
A

Y

F

K

K

B
L

D

R

CC

W

O
M M

n

N

b

z

v

s
j

U
d

q

q

E

E

G
Q

u

Z

n

v

o

g

c
i

y

r
f

l

e
w

I

P

X
H

S

J
J

h

x

K

V

dauniso
CLUBE  LITERARIO

coletânea de obras dos alunos do
curso de Letras

Volume 1

OrganizADORES

Denise Lemos Gomes

Fernando Moraes



Y R

A

tK
B D

C

On

N

b

d

p
q

G

QXS h

K

V

Lançado em 2016, o Blog do Aluno da Uniso trouxe grandes inovações,
permitindo ao aluno escrever, publicar vídeos, contar suas experiências e
interagir com seus amigos da Universidade ou de fora nas redes sociais.
O que a gente não previa é que o Blog seria um celeiro de promissores
escritores, que dia-a-dia publicam suas produções literárias, conquistando
significativa audiência a cada texto.
A partir destas publicações, durante uma conversa com a Coordenadora do
Curso de Letras da Uniso Denise Lemos Gomes, surgiu a ideia de reunir estes
e novos trabalhos em um e-book que possa ser baixado e compartilhado
com outras pessoas. 
No período de quase dois meses, foram produzidas mais de 70 obras. 
Alguns autores escreveram mais de uma. No fim, selecionamos 40 textos
de alunos e ex-alunos dos cursos de Letras da Uniso.
A convite da guerreira professora Denise, entra em cena o ex-aluno João
Paulo Hergezel, que possui vários livros publicados e também administra a 
editora Jogo de Palavras, pela qual o e-book será publicado.
Com a colaboração da aluna de Publicidade e Propaganda 
Mariane Schiming, que elaborou a arte de capa e diagramou o e-book,
fechamos o projeto, intitulado “Clube Literário da Uniso – Seleção de 
obras dos alunos dos cursos de Letras da Uniso”.

Esperamos que se deliciem com ele!

APRESENTAÇÃO

Fernando Moraes
Jornalista
Diretor da Acesso Livre Comunicação
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Palabras.
Que anuncian las despedidas anticipadas.

Que explotan en mil pedazos cuando se callan.
Que suben por tu garganta entrecortadas.

Que matan.
(Amaia Montero)

Palavras Iniciais

PREFÁCIO



Palavras: eis o cardume que aviva a correnteza do destino daqueles que
são despertados a seguir o curso das Letras. Seja pela Literatura, seja pela
Linguística, as palavras se tornam as colegas de trabalho inseparáveis dos
jovens beletristas que se empenham à docência, à revisão, à tradução, à
edição, à roteirização, à pesquisa e às atividades correlatas.
Como melhores amigas que são, as palavras pediram aos discentes
 e egressos da Licenciatura em Letras da Universidade de Sorocaba que 
fossem imortalizadas. Para tanto, as palavras encorajaram corações e
atiçaram criatividades que se manifestaram em contos, crônicas, artigos
de opinião, roteiros, poemas e textos que sequer necessitam de definição;
as palavras, por si só, já se definem.
Neste livro, temos palavras de honra, que declaram compromissos sinceros 
de forte afetividade a você que nos lê; palavras de ordem, que reivindicam 
um pensamento crítico e interpretativo, possibilitando sua coautoria. 
Medimos nossas palavras para que, com a prudência do bem-escrever,
não tenhamos soltados meias palavras, tão vazias ao seu imaginário.
Ademais, afirmamos que, ao invés de tirar a palavra da boca do próximo,
antecipando-nos em dizer aquilo que estaria sendo processado na mente 
do outro, optamos por oferecer palavras explosivas. Este livro é, portanto, 
um convite irrecusável para que você, leitor, lance sua isca às palavras e 
enriqueça sua pescaria cultural a partir das que terá prazer em fisgar nas 
páginas seguintes.
Esperamos que essa pesca, mesmo que solitária, seja abundante. Deseja
mos também que a rede criada seja mantida e lançada em águas cada 
vez mais profundas, captando novas palavras e capturando, com as 
possíveis interações, outros alunos e ex-alunos. Assim, veremos os peixes 
se multiplicando no Clube Literário do Curso de Letras da Uniso.

Denise Lemos Gomes,
Coordenadora do Curso de Letras da Uniso,

 João Paulo Hergesel,
administrador da Editora Jogo de Palavras.
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Qual o problema?
Fonema?
Morfema?
Resolução?

E o que teria minha voz
Por hora atroz

Decerto linda, marcada, regada por sua origem
Indígena, mulata, bandeirante: Meu Deus me deu vertigem!

Parece simples pensar no certo
Quando certo é apenas o incerto

Afinal, o que seria o certo e o falar errado?
Gaiteando um pouco ou desafinado?
Falando às pressas, ficando louco?

Ou na calmaria, beirando a melancolia?
Certo? Errado!

Errado? Não sei...
Será que no fundo, o certo não seria o errado

E o errado não seria o certo?
Já que o certo não é por seus falantes o propriamente dito,

De que fale avaliar esse bendito?

Norma Padrão
César Fantini
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Pupilas distraídas
boca suja, baixo e vil

de pele manchada e vermelha
demente, de mente destruída.

Hoje não pude me ver.
Meu espelho está em cacos

E não refletem o nada
E não refletem nada

Nem meus dedos tortos,
nem meus lábios roxos,

nem meu coração gelado,
nem meu sangue coagulado.
Nem a vida e nem a morte.

É tudo a mesma coisa.

Jaz, Paz
Lucas Garrido



Sonho sonha sem saber
Se só sonha se só vê
Se só vive sem sonhar
Ou se sonha sem viver.

Sonhos são só sensações,
em suma sem sentido,

Ou são ensurdecedores 
Esses santos sacros sonhos?
Sonhos certos são sucessos
que sucedem certos versos

Que semeiam em solo feraz
Só certeza, raciocínio.
Mas será que sonhos

super secretos
Sem cimento,
sem concreto,
só essa selva
de deserto

Sabem se são insuspeitos?
Se é que são exatos,

esses sonhos
Sem cérebro, bem decerto
Que sangram em excesso

São só sonhos, 
fantasia.

São sementes, são incertos ;
Certamente sem mistérios.

Certos sonhos são sucessos,
Certos sonhos:

cemitérios.

Meu Cemitério
Lucas Garrido



- Chasing: Tell me your 
story in six words ...
Henrique José

- Chasing: Tell me your story in six words ...
A

Child
Growing
Learning
Dreaming

Repeating ...



Eu sou da geração que veio pra afrontar
Pra falar de abortar
De descriminalizar

Eu vim pra problematizar
Sou a geração high tech

Geração Iphone
Geração Ipad

Geração da mulher que diz não
Que breca homem sem noção

Que não se prende ao seu padrão
Geração comunista

Que é feminista
E então, altruísta

Contra qualquer tipo de preconceito
Esse eu não aceito!

Seja com negro, gay, lésbica, transgênero ou bi
Com qualquer coisa que impeça o outro de sorrir

Eu sou dessa geração
Que bate de frente com a sua opressão
Que te faz pensar e alcançar evolução
Eu sou da geração que pede mais amor

Que pede pra acabar com a dor
Seja ela qual e de quem for

Quem Eu Sou
Maria Alice Matsuo Tijon



Triste, revoltante
Governo falho, decadente
Com medo impertinente

Eu quero ser professora, presidente!
Por que afronta?

Amedronta?
Oprime?
Reprime?

"Vamos acabar com o professor?"
Propôs o governador

De um governo opressor
Contra aquele que leciona por amor

Eu vim por amor
Eu estou por amor

Não quero me decepcionar, por favor
Fico sem saber o que fazer

Para qual lado correr
Apenas quero exercer 

A profissão que completa meu ser
Eu vim por ser artista
Por não ser egoísta

Eu vim para mudar o mundo
Eu vim para ir mais fundo

Eu vim pra ensinar a criticar
A perguntar 
A questionar

Sem Saber Como Será (Fora Alckmin)
Maria Alice Matsuo Tijon



E nunca aceitar
Aceitar governo abusivo
Aceitar falta de respeito

Aceitar o sistema invasivo
Aceitar algo dentro do peito
Foi isto que te incomodou? 

Foi isto que te estreitou?
Você precisa dar um basta?

Nessa gente que pensa de forma vasta?
Eu sou cria de um bom professor

Todas as profissões dependem dessa classe de trabalhador
Vamos poupá-los da dor

Da dor, do sofrer, do ardor
Eu estou com essa gente

Que ensina pessoa a ter mente
Eu estou com você, educador

Contra todo esse amargor
Força, fé, determinação

Contra qualquer repressão
Essa luta é vossa
Essa luta é nossa

Estou junto aos professores
Trabalhadores

Todo o apoio estudantil
Ainda confio em ti, Brasil



Bala Perdida
Damaris Moraes

Bala perdida no meu peito,
Feriu meu coração,
Ruas da cidade,

Bares, lanchonetes e mercados,
Favelas, morros e bairros luxuosos,
Ninguém está livre da violência,

Ninguém está livre do mundo que construímos.
O que será de nossas crianças amanhã?

Será que elas ainda existirão?
Será que nós ainda existiremos?
Bala perdida em minha cabeça,

Feriu a minha mente,
Fazendo-me pensar num mundo totalmente mudado;

Violência na própria escola,
No próprio trabalho, no próprio lar em que vivemos.

Desemprego aumentando,
A fome apertando,

O dinheiro acabando,
Onde estão as nossas famílias?

Onde está a nossa paz? A nossa alegria?
Bala perdida em minhas mãos,

Feriram meus dedos,
Eu vi meu trabalho e tudo que conquistei



Acabar naquele momento, em minhas mãos
Ensanguentadas com o sangue de minhas veias,
Tudo o que suei, tudo o que lutei para conseguir,

Toda a vida digna que dei à minha família,
Todo amor e carinho que construí,

Toda a minha história feita com amor,
Tiraram de mim a minha vida…
Bala perdida no meu coração,

Feriram meus sentimentos,
Crianças sem um lar, sem uma família,

Pedindo esmolas nas ruas,
Enrolando-se em folhas de jornal e as fazendo de cobertor,

Necessitando de carinho, de atenção,
De um gesto de amor, de compreensão,
Idosos que nunca mais tiveram um lar,
Abandonados pela sua própria família,

Pessoas sem tempo, nem para dar um último suspiro…
Bala perdida no mundo,

Feriram todos nós,
Trouxeram a guerra, a violência,

A mortalidade infantil e muitas outras dores,
Uma brutalidade sem igual nos próprios corações,

Uma vida sem destino, sem rumo.
Perdidos estamos, neste mundo,
Sem paz, sem abrigo, sem luz!

Com medo, vivendo uma terrível realidade,
Aceitando tudo e se calando para o mundo.

Bala perdida no ser humano…
Até onde mais iremos chegar?!…

p



Eu ainda sou uma criança...Por favor não me machuque
Eu preciso de colo,

Eu preciso de carinho e afeto,
Eu preciso de amor.

Eu ainda sou uma criança...Por favor não me machuque
Não faça de mim o seu brinquedo,

Não me use como um objeto,
Não bata em mim.

Eu ainda sou uma criança...Por favor não me machuque
Não brinque com meus sentimentos,

Não brinque com meu amor,
Não tire sarro de mim.

Eu ainda sou uma criança...Por favor não me machuque
Não me faça chorar,
Não me faça sofrer,

Não me faça sentir ódio.
Eu ainda sou uma criança...Por favor não me machuque

Não faça de mim uma pessoa que eu não sou
Não brigue comigo impondo ordens,

Não me mostre a violência.
Eu ainda sou uma criança...Por favor não me machuque

Me abrace,
Me dê um ursinho de pelúcia,

Me dê um bichinho de estimação.
Eu ainda sou uma criança...Por favor não me machuque

Me dê uma música para eu escutar,
Me dê um brinquedo para eu brincar,

Me dê colo para eu chorar.
Eu ainda sou uma criança...Por favor não me machuque

Eu sou inocente,indefesa,
Não conheço o mundo,
Me pegue com carinho.

Eu ainda sou uma criança...Por favor não me machuque
Apenas cuide de mim.

Eu ainda sou uma criança...
Por favor, não me machuque
Damaris Moraes



O Reclamão
Tamara Cristine de Araújo

O Reclamão não tem uma vida rica, 
mas não tem uma vida pobre
Não tem o lar dos sonhos, 

mas tem uma casa
Não tem a família perfeita, 

mas tem uma família
Não tem a esposa exemplar, 

mas tem uma companheira
O Reclamão não está com os bolsos cheios, 

mas não está com a carteira vazia
Não está com dinheiro sobrando na conta bancária, 

mas não está com a conta negativa
Não está conseguindo descansar o quanto gostaria, 

mas dorme todas as noites
Não está sempre rodeado de pessoas boas, 

mas não está sempre sozinho
O Reclamão não está com as parcelas quitadas, 

mas não está com as contas atrasadas
Não está em forma, 
mas não está doente

Não está confortável, 
mas não está sendo incomodado
Não está ganhando aumento, 
mas não está desempregado

O Reclamão não está onde queria estar, 
mas não está onde não gostaria de estar

Não está em paz, 
mas não está na guerra

Não está sorrindo, 
mas não está chorando

Não venceu, 
mas ainda não foi derrotado

O Reclamão não é feliz porque simplesmente não quer ser.



O que eu vejo
João Pedro Totti

O que eu vejo
São militantes estudantes,

O que eu vejo
É a lei organizando falsos flagrantes,

O que eu vejo
É todo mundo vendo de olhos vendados,

O que eu vejo,
Nosso dinheiro sendo desviado no planalto,

O que eu vejo
É nossa gente prejudicada,

Temos as sementes, a terra e a água,
Mas não temos ninguém para semear.

O que eu vejo
São pessoas que só sabem reclamar,

Mas não perdem um minuto pra essa situação mudar.
Ninguém quer ser regado

Pela informação,
“Ai professora, não preciso disso não!”

“não preciso aprender, se não vou usar.”
“Falta quanto tempo pra essa aula acabar?"

Isso é o resultado da incompetência do Estado,
Governador desvia pra nós um pouco do seu salário?

Precisamos de professores, para enriquecer,
Precisamos de estudantes, pro futuro florescer,
Precisamos de empenho, atenção e vontade,

Precisamos de matérias que nos ensine de verdade,
Precisamos de um pouco da sua colaboração,



Tira os olhos da tela e se levanta,
Levanta a todos a ideia de mudar,

A maior rebeldia sempre foi estudar,
Tiraram a habilidade de te fazer pensar,
Tiraram a vontade do professor ensinar,
Tiraram do diretor, a sua autoridade,

Tiraram dos ex-alunos, a sua escolaridade.
Tiraram de vocês a merenda escolar

E o que mais vai ter que faltar,
pros alunos dessa geração mudarem?

Será incompetência 
Ou já é tudo organizado,
A doença da Ignorância,

Desde cedo, em nós é implantado,
Nos acostumam a usar uniforme,

E nunca a questionar,
Te oferecem o básico da saúde, segurança e educação,

Pra se acostumar a nunca ter visão,
Escrever sobre isso sangra alma,

De ver quem deveria ajudar,
Batendo palma,

Ainda dizem "vagabundo tem que apanhar"
Esquecem da juventude, da vontade de mudar,

Será que esses pais
Têm lido os jornais?

Ou andam muito ocupados
Pra ver se a Dilma ainda volta a governar?



Choro em todo grito,
Que ecoam em meus ouvidos,

Minha mente não aguenta,
Tanto desespero, eu me desligo,

São tantas vozes que pedem socorro,
São tantas vozes que gritam por ouro,

São tantas vozes que choram pela existência passageira,
Que não soube como terminou!

Somos programados para o futuro,
Alienados para carregarmos cargas feito burros,

Disso eu não me culpo,
Me exponho à luz do sol

Para iluminar meus pensamentos,
Pedindo a cada manhã um pouco mais de insanidade,

para aliviar meus anseios!
A cada esquina um milhão de "Maringhellas",

Treinados para uma nova guerra,
Pra uma nova era,

De informação.
Pedindo ao santo de fé,

Mais um dia de luz com sua proteção,
Ajoelhando e fazendo uma reza,

Antes de partir pra guerra,
Antes ser acabado por ela!

A lata retorcida, esquentada,
pelo atrito de ideias dos moleques da calçada.

Vivem na ironia de um destino,
que só apresentou pra ele droga, dinheiro e o ódio como hino.

A vida bandida é o refugio,
que muitos acham pra não virar mais um refugo.

O Choro e a lata
João Pedro Totti



Em busca pelo amor tentando afastar o ódio
Disseram-me que o amor era melhor a dois

Eu quis essa possibilidade de amar e ser feliz
Mas a felicidade a dois existe, ou somente instantes de felicidade? 

E o amor?
Amor e ódio estão tão próximos. Afaste-se!

Então, eu quis aprender a amar mesmo sem felicidade. 
Ops! Casei-me!

Qual absurda teoria defende que a mulher deve moldar-se pelas 
fantasias existentes na cabeça do homem?
Aceito/aceite a diversidade no matrimonio 

e ande muitas casas a sua frente
Talvez esteja perto do amor, estou o perdendo, encontrando-me

Amor pode ser uma questão de hábito, educação ou exclusivista do sexo
Sexo de filme? Quero!

A realidade me acordou, e me vem a desilusão, como suportar?
Não quero chorar tantas lágrimas, estas que escorrem agora pelo meu rosto

Depressão!
Queria um homem e não um senhor possuidor. Olha! Um marido-amigo!

Quem trabalha? Eu mando! Que ferocidade bestial é esta?
Amor plural, quem viu? Ainda sonho!

Basta, bastei-me!
Eu só quero amor, a dois? Próprio!

Encontrei!
Amo-me no amor do meu amado, reciprocidade! 

Estou melhor.

Procura-se pelo amor (Próprio)
Viviane Patrícia C. Raymundo 



Minha boca está oca 
desejo

Sensação louca
ensejo

a tua boca, saliva
na minha saliva

a língua à míngua
no mar da paixão

beijamos, de olhos fechados,
tudo à nossa volta nada mais é 

que sons, vultos, sombras
e na ressaca turbulenta do desejo

nossas línguas,
inquietas embarcações,

na boca do outro
encontram seu porto

Portos
Ricardo Mendonça Cardoso



Ensurdecer
Lucas Leandro

escorre saliva
escorrem palavras demais

amplamente ecoadas
escorrendo

molhando minha barba cheia
clara morna saliva grossa

com comcom
menos saliva e mais palavras

mais sangue e menos eu mesmo água
escorrendo 
descendo 

pelo meu peito com punhados espaçados de pelos
e arranhões feitos pelo me coração que quer sair
(na ânsia ele acaba batendo em meus pulmões)

escorrendo
descendo

chega no meu sexo sujo
escorrendo

pelas minhas pernas e dou uma fungada forte 
e ele torna a subir
e sair pelos olhos



Homem de sorte nasce pobre
fica rico e se esconde

Homem de sorte nasce pobre
joga no lixo a comida que come

No lixo, a moral já não tem o homem
No mesmo lugar onde

Há comida que não come
Da pobreza nasceu a sorte do homem

Na riqueza esqueceu o sobrenome
Homem de sorte ficou pobre

agora e o dinheiro? o dinheiro lhe come.

Metamorfodinheiro
Geraldo Elias



Estadistas
Jonas Martins

Eclodem a estigma social
Prorrompem a penúria social
Proferem a hegemonia social
Jaculam a ascensão associal



Sou Mariana, tenho vinte e sete anos.
E também trezentos e vinte.
Natural do ABC paulista

e primaz de Minas.
Cheia de histórias,

Atualmente, nada histórica.
Primogênita da família.

Sabiam, já fui a primeira vila.
A Mariana que cresceu.

A Mariana que se desenvolveu.
A cada primavera me tornei mais inteira.
A cada primavera me tornei mais cheia.

Os vales que atravessei me tornaram quem sou.
Os vales que passaram por mim me tiraram tudo que fui.

Hoje sou um rio que flui com tudo que vivi.
Hoje sou a sombra do que fui, enterrada na lama deste rio

 que passa por mim.

Ode à Mariana
Mariana Gurres



Saga de um menino
Angela Souza

Nascia no sertão,
do meu Ceará sofrido,

um belo varão,
que se tornaria o meu pai querido.

Do sertão, teve de ir embora
por causa da seca e da pobreza de outrora.

Seguir, então, o coração,
para uma difícil missão!

E lá foi ele, seus irmãos e seus pais,
em cima de um pau-de-arara

em busca da felicidade... Tomara!
Sem cordel, sem Lampião e Maria Bonita,

benção de Padre Cícero, não mais!
Menino do cabelo louro, longo e cacheado,

mas que teve de ser cortado,
ao passar pelas margens do São Francisco

promessa de sua mãe, seguidora de PadimCiço!
Ela jogou o cabelo picotado,
que navegou como o Corisco.
Chega à simples Rancharia,

aquela família corajosa e de coração endurecido.
O menino sabia que aquela não era a vida que queria.

Sabia que todo o seu desejo seria esquecido!
No trabalho duro da roça,

O povo dizia pra ele, fazendo troça:
Deve trabalhar aos sete aos de idade,

viver a infância é mera vaidade!
O menino trabalhava mais que muito homem, Mané!

Mas também escapava para a molecagem!
Ele era um Tom Sawyer, saía no pé,
todavia nunca caiu na malandragem!



Sim, um Tom Sawyer renascido!
tomava banho no rio, pura molecagem!

pulava nas árvores, corria a cavalo,
fazia estilingue, fazia traquinagem.

À noite saia com a molecada,
para matar corujas, numa só pancada!

Atiçando a fúria da caipora,
esquecendo-se do folclore de outrora.

A caipora piava, piava!
O menino com a garotada escorregava, escorregava!

Tropicava, caia no areião,
tentar correr era em vão,
No morro da confusão!

O barulho da caipora queimava os tímpanos, ensurdecia!
E quando o dia amanhecia

o menino, então refletia,
que a caipora protegia as matas e os animais

fazer mal a eles, não mais!
Números e desenhos eram fáceis para o menino,

pois com inteligência ímpar ele fora dotado,
mas tudo dele fora cortado,

seu pai cruel mudou o seu destino!
Dizia o seu pai: estudar é pra rico!

Tu é pobre e tem que trabalhar!
Mas o menino era forte para aguentar
Ele dizia: Deus é grande e firme fico!

O menino teve falsos amigos,
que o deixaram numa briga,

e foi espancado pelos inimigos,
porque seus “amigos” fizeram intriga.

Desde então, o menino ergueu o semblante,
envolveu-se com a cultura japonesa

a qual se tornou participante
e na vida passou a ter certeza!

Ele foi educado nessa nova filosofia.
ShigoKosuge, que abriu para ele, a sua biografia.

Aprendeu a disciplina, aprendeu o judô,
com o seu regrado mestre, da terra do sumô!



O menino apegou-se fortemente à nova arte
à nova filosofia de vida, no mês de março.

Por anos treinou e esculpiu um corpo de aço!
Ele lutava, treinava e ensinava em toda parte!

ShigoKosuge, dizia-lhe: Você superou!
Atingiu a graduação máxima, sobrepujou!

O menino, que virou rapaz, se igualou a seu professor
e se tornou um grande professor, a vida não o derrotou!

Ganhou batalhas e medalhas, espetacular!
Com direito a foto na Placar!

Viajava por toda a região e ganhou troféu.
Começou-se, então, um alegre cordel!
Jogos e mais jogos vencidos no tatame,

não temia o adversário, lutava para ganhar!
Seu pai alcóolatra a lhe envergonhar

Na competição surgia, causando-lhe vexame!
Entretanto, o pai beberrão,

com todo este sonho acabou!
O menino esqueceu seus sonhos e seu coração,
cuidou da família, que o seu pai abandonou...

O homem assumiu a chefia da família,
trabalhava doze horas, não descansava,

mas não criou rebeldia.
E como era mortal, com as paredes desabafava!

Foi com sua mãe à cidade grande,
Porque quem é forte sempre se expande!

Chegou à desconhecida Sorocaba,
que em tupi-guarani é “terra rasgada”.

Dedicou-se ao trabalho, pois ele não demorou,
com uma bela moça de Rancharia, se casou.

Trabalhou muito e prosperou,
mas a mágoa do pai, por anos ficou!

Mágoa que ficou enraizada
por causa da vida injustiçada!

Nascendo espinhos no coração,
espinhos que corroeram os seus ossos, então!

Mágoa que adoeceu a carne
e adoeceu a alma!



O homem entendeu que deveria ter calma!
Na sua carne surgiram espinhos
e tirou a fé dos seus caminhos!
E o homem a Deus praguejava,

por não ter o que almejava!
E ao seu pai, o Velho Cícero, pro inferno mandava!

Deus, oh Deus, onde estás que não respondes?
Em que estrelas, em que mundo tu te escondes?

Por que vos esquecestes de mim?
Eu fui tão ruim, assim?

O homem passou a refletir
sobre o sentido da vida
sobre o motivo de existir!
Os espinhos acabaram 

Com a sua carne, portanto...
Surgindo por toda casa, amargo pranto!

É para poucos ter sangue na veia,
provar que é cabra da peste!

Meu pai... O amor a ti me incendeia,
Tu és meu modelo, menino do agreste!

Todos diziam: Seu pai é muito sério, militar!
Mas, gente!

Tudo era camuflagem, meu irmão!
Porque do tamanho do mundo, era o seu coração!

Não entende?
O homem despediu-se deste mundo
com um sorriso esboçado nos lábios.

Metáfora da liberdade,
mas pra mim, custou ser verdade!

Meu menino, nem tudo está perdido,
eu sei o quanto tens sofrido!

Eu disse ao criminoso: Estarás comigo no Paraíso!
E eu te abrirei as portas dele,

e teu nome estará no meu coração, jamais será esquecido!
Encerro este triste cordel,

lembrando-me do meu sonho
com seu sorriso no céu!

Eis aí... A saga de um menino!



Psicografado
Fernanda Fontes Arruda

Escrevo poesia como quem recebe espíritos
deixo as palavras passarem para o papel fluidamente

às vezes me pego em frases que não compreendo
e descubro que sei o que até então desconhecia

e possuo sentimentos que nem mesmo se manifestam.
Porém, há frases que mesmo infinitamente relidas

jamais compreenderei
e, ainda assim, as escrevo

Parece-me que me negar a escrevê-las teria gosto de traição
é como se as palavras possuíssem vontade própria

e a minha mão fosse apenas o instrumento a realizá-las
e a cada vez que escrevo é como se fosse uma prece só minha

como se as palavras fossem o meu deus
e essa, a minha única e verdadeira religião

NOTES



Cantam no quintal
Os supremos gafanhotos

No seu bacanal.
Toada infernal

Composta pelos ignotos
Senhores do mal.
Atrito das asas

Com fêmures irreais:
Gigantes demais.

Com as foices-garras
Esses gafanhotos tais
Extraem muitos ais.

Ouviste o sinal?
Os extremos gafanhotos

Cantam o final.
Caminhos canhotos

Antenas mostram enfim
Guiam-te ao fim.

E terminarás
Tua noite querendo mais

Noites infernais.
Mas, os gafanhotos

Também mostram para mim
Os caminhos escrotos.

Por que gafanhotos
São maus e mesmo assim

Ecoam em mim?

Gafanhotos
Caio Henrique Solla



Tere-za
Tatiana Teles

Você foi e é
a criançona mais doce e amorosa.

A mais sapeca.
A que encheu meu ouvido de risada alta.

“Vocês têm que se unir e…
dar risada”, você disse.

Eu te chamava de gata, você ria.
De Tereza safadeza também, e você:

“sou safada mesmo,
sei o que quero e corro atrás e contra o tempo”.

Você foi e é
quem me gerou com carinho.

Nove meses esperando com muito sorriso no rosto,
como se não houvesse mais tristeza no mundo.

Você carregou todo o seu amor no colo, no coração, na alma, 
no abraço, no beijo.

No colo.
<3

Você foi e é
a mãe generosa.

Quando sentia amor e se sentia amada
fazia o mundo brilhar à sua volta.

Fazia as plantas florescerem.
Conhecia a terra, sabia regar, conversava com elas.

Você não sabia cozinhar, não gostava. 
Sempre entendi não gostar do suor na cozinha, 

de picar, cortar, de combinar tempero, cheirar alho e cebola.
Isso é só pra de vez em quando, não é?
Pra quando você quer combinar sabores,
quando você quer agradar com um doce.

Por isso que fazia bolo de aniversário com perfeição.
Pegava a batedeira com gosto, 

confeitava com tanto carinho que cada cobertura era única.



Tinha o bolo campineiro, o de fécula de batata.
Tinha o caderninho de receitas com as medidas desses bolos bem marcadas.

Me lembro do bolo de cenoura com nozes coberto de brigadeiro e 
confeito de confete.
Eu já tinha 30 anos.

Me lembro do bolo de relógio. Ele também tinha confeito de confete 
em cada marcação de hora.

Eu ainda tinha 5 anos.
Te agradeço, mãe.

Por tanto doce de saudade.
Por tanta saudade doce.

Por tanta lembrança intensa.
Pelo último abraço.

Te amo.
Hoje tenho seu amor mais forte aqui comigo. Recebi e recebo.

Você falou comigo primeiro. E por último.
Hoje ouvi dizer que esta dor de saudade vai se transformar em...doçura.



Nem tão triste
Lennon Silva

Em certos momentos
o verso cansa

de versar contratempos
de versar sobre saudade

de versar sentimentos
de desesperança

é verdade, o poeta e a tristeza
caminham de mãos dadas
juntos, sentam-se à mesa

e conversam e pensam e choram
mas, às vezes, dão gargalhadas

o poema, quase sempre
nasce dentro desse ventre

de solidão
o poema, é como lágrima

que escorre pras folhas
formando refrão

mas um dia chega a hora
que tudo isso se transforma

e toda dor que existe
de repente, desaparece, vai embora

não se sabe pra onde
nem como, nem quando
mas uma coisa é certa

o poeta, só não é tão triste
quando está amando
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- Cumadi... 
- Fale Zé! 
- Dá pra trupicá im sombração? 
- Oxe hómi, comassim? 
- Num é...é que eu tavo vortando do banheiro, aí orví um baruio pra lá disquisito. Lá 
fui eu oiá, mas tava escuro e num enxerguei nada... 
- Entonce num era nada, cê num acha? 
- Carma lá, dexa eu compretá...Aí num enxerguei nada, só orví o baruio de novo, 
só que dessa veiz o bixo tava um poco mai brabo. 
- Virgemaria Zé! E como que era esse baruio? 
- Sei nem expricá, só sei que parecia um grito do capiroto. Me repiei todo! 
- Mais ocê conseguiu pelo menos chegar perto do tar bixo pra vê o que era? 
- Cheguei! Tomei corage, acertei os dedão na butina e fui segurano meu crucifissu 
na mão orano pra nossa sinhóra. Cabei de chegar mais perto e o bixo roncô de 
novo com aquela voz de cão dos inferno! 
- Ai Zé, to ficano com medo já hómi! Que aconteceu daí? 
- Carma lá, dexa eu compretá...Aí o bixo roncô e só enxerguei os zóio me fitano 
quereno robá minha arma... 
- Mais cê tava armado Zé? 
- Nããããão muié...é arma, num é arma! Oxe... 
- Aaaahh tá, discurpa...hihihi 
- Entonce: No que os zóio do bixo piscô, minha butina já foi dereto e direito no 
tar...ele sortô um berro que inté mijei nas carça! Só vi pelas sombra que o tar pulou 
a janela de um lado e me jogou pro outro ca força dos pensamento... 
- Creeeedo Zé! To repiada por demais agora! Inda bem que meu marido é hómi 
valente! 
- E como sô! Diacho ninhum entra na minha casa essas hora da noite robá minha 
arma! 
Faz-se silencio e ambos ficam olhando admirados e assustados um ao outro. 
- Ô Zé... 
- Fale minha fror... 
- Cê viu meu gato? 



Colaborativo
Daniele Oliveira Garcia e Rodolfo A.

O vinho tinge o vidro após meu último beijo na taça. De mangas 
arregaçadas, meu dedo sangra pelas teclas as palavras mais furtivas. Logo que 
saem de mim, perambulam rapidamente pelas ruas soturnas, sonâmbulas, ébrias, 
delirantes. Mesmo assim, não há café, tampouco cigarro: um resto de água com 
gás teima em borbulhar na tentativa de mimetizar a temperatura que invade meu 
corpo e cria lépidas metamorfoses direcionada a rostos desconhecidos, de sonho. 
Talvez seja preciso ligar o carro. Sair. Acelerar, borrar as vistas com estas luzes 
urbanamente mal combinadas. Mal educadas. Cruzo vermelhos, verdes, adentro 
minha própria via, vejo as pessoas que desejo, sucumbo à linha reta e infindável, 
fio condutor da loucura corajosa de afirmar os nervos, fazer de suas vozes as mais 
retumbantes da cidade que fica para trás. Um torpor negro toma as vistas, logo 
salpicado novamente por insistentes e perdidas luzes, as quais logo se multiplicam e 
dão fôlego ao meu sonhar em vigília. 

Paro o carro. Ali está. Numa calçada irregular. Aninhada entre o céu e a 
guia. Sentada com as mãos apoiadas nos joelhos. Entre os dedos um cigarro. Era 
uma figura simples, opaca e que, por isso, destacava-se entre a confusão de brilhos 
e cores que eu havia visitado em meu trajeto. 

Pensei em me aproximar, pedir um cigarro. Preferi ficar, por um momento, 
observando-a de longe, dentro do carro, parado do outro lado da rua vazia. Ela 
não percebeu minha presença nem ouviu um riso sufocado que vinha de uma janela 
entreaberta. Enquanto a vida seguia nos espaços privados, nos quartos, nas 
cozinhas, nas salas, nas ruas, nos bares, nas camas, ela estava apenas ouvindo a 
lua. Ou as estrelas. Ou algum objeto que parecia querer encontrar no céu; talvez 
uma parte de si mesma que perdera-se no espaço e que permaneceria - eternamente 
– gravitando. 

A fumaça do cigarro dançava com o vento. Desenhava formas circulares, 
abstratas, que desfaziam-se sem deixar resquícios. Deixavam no ar dúvidas de sua 
própria existência. Ela tragava lentamente, seus cabelos animados com o frescor da 
noite e os olhos, lacrimejados, não viam nada. 

Senti compaixão, depois admirei, depois nada. 
Decidi, enfim, descer do carro e me aproximar. “Um cigarro?”. Minha voz abafada, 
rouca, acomodada do descanso. Sua voz, não ouvi, mas percebi a face levemente 
enrubescida. Pegou o cigarro no bolso, ofereceu-me o fogo. O fogo. 



- Pode parar.
- Eu sei o que você quer.
- Por que eu?
- Por que aqui?
- Por que desse jeito?
- Você não gosta de chavões.
- Eu odeio ser igual a todos.
- Mas você bebia com os gatos pingados.
- Eu olhava para a Lua.
- Eu dirigi horas.
- Fugindo?
- Vindo.
 Mais perto. Unos. 

Sentei-me ao seu lado, na beira da calçada. Quis saber o por quê de estar 
ali, sentada, sozinha. Nada questionei. Ela rompeu o silêncio com um sorriso. Doce, 
tímido, belo. Depois acendeu mais um cigarro. Nossas almas conversaram por um 
tempo, sem nada dizer. O cigarro acabou . Fiquei ali por não sei quanto tempo. 
Alguns segundos ou horas, até que ela levantou-se : “Você vem?” 

Pedi um cigarro. Queria prolongar ao máximo aquela expectativa. O tempo 
dele seria o suficiente para tentar refletir melhor sobre que raios eu fazia ali, naquela 
cidade desconhecida, numa rua vazia, com uns gatos pingados e bêbados, ao 
lado de uma mulher com quem havia trocado não mais que uma página de 
palavras em toda a vida. Sentia um pouco do álcool correr no sangue, o sabor do 
fumo fazendo voltas em minha boca, o vento leve soprando às costas. E ela, ali, 
prestes a se irritar. Queria algo, mas não sabia exatamente o quê. 
Numa decisão a cargo dos meus nervos, levantei e fui para o carro – a única coisa 
por ali que eu pensava dominar. Inteligente, ela abriu a porta. Sem cavalheirismos. 
Sem palavras supérfluas. A objetividade dos nossos desejos superou, em instantes, 
toda a relutância dos primeiros minutos.  

- Reto, depois à direita – ela disse.  
Liguei o rádio. Tango premeditado. Bandoneón lançava no ar uma chama ondulada 
que pode ter feito cenário às mais profundas tragédias chorosas portenhas. Mas, 
ali, empurrava-me adiante, abria novamente o túnel dos meus segredos, criava uma 
luminosidade inédita, desconhecida. Como as ruas. Como a passageira. 

Recortes esparsos, opostos, próximos...mensagens sem emissor. A verdade é 
que falávamos melhor sem palavras. Porque elas, em sua objetividade redundavam. 
Paradoxos. E ali, no carro de um desconhecido, parecia encontrar a parte mais 
conhecida mim, a mesma que procurava no céu daquela noite. 

Naquela noite, o cigarro de sempre, a bebida de sempre e a possibilidade 
de um encontro. 



- E as aulas de teatro? 
Perguntei, sem querer resposta naquele momento. Queria a dúvida. E continuar 

olhando silenciosamente para aquele homem. 
Aproximei-me apenas, senti sua respiração próxima à minha e ansiedade 

aparente dele. Ofereci mais um cigarro. Fumava compulsivamente naquela noite, em 
especial. Não suportava a ansiedade da expectativa, mesmo não sabendo 
exatamente de onde ela vinha e para onde ela desejava partir... 



O tempo e os melhores remédios
Renato Vieira

Miau! Miau! Sete da manhã e a Titica me acorda. Mas ela não tem culpa, e 
sim a minha irmã que a colocou, com fome, no meu quarto. 

Tenho TOC – transtorno obsessivo-compulsivo –, mas não admito para as 
pessoas. Sei que tenho, porque quando vou à casa da minha companheira, todos 
os dias, tomo o ônibus às dezoito horas, mas preciso começar a me arrumar às 
treze. Mas antes desse horário, há um ritual a ser cumprido. 

Coloquei ração para a Titica e agora preciso consumir meus remédios. Sim, 
consumo-os de estômago vazio, pois não desfruto do café da manhã sabe-se lá o 
por quê. 

Mesmo com os meus setenta anos de idade, não tenho nenhuma doença – 
exames apontam este fato. Aliás, tenho sim: sou hipocondríaco. Ironia, não? 
Inclusive, sobre a hipocondria, também não admito para ninguém que eu tenho. 

Começo pelo antigripal para estancar minha coriza. Tomo comprimidos para 
dor muscular e de cabeça. Agora ingiro um antidiarreico, pois na madrugada tomei 
um laxante antes de ir ao banheiro – senti que estava com prisão de ventre. Depois, 
consumo um comprimido composto por cloridrato de ranitidina, meu companheiro 
do dia-a-dia no combate às dores no estômago. Falando nele, me alertaram que 
essas dores são causadas por ele estar vazio e também por causa do consumo 
excessivo de remédios, mas isso é papo. Claro. Bom, agora vou ingerir um remédio 
para fígado, porque ele vai ajudar no.… ééééé…então... ele evita acúmulo de 
gordura no meu fígado. E, por último, é a vez do Lorazepam, este que vai me 
acalmar durante o dia. 

Falando em dia, já são dez horas e agora vou varrer a sala, enquanto espero 
meu almoço chegar. Sento para almoçar ao meio dia e só saio da cozinha às 
catorze horas, porque tenho que lavar um prato, um garfo, uma faca e um copo. 

Ops! Já são catorze horas! Estou atrasado. De novo. 
Para fazer a barba, eu demoro, pelo menos, quarenta minutos todos os dias. 

Agora que está feita, tomo meu banho que, geralmente, dura o mesmo tempo da 
barba. 

Daqui a pouco serão dezesseis horas e tenho apenas duas horas para colocar 
a roupa e consumir os remédios. 

Pronto! Estou vestido. 
Pronto! Tomei meus remédios. 
Estou arrumado e munido de um antigripal, porque hoje está ventando e a 

coriza pode atacar. 
Enfim, em casa estou novamente e já é uma hora da manhã. Preciso dormir 

para aproveitar o dia de amanhã. 
Miau! Miau!... 



Para mamãe
Luccas de Camargo Fukushima

Desde que abri meus olhos naquele quarto cheio de pessoas usando 
máscaras, com os olhos semicerrados, como se estivessem sorrindo para mim, pude 
sentir uma certa repugnância de minha mãe. Procurei, com os olhos ainda ardendo, 
aquela que me dera à luz. Lá estava ela, cansada, suada, abatida, deitada em 
uma cama. Olhou-me com certo desprezo, recusando meu peso contra seu corpo, 
como normalmente acontece. Minha infância foi tranquila, nada de extraordinária. 
Umas palmadas aqui, outras ali. Meu pai, cujo nome não sei, não participou de 
meu nascimento e - mesmo nunca o tendo visto em qualquer foto - criação. Éramos 
apenas Mamãe e eu. Seus sentimentos obscuros por mim diminuíram, mas nunca se 
extinguiram. Sempre fui muito bom aluno, com notas excelentes e promissoras. 
Lembro-me de uma vez que Mamãe foi chamada à direção e me xingara antes 
mesmo de saber o motivo do chamado. Senti-me mal, confuso, buscando em minha 
memória qualquer acontecimento que pudesse motivar tal visita. Não houve 
desculpas ou um sorvete acompanhado de um sorriso quando o diretor a avisou de 
que me pularia dois anos, pois era um aluno prodígio. Não me senti mal, apenas 
senti que precisaria fazer algo extraordinário que a fizesse orgulhar-se e lembrar-se 
de mim. 

Quando entrei na adolescência, temi que seria alvo de chacotas e 
humilhações, mas fui invisível. Só conseguiam me ver quando as notas chegavam – 
sempre 10 – juntas com elogios e saudações. Passava o dia lendo, pesquisando, 
pensando no ato que faria mamãe orgulhosa de ter me tido. Não gostava muito de 
ir para casa, pois nossa situação tirava meu foco. Muitas brigas ocorriam por nada. 
Era um ódio gratuito que me forçava ainda mais pensar no extraordinário. Mamãe 
estava cansada de falhar nos relacionamentos. A maioria deles era abusivo e, 
assim, desencadeavam um círculo – eles a espancavam e ela a mim. Não sentia 
dor. Ou raiva. Apenas compreensão de um amor mal resolvido. Era isso que 
Mamãe tinha por mim. Um amor mal resolvido. Mais notas chegavam, com mais 
elogios. Não passava disso. Ninguém queria saber de minha história, se é que 
tinha alguma para ser contada. Meus professores estavam preocupados em ensinar. 
Regra de três, mesóclise, próclise, objeto direto e a Baleia naquele deserto. Ouvia 
os sopros dos ventos no morro de Sr. Headcliff, mas ninguém me ouvia. Creio que 
minha importância, naquela época, era tão invisível quanto eu. Mas isso estaria 
prestes a mudar. 



Acordei de um sonho estranho, repleto de amor vindo de Mamãe, professores 
e colegas de sala. Meus professores não me elogiavam mais, mas ouviam-me e 
choravam comigo, dando todo o amor que me faltara na infância, na vida. O amor 
de Mamãe passou a ser bem resolvido e seu sorriso se tornara algo corriqueiro. Um 
sonho estranho. Suado, sentei-me à beira da cama e pensei. Pensei no ato 
extraordinário que deveria ser feito. Lembrei-me de todos os livros, científicos e 
literários, que li, dos estudos, dos vídeos assistidos, dos filmes. Encontrara-o. 
Naquele momento, com a lua deixando espaço para um sol fresco, descobrira o 
que faria. 

O sol já estava quente quando comecei a arrumar minhas malas. Estava de 
partida para o sul do País com todos os meus colegas de classe e alunos que 
desconhecia. Íamos à excursão com nossos professores de Geografia e História. 
Acredito que eram casados. Pelo menos, era isso que diziam. Mamãe não pôde 
pagar pela viagem, pois havia gastado muito dinheiro com o namorado número 
15. Estes professores que nos acompanharam se mobilizaram e pagaram minha 
passagem. Aluno prodígio, disseram. Lembro-me de dar um beijo em Mamãe, de 
ela me desejar uma boa viagem. Agradeci e disse que ela se lembraria de mim 
para sempre, pois um dia, faria um feito enorme que registraria a memória dela e a 
de todos que me conheciam. Ela apenas sorriu. Virou as costas. Fechou a porta. 

Hoje, nesta cela imunda, penso em como sair daqui para ouvir Mamãe dizer 
o que eu havia feito, perguntando o porquê. Atirar, em viagem, em todos naquele 
ônibus, foi incrível. Aqueles professores afeminados perguntando-me o porquê, sem 
realmente quererem ouvir. Professores despreparados que nunca se aprofundaram 
naquele sorriso que eu lhes entregava junto com as notas. Os gritos daqueles alunos 
visíveis se tornando invisíveis, como eu. O motorista fez o ônibus rodopiar duas 
vezes quando atirei em sua cabeça. Tudo que ouvia, enquanto atirava, era a voz 
de Mamãe em um eterno “repeatmode” dizendo: boa viagem. 



Não te parece estranho?
Edgar Domingo de Albuquerque 

- Não te parece estranho? 
- O quê? 
- Tudo! 
- Tudo? 
- É! Tudo! 
- Você viaja... 

E viajou. Sua mente deixou aquele plano material. Rapidamente o som desafinado 
da banda que tocava esgueirou-se. O barulho de copos, risadas e todo o 
burburinho das conversas em rodas apequenaram-se até a insignificância. Sequer os 
odores e sabores permaneceram. Viajou na sua inteireza para fora de si, para fora 
dali. O corpo presente pendia sobre a cadeira. Os cotovelos sustentavam o dorso. 
Fechou os olhos e ficou estático. Não lhe deram muita bola. Não era raro algum 
incauto exagerar no consumo e ser nocauteado por algumas doses de um destilado 
qualquer. Daquele lado, longe dali, sua mente divagava, devagar. Longe dali, 
percorreu espaços que sequer Dali sonharia. Sonhou um sonho estranho. Não te 
parece estranho que, em meio à balburdia do Pub, aquele corpo, desafiante das 
leis da gravidade, passasse tão desapercebido? Estranho é o narrador se preocupar 
com isso, intrometendo-se naquilo que apenas deveria narrar. Narremos. Sua mente 
partiu para uma viagem sem precedentes na história daquele corpo. Talvez fosse o 
álcool, talvez fosse a amargura, talvez ambos. O fato é que para os demais que 
ocupavam a mesa, ele apenas teria dormido, um vacilo próprio de quem não tem 
culhões para a boemia. Fraco. Mas nada disso estava ao alcance daquela mente 
que agora sobrevoava campos em um pequeno planeta na periferia oposta, uma 
pequena rocha flutuante que, para assombro de muitos pastores, trazia em seus 
campos curiosas ovelhas. Seus olhos imateriais, e você há de pensar: "olhos? acaso 
o corpo não ficou lá longe? Sim, perdoe este narrador, afinal uma mente dispensa 
os glóbulos oculares e suas respectivas lentes corretivas, mas há que se compensar a 
fragilidade da linguagem com figuras, assim pode-se dizer o indizível para pessoas 
e ovelhas, eis a arte dos pastores. E, enquanto perdíamos tempo com retinas e 
nervos óticos, a mente errante da qual contamos a história já se encontrava numa  



zona que nem mesmo a mais ousada metáfora, a mais meticulosa analogia seriam 
capazes de descrever. A mente estava livre. Livre do tempo, livre do espaço. Livre 
da bisbilhotagem do narrador, que aqui apenas se limitará a dizer que a mente se 
foi. 

- Hey, acorda. 
- Oh, mano. O cara apagou. 
- Fraco. 
- Hey, não te parece estranho? 
- O quê? 
- Ele não respira... 

Inerte, o corpo, vencido pela gravidade, estatelou-se no chão. 
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Estou começando a achar que baratas são bichos muito inteligentes.  
Outro dia, em casa, eu entrei no banho e a vi. Estava subindo pelo lado de 

fora do box do chuveiro. E eu apenas prestando atenção. De repente, ela conseguiu 
passar para o outro lado do box, ou seja, DO MEU LADO, e eu tive apenas que 
sair correndo do banheiro, pelada, com a dignidade lá longe. Ela não estava 
tentando me deixar com nojo, isso é coisa de baratas do passado. Ela atacou com 
o terror psicológico mesmo, a intenção era humilhar a pobre pessoa que só queria 
tomar banho. E para você que vai dizer que eu sou louca, a situação "barata no 
banheiro + correr pelada pela casa" já me aconteceu duas vezes. 

Hoje de manhã, cheguei no meu trabalho e lá estava uma. Aparentemente 
morta, no chão, com as patinhas para cima. Aparentemente. Foi só eu tentar 
empurrá-la para fora com a vassoura que ela saiu correndo pelo quintal. Como 
assim? Estava se fingindo de morta, amiga? 

Fui obrigada a ir atrás dela, vai que mais tarde sinto alguma coisa subindo 
pela minha perna enquanto estou trabalhando. Armada com a vassoura, a segui. 
Dei várias pancadas, mas a desgraçada continuava viva! Joguei ela para longe 
com a vassoura, a fim de atordoá-la, mas ela não era de se entregar tão fácil. Tive 
que usar outros métodos e, finalmente, ela tombou. Já fui checar duas vezes se ela 
continua no mesmo local porque, pelo que percebi, ela é uma excelente atriz. 

Baratas, baratas
Tamara Cristine de Araújo 



Heróis da vida real
Karoline Machado Póss

Quando pensamos em herói o que nos vem à cabeça? Super-Homem? Homem de 
Ferro? Capitão América, talvez? Não serei hipócrita dizendo que não estou de 
acordo com a maioria, afinal, como grande fã de heróis da ficção que sou, 
confesso que logo penso no Flash ou Batman. Entretanto, a proposta aqui caminha 
para o oposto: que tal refletirmos um pouco sobre os heróis da vida real? 
Nem todo herói usa capa, roupa íntima sobre a calça ou máscaras que escondem 
sua face. Às vezes nossos heróis estão tão próximos de nós, física e mentalmente, 
que nos encontramos com eles e não percebemos sua importância a olho nu.  
Vai me dizer que nunca sentiu vontade de abraçar aquele velho entregador de 
pizza no sábado à noite, quando já estava cansado de conviver com o roncar de 
seu estômago que lhe implorava por um saboroso pedaço de pepperoni ou frango 
com catupiry? Deu água na boca só de pensar. 
Ou mesmo o carteiro, qual você arduamente esperava por todas as manhãs até o 
tão aguardado dia chegar. Afinal, sem ele suas encomendas de livros novos ou 
eletrônicos nunca chegariam – nem mesmo as contas para pagar. 
E os professores então? Ah, os professores. Profissão tão maravilhosa que tão 
poucos dão o devido valor. Sem eles, você sequer estaria lendo este texto. 
Compreende o tamanho de sua importância? Eles podem não possuir superpoderes, 
mas são donos do poder de mudar o mundo.  
São tantas as profissões sobre as quais poderíamos ficar horas e horas conversando 
por aqui, mas já deu para entender onde quero chegar, certo?Meus caros, 
percebam que os heróis estão mais próximos de nós do que imaginamos. Nossa 
missão é não deixar que essa “capa da invisibilidade” nos impeça de reconhecer e 
admirar estes personagens da vida real. 



Colecionadora de Entrevistas
Karoline Machado Póss

— Quantos anos? 
— 18, senhora.  
— Já trabalha na área? 
— Não, não. Só estudo. Faço faculdade. 
— Qual o curso? 
— Letras.  
— Mas já trabalhou? 
— Não, nunca trabalhei. 
— Ah, então, não tem experiência, né? Tudo bem. Estaremos conversando com os 
outros candidatos no decorrer da semana e até sexta eu ligo para dizer se foi 
aprovada ou não, tudo bem? 
Mas o telefone nunca tocou.  
Depois de tantas conversas, provas, testes, exercícios de dinâmica e outras mil 
situações quais sempre tento mostrar a melhor performance possível e com um sorriso 
estampado de orelha a orelha, fica a impressão de que foi tudo em vão. 
— Relaxa, serviu de experiência para as próximas entrevistas. 
Sempre tem um parente ou amigo que diz isso, não tem? Já ouvi tantas vezes. 
Sempre que retorno de uma dessas promessas vazias de “te ligo até sexta” já fico 
na espera para ouvir a ladainha. 
Mas, camarada, de que irá me adiantar ter experiência em quinhentas entrevistas se 
tudo o que eles querem é um ano de experiência profissional?  
— Eu tenho cursinho de inglês. 
— Mas tem experiência? 
— Fiz aulas de informática. 
— Mas e a experiência? 
— Sei o básico de japonês. 
— Legal, mas e a experiência, você tem? 
Ok, talvez um diálogo assim não tenha acontecido, mas não vou negar que é isso 
que se repete e ecoa incansavelmente na minha cabeça toda vez que o assunto 
surge em alguma conversa por aí.  
Tudo bem, tentando ver pelo lado das empresas eu entendo a preferência por 
profissionais capacitados e que já tenham trabalhado antes. Afinal, melhor para 
eles, não acham? Assim não precisam se preocupar com treinamento ou o 
questionamento quase infinito a respeito da posição, repletos de “por que” que 
ninguém está a fim de responder. 



Perder a vaga para quem já tem carteira assinada já é de praxe, mas como querem 
que consigamos experiência se poucos se disponibilizam a oferecer o primeiro 
emprego a um jovem? 
Sem contar a bendita da crise, né? Ultimamente, até quem já tem anos de prática 
acabou sentindo mais uma vez o gostinho amargo da “não-ligação”. O que dirá os 
que nunca passaram por nada, então.  
Ah, mas eu ainda tenho cursinho, segundo idioma e o terceiro no básico. Imagina 
então quem não tem nada, que nunca teve condições (ou até mesmo o interesse) de 
ampliar os estudos? É, não está fácil. E se pra uns está ruim, tem gente que está 
ainda pior. 
Menor aprendiz, trainee, estágio, programas de bem que tentam nos ajudar de 
alguma forma, pois sozinhos não temos visibilidade. Aos olhos das empresas, somos 
incapazes de realizar tais funções, não somos dignos de vestir seus uniformes, quem 
somos nós, inexperientes, para sonhar em pisar nos seus escritórios requintados? 
Mas, gente, até quando? 
Não sei até quando, mas até lá continuarei a colecionar entrevistas. 



Do medo de dentista
Daniele de Oliveira Garcia

Episódio 1 

Marquei o dentista para as 15:00. Cheguei um pouco antes, pois a moça 
havia dito que ele atenderia por ordem de chegada. Era uma escada estreita que 
conduzia à minúscula sala de espera. Ao chegar no último degrau, já tinha me 
arrependido da escolha que fiz, de forma aleatória, dentre os vários consultórios do 
catálogo do convênio...Mas, já estava ali e o dente andava doendo....  

Vinte minutos depois de a secretária me entregar uma cartolina verde com o 
número 27 - minha senha - sai da sala uma paciente. Em seguida, o dentista: um 
senhor que aparentava 70 e poucos anos, de bigode, touca e Crocs. Ele grita: 
"Pode entrar a próxima vítima". Ainda não era eu, era um senhor que tinha a senha 
25. Penso então que não ia demorar e tento não ouvir o barulho do motorzinho que 
sempre me apavorou.  

Meia hora passa. Sai o senhor, com cara de poucos amigos. Sai o dentista. 
Entra uma senhora com uma caixinha de dentadura na mão. Penso que não deveria 
demorar a manutenção. Ouço gritos na sala. Me arrependo de novo. Olho para o 
relógio. 16:00. Entra um senhor e a secretária pergunta se ele pegou a senha. E 
ele, num tom choroso responde: "estou com dente inflamado, queria falar rapidinho 
com o doutor". Ela entra, fala com o dentista e volta com a notícia de que atenderia 
o dente inflamado depois da senhora da dentadura. Ou seja, antes de mim.  

Ouço gritos na sala. Olho para o relógio. 16:20. Digo para a moça, querendo 
causar comoção: moça, acho que vou desistir. Ainda preciso buscar meu filho na 
escola. E ela responde: Tudo bem. Saio. Com mais medo de dentista. 



Episódio 2  

- Ah, temos aí uma osteíte.  

- Oste o que? Pergunto, assustada. 

- Alveolite. 

- ... 

- Uma inflamação do osso ao redor do dente que você extraiu. 

- Nossa (se termina com ite, boa coisa não deve ser. Vide rinite, artrite, 

holerite... só coisa "de doer")  

- Vamos ver se não ficou nenhum resto do dente aí. Segure e morda. Disse o 

dentista, me entregando uma plaquinha azul. 

Levantei a mão, trêmula. Ele, percebendo tenta me acalmar: 

- Não fique nervosa, vamos tirar uma foto, apenas. 

Lembrei que já dissera isso para o meu filho pequeno várias vezes, quando ele 

precisou tirar Raio X. Me senti uma criança de novo. Mas naqueles dias em que se 

veste roupa de missa para tomar vacina. 

- Olha, Débora, não há nenhum resto do dente, seu dentista fez um bom 

trabalho. Quem é ele? 

- Ernesto e eu Daniele. 

- Ah sim, Daniele. Então, vou te receitar um analgésico mais forte e um 

antibiótico. Você deve tomar certinho e também respeitar o atestado que seu dentista 

lhe deu. Não pode fazer esforço físico, nem gargarejo. Você passou por uma 

intervenção cirúrgica.  

- Ah, obrigada.  

- De nada, qualquer problema, volte, Débora. 

Caminhei as quadras até a minha casa, com a receita na mão. Pensei no meu 

trabalho de amanhã, no atestado que quis engavetar. E no dentista simpático que 

havia me atendido no dia anterior e arrancado aquele restinho de dente "inflamão". 

Na placa acima de sua a mesa estava escrito: "aqui trabalha o melhor dentista do 

mundo". E pode ser que seja. Para os pacientes que não são covardes, como eu. 



Não precisa dar nada pra 
mamãe não...
Lilian Nardes Silva

Quando os olhos se abriram e o cheiro doce de bebê bonito caiu retumbante 
ao meu redor, fui mãe... 

Tão difícil ser tudo pra alguém. Logo eu, que me sentia quase nada! 
Hoje, meus braços são a extensão das suas vontades, meus seios, antes mira 

da sua fome, hoje são aconchego do seu sono. Minhas pernas carregam seus 
passeios, suas bolsas, seus brinquedos...  

Vi a vida cultivar a si mesma, pequenos crescendo, imitando, falando, rindo, 
cantando... 

Conheço cada pequeno detalhe dos meus bebês! 
Acredito que crianças crescem de dentro pra fora, como as pétalas de rosa 

apertadinhas em si pra florescer num susto, explodindo de perfeição. 
Toda lembrança me eleva a alma de forma extraordinária, meu subconsciente 

afirma: esse, sim, é o milagre da vida! 
Recebo beijos pela manhã, sou disputada o tempo todo... 
Me analisam, me observam, me criticam. 
Desde que dei à luz, recebi o reflexo que cega e aquece... é o amor me 

iluminando de volta. 
Não precisa dar nada pra mamãe não... Mamãe já tem tudo! 

(e não sou a única) 



Tenho notado que, as mesmas pessoas que vivem criticando a situação de 
intolerância e violência na qual vivemos, seguem depois postando que nossa 
geração é a mais cheia de frescura que já existiu... 

"Zoar" com mulher é machismo, com negro é racismo, com nordestinos é 
xenofobia...Mas com homem pode, com sulistas pode, dai ninguém fala nada ...e 
blablabla! 

Gente pêlamor!! São exatamente essas brincadeiras baseadas no preconceito 
que formaram a cultura de ódio que tanto nos incomoda e entristece... Essa é a raiz 
de tanta maldade e intolerância! 

Discriminação, de qualquer natureza, não é engraçada e não deve ser 
ensinada às nossas crianças como algo natural. Nossos sobrinhos, afilhados, 
filhosetc podem ser mais e melhores que nós! 

Estamos dentro de um processo de maturação da consciência e 
responsabilidade individual. Com certeza, alguns vão continuar esperneando e se 
jogando no chão, como faziam nos corredores dos mercados... Mas, por toda 
parte, em cada declaração anônima ou arreganhada, os pobres de respeito e os 
carentes de bons conceitos não passarão ilesos... 

Todo processo de transformação gera resistência, polêmica e medo. O crucial 
nesse caso é que a mudança vem com intuito de evoluir nossa consciência humana. 
Gentileza e compaixão devem ser regra, não diferencial... 

Gentileza
Lilian Nardes Silva



Milk Shake de Ovomaltine
Júlio Cardoso Moura

p Em casa, foi sempre o leite com Nescau. Pelo menos até certa idade. Já não 
bebo muito leite. Um pouco porque perdi o gosto, um pouco porque sou um cantor 
com medo de alimentos que criam muco. Eu digo um pouco de cada, porque como 
queijo e manteiga como se não houvesse amanhã. Me encho de iogurte enquanto 
houver algum na geladeira. Na verdade, tirando o leite, como – e muito - todos os 
seus derivados. Talvez eu sinta culpa quando bebo o leite puro. Fico receoso ao 
encarar o vilão primário de vozes límpidas. Quanto aos seus inocentes afluentes 
culinários, esses como tranquilamente.  

Agora voltemos ao leite com Nescau. Acho incrível o poder desses nomes 
que, de tanto que dão certo, substituem e explicam o produto que vendem. Isso 
aconteceu com alimentos, utensílios domésticos Eu nunca ouvi alguém dizer que 
precisava de palha de aço. Eu nunca vi, por exemplo, minha avó dizer que precisa 
de Amido de Milho – e não Maizena – para uma receita. Eu e meu primo 
ficávamos de olho na rua quando era dia da moça do Yakult passar com seu 
carrinho. Não dá pra imaginar uma criança pedindo Leite Fermentado.  

Agora, fiquei aqui pensando que esses nomes estão sempre relacionados aos 
lugares onde passamos episódios ou temporadas de nossas vidas. A Esmeralda, 
amiga da minha mãe, me servia leite gelado com uma espécie de Nescau de 
chocolate branco. Aquilo era o céu. A Elisa, outra amiga da minha mãe, me fazia 
leite gelado com Toddy e muito açúcar. Eu amava aquilo. Minha mãe queria 
morrer. Era bastante açúcar. Agora estou indo com minha memória até a Rua 
Campos Salles, aqui em Sorocaba, em meados de 1993, na casa do meu amigo 
mais antigo, o Felipe Ferreira – que chamo carinhosamente de Roscher – e enquanto 
estamos vidrados na fórmula 1, há uma antena com a base em forma de triângulo, 
com Bombril emaranhado nas pontas e um pequeno botão, que giramos de um 
ponto até outro quando a imagem fica ruim.  

Aí chegamos em 2016. Eu e minha avó na sala, um calor de rachar, três e 
meia da tarde. Nós, lado a lado, no sofá e me vem uma ideia na cabeça: 

- Vó, sabe o que ia bem agora? 
- Hum? 
- Um MilkShake de Ovomaltine, bem gelado. 
- MilkShake de Ovomaltine? 
- É. Nunca tomou?  
- Não.  



Silêncio. Olho pra ela. Ela gosta de plantas e cuida de todas com muito 
carinho. Ela gosta de bonecas, pois não podia tê-las na infância. Ela gosta de 
novelas. Ela gosta de Ovomaltine no leite gelado. Saio da sala em silêncio. Tenho 
uma missão. São tantos os episódios em que ela me dá na mão uma nova 
maravilha num copo gelado. Tantas as temporadas naquela casa, naquela cozinha. 
Ganho a rua. Em minutos volto pela porta com o copo suando, intacto.  

- Aqui vó. 
- Obrigado.  
Ela bebe tudo em alguns minutos, me devolve o copo vazio e abre um sorriso. 
- Gostoso.  
- Deu pra sentir os grãozinhos do Ovomaltine? 
- Deu sim, é bom esse canudo grande. 



Sentei-me à mesa do escritório acompanhado de uma xícara de café. Na tela do 
computador, um universo de fragmentos. Uma frase aqui, uma foto ali, um verso, 
uma rima, uma canção, uma reclamação, uma indireta, uma direta, um lamento... 
como diria aquele amigo de outros tempos, e assim vai. Assim segue a vida, uma 
microvida, microscópica diante da imensidão de tudo aquilo que não cabe na 
resolução do monitor e, ainda assim, macroscópica frente a este segundo que 
acaba de passar. Microvida, uma vida pequena, pequenina, pequenininha. Uma 
vidinha? Não! A vida não se apequena no ciberespaço. Fragmentos. Nossas vidas 
acontecem em fragmentos e estes sim, são partículas, pequenas partes. Há aquela 
(micro)vida da escola, da universidade, do trabalho, da família, da boemia e até 
mesmo aquela (micro)vida da solidão. Vidas fragmentadas em pequenos momentos, 
frações. Fragmentada pelas horas que o relógio nos toma em cada uma das nossas 
microvidas, microcosmos, microcaos... Não, a vida não se apequena, ela é apenas 
um amontoado de pequenos momentos, tal qual os átomos quem nos compõem. O 
ciberespaço é só mais um espaço onde as microvidas transitam. Da tela do celular 
para o gole com os amigos, da tela do computador para os beijos da amada, da 
tela do notebook para os tiros deflagrados contra inocentes, por detrás de cada 
tela, uma microvida. A vida, aquela maior, a que se coloca nos cantos metafísicos 
da religião, essa vida escapa-nos pelo vão dos dedos. Essa, a macrovida, só pode 
ser pensada, ponderada, refletida, filosofada (filosofiada)... a vida é uma coleção 
de momentos. Este momento, no qual escrevo estas poucas palavras, é apenas mais 
um momento, uma microvida que faz sentido dentro dele e que, fora dele, talvez 
tenha a mesma importância que dois átomos de hidrogênio que perambulam por um 
quasar qualquer, a trilhões de anos-luz daqui... a pequeneza da vida não está na 
sua fragmentação, sua pequeneza, já disse o poeta, está n'alma, mas isso é assunto 
para outra microvida. 

Microvidas
Edgar Domingo de Albuquerque 
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Todos os bichos do mundo
 João Paulo Hergesel 

PERSONAGENS 

 

Rafael (R), jovem ator de teatro satisfeito com a profissão. 

Débora (D), jovem atriz de teatro que deseja ganhar mais dinheiro. 

 

TEMPORALIDADE: Segunda década do século XXI – período contemporâneo. 

AMBIENTAÇÃO: Apartamento pequeno em uma cidade metropolitana. 

 

STORYLINE 

Débora tem uma ideia para ganhar muito dinheiro e melhorar a vida do casal. 

 
ATO UNICO 
 

Apartamento de um jovem casal. Rafael está sentado no sofá, jogando videogame. 

Numa mesa próxima, há um caderno, algumas canetas e um lápis. 

 

CENA UNICA 

Ambos os personagens 

Débora entra e desliga a televisão. 

 

TRILHA SONORA 

Segundos iniciais do tema de Super Mario Bros (“Overworld”, de KojiKondo) na 

abertura. Silêncio na sonoplastia após a televisão ser desligada. 
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D: Rafael, meu lindo!Dá licença, desliga esse videogame, bota o lombo mais pra 

lá,que chegou a hora da gente ficar rico! 

R: Pô, Debby... Eu já tava todo cheio de moedas de ouro, era só virar a 

bandeirinha. 

D: Meu Super Mario Bros, não estou falando de joguinho virtual, não. Tô falando 

de grana,dindim, verdinha,aqui na nossa mão 

R: Achei que cêtava satisfeita com o salário de atriz... Não é você mesma que disse 

pros seus pais, quando saiu de casa, que tava ganhando o suficiente pra viver? 

D: O suficiente, meu mini Leonardo de Caprio... O suficiente...Mas cê acha que eu, 

sua amada Débora, vulgo Catherine Zeta Jones,vou me contentar com o suficiente, 

sabendo que a gente pode fazer mais, muito mais? 

R: E como é que cê sabe que podemos fazer “mais, muito mais”? 

D: Cê esquece que sou toda comunicativa, né?,que tenho intimidade até com as 

almas do outro mundo... Pois saiba você são essas forças do além que sussurraram aqui, 

bem aqui, neste ouvidinho aqui que mamãe fez com ajuda de papai, o que a gente tem 

quecriar para ficar milionário. 

R:Então conta aí!Qual é essa ideia genial que “as forças do além” demoraram tanto 

pra te dar. 

D: A gente tem que fazer uma lista com o nome de todos os bichos de mundo! 

R: Bicho? Mas pra que isso? 

D: Adedanha, meu amor... 

R: Adedanha? 



D: É, Rafael! Adedanha! Stop! Cidade-estado-país, o nome que você preferir. 

Aquele que a gente faz (Imita o gesto, balançando uma das mãos:) A-DE-DAAAAAA-

NHA, e aí conta os dedos para ver a letra... Tipo, deu D, aí é só ir escrevendo... Nome: 

Débora.Adjetivo: Deslumbrante.Cidade: Duque de Caxias.Tá que num jogo de verdade 

nenhum cidadão ia escrever “Duque de Caxias”, né?, porque até terminar de escrever 

isso, os adversários já iam ter completado a tabela toda... Enfim,que é que cêtava 

falando? 

R: Eu? A única que falou até agora aqui foi você. E eu ainda não consegui sacar 

essa relação entre os bichos e o jogo de adedanha. 

D: Como é que algo tão simples e você não consegue... Olha só, todo mundo tem 

dificuldade de completar essa tabela, então, se a gente der um apoio, criando uma 

listinha... uma cola universal!, com o nome de todos os animais do mundo, para ajudar a 

preencher a coluna “animal”, galera geral vai querer comprar essa lista para ganhar no 

jogo. A gente monta um aplicativo... Ui, vai chover download! 

R: Ah, isso é verdade! Trapacear é bem mais fácil, diz aí... Vitória garantida e 

humilhação ao adversário! 

D: Não é uma trapaça, Rafael!É só um auxílio oficial e legalizado que vai seguir 

com o logotipo do Inmetro e autorização do IBAMA... Claro que se um dia a gente 

conseguir algo do tipo. 

R: Tá, mas e aí? Quem te garante que a ideia vai dar certo? Quem é que vai se 

interessar em comprar uma lista dessas quando tem um monte de site de busca por aí? 



D: Eu me interessaria, tá? E se eu me interesso, provavelmente uma dezena de 

milhões de pessoas nesse mundo dos jogadores de adedanha e falantes de português 

também vão se interessar. Sem falar que site tem que pesquisar, ligar celular, acessar o 

4G... Ih, mor trabalho! Com um aplicativo na mão, meu amor, ó, bem mais fácil! 

R: Vamos fingir, por um momento, que essa ideia vai dar certo. 

R: Tudo bem... E por onde a gente começa? 

D: Pega o caderno e o lápis para anotar... 

R: Pronto! 

D: Eu disse o lápis, Rafael! 

R: E qual é a diferença? 

D: Desde quando caneta dá pra apagar? Não dá! Tem que ficar riscando, fazendo 

rasura, passando corretivo... Faz a maior sujeira, não dá certo. Tem que ser lápis. 

R: Tá bom! Tá bom! Já peguei o lápis... 

D: Então, vamos começar a marcar o nome dos bichos. Põe a letra inicial que fica 

mais fácil. 

R: Beleza, começamos pelo A, então... 

D: Sim, óbvio, pelo A... Não! Pelo A, não... Nem pelo A, nem pelo B... Pelo I! É, 

tem que ser pelo I! 

R: Pelo I? Por que justo o I? 

D: Eu senti as ondas vibrando, aqui no meu outro ouvido...Ihhh! Ihhh! 

R: Ih!, digo eu...Tá bom, então, vai... Letra I. 

D:Letra I... 



R: Que bicho que tem com a letra I? 

D: Letra I... Difícil essa, hein?I... Iba...Ine...Ipo... 

R: “Ipopótamo”! 

D: Rafael... Meu gênio da lâmpada queimada... Desde quando “hipopótamo” se 

escreve com I? 

R: Ué, vai dizer agora que é “epopótamo”? 

D: Mas...Olha, esquece o hipopótamo e vamos pensar num outro bicho... Ire... In... 

R: Índio! Índio é bicho? 

D: Bom, aí cê me pegou... Se for um índio civilizado, que tem internet, que vai ao 

teatro e tudo, acho que não... Mas se for um índio tipo Tarzan, talvez dê, né? Vive com 

os bichos assim, sei lá... 

R: Então põe ou não põe? 

D: Acho melhor não... Melhor pensar em bicho que tem o corpo coberto de pelo... 

R: “Iena”! Tá aí... Ou vai dizer que “iena” também não é com I? 

D:Quer saber... Deixa pra lá! Melhor a gente esquecer isso de aplicativo e ir 

trabalhar num emprego de verdade, né? Mais garantido... 

R: Mas eaquilo lá que a voz falou no seu ouvido? 

D: Não se preocupe que eu vou marcar um otorrino e essa voz vai sair rapidinho, 

viu... Vamos trabalhar, vamos? 

R: Adoro quando você fica com essa bundinha de içá e cara de 

iguana...Trabalho... Cê vai ver o trabalho... 

D: Hum... meu animal! 



ENCERRAMENTO 

Os personagens se retiram de cena. 

 

TRILHA SONORA 

Segundos finais do tema de Super Mario Bros (“Overworld”, de KojiKondo) para 

encerrar. 

 

FIM 
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Tradução e Ensino de Língua Estrangeira: 
Uma Ponte (Des)necessária
Rafael Tomazela Mazzer

Primeiramente, muito já foi discutido sobre o uso da tradução no processo 
ensino-aprendizagem de língua estrangeira. A tradução era utilizada como método 
de ensino, de maneira que se encontrava como a fonte primordial para se ensinar 
inglês, acreditando-se que, sendo ensinada juntamente - e quase que exclusivamente 
- com a gramática, pudesse gerar fluência e proficiência.  

Porém, a questão era que, nesse método, a língua era artificial e produzia 
pouco efeito em seus aprendizes. Às vezes, foi deixada de lado com o argumento 
de que gerava o processo inverso, confinando o aprendiz na língua materna e não 
incorporando eficazmente o repertório e a visão de mundo sociolinguístico-
comunicativa do idioma estrangeiro.  

Atualmente, utilizamos a tradução no ensino como uma ferramenta didático-
pedagógica. Desta maneira, a tradução pode estar presente em partes do processo 
de reconhecimento e aquisição da linguagem. Quando isso ocorre, a tradução 
passa a cumprir um papel menos estanque e mais contextualizado, servindo como 
mediadora do processo ensino-aprendizagem. 

Em segundo lugar, sabemos que a tradução, segundo o filósofo 
desconstrutivista Jacques Derrida, assumida em diversos contextos de produção, gera 
no sujeito algo que diferencia sua significação. Queremos afirmar que o sujeito que 
teoriza e aquele que põe a tradução em prática é responsável por significar aquele 
texto e, desta forma, permitir a evolução e clareza do mesmo, assumindo diferentes 
sentidos, mediações e singularidades em meio à heterogeneidade que o texto possui 
nas práticas sociais. 

Em terceiro lugar, devemos considerar que a tradução também pode ser 
observada e compreendida segundo duas concepções distintas, a saber, a tradução 
como ferramenta e método de ensino e a tradução enquanto prática social e 
modelo de interpretação realizada pelos sujeitos. Escolhendo a segunda 
perspectiva, desejamos reiterar que a tradução, segundo essa realização, tem um 
alcance muito maior e as pessoas que leem um texto, escrevem uma carta, 
relacionam signos verbais (escritos) e não-verbais (imagens), usam computadores, 
celulares e conversam estão, de certa forma, traduzindo mensagens.  

Além do mais, sabemos que a desconstrução não lança respostas e nem se 
pauta por questionar por perguntas. Filosoficamente especificando, a desconstrução 
é aquilo que ela não é e não é aquilo que é. Transportando esse conceito para a 
tradução, confirmamos que essa prática reside no fato de que o tradutor e o usuário 
da língua apropriam-se do texto de chegada (texto traduzido), uma vez que possam 
existir muitos textos assim, questionando a supremacia do texto de partida (texto 
original) e, quando o original não existir, questionar suas traduções e o texto a ser 
traduzido passa a ser ressignificado, formando nova originalidade e assumindo sua 
mediação sociointeracional.  
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Assim, o texto não é aquilo que previamente se esperava, mas aquilo que ele 
passou a ser pela mediação da leitura de mundo e tradução do sujeito, imprimindo 
caráter singular e, ao mesmo tempo, múltiplo à heterogeneidade das possibilidades 
presentes nos textos que se envolvem na prática tradutória. 

Retomando e concluindo, necessária ou desnecessária, aproximar a tradução 
do ensino de línguas é antes de tudo algo que se deve fazer com a consciência de 
que o ato tradutório no ensino é libertador e deve ser utilizado como uma ferramenta 
em momentos do desenvolvimento da proficiência de maneira a não ser reducionista 
ao fornecer significados estruturais e estanques. A tradução não deve ser de 
palavras ou frases descontextualizadas. Ela deve ser, como dito, libertadora, capaz 
de envolver o leitor-tradutor-aprendiz a compreender o texto oral e escrito de 
maneira autônoma, simples, eficaz e holística, possibilitando o sujeito a se 
comunicar e agir consciente e criticamente nas atividades e práticas 
sociointeracionais. 
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A Produção Textual e a Língua Estrangeira
Rafael Tomazela Mazzer

A concepção de texto está relacionada à escrita, segundo o senso comum. 
No entanto, o texto está além dos limites da escrita e se configura nos âmbitos da 
fala e do visual. O texto é uma natureza verbal e não-verbal. Devemos entendê-lo 
como uma unidade de sentido capaz de transformar os significados a partir da 
interpretação, compreensão e intermediação dos sujeitos. 

Na língua inglesa não é diferente, toda e qualquer produção textual orientada 
para a oralidade e expressão da língua falada, deve, como na escrita, ser 
contextualizada. A língua estrangeira aprendida com o método natural, em que a 
criança ou o falante-aprendiz segue a repetição e posterior desenvolvimento de 
textos, por meio da fala, e termina por saber aplicá-los nos diversos sentidos e 
esferas sociais. Isso fornece ao sujeito-aprendiz a possibilidade de viver a língua e 
as diversas manifestações da linguagem e da cultura. 

Segundo Vygotsky, estudioso do assunto, e demais acadêmicos que 
interpretam e aplicam suas teorias, o sujeito não é acabado, mas construído aos 
poucos à medidaque se apropria da linguagem através das configurações humanas 
das atividades e práticas sociais e, assim, vai se inserindo no meio social e 
participando das materialidades linguísticas das sociedades. Esse sujeito, 
conhecedor da sua língua materna, aprende a língua estrangeira socialmente 
contextualizada e torna-se capaz de estabelecer relações com a língua materna, 
tornando a aprendizagem, além da perspectiva sistêmica, um tanto significativa e 
sociointeracional.  

Os textos, a partir das formas expressivas e oralizadas, fornecem ao falante a 
possibilidade de se comunicar na língua materna e na língua estrangeira, ou em 
qualquer código linguístico. Os gêneros escritos e as atividades escritas da 
linguagem deixam os textos mais socialmente situados no tempo e em cada 
momento histórico, ou, então, de acordo com a mentalidade da época, 
compartilham-se, assim, muitas formas de compreender o conceito (o quê?), o 
procedimento (como?), a atitude (para quê), pois cada texto foi elaborado de 
acordo com critérios de determinada época.  

Se nos gêneros escritos há uma documentação em relação à língua e à 
história propriamente dita, nas práticas orais de linguagem, em diversas sociedades, 
há uma tradição oral a partir da tradução oral das manifestações linguístico-culturais 
daquele povo. A tradição ocorre quando as enunciações e produções orais são 
mantidas “vivas” no tempo, transmitindo-as de geração em geração, cabendo à 
geração daquele momento histórico mantê-la atualizada e “traduzir” seu sentido à 
nova geração. Desta forma, o sentido está sempre novo, ainda que se modifiquem 
algumas realidades, como acontecem com as parlendas, lendas, mitos, fábulas, 
contos, romances, etc que são legados até a contemporaneidade. 



Queremos salientar, com isso, que toda essa gama de sentidos e significados 
inerentes à concepção da realidade macro e microtextual, estimulada pela sócio-
história e pela cultura, transforma a maneira de conhecer a língua a partir da 
linguagem. E, principalmente, o sujeito-falante-aprendiz da língua estrangeira é 
deparado com toda essa realidade significativa do texto (oral, escrito, visual, 
imagético) e é desafiado a interpretar, ou seja, “traduzir”, recriar e imprimir sua 
marca como conhecedor da língua, a fim de estabelecer novos sentidos e deixar 
“novo” e “fresco” esse texto aos “olhos” e “mentes” daquele povo, de acordo com o 
momento histórico em que se vive. Com isso, o falante pode criar novos textos, além 
de recriar o antigo.  

Produzir textos em língua estrangeira é, acima de tudo, uma forma de 
conhecer, pelo menos um pouco, a realidade linguístico-comunicativa e sócio-
histórico e cultural de antemão, com o intuito da confecção dialógica dos textos e 
para a progressiva evolução da proficiência das habilidades da fala e da escrita e 
do processo holístico da aprendizagem de uma língua estrangeira, neste caso, o 
inglês. 



Humano x Máquina
Geraldo Elias

A tecnologia faz-se presente na sociedade desde que humano é humano, 
podemos dizer. É na revolução industrial, início do século XX, na Inglaterra, que ela 
começa a impactar diretamente na sociedade. Então, para que você possa 
compreender melhor o andamento dessa descoberta da raça humana, é preciso 
voltarmos um pouco na história, pois, assim, você que não conhece ainda, terá 
talvez mais embasamento para chegar a alguma conclusão ao fim deste texto e 
pensar em um futuro melhor para os seus filhos. 

No início do século, na Inglaterra, os donos de produção passaram a usar 
máquinas a vapor em suas fábricas, causando, assim, mudanças comportamentais 
na mão de obra, nas indústrias e na agricultura. Moradores rurais começaram a 
migrar para as grandes cidades, aumentando a competitividade nas grandes 
metrópoles por empregos - pois seus serviços braçais começaram a ser substituídos 
por máquinas a vapor na colheita - ou devido ao dinheiro gigantesco que os 
empresários começaram investir sem deixar espaço para pequenos agricultores. 

Agora, sabendo dessa história que contei, pode perceber algo semelhante 
que ainda acontece. Sabemos que a tecnologia vem evoluindo em um ritmo muito 
rápido, mudando as nossas vidas e moldando as gerações futuras. Com certeza, 
você deve conhecer alguma criança de três, quatro anos que manuseia um celular 
ou um Iphone melhor que muitos adultos. Então, você sabia que cresce o número de 
pessoas em todo mundo que procura ajuda devido ao uso compulsivo de aplicativos 
digitais ou algo semelhante? 

Pesquisa realizada recentemente por uma agência de consultoria da Yahoo 
diz que o número de viciados digitais cresceu 60% em 2015 em comparação a 
2014, elevando o número para mais de 200 milhões de pessoas em todo mundo. 
Mas isso ainda é a ponta do iceberg, infelizmente. 

No ano de 2016, vimos países como Estados Unidos e outros da Europa, 
investindo pesado na robótica e na inteligência artificial. Mas você pode perguntar: 
“Ué, no que isso pode me afetar?”. Tudo, amigo. Isso é a quarta revolução industrial 
acontecendo e muitos não sabem. 

A ONU já afirma, junto ao relatório da WEF (Fórum Econômico mundial), que 
serão eliminados 7,1 milhões de empregos em todo mundo em cinco anos, batendo 
com a conta da Organização, que prevê acréscimo de 11 milhões de 
desempregados até 2020 por conta do avanço da robótica, biotecnologia e 
inteligência artificial. 

São dados muito pessimistas e preocupantes, já que a população mundial tem 
por sua natureza continuar crescendo. 

Não podemos negar o quanto o avanço da tecnologia nos vem beneficiando. 
Carros que nos ajudam estacionar, encontrar uma pessoa com quem você estudou 
no ensino fundamental, além de diagnósticos de doenças de maneira preventiva. 
Mas isso tem um preço, que talvez a humanidade – ou você – não esteja disposta a 
pagar. 



Reflexão
Paula Rafael Gonzalez Valelongo

A tecnologia faz-se presente na sociedade desde que humano é humano, 
podemos dizer. É na revolução industrial, início do século XX, na Inglaterra, que ela 
começa a impactar diretamente na sociedade. Então, para que você possa 
compreender melhor o andamento dessa descoberta da raça humana, é preciso 
voltarmos um pouco na história, pois, assim, você que não conhece ainda, terá 
talvez mais embasamento para chegar a alguma conclusão ao fim deste texto e 
pensar em um futuro melhor para os seus filhos. 

No início do século, na Inglaterra, os donos de produção passaram a usar 
máquinas a vapor em suas fábricas, causando, assim, mudanças comportamentais 
na mão de obra, nas indústrias e na agricultura. Moradores rurais começaram a 
migrar para as grandes cidades, aumentando a competitividade nas grandes 
metrópoles por empregos - pois seus serviços braçais começaram a ser substituídos 
por máquinas a vapor na colheita - ou devido ao dinheiro gigantesco que os 
empresários começaram investir sem deixar espaço para pequenos agricultores. 

Agora, sabendo dessa história que contei, pode perceber algo semelhante 
que ainda acontece. Sabemos que a tecnologia vem evoluindo em um ritmo muito 
rápido, mudando as nossas vidas e moldando as gerações futuras. Com certeza, 
você deve conhecer alguma criança de três, quatro anos que manuseia um celular 
ou um Iphone melhor que muitos adultos. Então, você sabia que cresce o número de 
pessoas em todo mundo que procura ajuda devido ao uso compulsivo de aplicativos 
digitais ou algo semelhante? 

Pesquisa realizada recentemente por uma agência de consultoria da Yahoo 
diz que o número de viciados digitais cresceu 60% em 2015 em comparação a 
2014, elevando o número para mais de 200 milhões de pessoas em todo mundo. 
Mas isso ainda é a ponta do iceberg, infelizmente. 

No ano de 2016, vimos países como Estados Unidos e outros da Europa, 
investindo pesado na robótica e na inteligência artificial. Mas você pode perguntar: 
“Ué, no que isso pode me afetar?”. Tudo, amigo. Isso é a quarta revolução industrial 
acontecendo e muitos não sabem. 



A ONU já afirma, junto ao relatório da WEF (Fórum Econômico mundial), que 
serão eliminados 7,1 milhões de empregos em todo mundo em cinco anos, batendo 
com a conta da Organização, que prevê acréscimo de 11 milhões de 
desempregados até 2020 por conta do avanço da robótica, biotecnologia e 
inteligência artificial. 

São dados muito pessimistas e preocupantes, já que a população mundial tem 
por sua natureza continuar crescendo. 

Não podemos negar o quanto o avanço da tecnologia nos vem beneficiando. 
Carros que nos ajudam estacionar, encontrar uma pessoa com quem você estudou 
no ensino fundamental, além de diagnósticos de doenças de maneira preventiva. 
Mas isso tem um preço, que talvez a humanidade – ou você – não esteja disposta a 
pagar. 



dauniso
CLUBE  LITERARIO
coletânea de obras dos alunos do
curso de Letras

Volume 1

Organização: Denise Lemos Gomes e Fernando Moraes

Identidade Visual e Diagramação: MaRiane Schiming

Editoração: Acesso Livre Comunicação

Apoio:

Editora: Jogo de Palavras. Alumínio - SP, 2017

A

Y

K
B

L
D

R

C

W

O
M M

n

N

b

z

v

s
j

U
d

q

E

G
Q

P

X
H

S

J

h

x

K

V

Revisão: Prof. Bianca Nóbrega da Silva


