 
modalidade de comparação generalizável. Entre o guarda-chuva, a máquina de 
costura e o lugar do encontro dos dois - a mesa de dissecação – não há nem 
conciliação nem totalização por meio de uma princípio de unidade, seja este 
mítico ou místico, lógico ou dialético: em sua contiguidade objetiva, atestada, 
na proximidade e na distância entre eles, que os torna irredutíveis uns aos 
outros, reside o princípio moderno de sua construção, ao mesmo tempo plástico 
e linguístico. Reunião de incompossíveis que estrutura as imagens mais fortes 
de Murilo Mendes, o qual, por essa prática, é plenamente surrealista, o que está 
longe de significar submissão a preceitos de escola ou imitação servil de mestres 
estrangeiros, mas também não significa a realização de um ideal autônomo e 
formal de unidade e totalização. Bem viu João Cabral de Melo Neto, ao tomar 
todos os poemas de Murilo como um único: fluxo contínuo, e logo dinâmico, 
sempre interrompido, e mesmo brutalmente cortado e dispersado por vezes, e 
sempre retomado, bem diferente do ideal cabralino de cada poema enquanto 
máquina fechada de repetição, capaz de detonar efeitos nos limites precisos de 
sua construção. 
Por isso, não cremos necessário regionalizar ou nacionalizar o surrealismo do 
poeta, o qual foi, ao contrário, garantia de seu impulso universalizante. Diz 
Arrigucci, descrevendo em síntese feliz o gesto poético de Murilo:

“No caso de Murilo, a junção libertária de realidade com imaginação, em 
contextos nítidos mas insólitos, de lúcido desvario, e os curtos-circuitos do 
humor, entre a gravidade e a piada, fizeram pensar desde cedo num surrealismo 
difuso, tocado de ouvido por um mineiro, na aparência e em princípio 
circunspecto, mas aclimatado de fato, pelo ar da graça, em carioca típico”.

Segundo o autor, se Mario de Andrade, como é sabido, apontou a importância 
da lição surrealista em Murilo Mendes “Bandeira, depois, soube distinguir o 
peso do contexto brasileiro na moldagem diferente desse surrealista singular”.
Interessado em nacionalizar o surrealismo de Murilo Mendes, o crítico parece 
supor que o movimento tivesse algum tipo de essência – movido a essência 
francesa – a que seria preciso contrapor-se, e que a mineirice e a carioquice do 
brasileiro fossem, mais do que contingências, valores. 
De acordo com o crítico,

“... a vertente surrealista de sua poesia apareceu de corpo inteiro, com toda a 
graça erótica e plástica de suas imagens dissonantes, mas desejosas de unidade. 
Mantinha sempre, porém, um matiz muito peculiar – “um surrealismo à moda 
brasileira”, como ele mesmo diria – que se deixa notar por seu senso de humor, 
herdeiro provável de certa tradição popular de malandragem carioca a que 
esteve aberto o Modernismo”.  

A declaração de Murilo Mendes já está a refletir sua estratégia crítica. O 
discurso de um poeta sobre a própria obra tende a conformar-se ou a reagir ao 
discurso de outros sobre ela. As apreciações críticas do poeta, neste caso – como 
vimos repetindo abusivamente – não pode ser decisivo argumento. Todo poeta 
surrealista – todo poeta - é singular. Não se deve estranhar que Murilo nunca 
tenha sido decerto um surrealista francês.
Quando Murilo repete Jorge de Sena, ao afirmar o Brasil como país naturalmente 
surrealista, está apenas servindo-se de uma boutade sem maiores consequências 
que, na verdade, veicula ilusões críticas sobre identidade e resistência de uma 
suposta realidade nacional brasileira e de suas mazelas históricas.
Para Arrigucci, Murilo Mendes

“nunca cedeu de todo aos impulsos do inconsciente e ao apelo associativo da 
escrita automática, mantendo o controle racional no domínio da construção 
artística, regendo-se, como já se anotou, por uma constante ânsia de equilíbrio. 
Por isso mesmo, pôde observar o quanto o surrealismo devia a momentos 
anteriores da tradição da arte ocidental e o quanto exigia de “larga ordenação 
do espírito”.

É verdade que em artigo importante, porque trata de sua poética, Murilo critica 
os poetas modernos por não aceitarem a teoria essencialista de Ismael Nery, a 
qual, à luz da Revelação, trata dos grandes temas necessários à conservação da 
unidade do homem.

“A Igreja de Jesus Cristo, pela sua doutrina, pelos seus dogmas, pelos seus ritos, é 
a única entidade capaz de conferir ao homem esse estado de “supernaturalidade” 
a que André Breton alude no manifesto do supra-realismo, e que em vão os 
poetas desse grupo procuram encontrar na deformação de certas lendas, nas 
especulações espíritas e na representação automática das ideias e das imagens. 
A Igreja cristã, sim, é completa: na sua concepção do mundo figuram os dois 
planos, o realista e o supra-realista”.

Mas em seu último período, Murilo Mendes voltou a reconhecer, como enfatiza 
Luciana Stegagno Picchio, a importância que teve o surrealismo, compreendido 
em sua abrangência e complexidade, na sua maneira de encarar a tarefa poética 
e no modo de fazer atritar linguagem e realidade para anunciar e também 
promover a utopia de um tempo outro. O poeta, que se opôs a uma concepção 
redutora da escrita automática, reconhece a influência que dela recebeu. 
Porque, definitivamente, o surrealismo é mais do que irracionalismo aleatório 
produzido pelo automatismo de uma escrita incontrolada. De acordo com 
Raymond, o surrealismo



“...é algo mais do que uma certa maneira de deixar correr a pena. André Breton e 
seus amigos levaram suas pesquisas e suas investigações para diversas direções, 
e pretenderam conferir um imenso alcance a seus empreendimentos. A seus 
olhos, romper as associações verbais recebidas é atentar contra as certezas 
metafísicas do comum, é escapar de uma visão convencional e arbitrária das 
coisas”.  

E ele acrescenta:

“De resto, seria falso reduzir todos os modos de expressão do surrealismo ao 
procedimento da escrita automática e considerar como “Autênticos” apenas os 
textos escritos sob ditado e sem nenhum controle. Em 1932, Breton afirmava que 
o texto surrealista não pretendia ser exemplo perfeito de automatismo verbal. 
“Um mínimo de direção subsiste, geralmente no sentido do arranjo em poema”.  

A questão da escrita automática, porém, pareceu decisiva para enfatizar, 
por contraposição, o caráter construído da poesia de Murilo Mendes, sua 
preocupação com a forma. O par espontâneo/aleatório e formal/construído 
orienta, em diferentes direções, a análise crítica.

Em busca de traços gerais que caracterizam Murilo Mendes, o poeta e ensaísta 
Júlio Castañon retoma afirmação de Uchoa Leite sobre a vida da linguagem como 
correlato objetivo da busca de novas apreensões do real, pouco importando os 
conteúdos ideativos. A distinção é importante, mas não deve levar à postulação 
de independência entre o pólo formal e o pólo ideativo da linguagem, mesmo 
no caso de seu uso poético, pois tal concepção conduziria ao formalismo e 
ao esteticismo, que Murilo repudia, justamente porque o surrealismo não 
se compraz no trabalho sobre a linguagem como realidade autônoma. Pelo 
contrário, segundo Castañon, duas das principiais características da atividade 
de Murilo Mendes denotam uma permanente articulação com o que lhe vem de 
fora: os diálogos com outros autores e as invasões de outras linguagens artísticas. 
Distantes do auto-engendramento, essas técnicas são técnicas de apropriação, à 
maneira de Marcel Duchamp. O poeta converte toda essa heterogeneidade de 
referências a seu próprio projeto e à sua própria maneira, mas, em algumas de 
suas produções, ele parece redesenhar tal projeto e as referências passam de 
objetos a moduladores.
Talvez seja esse duplo gesto, divergente em seu próprio rumo, que defina melhor 
o processamento dinâmico entre o acaso dos encontros potentes e o constante 
reajuste dos rumos de um projeto, o qual não é original porque não tem origem: 
ele só é na medida em que se vai fazendo. Essa liberdade, sustentada ao longo 
de toda a obra, seria o verdadeiro princípio que rege o contato entre o aleatório 
e o construído. 
Ao traçar um roteiro, abrangente e instigante, da trajetória de Murilo Mendes, 
Uchoa Leite considera a obra do poeta surpreendente por sua atualidade:
 
“A obra de Murilo Mendes abarca direções múltiplas, deixa no ar contradições 
e, no final, o autor parece mudar radicalmente sua orientação estética. Mas, ao 
embrenhar-se no seu labirinto, o leitor percebe que faces esquecidas reemergem”.

Para Sebastião, a permanente preocupação formal, ativa nos procedimentos 
utilizados por Murilo para elaborar sua poesia,

“...por trás do seu singular ‘desconstrucionismo’, poderia parecer a construção 
deliberada de uma des-ordem, mas guardou sempre uma secreta ânsia de ordem, 
em todas as suas fases, conseguindo unir, como num grande paradoxo, a essa 
obsessão ordenadora, a vertigem e o fascínio pelo caos”. 

Uchoa Leite desenha, antes mesmo de apresentar a variedade e multiplicidade 
de Murilo, essa igualdade que subjaz a um extraordinário leque de interesses e 
influências, de fases e de experimentos (e não é mero acaso se Murilo insiste, 
em música, no caminho que Stravinsky percorreu, bebendo primeiro de fontes 
populares, a seguir estreando uma via neoclássica, para, na última fase, aceitar o 
desafio da música serial, sem deixar de ser ele mesmo...):

 “Estruturalmente, o poeta que estreou em Poemas permanece igual a si mesmo 
no último livro, Ipotese, publicado fora do país e escrito em italiano. E até no 
último publicado no Brasil, Convergência, repercutem ecos da intensa aventura 
poética iniciada com Poemas em 1930”.

Também para Irene Franco, que centra sua análise em Poliedro, de 1972, onde 
Murilo continua “a empenhar-se na descoberta de ângulos sempre novos de 
visão do mundo”, há unidade de propósitos em Murilo Mendes: nele, o projeto 
ético articula-se ao fazer poético desde as obras iniciais às finais. A repartição da 
obra em duas fases distintas, correspondentes ao surrealismo e ao concretismo, 
conteúdo e forma, espontaneidade e construção, deve ser superada.

 “A crítica costuma ratificar a divisão da obra de Murilo Mendes em uma primeira 
etapa de transfiguração do real, ditada pela forte influência de procedimentos 
surrealistas e sublinhada pela intenção de doutrinação religiosa; e uma posterior 
etapa de maior atenção ao significante como material de manipulação por 
excelência, empenhada na representação do real. O poeta teria então se voltado 
ao concreto da palavra e ao espelhamento do mundo, passando, segundo a 
formulação célebre de Haroldo de Campos, de um mundo adjetivo para um 
mundo substantivo”. 

Segundo Arrigucci, mais do que um estilo ou jeito de dizer, o poeta sempre 
portou, no mais fundo, a marca distintiva dos surrealistas, fiel aos movimentos 
do desejo e do sonho o qual, segundo a lição freudiana, é disfarce do desejo. 

Para o crítico, as múltiplas fases do poeta remetem à complexa unidade central 
de que procedem. E essa unidade se daria ao buscar a concórdia na discordância, 
como reza o princípio barroco de que se serviu Haroldo de Campos para entender 
Murilo.

O artigo de Haroldo é de 1963, logo do período de luta em que o movimento 
concreto se afirma e estabelece alianças fortes no meio cultural. É nesse 
contexto que se deve incluir a ausência de qualquer referência ao surrealismo 
no texto. No caso, tratava-se de anexar Murilo ao concretismo e mostrar sua 
evolução, a partir de um aforismo do próprio poeta em Os Discípulos de Emaús: 
“Passaremos do mundo adjetivo para o mundo substantivo”.
Para Moura, essa passagem de um livro de caráter oracular e assistemático, não 
é da ordem do estético, mas do religioso. Cremos que, embora de significado 
cristão, anunciando a redenção e a vida renovada depois da segunda vinda do 
Messias, é possível tomá-lo em outras acepções. Luciana Stegagno Picchio 
mostrou a importância daquele livro de 1934 para o entendimento da arte 
poética de Murilo.
De qualquer forma, no artigo de Haroldo de Campos, Murilo é chamado a intervir 
como precursor do concretismo e seu contemporâneo... Esta oportunidade de 
atualização é de interesse do poeta mineiro que, com mais de sessenta anos, 
vê sua poesia revitalizada pelo contato com novas experimentações, o que ele 
sempre explicitamente prezou. Para o poeta e crítico paulista, Murilo deve ser 
exaltado por ser de vanguarda.

“Uma vanguarda que, neste seu último livro – como a de João Cabral – tem, 
talvez, o pudor das exterioridades mais gritantes e parece se furtar a politécnica 
do laboratório experimental, mas que, de outra parte, é capaz de interiorizar 
sua própria radicalidade e verticalizá-la na prospecção profunda dos “cernes e 
medulas” da linguagem: objetivo primeiro e empenho fundamental da verdadeira 
vanguarda poética de nosso tempo”.

A produção mais recente do poeta na época, Tempo Espanhol, seria um termo de 
chegada: há evolução no sentido da construção formal, da ênfase na linguagem 
e não no sentimento ou na ideia. Desde o início, desde sempre, Murilo é 
conduzido por essa busca de um mundo substantivo, visto como rigoroso, 
adepto das concreções e de uma terminologia que se forma em torno da palavra 
rigor: concisão, severidade, aridez, substantividade, arquitetura, geometria, etc.
Não teriam os concretos reconhecido em Tempo Espanhol a influência de Cabral 
sobre Murilo – e não apenas a influência deste sobre aquele – e em Cabral seus 
próprios pressupostos sobre o que era e devia ser poesia? Cabral já era poeta 
consagrado em 1963 e mantinha com o mestre Murilo um contato seguro. Mais 
tarde, é o próprio Murilo que reconhece a dívida em Convergência, livro que 
seria o da conversão de Murilo aos jogos linguísticos: Joãocabralizei-me.
Não cremos, porém, que a ênfase na linguagem, de vezo construtivo ou 
concreto, seja o essencial da visão de Murilo Mendes sobre a tarefa do poeta: 
esta liga-se antes à invenção de um nova ordem histórica e meta-histórica – 
que, em comparação com o mundo institucionalizado, será desordem ou 
bagunça transcendente –, de um novo modo de dizer que veicule, em um tempo 
conturbado, uma linguagem liberada, essencial no papel de dizer a verdade 
sobre a moderna condição humana.
Em entrevista de 1961 a Vera Pereira, ao ser perguntado sobre se sentia 
influenciado pelo concretismo, Murilo responde, evitando a dependência e 
reafirmando sua postura universalista: 

“Não. Mas, de qualquer modo, constato a crise da poesia, por esgotamento 
dos esquemas. Neste ponto, minha posição de certo modo, coincide com a dos 
concretistas. (...) Entendo que a poesia concreta, ou melhor, o movimento da 
poesia concreta, está ligado ao da cultura brasileira. Não é brasileiro só o poeta 
que aborda temas tipicamente brasileiros”.

Para Arrigucci, o concretismo final de Murilo Mendes “revela até o fascínio pelo 
mero charlatanismo de certos jogos formais”. E continua:

“Reduzi-lo, porém, como fazem alguns de seus críticos, a essa maneira 
momentânea, e só para vê-lo aproximado de João Cabral, grande poeta, mas 
muito diverso, com outras qualidades e outros limites, equivale a tirar dele toda 
a complexidade e o mistério que lhe são característicos, sem lhe acrescentar 
nada de rigor ou de senso construtivo que lhe fizesse falta. Mistério não implica 
perda de rigor ou abandono a um conteudismo informe, de que se acusa, por 
incompreensão, a herança surrealista”.

De fato, como observamos, a visão do trajeto de Murilo Mendes como indo de 
um extremo a outro do espectro das alternativas artísticas do século vinte – do 
romantismo surrealista ao construtivismo concreto – não se mantém. E não se 
trata apenas de aproximações insólitas, como entre surrealismo e catolicismo.

Ao falar de Cabral, em sua relação com Murilo, avança Eucanaã Ferraz: 

“Há que se notar, no entanto, que o aspecto construtivo, racional do surrealismo 
cabralino não era estranho ao próprio surrealismo fundador, sobretudo nas artes 
plásticas, bem como era um dos traços marcantes da poesia de Murilo Mendes.” 

Para o autor, não bastam para a poesia de Cabral o automatismo e a construção 
aleatória. 

“A poética cabralina, assim como a muriliana, não busca o “automatismo”, 
rejeita a idéia de que a “experiência” seja algo desimportante e procura o efeito 
de contigüidade imprevisível na construção de algumas de suas imagens mais 



poderosas, como o “cão sem plumas” e a “faca só lâmina”, ou mesmo em 
comparações inusitadas como aquela que aproxima o fazer poético do ato de 
catar feijão”.  

Mas ele reconhece uma dimensão fundamental ao surrealismo, ignorada por 
muitos críticos:

“O distanciamento e a vertente construtiva da estética surrealista são dados 
fundamentais para compreendermos, em primeiro lugar, que Cabral, ao se 
“curar” (a expressão é dele) do surrealismo, não sai de um extremo a outro. 
Em segundo lugar, serve para entendermos o próprio distanciamento de Murilo 
com relação à estética surrealista e sua posterior aproximação do racionalismo 
cabralino num livro decisivo como Tempo Espanhol”.

Para Ferraz, no confronto permanente com a realidade intramundana, aparece 
claramente 

“... o fio que mantém tenso e dialético o surrealismo de Murilo Mendes, que 
será reforçado a cada livro sem que a pesquisa de certas sutilezas impalpáveis, a 
ruptura onírica e a transfiguração desapareçam, convertidas então à circunstância 
de fio que manterá dialeticamente hirto o inequívoco realismo do poeta”.

Reforça-se, desse modo, a ideia da tendência surrealista para a construção, e 
esta é uma construção surpreendente, que contraria os hábitos da percepção 
comum, isto é, histórica e socialmente alienada. 

A palavra final vai ficar com Mário de Andrade, revisitada por José Guilherme 
Merquior. Ao constatar em Murilo o “aproveitamento mais sedutor e convincente 
da lição surrealista”, em seu artigo sobre a poesia nos anos trinta, o mestre 
do modernismo teria dito a palavra essencial: Murilo introduz na literatura 
brasileira a prática do surrealismo. O sintoma mais evidente de semelhante 
prática seria a “integração da vulgaridade da vida com a maior exasperação 
sonhadora ou alucinada”. Mas, ao contrário do que pensa Mário, diz Merquior, 
o surrealismo não significa fuga do mundo concreto. A poesia é ação. 
“A poesia dos videntes se faz lirismo do gesto e da práxis. Como o próprio 
Murilo afirma no poema ‘A marcha da História’, nela “se fundem verbo e 
ação”.  E ainda: “Essa fidelidade ao caráter complexo e múltiplo da existência 
não poderia deixar de abrir-se ao social, em sentido estrito (...) A imaginação 
surrealista faz valer, tanto ou mais que o realismo ‘strictu sensu’, seus direitos à 
firme apreensão da realidade”. 

Merquior estabelece, a nosso ver de maneira definitiva, o diagnóstico da 
contaminação do poeta pelo surrealismo. A apreciação do surrealismo como 
modalidade de ação e pensamento, e não como escola, é aplicada por Merquior 
ao próprio modernismo brasileiro em literatura:

“Nosso modernismo literário seria, ainda mais que o plástico, e sem dúvida bem 
mais que o musical, um complexo estilístico. Não foi por acaso que só pôde ter 
a unidade de um movimento, jamais a uniformidade de uma escola”. 

Embora o surrealismo, do ponto de vista estilístico, possa ser visto como um 
aspecto do modernismo, alerta-nos o autor: há evidente inadequação em tomar 
o surrealismo como um estilo entre outros. Na origem suas intenções eram 
mais amplas: “patenteadas pela maioria de seus ritos semióticos, o surrealismo 
não se queria um estilo a mais, e sim uma autêntica “revolução cultural”. 
Um movimento quiliástico-anarquista, inspirado no lema da Saison en enfer: 
changer de vie”.
Nesta gesta utópica é que vamos encontrar Murilo Mendes, para fazê-lo 
coincidir com o que há de mais nodal no surrealismo, na rede de articulações 
que este propôs entre arte, vida, política, história e sociedade. Merquior afirma 
com justeza: 

“Essa tremenda carga utópica é a essência do surrealismo-movimento, a sua 
grande originalidade face ao niilismo dadá; e foi a isso – e não às receitas 
de escola, tipo escrita automática – que Murilo jurou uma fidelidade nunca 
desmentida”.

A referência ao quiliasmo, doutrina que afirma que os predestinados ficariam 
ainda na Terra durante mil anos após o julgamento final, no gozo de todos os 
prazeres, estabelece a ponte, em Murilo, entre erotismo e cristianismo, sexo 
e misticismo, a mulher e a Igreja. E, mais do que na tensão entre polos ou na 
fusão destes, o poeta confunde e justapõe, deslocando-se em espiral, pontos de 
vivência e de observação diferentes, o que a mente cartesiana resolve em lúcidas 
dicotomias.  Murilo não chega ao real partindo de uma visão transcendente: ele 
se mescla ao real, por vezes ao mais quotidiano desejo, ao lugar e ao momento 
mais comuns, para arrastá-lo em palavras ao delírio e ao sonho. 
No dizer de Merquior, tal poética é 

“...delirantemente sonhadora, portanto – mas enamorada do real, até porque 
estranha amante erótica. Libertarismo e libido aí se dão aos mãos, e situam em 
Murilo umas das realizações mais poderosas – a meu ver, mais consistente do 
que seus pares franceses, Eluard ou Aragon – do anarcoerotismo surreal”. 

O próprio iconoclasmo surrealista, ateu e anti-clerical, inspirou em parte 
a insolência religiosa, por vezes doutrinariamente herética, por vezes 
politicamente indignada, do poeta.
Em Murilo, poesia, obra e existência estão continuamente inspiradas não 

apenas por procedimentos e operações formativas centrais no surrealismo, mas 
por um ideário presente em sua dimensão estética, ético-política, e até mesmo 
espiritual, mística e messiânica. 
A crítica social, via surrealismo, ganha, a partir de 34, o incentivo do 
cristianismo. Para Murilo Marcondes de Moura, em As Metamorfoses, de 1944: 

“O surrealismo mantém sua plena atualidade, sobretudo no que se refere à 
valorização da imagem e à criação do insólito. Por seu lado, o cristianismo 
fornece uma visão de mundo e de história que vai balizar o alcance e o 
significado das imagens e das atmosferas criadas pelos poemas”.  

Longe de ser apenas crítica destrutiva ou arbitrariedade sem rumo, o surrealismo 
é também forma e construção.

“Do surrealismo é imperativo dizer-se que, para Murilo, ele foi principalmente 
(por paradoxal que pareça) uma disciplina, um rigor – uma ascese poética. 
Tanto mais gratuita soa, por isso, a longa reticência com que foi, até duas 
décadas atrás, recebida a natureza estilhaçada e fragmentária do seu verso 
deliberadamente imelódico e inarmônico”. 

O áspero e mesmo o grotesco podem incomodar, mas fazem parte de uma 
estratégia em vistas de produzir o novo. Diz Merquior:

“No fundo, a poética muriliana do áspero e da ruptura convergia perfeitamente 
com o antiesteticismo fundamental do projeto surrealista. (...) o surrealismo 
ortodoxo mobilizava dialeticamente o kitsch em nome de um puritanismo 
antiesteticista. A teimosa recusa do melodioso, das transições amaciadas, no 
verso de Murilo não tem outra intenção: em última análise, é uma forma de 
garantir a pureza dos cortes e repentes, dos efeitos de distanciamento, mediante 
os quais essa lírica de choque se constrói”.

À aspereza de seu verso some-se a clareza do que quer dizer, ou mesmo 
proclamar. Se, em certo período, a classicização do verso, tendência dominante 
na poesia brasileira na passagem para os anos 50, seduziu Murilo, este manteve-
se modernista e surrealista, longe de um hermetismo que não decorresse 
diretamente de seus princípios de construção. Infenso à tentação romântica de 
melancolia e derrotismo, sua crença na palavra poética, na palavra enquanto 
forma, se o abandonou, em seus últimos anos, não afetou de modo decisivo sua 
produção. Para Merquior, seu surrealismo é meridiano.

“Em definitivo, subjacente à garra libertária de seus livros, nutriz dessa arte 
verbal colocada sob o signo maior da Poesia Liberdade, pulsa um orfismo 
invariavelmente escatológico, um orfismo de ressurreição. (...) A dionisação do 
motivo órfico, tão patente na última poesia de Murilo veio enfim dramatizar e 
consumar aquele saturnalismo que perpassa no utoipismo a sua religiosidade, o 
seu desrespeito básico por toda sacralização da “renúncia” libidinal”. 

Para resumir. Encontramos, no trabalho crítico, dedicado à vida e obra de 
Murilo Mendes, posições muito diferentes sobre as relações entre o movimento 
surrealista e a atividade poética, política e religiosa do poeta, suas diretivas 
teóricas, seu valores e crenças: sua poesia seria essencialmente surrealista, 
sua poesia não seria mais que circunstancial, superficial e momentaneamente 
surrealista. A diversidade de avaliações não resulta de incapacidade dos críticos, 
mas da própria complexidade daquelas relações, bem como nos critérios 
selecionados para dar conta delas e na maneira de compreender o surrealismo. 
O próprio poeta forneceu, por meio de declarações ao longo da vida e dos 
textos, argumentos para o imbróglio.
Alguns obstáculos podem, contudo, ser evitados de maneira simples e bem 
conhecida. Por um lado, é necessário não reduzir o surrealismo, em termos de 
operações formais, à escrita automática e, em termos de princípios diretores, a 
um irracionalismo descomprometido. Por outro lado, trata-se de não confundir 
influência com minoridade criativa e intelectual, plágio ou submissão a modelos 
importados. Para ficar no exemplo da música erudita, tão a gosto de Murilo, 
especificamente, no âmbito germânico e na passagem do barroco ao clássico 
(outra antinomia que irá perseguir a leitura crítica da produção muriliana), 
Johan Sebastian Bach foi influenciado por Corelli, Mozart, por Johan-Christian 
Bach, Beethoven, por Clementi, e não deixaram por isso de ser grandes. 
Drummond, com leveza e humor de cronista, esclarece, a propósito do prêmio 
internacional de poesia que Murilo recebera na Itália, em 1972:

“Ora, direis, o Murilo anda distante de nós uma fieira de mares e anos, e 
quem está longe, taca-se silêncio nele. Se estivesse aqui fazendo o corso das 
exposições de arte e antiarte, das noites uisqueiras de autógrafos, dos bares ao 
Sul plantados, isto sim, que o carregaríamos no andor, e havia de ser curtição 
por uma semana”.  E mais adiante: “Engraçada, nossa faculdade de arquivar o 
companheiro, logo que ele dobra a esquina; se vai de jato ou de avião, então, 
desabam séculos de esquecimento. A verdade é que Murilo levou na bagagem 
para a Itália (onde ensina Brasil, vende Brasil, mercadoria intelectual) sua alma 
brasileira, sua poesia brasileira cheia de novidades”. 

Mais do que brasileira, poder-se-ia falar de sua alma universal (“católica”). 
Melhor não: a novidade de Murilo está em possuir, no júbilo e também na 
angústia, uma alma culturalmente plural, entre a mais densa tradição ocidental 
das linguagens simbólicas e a abertura, a surpresa mesmo de um tempo novo – 
tempo da poesia e tempo da história humana – no qual se confrontam desastre 
e esperança. 
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O Instante 

O tempo tem pó; Do homem tenho dó; Minha mente faz um nó; Eu vou seguindo só; 

O tempo tem dó; Do homem só; Minha mente faz pó; Eu vou desatando o nó 

O tempo tem nó; O homem o pó; Minha mente é só; Eu não tenho dó 

O tempo tem só; Do homem nó; Minha mente dó; Eu e voltei ao pó 

 

 O Girar dos ponteiros;  

Homens de joelhos;  

O ressignificar dos anseios;  

Vamos resistir ao meio 

 

A Ordem vem do caos;  

Eu, homem digital! 

A terra é redonda? 

Estamos na era da Inteligência Artificial! 

 

Ponteiros girando 

O joelho no negro homem, matando! 

Anseios resignados 

O meio resistindo 

 

Do caos vem a ordem 

O homem um ser artificial 

A digital aparência da inteligência 

Redonda é a terra!  

 

O homem fez o tempo 

O tempo faz o homem 

Nem tempo, nem homem 

O que existe é o presente, a morte a finitude. 

Texto: Ronilson Rony

Ilustração: Fáfio Ferreira



Contra o mal, a poesia.

 Paulo, engenheiro de profissão, tinha uma paixão, uma aversão, e uma cruz que carregar. Aquela era 
a predileção pelo poeta Castro Alves; essa, o mal-estar que experimentava ao ver um pássaro engaiolado; e 
esta, Éverton, o primo rico com quem não se dava desde os tempos de criança.
Uma vez por mês, Paulo e seus amigos reuniam-se em um sarau literário. Era um momento mágico, em que 
todos se nutriam do que havia de melhor.
Ele jamais imaginou que um dia essa reunião pudesse deixar de ser prazerosa. No entanto, o destino é 
caprichoso; quando não, provocador. E quando Paulo soube que Cristina, integrante daquele grupo, estava 
namorando o antipático do seu primo, uma nuvem agourenta começou a pairar sobre aquele aprisco. 
Afinal, não era incomum convidarem-se outras pessoas para que se nutrissem com a boa literatura.
Como o sarau seguinte aconteceria em casa de Paulo, a tensão aumentava a todo instante.
Até que, certo dia, ele recebeu uma ligação de Cristina. Era para contar que levaria Éverton ao próximo 
encontro.
O desagrado que sentiu só não foi maior que o prazer experimentado por seu desafeto. É que, ao ouvir de 
Cristina que eram amigos, e ao saber onde seria o próximo sarau, Éverton foi tomado por uma comichão 
que há tempos não sentia. – um retorno aos velhos tempos, uma excelente oportunidade para infernizá-lo! 
Ora, como bem conhecia a antiga aversão de seu primo; como estava viajando pelo México; como já lhe 
tinham oferecido aves capturadas (mercado negro); e como regressaria para o Brasil a bordo do seu iate 
particular, o que driblaria a fiscalização, Éverton achou que não seria nem um pouco educado ir visitar um 
familiar de mãos abanando. E tratou de comprar um Pássaro Preto.
O milionário chegou ao Brasil efusivo e cheio de expectativas. Já o pássaro, triste e enfraquecido.
Na noite marcada para o sarau, Éverton foi buscar Cristina na hora aprazada. Mas ao entrar no automóvel, 
a poetisa viu um grande saco de veludo azul escuro que jazia no banco de trás. E como deduzisse que era 
para Paulo, elogiou o namorado por tamanha delicadeza. – Ela notou pequenos furos no tecido, mas achou 
melhor não comentar.
O casal foi o último a chegar à casa de Paulo, que os recebeu com polidez, mas com um sorriso amarelo.
Éverton entregou o presente ao dono da casa, blasonou-se de tê-lo trazido no seu próprio iate, e pediu 
que só o abrisse momentos antes de começar a falar, justificando que o mimo mexicano o inspiraria noite 
adentro. Paulo prometeu que o faria.
Depois das apresentações, Paulo abriu oficialmente o sarau e perguntou quem primeiro declamaria.
Não se precisaria dizer que todos o intimaram a que começasse.
Mas como Éverton o encarasse, cobrando o prometido, Paulo não teve alternativa senão a de ir pegar o 
embrulho que deixara no rol de entrada.
E como retornasse sob um entusiástico coro de “Abre! abre!...”, passou a desatar o laço.
Ao levantar o conteúdo, ficou estarrecido! Era uma gaiola esmaltada em branco, e que, por isso, realçava a 
cor do seu prisioneiro. – Ao ser surpreendida com o novo ambiente, a pobre da avezinha pulava de um lado 
para o outro, como a buscar um buraco por onde pudesse fugir.
E se é verdade que ninguém sabia da real intenção de Éverton, também é exato afirmar que todos torceram 
o nariz para esse tipo de agrado. 
Paulo pôs o presente sobre a mesa de centro, e ficou mudo e imóvel por alguns segundos, como a tentar 
reaprumar-se.
E depois de enfatizar que o pássaro era negro, que fora comprado no exterior, e que tinha sido trazido pelo 
mar, o anfitrião disse que a única maneira com que poderia exprimir o seu contentamento seria por meio 
destes conhecidos e clamorosos versos:
“Fatalidade atroz que a mente esmaga!
Extingue nesta hora o brigue imundo
O trilho que Colombo abriu nas vagas, 
Como um íris no pélago profundo!
Mas é infâmia demais!... Da etérea plaga
Levantai-vos, heróis do Novo Mundo!
Andrada! arranca esse pendão dos ares!
Colombo! fecha a porta dos teus mares!”
Com exceção de Éverton, que permaneceu sentado e sem nada entender, todos ficaram de pé e aplaudiram 
com entusiasmo a última estrofe de O navio negreiro. – Mesmo envergonhada, Cristina preferiu o brado ao 
namorado.
E como a mensagem de Castro Alves tinha sido apreendida pela maioria, o sarau teve que ser interrompido 
para que o Pássaro Preto ganhasse a liberdade.

Dias Campos



Silva

Naquela sala, o mais solitário era o defunto.
Sujeito bem quisto. Sua passagem reuniu um grande alarido, acumulando na pequena porta e nas 
janelas umas cinco centenas de amigos, curiosos, viúvas e oportunistas.
Com a vela aos pés, permanecia em seu silêncio profundo. Sortudo, estava privado das viúvas 
concorrendo na garganta o desespero da perda.
Em meio a fila, algumas ousadas traziam o filho a tira cola, e falavam em tom de provocação.
- Vai Junior, dê um último beijo em seu pai.
- É a cara dele não é?
- O que vai ser dessa menina? Quem entrará com ela na igreja?
Em protesto, as crianças assustadas, choravam. Corriam para debaixo das cadeiras e do caixão. 
Dobravam-se nos braços das mães. Que insistiam. Teimavam no beijo. No afago.
Fugiam.
Era um desfile, de decotes e xingamentos em torno do defunto. Em poucos minutos, seu rosto pálido 
ruborizou. 
A camisa ensopou de lágrimas e saliva.
E o malandro?
Solitário, parecia debochar em morte do que aprontou em vida.
Dizia em sua inércia à criançada que se acumulava, “Foge, constrói seu caminho”.
E essas pareciam entender, corriam entre pernas. Negavam os chamados amorosos, os gritos e 
principalmente, as ameaças. 
A sala foi lotando. Braços e terços se esforçavam para lhe tocar.
Eram gritos, desmaios e soluços.
Era tanta gente que o calor humano, virou algo insuportável. Camisas e vestidos se lavavam em 
suor. 
Alguns garotos se deleitavam com as transparências possíveis generosamente reveladas pelo suor 
que escorria pelos corpos femininos. Pareciam petrificados. Sentaram-se nas cadeiras próximas, e 
por nada, se levantavam dali. Sequer piscavam.
Parecia feira. Aos poucos, a rua foi se fechando. As pessoas se amontoavam. Primeiro nos passeios, 
e quando esses não bastavam, tomaram a via. Daquele momento em diante, nada mais passava.
Tamanho alarido chamou a atenção dos policiais que rondavam a região. E foram averiguar. 
De sirene ligada aumentaram a tensão do velório. 
Os inconformados, ainda na rua gritavam “ASSASSINOS”.
Não se intimidaram, desceram da viatura, com arma em punho e seguiram rumo à sala mortuária. 
E o grupinho da rua continuava, “MAIS UMA VÍTIMA DA VIOLÊNCIA POLICIAL”, “VIERAM 
VER NOSSO GEORGE FLOYD?”
Ignorando momentaneamente as ofensas vindas da rua, foram verificar o CPF do defunto.
Chegaram na autoridade, causando. Entraram furando a fila, na maior carteirada. 
Não sem protesto. Mas entraram. 
Foi uma indignação geral.
Alguns desaforados perguntavam qual dos dois era a viúva. 
Teve vaia e protestos no velório. Em poucos minutos a bagunça estava formada.
Enquanto isso, na rua, alguns desavisados atrasados para o evento procuravam se informar, 
questionavam se era velório de gente famosa. Outros iam a fundo, e questionavam se era morte 
matada ou morrida.
Formou-se nos passeios em volta uma grande “radio peão”.
Passaram-se poucos minutos entre a carteirada e o retorno dos policiais.
Voltaram até mais simpáticos, sorridentes e atentos a situações, pareciam satisfeitos com o que 



viram, de tal modo que se solidarizaram com a família do defunto. Os dois fura-fila resolveram 
organizar o espaço. 
E propuseram a fila, pois o defunto merecia respeito. Dois tiros de advertência para cima e o 
rádio ligado, garantiram a organização do espaço ao longo de dois quarteirões.
Mas os choros e as baixarias das viúvas, ah! Isso não mudava, e não havia autoridade que 
fizesse tal coisa abrandar.
Em meio à confusão que vinha da sala mortuária, uma das jovens inconsoláveis, retirou de 
soutien um aparelho celular, e antes que as demais percebessem, fez uma selfie que bombou nas 
redes sociais com a seguinte legenda “EU E MORZÃO FOREVER”.
A jovem que se exprimia em um vestido bordô, curto, que lhe parecia dois números 
desproporcionalmente menor, com manchas de suor bem desenhadas em suas axilas. Enfiou a 
mão em seu seio e eis que a confusão ganhou novos contornos.
As viúvas no espaço só faziam gritar, ora de dor. Ora de raiva em compartilhar a intimidade da 
morte.
Formavam rodinhas.
Essa não. Saiu de fininho e puxou o pirralho amarelo que trazia consigo.
Foi rápida. 
Na foto, a viúva, a maquiagem borrada, o sorriso postiço, a criança se pendurando no ombro 
como se quisesse fugir e o pobre defunto ao fundo encoberto, sinalizavam a presença no evento. 
Cumpriu-se o luto.
Marcou terreno, se recompôs e foi embora arrastando o rebento. Cada passo era um mover de 
quadril que destinou olhares atrevidos e enciumados.
Ao perceber a imprensa não deu outra, puxou o filho no colo, que veio a solavanco. Respirou 
fundo e contou sua história de amor. Sua entrega.
Pela janela, uma das viúvas percebendo a cena, atentou o grupo. 
Atropelaram-se à porta, e ao aproximarem exigiram imediatamente o direito de falarem.
A confusão estava formada. 
E o defunto?
Solitário, com uma única vela aos pés. 
Na sala, apenas o som do ventilador de teto, e o ruído que vinha de fora.
Entraram dois indivíduos pela porta dos fundos daquela sala. Retiraram o caixão, o defunto e a 
vela. 
Em seu lugar trouxeram outro corpo, franzino como o seu. De pele amarela.
De sobrenome Silva.
Era um sujeito querido esse Silva.

Andre Camargo



Receita do dia
Prato:  Brasil Massacrado

Ingredientes para  o extermínio em massa:
Militares;
Religião,

Necropolítica
Negacionismo

Fascismo
Racismo

Homofobia
Feminicío
Homicídio

Suicídio

Modo de preparo:
Misture bem e acrescente ao molho;

desmatamento, agrotóxicos, fome, ganância 
, falta de soberania, submissão, desemprego, 

desvalorização da moeda, inflação, prevaricação, 80 
tiros, bala perdida, Marielle, censura, perseguição, 
Amarildo, João Pedro, garimpo ilegal, bancada da 

bala, ruralistas,  cocaína no avião da FAB, 117 fuzis,  
milícia, distopia, extermínio de povos nativos e 

criminalização da pobreza todo dia.
Deixe ferver por 4 anos

Sirva a frio, do lado extremo direito, com um coração 
gelado, sem compaixão, sem alma, sem empatia e 

sem comoção.
Boa indigestão!

Wilson Inacio



Ser artista é um negócio 
como outro qualquer

É um perfume que exala
Sem um cheiro sequer

É dançar no silêncio
É choro sem lenço

De alegria 
de alento

É andar ao vento
Sem rumo ao pensamento

É o espírito que cresce
Sem precisar de fermento

É abraçar o vazio
Sem glória e sem brio

É mergulhar ao poente
Na nascente de um rio

É rinha de galo
É temor sem  abalo
É chicote que bate
Sem  ouvir o estalo

É olhar a vida
Escorrer pelo ralo

A única certeza
É saber que nunca me calam

Não calarão, sem medo
e em perdão

É a esperança sem  glória
Sem saber da missão

Sem entrar pra história
Aplausos sem memória
Adormecer ao relento

Em sólidos pensamentos

Wilson Inacio



Wilson Inacio



“Davi Lirio, São Paulo - Zona Leste. Passei 
alguns anos estudando cinema em cursos 
populares, porém pela precariedade do 
mercado audiovisual no Brasil, atualmente 
mantenho apenas como hobbie, Escrevo 
desde poemas até artigos, por um misto de 
diversão, trabalho e necessidade.”

E por falar no silencio...
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“Não há nada que eu possa dizer agora” – Eu passei a ouvir essa frase com uma certa frequência 
de um tempo pra cá, e acabei precisando dize-la algumas vezes também.

É    triste.    Se    confrontar    com    uma situação  
grave  o  bastante  para  que não hajam palavras 
capazes de trazer qualquer alivio ou conforto no 
momento. Estar em uma corda bamba aonde 
ninguém pode interferir no resultado, senão 
Deus, a sorte, o acaso ou seja lá o que for
Acontece que, nas vezes em que essas palavras  
foram  ditas  para  mim,  não surtiram      nenhum      
impacto.      Na verdade, era exatamente o que 
eu esperava ouvir. Acho que de um ano pra    cá,    
viemos    gastando    muitas palavras, de modo 
que o que sobrou foi apenas esse trágico bordão.
Todo o nosso vocabulário foi para o ralo em 
forma de pêsames, elogios, orações, esperanças 
e palavrões. Ninguém tem mais nada a dizer. O 
desamparo se tornou uma constante em nosso dia 
a dia.  O  luto  com  que  todos  precisamos encarar 
algumas vezes na vida agora é um  sentimento  
tão  comum  quanto  o sono ou a fome – isso, é 
claro, para aqueles que ainda dormem e comem 
normalmente.
Mas não aponto um culpado pelo silencio. Na 
verdade, acho que racionamos nossas palavras 
até demais.
No   começo   quase   não   gastávamos nada, 
dizíamos apenas: Ele é louco, preconceituoso, ele 
não serve para isso

Conforme  a  situação  apertou,  aí  sim 
começamos a pegar mais pesado: assassino, 
mentiroso.
Também tiveram aqueles que gastaram 
absurdos de adjetivos, verbos e  substantivos  
em  forma  de  textos  no twitter e notas de 
repudio
Mas a gota d’agua veio quando apelamos 
para aquela palavra que não queríamos usar, 
nem mesmo pra ele: Genocida
Depois  disso,  não  restava  mais  nada, apenas  
um  punhado  de  lamentações adormecidas 
em nossos colos, junto a saudade, a raiva, 
ao amor, e possibilidade de um distante 
amanhã.
Amanhã esse que se vier, que seja em 
silencio, sem falar tanto. Já que eu também  
não  falarei.  Estarei  ocupado ouvindo, 
abraçando, amando, odiando e uivando no 
ouvido daqueles que merecem. Porque no 
fim ninguém sabe para onde vão as palavras, 
mas o calor sempre fica na memória. E 
enquanto isso, eu só espero que fiquemos 
bem, por que por enquanto, realmente não 
tem nada que eu possa te dizer.



Diário da Quarentena – 381º dia – 1º de abril de 2021
Reinaldo Fernandes
Brumadinho - MG

O dia mais feliz de minha vida! Desde que começou essa pandemia do
demônio! São onze horas e quarenta minutos da noite e daqui a pouco vou pra
cama feliz!
Hoje foi o dia de nossa vacinação! Sabe o que é esperar por algo
durante mais de um ano, ver as trapalhadas e atitudes genocidas do
Presidente, ver seus amigos morrendo e os outros amigos chorando suas
mortes sem, pelo menos, poder fazer o velório e receber o abraço da gente, ver
uma enfermeira chorando ao perder uma vida? Ver, no dia anterior, o noticiário
dizer que chegamos a 121.339 mortos; ver que o País só vacinou 8,3% da
população e, no dia de hoje, poder ser vacinado com sua família?
Se você também já foi vacinado, entende o que estou falando. Entende
essa sensação única de felicidade.
Nos levantamos cedo. Parecia até aqueles dias em que a gente sai para
fazer o passeio das férias (no nosso caso, quase sempre indo para alguma
praia do Nordeste), sabe? Tive certeza disso quando minha esposa pediu
minha opinião sobre qual roupa usar:
− Você acha que esta está boa?
Caí na risada! Ou “rachei!”, como diria Flávio Bolsonaro. Ela me
mostrava um vestidinho azul, maravilhoso, desses que as mulheres vestem (a
frase ficou um pouco machista, ou preconceituosa, né? “As mulheres” é muita
gente)... Desses de ocasiões especiais, inauguração de exposição de artes,
entrega de premiações, formatura de faculdade, essas coisas.
O vestido me provocava com seu decote, insinuando os pontiagudos
seios de minha amada. E as costas nuas.
− Acho que está um pouco demais, não? – disse-lhe beijando-lhe
levemente os lábios de batom vermelho.
− Mas e você? – questionou-me. Precisa colocar sapatos, e até camisa
e calça social? Você nem usa essas coisas!
É... acho que eu também tinha exagerado um pouco.

Enquanto, como no samba de Noel, discutíamos “com que roupa”, nosso
filho Gabriel batia bola lá fora e pouco adiantara o banho e cabelos lavados e
escovados. “Ô, meu filho, vai ficar todo suado!”, gritou a mãe!
Pontualmente às 7H45, saímos de casa: a vacinação tinha início
marcada para as oito, no posto de saúde que atendia ao nosso bairro, bastante
populoso.
Entramos na fila, eu segurando, de um lado, a mão de minha esposa; da
outra, a de meu filho. Quando chega nossa vez, não acreditei no que vi.
Parecia mentira!
Minha esposa é dessas pessoas que vivem nos surpreendendo. É o que
chamamos de “louquinha”, apronta cada uma que, contando, ninguém acredita.
Como no dia de nosso casamento, em que me apareceu de biquini, cadeira de
praia e um guarda-sol todo colorido, tendo substituído as daminhas de honra
por garçons bombados servindo cerveja e caipivodka durante o casamento: os
convidados não sabiam se davam gargalhadas ou se prestavam atenção na
cerimônia. Ou se ficavam de olho na bunda e nas pernas de minha mulher, no
caso do meus – e dela – amigos homens.
Aí, o tempo passa, as pessoas amadurecem, passam dos quarenta e a
gente pensa que elas criaram juízo. Qual o quê!



A enfermeira deu aquele sorrisão largo enquanto pegava a primeira
vacina (no nosso caso, única dose da Butanvac, orgulho nacional!). Foi nesse
momento que Joana, minha companheira, deu passo à frente:
− Um minuto, um minuto!
Tirou da bolsa um tapete vermelho (achei aquela bolsa muito grande
quando a vi pegando-a no nosso quarto, mas não questionara), de uns 10
metros – lembrança de nosso casamento -, foi arredando as pessoas que
estavam na fila atrás de gente, esticou-o. Ato contínuo, arrastou a mim e nosso
filho até o início do tapete e parou, agora, ela no centro, segurando nossas
mãos, eu de um lado e Biel, nosso garoto, do outro.
Joana meneou a cabeça. Do nada, ouvir-se um primeiro acorde. Dá pra
imaginar o que ela fez?
Joana tinha contratado uma bandinha para tocar enquanto
caminhávamos para a vacinação. Dei um sorrisinho meio que amarelo, Biel
enfiou seu boné cabeça adentro (pensei que o boné fosse cobrir até seus pés!)

e fomos, nós dois, arrastados por ela até a enfermeira, ao som de Bolero de
Ravel (dá pra acreditar?!).
O que aconteceu em seguida foi, digamos, inusitado: cada um de nós foi
vacinado sendo fotografo por outro, sob as ordens de Joana; depois a selfie da
família inteira, o povo batendo palmas e dando risadas e um gaiato que foi
pedir autógrafo à minha esposa, sendo seguido por praticamente todos que
estavam ali, incluindo a enfermeira!
Ao chegar no carro, fomos nós a dar gargalhadas. Pensei que Biel fosse
passar mal de tanto que ria, sem conseguir acabar nenhuma frase que tentava
proferir.
Isso tudo se passou naquela manhã. Porém, ainda tenho dúvidas se foi
a melhor notícia do dia. Explico.
Exatamente às dezenove horas e quarenta e dois minutos, entrou no ar
um Plantão Urgente do Jornal Nacional, da Globo de Televisão. Numa sessão
conjunta, Câmara dos Deputados e Senado tinham acabado de aprovar um
dos 1032 pedidos de abertura de processo de impeachment do Presidente Jair
Bolsonaro.
“Chegamos ao limite! Chega de mortes! Cento e vinte e um mil mortos
foi a gota d’água! Chega de genocídio do povo brasileiro A aprovação do
pedido de impeachment é resposta ao que a sociedade esperava diante dos
desafios impostos pela pandemia. O que estamos fazendo hoje, neste dia
histórico, é a expressão pura daquilo que a sociedade brasileira espera dos
homens públicos, impõe o dever cívico de unidade dos homens e mulheres de
bem deste país. Essa união significa um pacto nacional, liderado por aqueles
que a sociedade espera que lidere, que é o Congresso Nacional”, declarou o
presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na dicção impecável, entonações
variadas, diferentes timbres e ritmos, a voz como uma eficiente ferramenta a
serviço da emoção, o timbre grave privilegiado, um registro de baixo-barítono e
isenção sempre bem colocadas de William Bonner.
Boa noite!



Vai passar
Viver agora!

Vai passar
Tudo vai passar
Os amigos
A família
A música do mar

Tudo vai passar
As cores do verão
A primavera de flores
O nascer e o pôr do sol
O sofrimento
As paixões
As dores
E os amores

Viver agora!

porque tudo vai passar
as proezas
as doenças
a infância
a juventude
a meia e a terceira idade
a saudade vai passar

Tudo vai passar
meu filho
seu filho
o frio
a poeira das estrelas
um homem sentado 
à beira do caminho vai passar

Vai passar
a beleza de seus olhos

Reinaldo Fernandes
Brumadinho - MG

a arrogância de minha mãe
a manha do bebê
a manhã
a tarde gris
 a noite de lua cheia
a maré baixa
a maré alta
o alto
o baixo
o esculacho
A briga
A raiva
O perdão

Tudo vai passar
Os meus sonhos
Os seus sonhos
O sono, a insônia
A morte

A vida



Olá D´Artísticos,

Quase queria, e ia dizendo, Caros Londrinenses. Acontece que minha família ascendente toda 
mora ai, alguns acima, outros abaixo da terra, tendo ficado apenas eu na Niteroi/RJ original. 

Agora, pandemia e pandemônio,  vai para lá de dois anos que deles não vejo mais que os avatares 
digitais. 

Deste modo, ao ver o Edital D´Art Londrina, me ocorreu que seria uma bela maneira de visitá-los.

Assim, submeto  , um poema que se refere a meu pai (originário dos Cárpatos da Romênia), 
minha irmã (a historiadora) e meu irmão (o agrônomo).
Atenciosamente,

Alexandre Andrei

Azi – Alexandre Andrei

bem-vinda noite: desço portanto a outra escarpa dos cárpatos 

por pedras e reticências através do condão dos fios de telefone 

a noticia banal sendo a única que resta a ter saciada sua fome 

a voz dentro do pedaço diverso do dia substituindo o gasto dos sapatos

 
um rio de montanha uma clepsidra onde em vez de água é a vida que se verte 

pedaço de uma língua não-falada e que no entanto se compreende 

a saudade que afasta tanto mais que aperte 

um cabo leva à campainha e reproduz um microfone e alguém atende

 
antes de nós, a este sonho em que se cresce tornando-se pequenos, sonhou Alice 

em que tudo que assoma importância é na verdade de somenos e aritmética 

.e ao contrário se estamos acordados e não nos distrai a métrica

 
qualquer agrônomo diria que a semente só germina além da arvore 

toda historiadora confirmaria que balança o pendulo mas não é o mecanismo um 

cárcere 
as masmorras de que fugimos não deveriam nos condenar, depois de velhos, à 

velhice

Alexandre Humberto Andrei – oat1aha@gmail.com, 
astrônomo, professor, goleiro, pai, avô, viúvo, (e)namo-
rado, niteroiense e de outras cidades pelo mundo. Conci-
so. Na poesia, não.



*Me Chamo Mariano*

Tudo que ele queria ver era...
As orquídeas, pássaros, flores
Mulheres bonitas e crianças sorrindo

Tudo o que ele não queria ver
A tua falta de educação
A morte de inocentes
A guerra
A guerra.

Foi passear no jardim
As pernas se soltaram do tronco
Só escutou risadas
Risadas desesperadas
Escutou o eco da dor

La na casa grande
Se delíciavam com saborosos pratos
Amigos ricos
Lindas garotas
Ostentavam com suas piadas idiotas

Mariano sentiu uma forte ânsia de vômito
Sentiu nojo!

Pôs-se a correr
Desesperadamente correu!
Correu para bem longe de tudo aquilo

Pegou o primeiro transporte

Wilson Lírio

De longe, em sua mente o eco continuava
As risadas continuavam em sua cabeça
Aquele cheiro de comida
Ainda está em suas narinas

Tudo que queria, era estar bem longe dali
Tudo que não gostaria era sentir o gosto amargo 
em sua boca

Agora que passou
Bem longe dali
Encontra um jardim bem viçoso
Senta-se em um banco
E o que vê?
Agora sim...
Vê lindas orquídeas, pássaros
Mulheres bonitas

Ninguém ali passa fome
Ninguém briga
E as crianças brincam

Mariano, agora satisfeito se sente feliz
Como é bom estar ali

Como é bom não pensar em mais nada
Mariano não quer lembrar de mais nada



Mentes enlatadas 
O que querem?
O que querem os homens?

Aquários 
Pequenos aquários
Com, cavalos - marinhos
Tubarões, peixes - espadas
Leões - marinhos e sardinhas

Lógica!
É lógico que não existe a lógica
Não existe o raciocínio lógico

Racionalidade está na pedra
Calada, estacionada
Ali, no canto do morro, só olhando a 
irracinalidade destes transeuntes que 
discutem e acreditam que ninguém os 
ouvem

Tapados ignorantes se fingem  abstêmios 
e estão embriagados, são eternos adictos 
pelo
Poder, luxo, egoístas vaidosos não 
entendem como são destrutivos.

Wilson Lírio
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A Volta
Tarde
De um dia tardio
Chove, enquanto tiro um cochilo a tarde

Escuto lá fora
A chuva que corre nas calhas de zinco
Águas poluídas,fétidas
Águas não potaveis

Mas, lá fora a chuva cai com força

Me lembro daquele terno verde que ha 
tempos não uso
Abro o guarda roupa
e, observo o terno velho

Comido pelas traças, com cheiro de naftali-
na
Ah!
Esse terno não me serve mais
E, de tão velho nem como doação

Antiguidade que lembro de tempos obs-
curos, tempos de opressão que passaram 
devagar

Escuto o barulho das águas
Águas que correm pelas calhas de zinco
E lembro de um tempo e do terno verde 
ambos já não me servem mais

Enquanto escuto a chuva forte com águas 
poluídas
Não potaveis.

E ao som da chuva volto ao meu sucegado 
cochilo.

Wilson Lírio



Brincadeira macabra 
Nesses tempos sombrios
Seguimos sem norte
Todos perdidos 
Abandonados à própria sorte.
Num jogo macabro
Enquanto a vida foge
Cada um, como pode,
Brinca de esconde-esconde
Com a morte.
Sempre certeira
Ela lança o desafio 
Desestrutura nossos passos 
Deixa tudo por um fio.
É preciso ser ligeiro
Esconder o mais longe possível 
Cabe a nós, nesse corredor estreito, 
Achar um canto inacessível. 
Nossa missão é fugir dela
Que às vezes passa bem perto 
Todo dia leva alguém 
No final o encontro é certo.
Todo cuidado é pouco
Ela é inimiga trapaceira 
E quando bem quer
Encerra a brincadeira.

(Vilma Rainha Cintra)

Publiquei uma vez com vocês, amei o resultado e o capricho com meu 
poema.  Sou professora e escritora, moro em Itapecerica da Serra- SP. 
Adoraria participar novamente. Esse poema escrevi pensando no 
momento atual. Procurei tirar o peso desse tema e criar um contexto 
lúdico e reflexivo. Espero que gostem.



A jovem alfaiate
Era uma vez um alfaiate, uma senhora 
para ser preciso o essencial, ou ainda 
por mais factualmente certeiro, uma 
jovem que residia em rural meio mas 
com o urbano bem próximo o suficiente 
para chegar até ele em diminuto tempo 
sempre que lhe fosse necessário. Consta 
que vivia sozinha e tinha essa ocupação 
por medida, a esquadro e régua. Não fazia 
tarefa profissional vigente a tanta gente 
que fosse envolvente mesmo que muito 
precisassem de ajustes em casacos, saias, 
blusas, calças ou provas outras. Isto porque 
tinha umas bastante influenciadoras 
amigas, três no rigoroso informal, talvez 
mesmo quatro, se bem que a extra não 
interferia na vida de jovem deste conto 
dias todos que houvesse. Não se conhece 
se seria apenas à quarta-feira ou numa 
abrangência maior que influência perversa 
acontecia no acompanhar das restantes. 
Estas por conjunto determinavam perante 
sua rede de influências com quem se 
poderia dialogar e com quem proibição de 
contacto ser desfeita «Nem pensar» era 
expressão que se fazia ouvir no sempre 
de ocasião. Nunca e sem possibilidades 
de haver discussão, convém reforçar em 
esclarecimento de enredo. Todas eram por 
natural ou acrescentado trejeito intriguistas 
e boateiras e não vezes raras, cenários 
inventavam só para vetarem pessoas 
indesejáveis para elas, a gravitarem à volta 
da alfaiate e de pessoas outras que no dizer 
daquelas mandantes só poderiam andar 
pela lua divagando no pontual dialogar 
com reprovada gente. Era desta forma 
que as influenciadoras de três quantidade, 
por vezes quatro, exerciam poder seu 
perante contactos em agenda, femininas 
quase no sempre figuras sem pensamento 
no próprio ser de poderem ter, desde 
que se deixassem enredar nas estórias 
das amigas mandantes. E assim decorreu 
tempo com vetadas pessoas de bem, 
pareciam-se elas que de jovem alfaiate não 
poderiam fazer prova de amizade. Havia 
sempre a possibilidade de recorrerem a 
diversos profissionais que existissem no 
meio envolvente ou mais por disperso e 
longínquo, mas não teria o mesmo efeito 
pois que jovem esta de conto em questão 
tinha encantos diversos e poucos não eram 
para cativar quem de alfaiate estivesse 
por necessidade efectiva. Ela própria não 
gostava de ter por afugentar verbo sua 

direcção mas as superiores psicológicas mandavam e haveria 
que, sem discussão, obedecer.
Certo dia mais para o urbano do que pelo rural meio, um 
jovem criativo que já fazia parte das suas relações, precisou 
de mais serviço junto dela e portanto nem seria de pensar em 
distinta opção que não com ela por efectiva proximidade no 
trabalho que pedia composição na precisão e competência 
de valor, acrescentado na simpatia de sua amizade. Só 
que boato certo por concreto e não por verídico corria 
silenciosamente contra ele da parte de falsa interesseira 
entidade, estrategicamente aparecida meses havia de ciúmes 
no prévio e as ordenantes em plenício, com a quarta delas 
igualmente presente e agitada pelo que já antecipava, fizeram 
ordem de exclusão por serem amigas da tal falsa entidade de 
boateira verídica tez e que a jovem alfaiate de seguir teria no 
obediente agir. Quando informada, refilou mais interiormente 
do que por alto, mas sabia por experiência própria que não 
teria opção distinta. O criativo desta estória enfim soube o que 
esperaria lado seu no imediato seguinte e resolveu engendrar 
plano que libertar pudesse a jovem subjugada por decisões 
autoritárias e de qualificações no oportuno redundante como 
apenas inqualificáveis. Procurar jovem de tais credenciais 
em figura distinta não era opção pela cordialidade à prezada 
amiga, que serviço idêntico ou melhor faria e com a vantagem 
da proximidade em amizade sincera. Portanto, etapa por 
cumprir seria cilada no bom sentido de justiça que pudesse 
libertar indefesa jovem e castigar as ordenantes do tudo e 
nada autoritário justificativo. Heterónimo ainda não revelado 
do jovem criativo aproximou-se da boateira que provocara 
toda esta situação no intuito de a influenciar, subornar caso 
necessário se impusesse e muito ela adorava o que poderia 
ser visto, pelo menos na perspectiva sua, como financeira 
recompensa. Criar divisões entre as três ou quatro senhoras 
apenas citadas assim por cortesia substantiva, com novo 



boato que envolvesse relação de uma delas ou talvez duas com alguém que não poderia mais aparecer, 
o próprio criativo em pessoa. Isso provocou tais divisões no grupo que este se desmembrou na histeria 
de ocasião em forma de momentos todos como reuniões e, no imediato, diversas pessoas reféns por 
subjugação ficaram enfim libertas, incluindo a jovem alfaiate que, numa primeira fase aceitou nova 
amizade que surgiu num completo aceno à sua percepção mas que foi antecipadamente estudada, essa 
do destino casualidade perante tal heterónimo. Este foi recebido com a semelhança curiosa que lhe disse 
pressentir quanto ao outrora presente na sua vida, simplesmente o tal criativo. Saudades dele e quem 
sabe de ser alfaiate sempre que ele viesse a precisar no futuro que já não veria como possível de surgir no 
seu percurso de vida. O heterónimo comprometeu-se a poder interceder no bom sentido de os juntar mas 
para nova fase, a que estaria mesmo a chegar, iria precisar, sem dúvida alguma, do seu empenhado serviço 
de alfaiate. E só a jovem pela sua frente poderia dar a melhor resposta com toda a sua natural cortesia 
plena de encanto.

Autor: Luís Amorim

DESBRILHO DO SOL
Autor: Rauller

O sol brilha tanto
Que se pelo menos brilhasse
Por dentro
Dos pensamentos dos homens,
Haveria clareza
No seu entendimento.

Talvez seriamos mais puros…
Mas andamos todos
No escuro

Enquanto o sol
Apenas brilha
Sobre os corpos
Encontrados
Assassinados, injustiçados,
Violados…

Mas parece que ele
Não ilumina o suficiente
As estradas, as casas, os becos
De Luanda

Nem as salas de aulas
Onde mentes
São constantemente
Abusadas…

Título: 
Autor: Rauller (Raul Teixeira José)
E-mail: Raulteixeirajose@gmail.com

Biografia

Raul Teixeira José (Rauller) nasceu em Luanda, Angola, lugar onde reside até ao 
momento com os seus familiares. Começou a escrever os seus primeiros esboços 
aos 13 anos de idade. Lançou um livreto de Poemas “Nunca te apaichones*… É 
um erro! ” (2021) que se encontra disponível na plataforma Amazon. 



Uma forma de ver a vida
Autoria: Cristiane V. Porcini

Resiliência

Entendo por resiliência a capacidade que o ser humano tem de conseguir superar 
momentos difíceis na vida. 
Na atualidade, o homem tem passado por situações diversas: desemprego, 
dificuldades para adquirir a casa própria, solidão e outros. 
Auto - estima, otimismo, persistência e coragem fazem parte de recursos emocionais 
imprescindíveis ao homem no mundo de hoje.
A pandemia do coronavirus foi uma grande prova de que o homem, ao se deparar 
com o desconhecido, lançou mão de seu poder de superar obstáculos. 
Com o isolamento social, o homem modificou seus hábitos, reviu prioridades, 
precisou diminuir gastos, valorizou o fato de estar vivo, viu a necessidade de resgatar 
sua fé.
Quando o ser humano passa por grandes dificuldades, ou fica paralisado pelo medo 
ou desenvolve mecanismos para superar barreiras e assim passa a vislumbrar novos 
horizontes, que antes não enxergava.
Ao longo da história, tivemos muitos exemplos de personagens reconhecidos nas 



áreas do esporte, política, arte, religião que venceram limitações e atingiram 
patamares mais elevados em sua vida profissional e pessoal.
Uma bela história de resiliência é a de Stephen Hawking. Quando tinha 21 anos de 
idade foi diagnosticado com uma doença degenerativa denominada Esclerose Lateral 
Amiotrófica (ELA).
Porém, contrariando os prognósticos médicos, Stephen transformou-se em um dos 
físicos mais brilhantes de todos os tempos. Em seus estudos abordou a origem do 
universo. Escreveu um “best-seller” - “Uma breve história do tempo” – lançado em 
1988. E ainda publicou vários livros. 
Assim como um atleta que quebra novos recordes, e impõe a si mesmo novos 
objetivos a atingir, o homem pode elencar novas metas, deixar os maus momentos 
para trás e reconstruir a sua história. 
Mudar o foco do pensamento, buscar conhecimento, estabelecer vínculos afetivos 
pode ser extremamente proveitoso. 
Acreditar em dias melhoras, levar uma vida mais significativa, desenvolver relações 
mais harmoniosas e nunca desistir de perseguir sonhos, torna o homem mais capaz 
de lidar com as adversidades da vida. 

Vida de poeta
Nesta vida de poeta
Cruzas estradas incertas
Noites sem fim
Ruas desertas

Desafias sem medo
O vil opressor
Combates tiranos
Senhores da dor

Amas intensamente
Inesquecivel amor
Sonhos de poeta
Louco sonhador

Suas lágrimas
São dilemas
Viram temas
Belas poesias

Ousas combater
A opressão
A tirania

Conduz a liberdade
Um novo sol
Raiar do dia

Nesta vida de poeta
Voa nas asas da liberdade
Seus versos libertam cativos
Dos porões da maldade

Teu sangue é letra
Vermelha poesia
Palavra que sangra
Que desafia

Ama.
Sofre.
Chora.
Liberta.

Nesta vida de sonhos
Vida de poeta.

AUTOR:ROBINSON SILVA ALVES



BraZil
Sergio Schargel
Rio de Janeiro/RJ  

Uma releitura do poema America, de Allen Ginsberg, contextualizando no atual panorama brasileiro
Sergio Schargel
Brasil eu te dei tudo e agora eu não sou nada.
Brasil quatro reais vírgula zero seis centavos 08 de setembro de 2018.
Brasil não aguento mais minha própria mente.
Brasil quando acabaremos com a guerra fria civil?
Vá se foder com seu fascismo.
Não estou legal não me encha o saco.
Não escreverei meu poema enquanto não me sentir legal.
Brasil quando é que você será do futuro?
Quando você cumprirá as promessas?
Brasil por que suas bibliotecas estão cheias de lágrimas?
Brasil por que os seus museus estão cheios de fogo?
Brasil por que a sua ciência e tecnologia estão cortadas?
Brasil por que as suas igrejas estão cheias de gente?
Brasil quando você mandará seus comunistas pra Cuba?
Brasil afinal eu e você é que somos cidadãos do bem não o outro.
Brasil bandido bom é bandido morto mas só os bandidos pobres e negros.
Brasil por que você é só verde e amarelo?
Brasil por que essa dicotomia?
Veja mais cores.
Brasil fico sentimental por causa da ignorância.
Brasil eu era comunista quando adolescente e me arrependo.
Isso com certeza era culpa do meu professor de história esquerdista que me doutrinou.
Fico em casa dias seguidos olhando o meu feed.
Meu cinema preferido virou uma academia 24 horas (quem vai à academia as três horas da manhã?)
Brasil eu evito contato com pessoas porque você intensificou minha misantropia.
Eu resolvi que não vai mais haver confusão.
Estou muito cansado para lutar.
Estou muito cansado para resistir.
Brasil você me tornou estoico e me forçou a beber bastante já que só assim para usar a indiferença 
como mecanismo de auto-defesa e não aumentar ainda mais meus problemas mentais.
Trabalho dezesseis horas por dia não sobra espaço para lutar pelos meus direitos lutar pelos direitos 
é coisa de vagabundo comunista que não gosta de trabalhar.
Brasil eu sou cidadão de bem não sou vagabundo comunista que não gosta de trabalhar
Mas secretamente também não gosto de trabalhar.
Brasil eu nem sequer sei quais são os meus direitos eles acabam com os meus direitos me fazem 
trabalhar dezesseis horas por dia sete dias na semana sem férias e eu os aplaudo e acho ótimo 
porque estou tão entorpecido que não consigo sequer pensar.
Liberdade é escravidão, guerra é paz e ignorância é força.
Distopia do caralho.
Pensar dá muito trabalho e dói então vamos trabalhar mais e mais.
Não direi as Orações ao Senhor.
Eu não tenho visões místicas e vibrações cósmicas.
O seu deus pode até estar acima de você mas não está acima de mim.
Deus c’est moi.
Você vai deixar que sua vida emocional seja conduzida pelo Instagram?
Se está no WhatsApp deve ser verdade.
Você viu que aquele cantor sequestrou aquele político e juntos estão planejando um golpe comunista 



para tornar o Brasil a nova Venezuela?
Estou obcecado por canais de Youtube.
Eu os vejo toda hora.
Brasil pra melhorar basta acreditar
Está sempre me falando de como para melhorar minha vida basta eu acreditar.
Cada vez menos acadêmicos e cada vez mais coachings.
Os banqueiros são sérios.
Os militares são sérios.
Todo mundo é sério menos eu.
Se foi torturado é porque mereceu.
Homofóbico? Eu tenho até amigos gay.
Não sou preconceituoso, mas...
A Venezuela se ergue contra mim.
Meus recursos nacionais consistem em 64 mil assassinatos e 186 milhões de analfabetos funcionais.
Nem falo das minhas prisões ou dos milhões de desprivilegiados que vivem nos meus vasos de 
flores à luz de quinhentos sóis.
Mas vou descriminalizar as armas.
Isso deve resolver.
Ambiciono a Presidência por ser protestante.
Religião e política são sinônimos.
Brasil como poderei escrever algo neste seu estado de bobeira?
Continuarei como Henry Ford meus versos são tão individuais como seus carros.
Brasil a massa está com você.
Brasil vamos assistir a democracia morrer de forma democrática.
De preferência na televisão seja no Domingão do Faustão ou no Big Brother Brasil.
Mas a vontade da maioria é a vontade de deus.
Brasil eu lhe venderei meus versos de graça. Ninguém pagará mesmo.
Todo mundo que eu não gosto é comunista.
Brasil são eles: os Venezuelanos malvados.
Os Venezuelanos, os Argentinos e esses Cubanos.
A Venezuela nos quer igual a ela.
O poder da Venezuela é insano.
Ela quer tirar nossos carros das nossas garagens.
Ela quer pegar Roraima.
Esses comunistas comem criancinhas.
Vai pra Cuba.
O grande socialismo dela corrompendo nossas crianças.
O socialismo matou sete trilhões de pessoas e um bilhão de crianças e um setilhão de
cachorros e um brasileiro que morava em Miami.
Ele quer nos fazer trabalhar dezesseis horas por dia. Socorro!
Mas nós já trabalhamos dezesseis horas por dia.
Miami vai nos proteger
Ufa.
Ela vai changetheBraZil.
Brasil tudo isso é muito sério.
Brasil essa é a impressão que tenho quando fico o dia inteiro vendo Youtube será que isso está 
certo?
Brasil eu devo fazer o que é certo ou devo ser feliz?
Brasil eu estou cansado.
Me deixe dormir.
Eu quero dormir.
Você não pode dormir.

https://www.instagram.com/sergioschargel/ 
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Me chamo Aline Ferreira do Carmo. 
Segue em anexo alguns de meus trabalhos.

E-mail para contato: alineferreiradocarmo@gmail.com

A jardineira

Magia maior
É plantar semente de mim
No meu próprio imaginário
E colher alma-flor
Do jardim do meu sentimento

A falta que você me faz

Te procuro nos seus bordados, nos seus 
perfumes e nos seus sapatos
Coisas que você não usa mais
Te procuro dentro de mim, nas minhas 
memórias, no meu sentir
Sou pessoa que você não reconhece mais
Deitada num leito de esquecimento, 
padece
Não posso estar no seu lugar
Não posso respirar por você
Só posso chorar por nós dois
Rezar para um Deus que não me escuta
Pedir para um povo que não me ajuda
Sofrer de morte ainda vivo

Uma vida feliz

A vida é tão viva em você
Que eu queria que a sua vida 
vivesse em mim
E a gente ia viver pra sempre
Pra sempre a vida um do outro
Feliz

Verde

Olhos verdes
Num mar verde oliva

Num país verde de destruição
Irrigado por lágrimas verdes apodrecidas

O lugar do futuro, esperança verde que nunca chega

Biografia: Aline Ferreira do Carmo, 23 anos, é natural do estado de São Paulo-Brasil e
estudante de Direito pela UNESP. Desde pequena gostava de palavras bonitas e pessoas gentis

e tenta demonstrar isso através da magia da poesia.



O tigre na colcha
 
Era uma tarde muito quente. A poeira das fábricas flutuava através do ar e ia parar no quintal de 
Dona Leonora. Já com 80 anos, a corcunda senhorinha tinha enfrentado muitas coisas, mas com 
certeza, a que mais a irritava era aquela maldita poeira. Constante e suja, vinha como um castigo. 
Quem também sempre aparecia à tarde era Celinha e a filha, Naara. Traziam sempre comida 
fresca e fofoca. Era o que ocorria neste momento, na cozinha de Dona Leonora.
− Eu não sabia de que marca você queria então comprei a que a minha vizinha indicou. – Dizia 
Celinha, passando álcool nas compras freneticamente. Tinha ficado mais preocupada desde a 
morte do marido, de infecção hospitalar ou alguma coisa assim.
 −Pra mim o mais barato serve. Nem sei pra que tanto trabalho com essas compras menina, 
deixa assim. Semana que vem eu começo a ir no mercado eu mesma.
 −Que isso mãe. Já te falei que não dá! Lá fora tem uns bichinhos no ar, que se te pegam 
te matam! - A fala ríspida foi abafada pela máscara de pano que a mulher de meia idade usava, 
cobrindo seu nariz e sua boca.
 −Olha só pra sua mãe, toda medrosa. Não foi assim que eu criei. – Debochou, aos 
cochichos,  Dona Leonora para sua neta Naara.
 A senhorinha nunca entendeu o porquê de se colocar nomes tão extravagantes em criança 
de bairro. Por isso tentava não dizer o nome da neta em voz alta. Preferia não cometer erros de 
pronuncia a ser chamada de senil. A menina, que usava uma máscara cheia de flores do mesmo 
modelo que sua mãe, não tirava os olhos do celular, mas esboçou um sorriso ao ouvir a voz da 
avó.
 − Você tem que ver notícia séria mãe. Jornal de qualidade. – Dizia Celinha, enquanto 
continuava sua luta contra os seres invisíveis que moravam nas compras.
 − E eu faço o quê a tarde toda? – Dona Leonora soava indignada - Hoje mesmo vi que um 
homem matou a amante grávida e escondeu o corpo no mato. Um bando de criancinhas que 
estavam em excursão acharam estranho o cheiro e descobriram o corpo. Foi aqui, pertinho da 
gente.
 − Não to falando de jornal pinga sangue mãe! Já bastam as tragédias da nossa própria vida.
 −Tem que ouvir as histórias dos outros pra saber como o mundo funciona menina.
 − Olha o que aconteceu com o meu marido. Olha o que aconteceu com o seu. Morto aqui 
dentro dessa casa, enquanto a gente dormia. Eu sei muito bem como o mundo funciona.
 − O vô morreu aqui? – Naara despertou do transe. Do mês passado pra cá vinha vendo 
muitos filmes de terror. 
 − Podia ter acontecido com qualquer um. – Dona Leonora tentou  tranquilizar a garota.
 − Como com qualquer um? O cara chegou na surdina Naara. Ninguém viu nem ouviu nada. 
Fez um corte certeiro no meu pai e saiu sem ser visto. No dia seguinte sua avó acordou gritando 
do lado do corpo.
Naara sente um arrepio e olha para a avó. A senhora não parece preocupada, e com um tom de 
deboche pergunta à Celinha:
− E como você lembra de tantos detalhes se você era só um nenénzinho?
− Ué, eu já te ouvi contando isso umas mil vezes.
− Então parece que você ouviu as histórias dos outros pra saber como o mundo funciona. – 
Encerra com um sorriso quase orgulhoso.
O desconforto fica estampado no rosto de Celinha, que caiu perfeitamente na armadilha da mãe. 
Impaciente, responde:
− Oh mãe, por que você não mostra os seus bordados pra Naara, hein? Ela adora desenhos.
A idosa e a menina decidem não enfrentar Celinha nesse estado, vão até o quarto e estendem 
os bordados na cama. Um nitidamente se destaca. Um tigre ocupando uma colcha inteira. 
Majestoso e imponente, amedrontava mesmo estando preso dentro daquele tecido. A imagem 
traz lembranças à Dona Leonora.
− Sabe menina, isso me lembra de uma história que uma conhecida minha me contou uma vez, 
na minha época de feira. É sobre um homem que decidiu criar um tigre dentro de casa. Comprou 



um  filhotinho de um traficante de animais, pagou barato até. Primeiro colocou ele numa 
jaula. Dava de mamar e abraçava. Mas o bicho foi crescendo e quando começou a se rebelar 
o homem  usou de  violência pra cima da fera. Só dava comida se obedecesse e se visse algum 
dente pra fora começava a bater até ver o sangue escorrer. Com o tempo o tigre se acalmou, 
ficava todo encolhido num cantinho. Atingiu seu porte máximo com a maior tranquilidade. Um 
dia seu dono esqueceu a jaula destrancada, saiu correndo com medo de alguma coisa horrível 
acontecer, mas encontrou a fera ali, deitadinha no seu cantinho. O mesmo erro voltou a se 
repetir, e mesmo tendo a oportunidade de fugir o tigre permanecia sempre no mesmo lugar. 
Passado um tempo o grande gatinho passou a oferecer carinho a seu dono, lambia suas botas 
e dava a patinha, ganhando assim sua confiança. Já não dormia mais numa jaula suja, mas 
na cama do dono, comia na sua mesa, assistia a sua televisão e lia o seu jornal. E no dia mais 
despretensioso, no momento mais acolhedor, no meio de um beijo, o tigre mostra suas presas. 
Só o que encontraram foi um corpo dilacerado e o tigre, na sua jaula, no seu cantinho.
A menina pareceu não ter prestado muita atenção. Ouviram o chamado de Celinha, dizendo que 
já havia acabado sua limpeza. Despediram-se sem se tocar. Naquela noite, como em todas as 
noites, antes de dormir coberta por sua colcha felina. Vai dormir, esperando sonhar com tigres e 
homens mortos. 

Medo profundo
Abria caminho entre os passantes apressadamente, quase de forma bruta, uma mulher 
baixinha de cabelos encaracolados e olhar aflito preso nos óculos. Isso não era de seu 
feitio, mas tinha medo de se atrasar. Esse sentimento não vinha do relaxo de quem 
deixa tudo pra última hora ou algo do tipo, mas sim pela ansiedade e pela importância 
do evento de hoje. Nair tinha lido as manchetes da semana passada: “Exploração em 
alto mar pode revelar novas fontes de energia”, “Novas reservas minerais a caminho?” 
e “ Porquê se preocupar com kaijus”. Tudo  demasiadamente focado em aspectos 
econômicos ou muito sensacionalista, tudo  brasileiro demais. O resto da comunidade 
internacional não tinha esperanças de grandes descobertas científicas vindas de uma 
expedição brasileira ao fundo do mar. Eram estas as divagações que encobriam a mente 
de Nair enquanto tentava chegar ao porto de Santos para embarcar numa lancha que a 
levaria à plataforma em alto mar centro da missão, a Colônia .
Seria de se estranhar toda a falta de pompa com que tal profissional chegava ao porto. 
Apesar de  possuir uma carreira brilhante,  Nair era cientista num país que desprezava 
ciência e isso por si só já explica muita coisa. Mas por mais que saibamos muito de uma 
pessoa, o que a define geralmente é o que ninguém  sabe, um segredo. Com Nair não 
era diferente. Envolvida num acidente de carro obscuro durante a juventude, nunca mais 
dirigiu, nunca mais sorriu,  nunca mais foi a mesma. Sempre fugindo do assunto, deixou 
de ser questionada sobre e deu continuidade a sua vida como estudante da vida marinha. 
Colocava suas lentes de contato e seguia o único caminho possível, em frente. 
Para ela e para muitos outros, hoje era um dia de esperança. Pela primeira vez a Fenda 
de Santos seria explorada por uma humana. Para os desinformados, tal anomalia surgiu 
há 5 anos, acompanhada de mais 3 irmãs espalhadas pelo mundo: a Fenda Japonesa, a 
Fenda Silenciosa do mar russo e a Fenda Central da costa oeste americana. Quando do 
seu aparecimento, geraram muito alarde e teorias da conspiração. Depois de 1 ano, uso 
de sonares e mapeamento marítimo descobriram que eram apenas aberturas dentro 
de túneis submarítimos que sempre existiram. Tal constatação não afastou os interesses 
nacionais sobre possíveis ganhos que poderiam obter com a exploração de tal aparição. 
Estados Unidos, Japão e Rússia se apressaram na exploração de suas fendas, enquanto 
o Brasil discutia o direito da iniciativa privada exterior de realizar tal atividade em suas 
águas nacionais. Depois de 3 anos e dezenas de incursões humanas dentro de tais 



anomalias, as fendas irmãs da de Santos permaneciam uma incógnita para a humanidade, 
sem resultado conclusivo do que havia nelas. Seus antigos exploradores deixaram os 
projetos em aparente desistência por falta de resultados e seguiram com suas vidas, 
tendo filhos e deixando tudo isso para trás.  Isso gerou uma boa desculpa para o governo 
brasileiro, que ainda não havia montado força tarefa única de exploração e estudo de sua 
própria fenda. Mas, como os políticos dizem,  não se deve olhar para o passado. Agora 
havia recursos e pessoal organizado para a pesquisa de tal anormalidade.
A viagem para a Colônia foi rápida, já que  Nair estava com o pensamento distante, na vida 
e morte de um polvo mimicus, capaz de camuflagem , sua última pesquisa. Chegando, 
foi rapidamente direcionada para a sala de reuniões principal. Não pode deixar de notar 
que a  vista do centro de operações sempre a impactava negativamente. Quem soubesse 
da demora de sua construção e da enorme quantidade de dinheiro nela gasta jamais 
imaginaria sua precariedade. Portas rangendo, sinais de ferrugem e equipamentos 
obsoletos, porém nunca faltava champanhe. Entrando na sala de reuniões seu desgosto 
só aumentou. Nela estava Eduardo, chefe da operação, gestor indicado pelo presidente e 
sem competência nenhuma para o cargo. Ele mal frequentava o lugar, mas ela deveria ter 
imaginado sua presença ali, dada a importância do dia para o governo. Ele fingiu que não a 
viu e continuou o discurso de onde estava:
- ...por isso gostaria de agradecer a todos os militares da Marinha, por sua ajuda, coragem 
e pelo seu esforço em espantar jornalistas intrometidos há há há. Também gostaria de 
agradecer às cobaias há há há do nosso teste, pessoas muito inteligentes e bem pagas que 
vão trazer orgulho pra nação. Que Deus abençoe o presidente e as riquezas que vamos 
descobrir hoje. Amém?
O resto da equipe aplaudiu de forma desanimada. As cobaias a quem Eduardo se referia 
eram Dra. Nair e Dr. Lourival, os escolhidos para tripular Sabará, o submarino feito 
especialmente para esta missão. Os olhos de Nair buscavam por Lourival e foram o 
encontrar no fundo da sala, com a cara enfiada num computador. Foi até ele e perguntou o 
que achava do discurso de Eduardo. Com um olhar sarcástico ele respondeu:
- Já ouvi o mesmo discurso em outras bocas, todas cheias de cáries. 
 Nair sabia que ele falava pouco, mas não podia evitar a curiosidade na personalidade 
de seu companheiro de viagem.  Lourival tinha 55 anos, casado há 100 e especialista em 
engenharia naval. Ele era um dos responsáveis pela construção de Sabará, submarino de 
alta velocidade e resistência, feito de metal reforçado e com acréscimo de muitos outros 
detalhes extras, específicos para enfrentar a pressão esmagadora do fundo do oceano. 
Ela sabia que muito mais que uma questão profissional, a expedição representava uma 
questão de honra para Lourival. Ele viu seu olhar perdido e perguntou:
- No que você está pensando? Sabe que vou precisar da sua total concentração lá embaixo, 
certo?
- Eu não vou te deixar na mão. É só que quanto mais eu chego perto desse lugar mais eu 
penso no meu passado, nas minhas antigas pesquisas, como nos polvos que se camuflam e 
rêmoras.
- Rêmas? Disso eu nunca ouvi falar. – Parecia genuinamente curioso.
- Rêmoras. Nelas eu penso menos. São comensais, peixes que vivem nadando colados a 
grandes predadores, como tubarões. O trabalho que dá pra pegá-los não vale a energia 
gasta pra isso. Então eles vivem ali, irritantes e protegidos.
- Conheço uma ou outra pessoa que se encaixaria na descrição. – Fez sinal indicando 
Eduardo, que abria uma espumante. Sorriu pelos cantos da boca, e nesse momento Nair 
decidiu que gostava dele.
As horas seguintes foram gastas em preparativos imediatos: veste dos trajes especiais, 



verificação dos sistemas de navegação de Sabará e revisão dos procedimentos a serem 
realizados uma vez na fenda. Depois de uma despedida simples entre a  tripulação 
de Sabará e os trabalhadores da Colônia, e de mais palavras vazias de Eduardo,  Nair 
finalmente partiu.
Lourival comandava os controles de navegação, Nair as análises ambientais. Foram 
descendo, descendo, afundando numa imensa escuridão. A despeito do que mostram 
filmes de fantasia, o fundo do oceano pode ser um lugar muito hostil, com a pressão da 
água podendo esmagar o corpo de um ser humano rapidamente, com animais pouco 
estudados pela ciência, com expectativas perigosas. Aproximaram-se da Fenda de Santos 
rapidamente, e com todas as funções de Sabará ativas e normais, decidiram adentrá-la 
de uma vez. 
Apesar dos vidros que compunham o submarino, o breu total fazia com que, mesmo 
com refletores, se direcionassem totalmente pelos equipamentos de navegação. Já 
haviam se passado 10 minutos desde que estavam lá dentro e nada. Nenhum som, 
diferença brusca de pressão ou detecção de ser vivo. Só existiam o silêncio e o vazio. 
Nair começou a  divagar novamente, dessa vez com menos controle. Lembrava-se 
daquele dia de sua adolescência, das luzes, do barulho, o completo oposto do que 
sentia agora. Estava no lugar mais distante do mundo, daquilo, e mesmo assim não 
conseguia se esconder. Foi tirada desse devaneio pelo som que Lourival fez. Foi como 
um soluço, um grito cortado. Virou o rosto em sua direção e viu algo. Não era detectável 
pelos sonares nem qualquer outro equipamento. Mal era visível, de fato apenas um 
borrão, algo longo e parado que estava em frente a Lourival. Um homem. A figura foi 
ficando mais nítida enquanto os dois a encaravam, adquirindo cores e formas faciais. Era 
Lourival. Estava vestido com macacão de mecânico, tinha cabelos mais longos e olhos 
amarelos, mas era ele. Lourival ao seu lado, Lourival do lado de fora encarando Lourival 
do lado de dentro. Não fazia sentido. Percebeu mais intensidade em seus olhares, dois 
Lourivais em disputa, o seu perde e desmaia. 
A coisa olha para ela, vai em sua direção. Fátima abaixa os olhos para os controles, 
tentando relatar ao controle da missão o que está havendo. Sem sinal. O protocolo é 
descrever  os acontecimentos para posteridade. Pega o gravador com mãos tremulas e 
começa.
-Aqui é a Dra. Nair. Criatura não identificada... – Para ao perceber uma sombra sobre si. 
Chegou a sua vez. O poder da fala e do raciocínio a abandonam. Mesmo sabendo que 
não deve, não pode evitar olhar, não está sob seu domínio. Vê a si mesma se formando, 
mais jovem e de óculos. A coisa a olha e é como se a tocasse, como se a desejasse. 
Fátima tenta fugir dessa sensação tão incômoda e ao mesmo tempo tão comodista. 
Sente que não pertence a si própria, que é mais do que um dia já foi, mais de uma 
unidade. Tenta uma última vez se desvencilhar disso e é fuzilada pelas lentes dos óculos 
da Nair do lado de fora, agora luminosas. Faróis de carro amarelos. Se perdeu e se foi.
 Só voltou a si quando Sabará chegou a superfície, na Colônia. Não era como se estivesse 
dormindo todo o caminho desde a Fenda, só não estava no controle. Verificou que 
Lourival reagia normalmente ao seu lado, e por mais que quisesse perguntar a ele sobre 
o que havia acontecido lá embaixo, não conseguia. Não queria. De fato, nunca mais falou 
sobre isso com ninguém,  assim como nunca mais falou sobre aquele acidente de carro. 
Mesmo depois de muita insistência para explicações sobre sua misteriosa gravação de 
voz, nunca respondeu a nenhuma pergunta, e assim, depois de muito fugir do assunto, 
foi deixando de ser questionada e, apesar de alguns lapsos de memória, seguiu com 
a sua vida. Se tornou cada vez mais influente na comunidade científica, viajou muito, 
se casou e teve muitos filhos, todos inexplicavelmente nascendo com incríveis olhos 
amarelos.
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Peças
Peças combinadas.
Em espessura de bolha.
É uma amizade talvez.
Ou um castelo medieval. Com o drama 
todo.
Os gorjeios. Guirlandas. A obstinação e o 
desregramento...
Uma mexidinha no dedo mindinho move 
precipícios.
Os cães estão nervosos no matagal com 
saudade da tigela.
O equilíbrio é fatal.
Não dá para apequenar os deslizes.
Balança, balança, balança.
Os intervalos contam por si sós.
Rebuscar de fora dos eixos.
Tudo que é derradeiro salta.
Pinga.
E acena.
Há sempre espaço para as tragédias.
Nada é fácil.
Quando o chão subir, é preciso saber voar.
Ter disposição
De se tornar inalcançável.

trepar
trepar nas árvores até o topo
guardar as asas
chupar uma fruta e encontrar deus
mastigar devagar
extrair o suco e cuspir o caroço
descer não
voltar talvez
não
nunca mais
soprar formiga
roubar um ovo
o tempo ajuda deus a achar seus 
iguais
exercitar o focinho
arranhar o tronco
encarar umas nuvens
calcular a altura cagando
abrir as asas
e aguardar o vento

tum tum
coração não bate mais tum tum
tum tum tum tum
coração é folha
que ora amassa ora alisa
ora amassa ora alisa
estica e se contrai descansa e cresce
pedaço de intensidade
que só paixão esculpe



Catadora de conchas
O mar foi generoso esta manhã
Despejou no fim da praia
- cidadão civilizado – 
o seu lixo reciclável.

Folhas, gravetos, frutos
Da tempestade noturna
E centenas de milhares
De pequeninos tesouros

Catadora de conchas
Um tanto arqueóloga
Acho um vidro aqui
Um caco de argila acolá

Enquanto remexo as conchas
Separo as cores e formas
De todos os tamanhos

As ondas cantam mais alegres
Banhando este cemitério;
Entre sussurros e risos,
Contam histórias de mistérios.

Anos atrás eu trazia
Crianças com seus baldinhos.
Certa vez apanhamos
Pequeninas e delicadas
Conchinhas cor de rosa
Que lavamos e secamos ao sol;
Depois fomos para casa
Acabar a brincadeira.
Em uma tampa de madeira
Colei uma gravura bonita
Escolhida pelas meninas;
Quando secou, ao redor dela,
Espalhamos conchas belas
Agrupadas com tal arte
Que imitavam rosinhas -
Cada qual fez sua parte
Num mimo pra vovozinha

Isto foi há muito tempo.
Neste momento
As meninas já cresceram
E esqueceram.
Eu é que viro menina
E com leves movimentos
Mergulho as mãos na água morna
E penetro no universo
Que ora canto em meus versos.

Sonia Re Rocha Rodrigues - Santos - SP / reginarocha2005@gmail.com



A Fonte da Vida 
 

Tu que possibilitas que haja vida, 

Regendo-a de modo tão eficiente, 

Tornando-a ricamente favorecida, 

Dos seres vivos, mãe benevolente. 

 

És guerreira sapiente e impávida, 

Por tantos maus tratos, resiliente. 

Seiva por nós sorvida tão indevida, 

Donde todo ser vivo é proveniente. 

 

Lute para que ela seja preservada, 

Como um descendente consciente, 

Proteja a natureza, madre amada, 

Esteja de sua finitude, bem ciente. 

 

A nossa existência só será mantida, 

Evitando o consumo inconsequente, 

Em missão efusiva e comprometida, 

Com o bem-estar do meio ambiente. 

 

Aline Bischoff 



INDECÊNCIAS
 

Satisfez a minha boca

Quando me incendiou com carícias

Eram toques de amor

Com sabor de harmonia.

 

Selou mais do que os lábios

Enganou-se ao pensar no simples

Calando as minhas tagarelices

Com mil ideias sobre ti.

 

Singelezas ao luzir

Na indecência do tentar

Inquietudes de corpos almejantes

Diluídos nos abraços infinitos.

 

Rascunhos de fogueira

Na equidade do bem-querer...

Mundos internos em transposição

Desejos de intimidades até o amanhecer! 

Karine Dias Oliveira
Nova Friburgo/ Rio de Janeiro



Primeira sessão
– Então comece pelo começo: é a primeira vez que você faz terapia?
– Sim.
– E o que te motivou a marcar essa sessão?
– Ajudar um amigo que está passando por um probleminha. Eu mesmo não 
tenho nada, pode ficar tranquila: sou bem resolvido, nunca precisei de psicólogo, 
acupuntura, yoga, essas frescuras.
– Ah sim...
– E já adianto que essa será a primeira e última consulta: se você souber a resposta 
ótimo – resolvo o problema do meu amigo e tchau; caso contrário, tudo bem 
também, vou pagar o preço combinado.
– Mas ainda não falamos de preço.
– Certo. Então quanto você vai me cobrar?
– Estamos nos conhecendo hoje e a minha primeira sessão não tem custo. Se 
houver uma próxima, então combinaremos o valor; pode ser assim?
– Pode. Esse seu trabalho parece com o de traficante, a primeira dose é de graça, 
né? – riu.
– Pode-se dizer que sim. Mas agora me conte: o que há com o seu amigo?
Foi quando a expressão corporal e o tom de voz do analisando mudaram e ele 
disparou:
– Esse meu amigo sempre foi um cara certinho em tudo. Queria agradar aos pais, 
professores, namoradas. Sabe aquele tipo de pessoa que tem dificuldade para 
relaxar, que parece ter medo do mundo? Pois é. A criança envergonhada virou um 
nerd espinhudo na adolescência para depois, claro, cursar engenharia de produção. 
Dizia que preferia os números às pessoas e que era muito mais fácil controlar o 
mundo da matemática do que o das palavras, que sempre lhe pareciam vazias e 
desnecessárias. Faz umas semanas, desde que voltou de férias com a Carlinha, sua 
namorada, que ele mudou demais, parece que foi abduzido e trocaram o software 
do seu cérebro. Começou a ler livros clássicos de Machado de Assis, Clarice 
Lispector, Dostoiévski, William Faulkner; é como se um novo portal tivesse sido 
aberto na cabeça desse meu amigo. E falando em portal: você conhece o livro “As 
portas da percepção”, de Aldous Huxley? Ele trata das experiências do autor com 
drogas alucinógenas, nos anos 1950, muito antes que virasse moda com os hippies 
no verão do amor, de 1967. E “Medo e delírio em Las Vegas”? Esse já teve até um 
filme com o Johnny Deep, que fez o papel de um jornalista que viaja de carro com 
um amigo, para cobrir uma corrida de motos no deserto de Nevada; os dois muito 
loucos de drogas. Outra: segundo ele a neurociência recente assegura que o uso de 
microdoses de alguns componentes alucinógenos, presentes no LSD, na mescalina 
e em alguns cogumelos têm ótimo resultados nos sintomas de doenças mentais, 
em especial na depressão e ansiedade.
– Como você deve estar imaginando, todo esse interesse dele resulta de uma 
dessas experiências, que ele chamou de transcendental, no caso, via psilocibina, 
substância presente nos chamados cogumelos mágicos que ele comprou em 
Amsterdã. Transcendental, nas palavras dele, porque o mundo sob o qual se 
deparou foi o de uma viagem de volta ao útero, que depois passou à primeira 
infância até a redescoberta de sua essência no agora. O seu coração se abriu 



para o amor e ele agradeceu pela vida de cada ser humano do planeta; tudo sem 
embriaguez ou alterações químicas desagradáveis, já que ingeriu o cogumelo em 
quantidade, ambiente e companhias adequadas. Nada mal para umas férias em que 
nem ele nem Carla esperavam grandes descobertas um em relação ao outro, pois já 
estamos, quer dizer, eles estão, juntos há sete anos.
– Ele me descreveu ainda como atingiu essa plenitude sensorial, algo sobre uma 
consciência corporal muito forte... Sua visão ganhou cores e dimensões lisérgicas, 
o olfato e paladar refinaram-se por algumas horas; o tato virou uma extensão de 
sua sensibilidade emocional e a audição passou para 5.1, tal qual a nos cinemas 
Kinoplex. 
– Enfim, como falei, ele é um cara muito fechado, introspectivo, daqueles que 
sempre duvidam do seu potencial, com dificuldades para demonstrar afeto. Mas, 
naquela viagem, e agora falo não das férias, mas da “viagem”, a que o modificou 
para sempre, ele teve respondidos todos os seus anseios sobre o que é o amor 
e de como expressá-lo. Obteve certeza do quanto amava Carla e, pela primeira 
vez, conseguiu admitir isso de frente, sem medo de parecer piegas. Na manhã do 
experimento, o seu guia – um amigo de infância e viajante ocasional que há anos 
vive em Amsterdã – indicou que começasse a jornada ouvindo o disco Sgt. Pepper’s 
Lonely Hearts Club Band, dos Beatles – banda que ele nunca tinha prestado muita 
atenção, mas que tem uma obra que se casou bem com as cores e distorções visuais 
que o momento pedia. 
– Mas doutora, como eu estava dizendo, ele desenvolveu novos gostos, não só na 
leitura, na música, no cinema, como até cismou de pintar quadros abstratos à tinta. 
Só que... – congelamento de tela.
– Que ótimo! Essas descobertas então foram positivas para ele, certo? 
– Sim, claro. Mas tem uma parte da mudança que parece não se encaixar bem com 
esse novo ele...
– Hum, me conte.
– É que ele também anda se declarando... Nem sei como falar.
– Algo relacionado às preferências sexuais?
– Não, claro que não! Ele é espada. É que agora ele anda dizendo por aí que virou 
marxista-leninista. É mole ou quer mais? Ele faz pregação no trabalho e para os 
amigos sobre a nova luta de classes no século XXI. Parou de frequentar as reuniões 
do Rotary Club. Acabou com o discurso da meritocracia, do racismo reverso e do 
vitimismo. Doutora, pelo amor de Deus, Deus este que aliás meu amigo parou de 
acreditar: eu preciso saber se o que está acontecendo com o meu amigo é normal.
– Bom, o conceito de normal não existe na psicanálise. E como o tempo da nossa 
sessão de hoje já ultrapassou o horário, que tal continuarmos tratando do caso do 
seu amigo na próxima terça-feira? Acho que podemos ajudá-lo.

Guilherme Barbosa Pedreschi
Carioca, nascido em 1980 e formado em Direito. É procurador federal, escritor e autor do 
livro “Na Estrada com Fidel: o outdoor na Revolução Cubana” (Contradanza, 2018).
https://escreverdatilografando.wordpress.com/

@guilhermebarbosapedreschi

Guilherme Barbosa Pedreschi



Patricia de Campos Occhiucci

Minibio: Professora e Psicóloga, natural de Santo André, reside no 
interior de São Paulo, na cidade de Mogi Guaçu. Foi incentivada por 
sua professora de Língua Portuguesa na oitava série, quando tinha 
14 anos a escrever mais, pois “levava jeito”. Participou de algumas 
publicações da Psiu Editora, como as antologias “Seguir o Sol”, “Dona 
de Mim”, “Meu Coração Agora É Todo Carnaval” e “Aqui no meu 
mundinho”. Contribuiu em publicações da editora Ases da Literatura 
de Portugal, Editorial Eco Literário, Elemental Editoração e Artner.. 
Também de lançamentos das revistas Tremembé, Alcatéia, SerEsta e 
Ecos da Palavra. É colaboradora da revista eletrônica BlahPsi, que traz 
mini-artigos sobre assuntos diversos relacionados à Psicologia para o 
público em geral.

Dores emocionais
Numa escala de dor
De zero a dez podemos indicar
Quando o incômodo físico for
Curativo ou remédio passar.

Mas, quando o que dói é sutil
E os exames não descrevem
Mexe com o ânimo e o brio
Muitos tratamentos não servem.

Porque a causa está no sentimento
Por dentro, nas caraminholas
Traumas, ansiedade, sofrimento
Saudade ou tristeza que assola.

Às vezes, é complexo explicar 
O desgaste, vazio, machucado emocional
Que “entra de sola”, ou bem devagar
E faz da alma moradia funcional.

Toma conta a estranheza
Vem o choro e a indiferença
De uma vela que já foi acesa
Só restaram cinzas e a improvidência.

Sair desse quadro é possível
Com ajuda profissional, familiar
Mas é no indivíduo sensível
Que tudo começa a mudar.

Diálogo é medicamento
Gaze e esparadrapo a ressignificação
Enxergar possibilidades, melhoramento
Unir forças para a recuperação.
 



A LAMÚRIA DO POETA
Adriano Besen

Na tentativa de espantar a urucubaca e encontrar um lugar de balacobaco, resolvi 
sair para tomar uns gorós. Já era quase meia noite, a lua estava dependurada no 
céu e apesar da ziquizira que insistia em me seguir como uma nuvem negra nas 
ultimas semanas, fui à busca de uma birosca qualquer. Eu só queria beber uns 
querosenes e comer uma gororoba que matasse a minha fome.
Eu já tinha caminhado algumas quadras quando percebi que estava sendo 
seguido por um galalau. Fiquei cabreiro com aquele fariseu, pois o cara podia 
estar carregando um trabuco e querer me saltear. Com sebo nas canelas entrei 
na primeira chafarica que encontrei com as portas abertas; um botequim que 
poderia ser indicado ao prêmio espelunca do século. Mas quem sou eu para ficar 
de queixume? Além da pindaíba que eu andava ultimamente, estava vestido de 
maneira bem chumbrega.
Chegando ao balcão da baiuca, pedi uma birita. Enquanto eu esperava, uma 
rapariga remelenta se aproximou toda serelepe me perguntando se eu gostaria 
de fazer um programa. Com minha cabeça em desarranjo e sem muita paciência, 
respondi que adoraria, mas teríamos que deixar para a próxima encarnação. A 
lambisgoia me olhou com asco, saiu resmungando e foi oferecer o seu cabritismo a 
outro camumbembe.
Com fome, pedi um ovo cozido, mesmo sabendo que sofreria um ataque terrorista 
de flatulência até o dia seguinte; mas era o que eu poderia pagar naquele 
momento. O mequetrefe do garçom, para puxar conversa, me perguntou onde 
eu morava e no que eu trabalhava. Fiz de conta que já estava de pileque e sorri 
fazendo o sinal de positivo com a mão. O atendente bocó ficou com cara de bunda; 
minha vontade mesmo era de meter uma pitomba na orelha do enxerido. Comecei 
achar que já era hora de ir para casa. Paguei a conta e antes de sair, precisei ir ao 
banheiro. 
Chegando lá, diante daquela espurcícia, quase vomitei as tripas enroscadas na 
minha poesia. Disse algum sábio que se reconhece uma boa taberna pela higiene do 
banheiro; achei que tinha entrado na fossa da casa do capeta. Ao respirar aquele ar 
impregnado de chorume percebi que havia ingressado no mundo da pestilência. 
Saindo meio entojado do dejetório, percebi que um dos fregueses que estavam 
jogando sinuca era o homem anfigúrico que eu jurava estar me seguido pela rua 
quando entrei naquele lugar. Inicialmente me assustei, mas confesso que me 
senti um pouco esquizofrênico por ter imaginado que o cara estava me seguindo; 
provavelmente ele apenas se dirigia para a mesma locanda xexelenta que eu havia 
entrado. 
Deixei aquele submundo da graveolência para voltar para casa. Apesar da minha 
carraspana, mirei na calçada e comecei a andar. Uma cambaleada aqui, outra 
titubeada ali e fui seguindo o meu caminho. De repente ouvi passos atrás de mim; 
olhei para trás e não pude acreditar no que estava vendo... vendo novamente. 
Aquele sujeito que eu primeiro achei que estava me seguindo e que depois achei 
que era coisa da minha cachimônia, estava realmente me seguindo. Aquilo não 
podia ser uma simples coincidência. Acelerei o passo com a intenção de despistá-lo.



Entrei por uma rua, dobrei uma esquina e cagão que sou me atrapalhei todo e fui 
parar em um beco sem saída. Ouvi os passos se aproximando e tentei me lembrar 
de algum golpe de karatê ou kung fu que eu tivesse visto na TV; mas eu também 
não tinha colhão para atacar um matulão daquele tamanho. Resolvi ficar parado 
rezando e pedindo ao Pai Celestial para me livrar de qualquer iniquidade. Em meio 
à escuridão daquela ruela, vi a silhueta horrenda do homem que se aproximava... 
era o meu fim.
Quando o grandalhão parou na minha frente, me olhou com uma fisionomia 
assustada; ele me parecia desconfiado. Naquele momento a integridade da minha 
cueca já tinha sido maculada. O galalau respirou fundo e me perguntou se eu era o 
poeta que publicava livros e escrevia no jornal da cidade. Confuso e ainda nervoso, 
respondi que sim... e ele me disse que era um leitor apaixonado pela minha obra 
e que estava a noite toda tentando encontrar coragem para chegar até mim e me 
pedir um autógrafo.
Ali, entendi finalmente o significado da palavra “alívio”. O homem carregava 
consigo um livro meu; caminhamos juntos até um local onde tinha iluminação e 
autografei o livro para ele. Perguntei se ele aceitaria me pagar uma bebida, um 
ovo cozido e conversar um pouco sobre literatura. O homem, agora me parecendo 
mais amistoso, concordou se mostrando cordialmente feliz. Após uma estapafúrdia 
noite, ganhei um amigo leitor. A vida é uma poesia bizarra.

A LAMÚRIA DO POETA
Release:  O texto relata o comportamento neurótico e 
implicante de um poeta que sai durante a noite 
para beber e arejar as ideias... porém, só piora as coisas.

Adriano Besen

Biografia

Adriano Besen
Natural de Florianópolis (Santa Catari-
na)
Autor do livro infantil: A história de 
uma galinha
Foi colunista do jornal O Tropeiro
Publicado em Antologias, revistas, 
jornais, blogs e sites.
Escritor e Músico.
Contador de histórias.
Apaixonado por livros.

Facebook: https://www.facebook.
com/adriano.besen.7
Instagram: @adrianobesen



Tempos Sombrios
Cleber Profeta
São Paulo/ SP

Desempregados e desalentados
Seguem à baila bem desesperados
Enquanto em Brasília de braços dados com a 
matilha
Burocratas negociam a partilha
Os braços abertos do Cristo Redentor
Vigiam o trabalho da milícia no bang bang do horror.

O que esperar de tanta melancolia
Nossa bandeira verde amarela tremula enquanto houver democracia
Você não percebeu que tudo já mudou
A relação do amor e ódio se modificou
Redes sociais no caos do inferno trituram
a opinião
Sem medir esforços para checar a veracidade da informação.

O poeta símbolo da concórdia custa acreditar qual o final desta peleja
Sangra quando a injustiça impera soberana aguardando confiantemente na vitória que 
almeja
Porém os dias são sombrios e a morte ronda sem pedir licença 
Não havendo escapatória luta desesperadamente olhando a face da morte na qual lhe ri 
com indiferença
Antes do último golpe o poeta suspira faltando-lhe o ar atravessado pela adaga
As palavras que tanto sobravam-lhe a mente lamentavelmente sucumbiram junto com o 
corpo desfalecido e a mão da morte enfim lhe afaga.

Sedução
Cleber Profeta
São Paulo

Apaga a luz
                    Sentir teu perfume
Velar teu sono enquanto dorme
Expor o sentimento escancarado
O beijo tem sabor
                             Nunca diga que sabia.     

Vem e me seduz
                          Deixa de lado esse ciúme  
Além do mais sinta a energia e se transforme     
Pare de se comportar como um inconformado   
Um vagabundo carente de amor      
                       Magoado com as tristezas e saudades da alegria.



Recordações em 3 dimensões
Cleber Profeta
São Paulo/ SP

Recordando com as lentes do passado
Meus sonhos de criança adormecidos na memória
Pouco a pouco as imagens refletem no painel de espelhos ainda que embaçado.

Brincava com os meus colegas no pátio do colégio
Futebol, bolinha de gude e pega-pega
Evocar lembranças tão saudosas é um imenso privilégio.

Observando atentamente com as lentes do presente
Guio os passos de meu neto sob as lentes do futuro.

Minibiografia

Cleber Luis Profeta nascido em São Paulo no dia 06/03/1973, casado com Regiane 
Teixeira Marcelino, formado Técnico Redator Auxiliar na Fundação Bradesco. 
Tem crônicas e poesias postadas no site www.recantodasletras.com.br, poesia 
publicada na Revista Capivara (número 5/2020) e LetraLivre (número 26/2021), 
crônicas publicadas no Jornal Expresso - Camboriú- SC e poesias em www.autores.
com.br . Sou autor do livro de poesias “As Portas do Meu Coração” pela Editora 
Viseu lançado no ano de 2021. 



Mamãe Pôs suas Armas no Chão
Fábio Dantas Amaral Lisbôa da Silva

não tive pra onde fugir...

a mãe dela já estava
diante de mim
dona de sua sala
lançando-me
o mais nefasto
dos olhares
assim
como se eu fosse
bagaço, pedaço de tábua no mar....

minha expressão
só era bela
na oratória
e nas demais palavras
que eu punha no papel...

mas um coração vagabundo de poeta
não tem lá muito mundo pra guardar
quando confrontado
com aquela
mansão
de quatrocentos quartos
mordomo
e piscina infinita
que mesmo se acabasse
acabaria
em fronteira de bairro nobre...

meu não-corte de cabelo
no qual eu alimentava minhas histórias 
e meus caracóis
parecia
que particularmente
afrontava
a senhora
e seus biscoitos dinamarqueses
e sua xícara de chá inglês
e suas cortinas de panos persas...

olha,
eu tava ali
desarmado de tudo
mas com sua filha
aninhada no peito
que naquele dia levava 
um verso na camiseta
um verso do  belchior
o verso do belchior
outra afronta, creio eu:
“amar e mudar as coisas me interessa mais..”

todas as perguntas já estavam feitas
e a senhora
exausta como se tivesse lutado
contra os trezentos de esparta...

já tinha respondido todas as perguntas
quem é teu pai?
quem é tua mãe?
quem é você?
o quê que você faz?
para as quais nenhuma das respostas
havia agradado...

eu não tava afim de guerra
por aqueles dias...

não tava afim
de convocar toda a capadócia
pra lutar ao meu lado
e nem era preciso...

eu estava apaixonado
e,  mesmo em meio ao apedrejamento
a filha dela
 não havia se desaninhado do meu peito...

a mim
pareceu, em dado momento
que, embora jamais pudesse haver trégua
do tamanho desgosto, desdém e desprezo
que a senhora sua mãe perpetuamente iria me lançar,
ela se deu conta
de que havia perdido não só aquela batalha
desistindo assim
da guerra
que, em  tempo algum depois daquilo
 veio
a seguir.

Fábio Dantas Amaral Lisbôa da Silva, 30, Florianópolis 
(SC). Escritor, historiador e poeta. Licenciado e bacharel 
pela UFPR. Premiado em 51º FEMUP (Paranavaí, PR), 
I Prêmio IFSC de Literatura, I Prêmio VIP de Literatura 
(Maringá, PR), Iniciativa “Poesia no Ônibus” - Balneário 
Camboriú (SC). Atua junto ao Movimento Lev’Arte (UFSC) 
e Movimento Quintall (Florianópolis, SC). Encontre-o em: 
fabiodalsilva@gmail.com 



Não fuja da luta!

Nossa caminhada,
na vida é fácil.
O povo que foge das lutas,
e vai para um caminho mais 
fácil,
que não ajuda em nada.
Não fuja da luta!

Marcos Pontal



Saudações, compatriotas! Vos parabenizo pelo grandioso trabalho. Gostaria de contribuir com 
quatro poemas de amor à pátria, se eles pudessem ser publicados um abaixo do outro, sob este 
título “Poemas de amor à pátria”, e com o pseudônimo de “Getúlio Vandré”. Grande abraço!

Todo brasileiro verídico acaba retornando a Vargas
Como um filho vai ao seu pai
Para ouvir histórias
Histórias de seus ancestrais
História de sua composição
De quem tenta remendar os fatos para descobrir como foi possível a sua própria 
existência
O vir a ser de cada um
Refazendo os passos de Falanges que pisaram esse mesmo chão.
Vindes a Vargas angustiado também
Para recobrar as forças
Pedir perdão
Envergonhar-se perante o seu sacrifício heróico, que nos deste em ato de amor
E em seu vulto pegar emprestado a referência
A bandeira de luta
A fincar alta, brasileira, sobre as cabeças colonizadas dos contemporâneos
Apátridas

-----------

Dornelles

Enfeitando o meu retrato velho 
Do velho eterno em seu terno
Estremeci.
Lembrei o seu pijama listrado
Com a mancha de sangue no lado esquerdo do peito.
Como terá sido aquele dia?
Getúlio, até dormindo, não nos esquecia.
Sua vida que já nos pertencia 
não se esvaiu;
Transformou-se.
Ocupado em zombar da morte,
Fazendo da morte mais viver,
Abraçou o chão que te viu nascer
No encontro que mais se espera:
Fundir-se à terra que se adora
Tornar-se memória de um povo inteiro. 
Getúlio Vargas, brasileiro!
Que por amar-nos tanto
Sacou o seu revólver branco
Como quem bradava “paz!”
E cessou o grito que nos cindia.
Súbito, nos vimos aflitos
E a meio mastro abraçados,
Os contendores da guerra civil,
Ante o gigante que partia em seu cavalo alado
Empunhando bandeira e fuzil,
Atônitos, emocionados,
Clamavam todos “Brasil”!



Voltava ele para as brumas da história
Para a glória e a marcha heróica de 30.
Para as páginas lendárias dos livros.
Em seu senso de responsabilidade histórica teve por último ato 
cessar o motivo de dissenso
Que fraturava o tecido social brasileiro
E nos desunia frente ao inimigo verdadeiro, o estrangeiro ao Norte.
A pátria uniu-se novamente
Num mesmo sopro, uma mesma corrente
E abriu passagem ao descendente do ímpeto desenvolvimentista: Juscelino vinha.
Aos prantos, até os que o odiaram
Se traço de patriotismo ainda havia
Baixavam a cabeça em sinal de respeito
E os sem pátria não viram jeito
Forçados a adiar os planos da entrega do país.

Getúlio nos deu muito do que temos,
Ave, arquiteto do Brasil!
Que as honras e os louros da vitória
Possam enfeitar-lhe a glória
Pelos séculos inteiros que virão.
E quando a Pátria desfilar na avenida 
Das nações mais desenvolvidas
E nenhum filho seu for vilipendiado
Nem a fome bater em nossas portas
Saibas que ao lado da nossa bandeira
Haverá um retrato em riste reluzindo o semblante
Do velho eterno em seu terno
Sempre a olhar por nós.

-------------

Ve esse caminho plano
Que vai do Rio Grande ao Rio de Janeiro
Atravessando Paraná e São Paulo como uma baioneta?
Por aqui passou Getúlio
Em sentido inverso a Ramalho
Cavalgando o progresso.

Cada prado guarda o impulso de bravos tenentes revoltos
De um povo inteiro comemorando os insurrectos
Em sua cruzada por pátria e justiça.

Fez-se a Revolução de 30 à bala!
À bala, se a defendeu
Na reação oligárquica de antigos monarquistas e detentores de escravos.
E da fazenda imensa e sem lei
Getúlio fez a décima quinta potência mundial,
Capital industrial da América do Sul.

Desde Copacabana em 22
Quando tombaram 18 Fortes
Sob o mesmo céu anil;
Desde o espírito do Cangaço



A vingar todas as nossas Canudos
E da Coluna, Prestes a guerrear
Em sua marcha nacional de esperança
Desde o falso grito do Ipiranga
E das décadas de vil exploração colonial que se seguiram
Como continuação de longa tradição
Surgiu Getúlio Vargas
Nacional em todos os sentidos
A portar a nossa bandeira
Para por ordem na casa.

De Minas ouviu-se o fantasma de Tiradentes gargalhar, enfim.
Diz-se que da Paraíba negou-se com tanta força
Que do grito emendou-se adiante o
Pátria ou morte
Em outro desses chãos latinos
E o nativo no meu sangue fez a festa com todos eles.

Nosso Solano Lopez, nosso Bolivar tardio
A fazer Brasil de um acampamento.
Pela lei dos dois terços garantiu trabalho à nossa gente miscigenada
Que jamais havia sido amada
E a usura proibiu.

Não mais gerar no estrangeiro os empregos que se poderia gerar aqui;
Não mais trabalhos análogos à escravidão em solo pátrio.
E do Estado saneou as fontes da corrupção.

Estendeu o voto a todos e todas
E fez do concurso público a sentinela a barrar a entrada de parasitas na Coisa Pública
Sujando com suas porcas botas o chão sagrado.

Malgrado tudo o que lhe opunham, conduziu o Brasil adiante, pela mão
Incólume no momento mais grave da história mundial
Inteiro, potente, com Indústria Nacional.

O pau de arara lotou
Amontoado de gente em vagões
Rumar do Nordeste ao sudeste
E ao Novo Mundo.
Todos com Getúlio

Sangrou o solo para achar petróleo
Ouro negro
E quando celebrávamos tudo isso atingiu-nos o neocolonialismo
E do seu sacrifício, Getúlio,
Postergou-se a invasão estadunidense
Que viria primeiro pelos rádios e televisores e propagandas de todo tipo
Até o triste Homem Etiqueta de Drumond.

Sua memória é, como sabia que seria
Bandeira de luta
Grito nacionalista
E do alto do Cristo Redentor que inauguraste em 31
Abraço o povo brasileiro contigo
Cobrindo-lhe de unidade, amor e esperança
Na ordenação da economia de novo, conduzida por um Estado forte e a serviço do povo.



Nacionalista
A preferir mil vezes Manaus a miami,
Maricá a minessota
Nova Iguaçu a nova york;
Iria todas as vezes que pudesse a Porto Alegre, em vez de pensilvanias vis
E no interior paulista uma cidade com nome estadunidense é o mais perto que quero 
chegar deste pais.
Hei de comer mandioca no lugar de trigo
Jogar futebol como um insulto
E um grito de guerra patriótico
Queimar papai noel em sua roupa de frio nos plenos trinta graus da minha terra
Como colonizadores modernos
E ofender as mulas que viajam e voltam abarrotadas de pacotes
Bugigangas supérfluas
Espelhos que tentam trocar pelas nossas vidas e nossa liberdade de novo
Fincando bandeiras em nomes que não sei ler nos imóveis recém comprados nos leilões 
da nossa pátria
E marcando nossas ruas, nossas camisetas, nossa pele e nossa mente de dizeres e 
fazeres que não nos dizem respeito.
Quero flanar como um brasileiro
A cantarolar canções em portugues - o nosso portugues!
Quero sonhar e amar em cenas nacionais
De literatura e de cinema
E aprender a viver com os meus ancestrais, de feição miscigenada como a minha.
Mas o coletivo que me leva roda em rodas estrangeiras
Quebra peças mil que aqui nao sei fazer
E abastece a combustíveis que nos carecem
Um Gurgel e um Getúlio se reviram em seu túmulo
No passado agigantado da nação
O etanol patrio em desuso
A quimica fina falta
Com uma Amazônia toda de pé
Uma microeletrônica anos luz a nossa frente
No passado de uma Gradiente e uma Positivo
E dói a falta de tudo no Brasil.
Nao mais vassalos servis sugando o nosso trabalho;
Independência ou morte, eles disseram
É hora de deixar a pátria livre
Ou morrer pelo Brasil.



Israel d’Luca
São Miguel dos Campos – AL

a gente sonha pra poder viver
a gente vive pra poder sonhar
a gente vive em um labirinto
procurando a todo tempo
alguma coisa para nos somar

a gente vive pra ganhar e perder
a gente vive para mergulhar
nos mistérios do universo
e distinguir o errado e o certo
pra, no final, alguém vir nos julgar

a gente vive pra poder viver
a gente morre para dar lugar
a alguém que está no caminho
pronto pra viver o destino
que a vida reservou para lhe dar.

tudo que há irá se findar
irá se findar, irá se findar

a gente se reúne pra se ter
na vida, algum motivo de se estar
por dentro de todos os assuntos
sabendo que nada no mundo
é tão exato quanto ao que não há

a gente vive para conhecer
a gente vive como a viajar
pelas nuances desta terra
de trem em trem a vida nos leva
pra gente no final tornar-se star

a gente morre, morre pra viver
a gente morre pra continuar
o ciclo que nos põe à vera
só sei que a morte nesta terra
não passa de um passado a estagiar.

tudo que há irá se findar
irá se findar, irá se findar

a gente corre atrás do que correr
a gente sofre e diz que isso é amar
a gente fica sobre o muro
tentando enxergar no escuro
algum motivo de se encontrar

a gente nasce pra viver e morrer
a gente vive pra poder morar
nas casas que ninguém reside
fazer história, deixar um filme
Pra que, acaso, alguém venha lembrar

da gente como a gente pensar ser
se é que um dia a gente vai acertar
o que de fato a gente reza
só sei que à morte a vida nos leva
pra gente, no final, tornar-se star.

tudo que há irá se findar
irá se findar, irá se findar...

https://www.portalescritores.com.br/israeldluca

A gente nasce pra viver e morrer



Distante
Israel d’Luca
São Miguel dos Campos - AL

olhares dissonantes entre olhares distantes,
constantes,
semelhantes ao sentimento que não se define
e a lágrima que se exibe
mas não quer se expor.

lugares distraídos em seu silêncio cálido,
guardado,
serrado pela fúria do vento que se aproxima
e a luz do sol, raríssima
nos dias de se opor.

hoje, o vento está lendo o meu rosto parado no ar

mas, as cabeças pensantes, nas ruas sonantes,
gritantes,
despidas da ignorância cruel que reprime,
à beleza da lua, extingue
o que for dissabor.

https://www.portalescritores.com.br/israeldluca

Liberte-me
Israel d’Luca – Poesia – de 19 anos a 39 anos

eu não posso ficar vendo o sol cair no mar
sem que eu me lembre de você
não posso deixar a lua luzir
sem que eu me lembre do seu olhar a me vigiar
não posso ficar olhando as estrelas
sem ter você para me atingir feito estrela can-
dente
não posso sair por aí
sem ter você pra me mostrar as vias que me 
levam até você
não posso ser o meu ser
se o meu ser está preso a você
então, liberte-me!
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