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APRESENTAÇÃO 

 
“Ninguém pode escapar do conflito.  

O mundo inteiro está em guerra.” 
  (Escritores da liberdade, filme de 2007) 

 
 

Em tempos sombrios, polarizados e violentos, o propósito de lançar um 

segundo volume desta coletânea é quase uma necessidade existencial: 

ouvir as vozes silenciadas, histórica e socioculturalmente, por meio da 

arte escrita; denunciar o óbvio e buscar o resgate das forças aprisionadas 

e/ou desanimadas face a tantos insucessos e problemas urgentes do dia 

a dia. 

No ano de 2019, quando da publicação do volume 1, não imaginávamos 

que a vida social se tornaria ainda mais difícil e complexa, de modo que 

seria preciso, também, de nossa parte, externar emoções, 

subjetividades, dores e lutas dos grupos vulneráveis, desta vez, com mais 

profundidade. Assim, como herdeiros/as/es do compromisso de insultar 

os mais distintos sistemas de opressão, nós, que ajudamos a compor a 

grande massa de jovens escritores/as e poetas contemporâneos/as, 

erigimos, aqui, um manifesto a favor da diversidade e da diferença.  

Participam, deste volume 2, artistas nacionais de vários estados (Sergipe, 

Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte), cada qual com 

seu estilo próprio, suas preocupações cotidianas e sua maneira de 

enxergar o mundo e a vida sob lentes sociais com as quais foi/está sendo 

construído/a/e, desconstruído/a/e, reconstruído/a/e. Dentre vários 

contos, poemas e crônicas aqui depositados, há diferentes caminhos e 

atalhos, mas todos em prol de um único destino: RESISTIR, SEMPRE! 

 

Verão de 2022. 

 

Samuel de Souza Matos 

Organizador  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta obra é dedicada a todos os grupos vulneráveis da nossa 

sociedade e, também, àqueles que, pelos mais diversos 

sistemas de opressão, pouco ou nunca puderam falar e ser 

ouvidos. 
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COMEÇAR OUTRA VEZ1 

 

 

Aquela quarta-feira de 28 de junho estava bastante chuvosa, quando 

exatamente às vinte uma e vinte a equipe de Call Center ativo do 

Supervisor Bruno foi dispensada para ir embora após um dia não muito 

bom de vendas de cartões de crédito por meio da empresa de 

telemarketing onde o mesmo trabalhava. Logo que se despediu de todos 

os operadores que trabalhavam com ele, Bruno, que estava em sua mesa 

naquele momento, recebeu uma chamada interna, era o gerente do 

produto solicitando sua presença na sala da gerência. 

- Com licença, Nelson! Você quer falar comigo? 

- Quero sim, Bruno, por favor, entre e feche a porta. – Respondeu 

o gerente de meia idade e cabelos grisalhos, sendo de imediato atendido 

pelo seu subordinado, que após fechar a porta sentou-se na cadeira à 

frente de sua mesa. 

- E, então, algum problema? 

- Olha, Bruno, na verdade, a notícia que eu tenho pra você não é 

uma das melhores. – O rapaz nada respondeu continuando sério a 

escutar atentamente seu superior – Bem, o fato é que já fazem três 

meses que sua equipe de operadores não cumpre a meta de vendas 

estipulada pelo gerente de operações, e, com isso, estou sendo obrigado 

a te desligar da empresa nesse momento. 

- Mas, vem cá, como é que vocês querem me cobrar meta com uma 

equipe de operadores completamente inexperiente, onde a maioria 

acabou de conseguir o primeiro emprego? E esse mailing de vendas então 

que está péssimo somente com clientes classe A e B de São Paulo. Você 

há de convir comigo que uma pessoa que tem renda acima de 10 salários 

 
1 Este conto teve sua primeira versão publicada na Antologia Nosso Amor (WebTV, 2020) e a segunda 
versão na Antologia Amores Possíveis (Antologias Brasil, 2021). 
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mínimos não vai se interessar por um cartão de crédito nacional que 

acumula pontos para aquisição de mercadorias em uma loja de 

departamento, certo? 

- Eu entendo perfeitamente suas reclamações, Bruno, mas o 

mailing é o mesmo para todas as equipes, portanto, como os demais 

supervisores conseguem atingir o mínimo de vendas diárias para cumprir 

a meta e você não? Agora é você que há de convir comigo que tem 

alguma coisa errada ou na sua equipe ou com você, certo? 

- Tá bom, então, Nelson, essa é a última posição da empresa? – 

Perguntou ele já se levantando da cadeira. 

- Infelizmente sim, Bruno. Toma, aqui está o seu comunicado de 

dispensa, você não vai precisar cumprir aviso prévio, e de hoje a sete dias 

sua rescisão contratual já estará depositada. Você deverá comparecer ao 

sindicato na data aí do papel para assinar sua rescisão e dar baixa na sua 

carteira de trabalho. 

- Ok. 

Ainda em choque com a notícia, Bruno rapidamente assinou a papelada 

referente à sua demissão, deixando seu crachá sobre a mesa, e, em 

seguida, saiu da sala de Nelson, o qual desejou-lhe boa sorte, obtendo o 

silêncio como resposta. 

Bruno Elias de Sena era assim: um jovem de 29 anos de idade, de pele 

branca, corpo magro com 1,78 m de altura e 89 quilos, de cabelos e olhos 

castanhos escuros. Homossexual assumido para sua família desde os 18 

anos, resolveu sair da casa de sua mãe para morar sozinho e aos poucos 

conquistar seu espaço na vida. Como seus pais eram separados, ele foi 

criado por sua mãe no bairro de Marechal Hermes onde cresceu, no 

entanto nunca deixou de ter o apoio de seu pai, que, embora hoje 

morasse em Barbacena no interior de Minas Gerais, sempre lhe deu todo 

apoio e amor necessário, inclusive, nos momentos mais difíceis de sua 

vida. Hoje, ainda conquistando aos poucos seu espaço, ele morava em 
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um apartamento de dois quartos, alugado no bairro de Copacabana, 

zona sul da capital carioca, onde dividia suas despesas com Henrique 

Miranda, seu melhor amigo desde os tempos não muito longínquos de 

Ensino Médio de uma escola pública lá de Marechal Hermes, de onde 

ambos vieram. Henrique atualmente era Comissário de Bordo 

internacional de uma renomada companhia aérea estrangeira, e quase 

nunca parava em casa, haja vista que estivesse sempre viajando mundo 

afora, no entanto ele também chegava junto com as despesas da casa, as 

quais eram divididas ainda com Caio Toledo, companheiro de Bruno há 

cinco anos, o qual trabalhava na recepção de um hospital particular no 

bairro de São Cristóvão, próximo à Quinta da Boa Vista. A relação de 

Bruno e Caio de certa forma já havia caído no comodismo de quem estava 

“casado” há algum tempo, no entanto, como até o presente momento 

ambos não se incomodavam com aquela situação, iam levando aquele 

relacionamento sem saber até quando ia durar, mas Bruno, de fato, 

gostava de Caio, talvez até mais do que Caio gostasse dele, e na atual 

circunstância não conseguia se imaginar vivendo sem o mesmo. 

Assim que terminou de pegar todos os seus pertences, o rapaz se dirigiu 

até a saída da empresa a caminho de seu carro. Naquele dia, estava 

vestindo uma calça jeans azul escuro, um sapato preto de fivela com 

meias brancas e camisa de gola polo na mesma cor da meia, além de um 

cinto preto no mesmo tom dos sapatos. Ao entrar em seu Corsa prata, 

ligou o rádio onde tocava Sometimes a Love Goes Wrong com Carrie 

Lucas, e seguiu pra casa. 

Às vinte duas e trinta em ponto ele estacionou em frente ao prédio onde 

morava na Rua Hilário de Gouveia, saindo logo em seguida. Por sorte a 

chuva forte que caía na cidade desde o início da tarde havia dado uma 

trégua e naquele momento caía apenas uma leve garoa, a qual não fez 

com que ele tivesse a necessidade de abrir seu guarda-chuvas para 

atravessar a rua, chegando assim ao seu condomínio. Já na portaria, 

cumprimentou o porteiro noturno e enquanto aguardava o elevador que 

estava no 5º andar pegou sua correspondência do dia. Ao embarcar no 

elevador acionou o botão do 8º andar onde morava. No momento em 



 14 Beto Lima 

que destrancou a porta do apartamento 802 e entrou pela sala, notou as 

luzes acesas e, próximo ao sofá que ficava de frente para a TV, duas malas 

de viagem, prontas para partida. Sem muito entender, acabou de entrar, 

trancando a porta na sequência. 

- Caio? Está em casa, gatinho? – Disse ele em um tom de brincadeira, 

referindo-se ao seu companheiro, até que este apontou no fim do 

corredor, aparentemente bem arrumado, o que deixou Bruno um pouco 

confuso. 

- E aí, Bruno, tudo bem? 

- Sim, e com você? Tá todo arrumado, vai viajar? – Perguntou ele 

referindo-se às malas. 

- Não é bem uma viagem... 

- Não? Então o que é? – Permaneceu imóvel e de pé próximo à 

porta. 

- Olha, Bruno, pra mim não dá mais, eu estou indo embora. 

  - Embora? Mas... como assim? O que tá pegando? 

- Não está pegando nada, mas eu quero dar um tempo, essa nossa 

relação está me sufocando, eu ando me sentindo estagnado 

ultimamente, sabe, e acho que isso não está sendo bom pra mim. 

- Ah, muito bem, então você espera eu sair pra trabalhar e decide 

que vai embora assim sem mais nem menos? Por que não me procurou 

para conversarmos antes que chegasse a esse ponto, Caio? 

- Sem cobranças, Bruno! Por favor, não dificulte mais a situação, o 

problema não é você, e sim eu. – Nesse momento, o rapaz que vestia uma 

camisa branca de algodão e uma calça jeans desbotada, acompanhada 

de uma sandália masculina, retirou do bolso um par de chaves, 

colocando-o sobre a mesinha de centro que ficava à frente do sofá. – 

Toma, a chave que ficava comigo está aí. Não quero nada desse 
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apartamento a não ser minhas roupas que já coloquei nas malas, o 

restante é tudo seu. – Finalizou ele referindo-se a alguns 

eletrodomésticos os quais ajudou a comprar, mas que, naquele 

momento, não fazia questão de levar.  

Bruno ainda estava em choque com tudo que inesperadamente tinha 

acabado de ouvir, até que em um acesso de raiva ele abriu novamente a 

porta da sala, voltando-se para Caio. 

- Quer ir, vai! Só tem um detalhe, se sair por essa porta você não 

volta mais, ouviu bem? Essa história de tempo, pra mim, não existe. – 

Disse ele com um misto de raiva e tristeza em seu olhar que já apontava 

algumas lágrimas pelo canto dos olhos, quando então serenamente Caio 

parou à frente dele antes de cruzar a saída. 

- Me desculpe se te magoei, Bruno. Espero que você seja muito feliz 

de agora em diante! – E assim saiu do apartamento levando suas malas e 

entrando no elevador que ainda estava estacionado no 8º andar rumo ao 

térreo. Depois que Caio saiu, Bruno bateu violentamente a porta da sala 

e sentou-se no sofá tentando digerir aquele fim de relacionamento após 

cinco anos de convivência e que até o presente momento ele não tinha 

entendido o porquê do fim. Horas antes de tudo isso quando saiu para 

trabalhar, Caio não havia falado nada a respeito de terminar, fator esse 

que deixou ele ainda mais chateado e finalmente entregando-se às 

lágrimas, afinal de contas, ele ainda gostava de Caio. 

Em meio ao seu pranto, e jogado no sofá, ele sentiu seu celular vibrar no 

bolso, e rapidamente pegou para atender na esperança de ser Caio 

arrependido do que tinha feito e pedindo pra voltar, no entanto, 

estranhou ao se deparar com um número confidencial, mas mesmo assim 

resolveu atender. 

- Alô? 

- Fala, Bruno! Beleza? 
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- Quem tá falando? – perguntou ainda sem reconhecer aquela voz 

masculina que o cumprimentava. 

- É o Henrique, pô! Esqueceu de mim? 

  - Ah! Oi, Henrique, sua voz tá meio rouca e com esse número 

confidencial fica difícil de saber que é você. Mas, e aí, tudo bem? 

- Tirando um resfriado que peguei aqui em Frankfurt e a minha 

garganta que está arranhando um pouco, sim. Estou te ligando, pois 

preciso de um favor seu. 

- Diga. 

- Então, eu chego no Rio amanhã no início da tarde, e como minha 

moto está na revisão, tem como você me pegar lá no Galeão antes de ir 

para o trabalho? 

- Tem sim, que horas seu voo vai chegar? – Perguntou ele sem dizer 

ao amigo que estava desempregado. 

- Está previsto para o meio-dia, mas como ainda tem uma escala em 

Londres, pode ser que atrase. Caso haja algum imprevisto eu te aviso 

antes, pode ser? 

- Sem problemas, te espero lá, então. 

- Valeu, meu querido, brigadão! No mais, tá tudo bem aí com você 

e o Caio? 

- Está... tudo em paz! – Respondeu ele não querendo preocupar o 

amigo com seus problemas particulares. 

- Tem certeza? Sua voz tá meio estranha... – Desconfiou Henrique. 

- Tenho sim, amanhã a gente conversa melhor. 

- Beleza, então, Bruno, eu vou desligar pois os passageiros do voo 

estão começando a embarcar. 
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- Vai lá, meu amigo, bom trabalho e uma boa viagem pra você, até 

amanhã! 

- Até. – Assim que desligou o telefone, Henrique posicionou-se na 

entrada do Airbus A340 em que iria viajar para então recepcionar os 

passageiros que calmamente começavam a embarcar. Logo que todos 

entraram ele iniciou os procedimentos de rotina da tripulação previstos 

no checklist da companhia aérea. 

Bem longe dali Bruno foi até o banheiro onde se despiu para tomar um 

banho e assim se recompor depois daquela crise de choro. Ainda com os 

olhos vermelhos ele entrou no boxe e ligou a ducha quente sobre suas 

costas, enquanto lentamente deixava a água escorrer pelo seu corpo, 

ensaboando-o instantes depois. De fato, aquele dia não foi um dos 

melhores de sua vida. Desempregado e vendo seu relacionamento ter 

um ponto final sem mais nem menos, era hora de começar a pensar o que 

fazer no dia seguinte, pois com emprego ou sem emprego, casado ou 

não casado, as contas iriam chegar no início do mês, daí o momento de 

recomeçar. 

Depois de uma meia hora embaixo do chuveiro, Bruno finalmente saiu do 

banho e após pentear seu cabelo no quarto foi até a cozinha preparar 

alguma coisa para comer. Fez um misto quente e um achocolatado que 

comeu e bebeu ainda pensando em tudo que tinha passado naquela 

noite. Assim que terminou e escovou os dentes foi para o seu quarto 

dormir. 

  

No dia seguinte por volta do meio dia ele já aguardava seu amigo no 

saguão do aeroporto. Usava uma calça jeans desbotada, uma blusa de 

manga curta branca e um Mocassim cinza com detalhes brancos, além de 

óculos escuros que disfarçavam seus olhos vermelhos de tanto chorar e 

da olheira por conta da insônia da noite anterior. Assim que viu Bruno, 

Henrique estendeu um sorriso largo, e caminhou a passos largos até o 

seu encontro. Ainda com o uniforme de comissário de bordo da 
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companhia aérea que caía muito bem sobre ele. Com 28 anos, Henrique 

era um magro definido com 1,88m de altura e 80 quilos, de cabelos e 

olhos castanho escuro e pele branca. 

- Fala, brother! 

- E aí, Henrique. – Respondeu Bruno em um tom cabisbaixo. Assim 

que se abraçaram, ele novamente se entregou às lágrimas, causando 

certo espanto ao comissário. 

- O que é que houve, Bruno? 

- Tudo de ruim aconteceu de ontem pra hoje! 

- Como assim? Vem comigo tomar um café, aí a gente conversa. 

- Tá bom. 

Nisso, os dois seguiram até uma cafeteria no saguão do aeroporto, onde 

pediram um expresso cada um. Ao sentarem-se em uma das mesas do 

local, Bruno então desabou novamente a chorar sob os olhos atentos de 

seu amigo que o ouviu calmamente. Para Henrique, ouvir o desabafo do 

amigo lhe dava alguma esperança pois o fato é que desde os tempos de 

adolescência ele gostava de Bruno, isso quando ainda moravam no 

subúrbio do Rio, no entanto, o rapaz nunca percebeu as investidas do 

amigo, talvez por considerá-lo muito como amigo. Fato é que agora, livre 

e desimpedido, Henrique tinha toda a chance do mundo falar o que 

sentia, mas não naquela hora. Assim que terminou de ouvir seu amigo, o 

comissário olhou para o lado e se virou com um lindo sorriso no rosto. 

- Ei, a nuvem se foi! Seja bem-vindo, sol! Lembra que a sua vó dizia 

isso pra gente quando éramos adolescentes? – Indagou Henrique, 

fazendo brotar um sorriso em meio às lágrimas de Bruno ao lembrar-se 

de sua juventude na casa da avó, em Marechal Hermes. 

- É verdade, vovó sempre dizia isso! 
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- E ela estava coberta de razão! Agora chega de chorar por quem 

não te merece, cara! Quanto ao emprego, rapidamente você arruma 

outro, tu és um cara competente, determinado e faz com garra tudo 

aquilo que se dispõe a fazer, então, pra que estresse? 

- É, nisso você tem razão. Mas o que mais dói agora é essa partida 

do Caio, sem explicação, sem conversa, sem nada. Me sinto um idiota! 

- Quanto a isso tenho certeza que em breve você também arrumará 

alguém, tudo é uma questão de tempo, às vezes o grande amor da nossa 

vida está bem próximo e não percebemos. 

- É, pode ser. 

- Então se anima, hoje à noite vou fazer o jantar e comprar umas 

cervejas. A gente escuta uma música, come alguma coisa, bebe umas e 

assim você se distrai, combinado? 

- Tá, pode ser! 

- Então vamos embora? – Nisso, os dois rapazes se levantaram e 

assim que Henrique pagou a conta, seguiram até o estacionamento do 

aeroporto onde estava o carro de Bruno, e de lá foram para Copacabana 

onde moravam. 

  

À noite já estava tudo pronto. Henrique comprou umas cervejas mais 

cedo e tinha colocado para gelar, enquanto fazia um frango à 

parmegiana com uma salada de rúcula e tomates cereja que 

acompanhariam a carne. Bruno estava na sala e usando uma bermuda 

cinza de tactel e uma camisa branca, enquanto ouvia o rádio deitado no 

sofá entre um gole e outro de cerveja. Henrique usava o short azul de 

jogador de futebol e uma camisa regata verde enquanto preparava o 

jantar na cozinha. Assim que terminou e pôs à mesa, ambos se sentaram 

e comeram. 
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- Nossa, está uma delícia esse prato! Como sempre você é um 

cozinheiro nota 1000! – Elogiou Bruno. 

- Ah, que nada, isso aqui é o trivial! Bora tomar mais uma cerveja? 

- Você não trabalha amanhã, não? 

- Minha próxima escala agora é só no domingo. Vou pra Bruxelas 

dessa vez. 

- Muito chique você. – Nisso, ambos já estavam um pouco alterados 

por conta da cerveja, até que finalmente Henrique criou coragem quando 

os dois foram até a cozinha pegar mais bebida no freezer. 

- Mas antes de viajar você vai me dar uma coisa...  

- O quê? - Perguntou Bruno, quando então rapidamente Henrique 

virou-se pra ele beijando-lhe a boca com um beijo caloroso, que a 

princípio não foi correspondido, mas que depois acabou cedendo. 

Minutos depois bastante excitados um com o outro, eles pararam de se 

beijar em um encontro de olhares. 

- Nossa, Henrique, por que você fez isso? 

- Porque eu te amo, Bruno! Só que você nunca me deu abertura pra 

chegar até você. 

- Eu nem sabia que você era gay! – Nisso ambos riram. 

- Sem rótulos! Eu gosto de gente, mas você sempre foi especial pra 

mim. Nesse tempo todo que você viveu com o Caio aqui em casa e eu 

viajando toda semana, quase nunca tivemos tempo de conversar sobre 

isso, mas agora que você tá livre e eu também, porque não? 

- É, bem, eu não sei. Deixar de te ver como amigo para ser meu 

namorado é uma coisa meio estranha para mim. Você acha que vale a 

pena tentar? 
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- E por que não tentar? – Nisso, ambos se olharam e, sorrindo 

novamente um para o outro, se beijaram calorosamente mais uma vez, 

ficando completamente excitados. Assim que se recompuseram, 

voltaram para a sala onde ficaram a beber e conversar por mais algum 

tempo, agora com Henrique deitado no colo de Bruno, e, mais tarde, 

finalmente foram para o quarto onde tiveram uma noite de amor e sexo 

inesquecível para ambos... 
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HOJE NÃO 

 

 

Hoje em dia diz não ter preconceito, 

De cor 

De religião 

De gênero 

De linguagem 

 

Mas o que vemos,  

Morte 

Prisão 

Distanciamento 

Solidão 

Lamento 

 

O preconceito está disfarçado no dia a dia, 

Nos gestos 

Nas atitudes 

Na solidão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 Carlos Oliveira 

REALIZADA 

 

 

Sou mulher guerreira 

Numa terra que o homem manda 

Fui criada domando animal bravo 

Não no trabalho escravo 

Superei a realidade 

Quebrei barreiras 

Me tornei graduanda 

Hoje sou eu quem comanda. 
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GRITO DE PROTEÇÃO 

 

 

Nosso lugar de origem 

Onde prepara o viver 

Que nos guarda e alimenta 

Antes mesmo do nascer 

Quando o mundo se apresenta 

O desafio aumenta 

A formar o próprio ser. 

 

Já nascemos num sistema  

De alheias combinações  

E que vão nos enquadrando  

iniciando relações  

Menor núcleo social 

Incide força total 

Procriando emoções. 

 

A família como tal 

Vai surgir como serviço  

Destinado a um senhor 

Relação de escravismo 

Em sua etimologia 

A servidão já previa 

Rumo ao patriarcalismo. 

 

Uma relação intensa 

De pura necessidade 

Para ter sobrevivência  

Mas parece caridade; 

Fato é que em sua essência  

É um ato de violência  

Que forjam sociedades. 
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Na noção de violência  

Existe a ideia de força 

Quando anula e aniquila 

Qualquer chance de escolha 

Que ameaça a liberdade 

Atinge a integridade 

E fere toda a pessoa. 

 

A ideia de família  

Vai se atualizando 

Pensando em bens de consumo 

Consanguíneos agregando 

Temendo uma divisão  

Restringindo a concessão  

Parentalmente falando. 

 

Sentimento de família  

Que traz a inovação  

E vai se modernizando 

Para melhor convenção  

E a arte vai representar 

Um conceito fomentar 

Pintando uma encenação.  

 

Interessa entender 

A noção de nossa infância  

Que passa a considerar 

O ser social criança 

E no baile da história  

Vai entrar em cena a escola  

E põe a moral na dança. 
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Vê-se logo que a família  

Baila nas circunstâncias  

De atender a interesses 

Trabalha na tolerância  

Podendo até exercer 

O abuso de poder  

Em termos de confiança. 

 

Nesse jogo de poder 

Pessoas são como objetos 

Como alvos de perversão  

Pela face dos afetos  

Os sujeitos desejantes 

Serão vítimas constantes  

De horrores inquietos. 

 

A ameaça violenta 

Pode ser imediata 

Mas também silenciosa 

Persistente e refinada 

Ela é paradoxal 

Pois parece natural 

Quando é arquitetada. 

 

Há uma dissimulação  

E um silêncio que a cerca 

E quando a vítima fala 

A audição se encerra 

Junto ao medo de falar  

O pavor de escutar 

A indiferença prospera. 

 

É difícil de falar 

Quando se é contestado 
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A triste realidade 

Num mundo romantizado 

Gente está em segundo plano 

É o Estado violentando 

Quem é negligenciado. 

 

Políticas de inclusão  

Estão na linha do tempo  

Proteger toda a infância 

E romper com o silêncio 

Tratar todo agressor 

Com rigidez, sem pudor 

Na força do regimento. 

 

Crianças e adolescentes 

Confiam na paz do lar 

A quebra de confiança 

Fragiliza o estradar 

Quando o medo atrofia 

Insegurança e agonia 

São doses a dizimar. 

 

O grito de proteção 

Precisa ser nossa agenda 

Exigir a segurança 

E prosperidade ilesa 

À luz da legislação 

E da humanização  

Todo cuidado e defesa. 

 

Abramos olhos e ouvidos 

À voz e comportamentos 

Não fingir desentendido 

A qualquer ato violento 
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Jamais ser conivente 

Fiar futuro e presente 

Às gerações em advento.  
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EVA VIU A UVA E MANOEL NÃO VIU SENTIDO ALGUM 

 

 

Senhor Manoel tem 60 anos e desde os 15 trabalha para sobreviver. 

Começou a luta nas plantações de café em cidades do interior. Trabalhou 

na roça por muito tempo, aprendeu a cultivar verduras, frutas e legumes. 

Depois que grande parte da mão de obra foi substituída por máquinas, 

passou a trabalhar na construção civil na capital do estado em que 

nasceu. Começou como ajudante, mas, com o tempo, o aprendizado lhe 

garantiu conhecimento para construir casas, prédios e até mesmo 

grandes edifícios. Formou família muito cedo e, tendo que trabalhar para 

sustentar esposa e filhos, nunca conseguiu concluir os estudos. 

Abandonou a escola aos 15 anos, não por vontade própria, mas pela 

necessidade de trabalhar. Por toda a sua vida, soube que a educação era 

fundamental tanto para satisfação pessoal quanto para garantir a sua 

participação na comunidade em que vivia. Tentou algumas vezes o 

retorno, mas as responsabilidades com o trabalho e a família lhe 

tomavam muito tempo, fazendo-o abdicar dos seus sonhos. Aos 60 anos, 

com quatro filhos já adultos, achou que era hora de tentar mais uma vez. 

Assim, matriculou-se na escola novamente. Ensino noturno, turma de 

jovens, adultos e idosos, cada um com uma história diferente para 

contar, com experiências múltiplas, objetivos de vida variados e 

conhecimentos de mundo infinitos. 

 

Depois de mais um dia de trabalho árduo, lá está o senhor Manoel, 

sentado à sala de aula, buscando concentração para aprender as lições 

que a professora trazia. Sabia ler com dificuldades, mas não escrevia 

muito bem. Na lousa a professora delineia letras grandes e arredondadas 

a seguinte frase: Eva viu a uva.  

 

Senhor Manoel, desanimado e cansado, começa a imaginar uma mulher 

bem arrumada e penteada, com a sua sacola de tecido de listras 

coloridas, óculos escuros e uma carteira de couro com uma fivela de 

prata à mão, no meio da multidão de barracas e pessoas numa feira livre. 
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A mulher para na banca de tomates, separa oito unidades numa sacola 

plástica, entrega ao vendedor, que pesa a mercadoria e comunica: “São 

2 reais e 75 centavos, dona”.  A mulher tira da sua bela carteira uma nota 

de dois reais e uma moeda de cinquenta centavos e responde ao 

vendedor: “Só tenho dois e cinquenta, pode ser?” O vendedor, com 

pressa para atender os outros fregueses, pega o dinheiro da mão da 

mulher e ainda agradece. A mulher sai e continua a percorrer as barracas. 

Avista a banca de verduras, uma placa anuncia: “Três por dois reais”. Ela 

escolhe dois pés de alface, um de couve e um ramo de salsinhas. Tira dois 

reais da carteira e entrega ao vendedor, com um pedido: Faz quatro por 

dois reais? O vendedor, dessa vez, um menino, de cerca de 10 anos de 

idade, que está na banca para ajudar a família a vender as verduras e 

contribuir como pode, olha para a mulher e, em sinal de afirmação, acena 

com a cabeça.  

 

Agora, ela vai até a banca de frutas e percebe maçãs maduras cheirosas, 

peras aparentemente suculentas, cáquis vermelhos e brilhosos dentro de 

uma pequena caixa e vê um cacho de uvas. Então, o senhor Manoel 

repete em voz enfraquecida pelo cansaço: “Eva viu a Uva”.  

 

Ele continua em seus pensamentos e imagina que Eva se dirige ao 

feirante e pergunta o valor do cacho da fruta. O vendedor anuncia: “Doze 

reais, o quilo”. Ela tenta pechinchar: “Não faz por dez?” O vendedor, um 

senhor de meia idade, muito pacientemente, se dirige até a mulher. Ele 

olha a sua volta e percebe que há poucos clientes na banca e que outros 

companheiros poderão cuidar dos afazeres naquele momento. 

Educadamente, ele tenta explicar a Eva o contexto daquela situação: 

“Senhora, sei que as coisas estão difíceis para todos, porém, para nós, 

que servimos a sociedade, está ainda pior. Para essas uvas chegarem 

apetitosas e sadias até aqui, foi uma trajetória muito longa e complicada. 

Suponho que um trabalhador rural do sul do nosso Brasil preparou o solo 

e plantou com todo cuidado pequenas mudas, cultivou com dedicação e 

conhecimento as plantinhas até que se tornassem parreiras, vigiou para 

que não fossem destruídas por pragas e rezou a São Sebastião para não 
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haver tempestades e geadas. Só depois de 200 dias ele pode colher os 

cachos, utilizando toda sua habilidade, acomodando-os pacientemente 

em caixas para que não se perdessem dos galhos e não se machucassem. 

Depois de tudo isso vendeu as frutas à cooperativa de seu município por 

um décimo do preço que a senhora vai pagar. A cooperativa, por sua vez, 

recebeu de diversos produtores como esse, suas colheitas de uvas, eles 

tiveram todo esse cuidado para que as uvas pudessem ser revendidas aos 

mercados e CEASAS de algumas cidades. Foram levadas por 

trabalhadores do transporte rodoviário de cargas perecíveis. 

Trabalhadores esses que enfrentam horas exaustivas de trabalho, os 

perigos de um acidente ou mesmo de um assalto durante o trajeto, fora 

os gastos com manutenção dos veículos, combustível e pedágios. 

Certamente, pouco sobra para esses também. E, mesmo que sejam 

empregados de grandes transportadoras, a compensação de todos esses 

gastos que os patrões têm, com certeza, será paga com o salário do 

trabalhador. Quando essas uvas chegam ao CEASA, em plena 

madrugada, muitos já estão à espera para organizar e vender as frutas 

logo, para que cheguem fresquinhas às feiras e mercados. Eu me levantei 

às três horas da madrugada para chegar ao CEASA às quatro e garantir a 

compra de frutas de qualidade para atender bem aos meus clientes. 

Cheguei aqui nessa feira às cinco, o sol nem havia nascido ainda, para 

montar a barraca e junto aos outros companheiros arrumar todas as 

frutas delicadamente e iniciar o dia com um sorriso no rosto e muita 

vontade de trabalhar para garantir a minha sobrevivência e da minha 

família”.  

 

A professora chama a atenção do senhor Manoel e ele salta assustado de 

seus pensamentos, respondendo a mestra: “Sim, dona Sônia!”. Sem 

muito carinho, ela o informa: “Leia a frase do quadro e copie-a cinco 

vezes no caderno. Quando acabar, pode ir”.   

 

O senhor Manoel faz o que a professora o orienta. Arruma seu material 

e, de volta ao seu lar, fica pensando no caminho: “Do que adianta saber 

que ‘Eva viu a uva’? Duvido que a professora saiba como a uva chegou 
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até a feira, nem imagina quantas pessoas trabalharam ganhando tão 

pouco para que a fruta chegasse fresquinha e sadia na mesa da sua casa”. 

 

Senhor Manoel fica desanimado com a escola e não sabe se concluirá 

seus estudos. Ele não consegue ver sentido nas tarefas que a professora 

propõe e se sente incapaz e estúpido. O que ele queria era aprender a ler 

jornais, livros, revistas e poder conversar com outras pessoas da sua 

comunidade sobre as leituras. Queria interpretar as notícias e expressar 

a sua opinião. Senhor Manoel queria escrever cartas aos seus familiares 

e pedidos às autoridades, queria escrever seus pensamentos e anseios. 

Senhor Manoel queria exercer seus direitos de cidadão.   

 

“Não basta saber ler mecanicamente que ‘Eva viu a 

uva’. É necessário compreender qual a posição que Eva 

ocupa no seu contexto social, quem trabalha para 

produzir uvas e quem lucra com esse trabalho”.  

(Paulo Freire) 
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AS ATRIBUIÇÕES DO MEU EU 

 

 

Na sociedade atual, há diversos paradigmas e desafios decorrentes do 

avanço da ciência, da tecnologia e das próprias relações sociais. Dessa 

maneira, ocorrem diferentes contatos e formas de expressão entre os 

indivíduos, seja nos grupos de amigos, na família, parentes, na escola, na 

faculdade, nos hobbys, entre outros. E quando você convive com alguns 

dilemas particulares e pressões internas intrínsecas ao seu ambiente 

familiar? Sejam eles quais forem, distorcem nossa forma de pensar, nosso 

comportamento e geram certa dualidade entre “o que eu sou/quero” 

versus “o que as pessoas querem que eu seja”. 

Você costuma ou não sair na noite e logo lhe questionam: Quando é que 

você vai apresentar seu(sua) namorado(a) pra gente? Por que aquela 

pessoa aparenta ser um tanto reservada? Você completa seus esperados 

18 anos, conclui o ensino médio e de certo modo “te sentenciam”: 

Quando você vai arrumar teu 1º emprego? Quando você ingressará na 

faculdade? Siga tal carreira profissional, pois você demonstra essa 

personalidade que estou relatando, “você tem cara que será um 

brilhante engenheiro, um renomado professor, um grande mestre das 

ciências exatas, um bravo homem das leis, um astucioso das causas e 

lutas sociais, um pensador contemporâneo por ter o dom das palavras”, 

etc. e etc. Ou ainda: Por que você tem poucos amigos? Por que você é 

uma pessoa sedentária? Quais seus (suas) crushes? Por que você tem 

poucas vibes? 

E, assim, quando não correspondemos a algumas destas decisões 

circunstanciais da vida alheia, sucedem novas classificações sobre o 

porquê de termos optado por tal decisão e não outra que, para ELES, ao 

seu modo de pensar/ver/analisar, poderia ter sido melhor para nós, 

dentre outros entraves que dimensionam esta perspectiva. 

Em certo ponto, é como se houvesse os seguintes paralelos: O que sou? 

O que desejo e quero? O que os outros querem que EU seja? Mas o que 

de fato você quer para sua vida no presente momento daquilo que mexe 

com sua felicidade interior e põe em evidência as incertezas de seguir a 

vida conforme suas leis, suas regras, seus dilemas, seus pensamentos, 
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virtudes e anseios, na convicção de que o EU não deva seguir 

eventualmente moldes que os outros 

impõem/taxam/subestimam/desejam//enunciam/prescrevem ou coisa do 

tipo? 

Tenho meus membros, organismo e pensamento neural em condições 

bioquímicas e fisiológicas normais, nada me impede de “caminhar com 

minhas próprias pernas”, é nítido que sei de meus direitos, deveres e 

obrigações a serem concernidas em cada período/fase do ciclo comum 

que é a nossa vida, como também sei daquilo que tenho que 

corresponder não só de respeito, amor, carinho e demais relações que 

abrangem aquilo que pertence ao lado sensível mas com questões 

maiores entre o que sou, era, faço, construo e perpetuo dos meus 

ensinamentos, sofrimentos, conflitos, caminhada, experiência e jornada 

subsequente a cada dia da vida que consolida minha identidade 

enquanto cidadão e sujeito pensante. 

A partir destas análises empíricas, noto que muitos pais idealizam como 

deve ser o futuro dos seus filhos no âmbito pessoal e profissional, 

materializando assim uma personalidade que eles evocam nestes como 

algo que quisessem ter/ser quando jovens, mas não o conseguiram no 

desencadeamento de sua visão sobre a realidade e das relações 

interpessoais. Mas até que ponto devemos satisfazer os sonhos, desejos 

e vontades dos nossos pais? Ou não podemos quebrar as regras morais 

da família ao longo da geração pertencente? 

Será que a vida social e particular está atrelada apenas a esse paralelo? 

“Temos asas para voar, mas tememos o voo”, como dizem, de modo 

amplo. Talvez, nessa percepção, esteja o X da questão. Sabemos o que é 

certo e errado, bom e ruim, os nossos anseios e o que os outros estimam 

para o nosso futuro, contudo, não sabemos ao certo aquilo que é 

benéfico relativamente em gênero, número e grau para nós. Até porque 

não teria graça se tivéssemos certeza do que o futuro, destino, ser 

superior e aspirações reservam para nossa vida conforme cada passo 

dado na vanguarda entre o aqui e o agora neste espaço de tempo. 

Devido à demora em decidirmos aquilo que pode ser realmente virtuoso 

para o nosso futuro, mesmo sabendo que terá consequências positivas e 
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negativas, fruto dessa incrível experiência que é viver sem ter certeza do 

que será o AMANHÃ, acabamos por deixar de viver várias situações 

oportunas em seu tempo ou mesmo não a experimentamos com grande 

louvor e gratificação. Daí iniciam-se vários prejulgamentos e falácias 

sobre o meu EU por parte dos familiares, parentes, amigos e de outros 

sujeitos que manifestam opiniões do que quer que seja. 

Esse ataque ousado, irônico e em certo ponto irrelevante nos magoa, nos 

entristece, mas faz enxergarmos que não é qualquer palpite ou 

argumentação (mesmo que com alguma dose de razão) que nos fará ser 

quem ELES o desejam, pensam e esperam que sejamos, porque, muito 

mais que isso, podemos dar partida a qualquer momento em nossas 

decisões tais e estas podem gerar maiores conflitos e arrebates do que 

já existira anteriormente daquela inércia entre tempo e espaço. 

A partir da situação posta enunciam vários questionamentos supérfluos 

como: Será que ele(a) tem algum transtorno de personalidade por ser 

meio antissocial? Será que é homossexual? Será que é um hacker da 

internet? Um sujeito desprovido de cultura? Possui dificuldades de 

sociabilidade? Passou ou está passando por alguma desilusão particular? 

Tem algum trauma da infância? Pratica alguma ação fora das regras de 

boa conduta ético-social? Tem uma vida dupla que as demais pessoas não 

conhecem? Pode ter receio de sair da casa dos pais e constituir família? 

Tem uma vida extraconjugal? Dentre mil e um apontamentos que o 

imaginário dos indivíduos pode relativizar e pensar no seu universo 

infinito do sistema cerebral... 

Sabemos que a vida é uma só, não devemos ficar “presos” esperando 

que uma luz nos guie para uma decisão assertiva, qual a melhor decisão 

a tomar, o que fazemos no nosso papel de cidadão, o que faz-nos 

acreditar que a vida é linda e bela para se viver da melhor forma possível 

na sua verdadeira essência, de que forma as histórias e ensinamentos de 

nossos pais nos fortalecem para sermos bons exemplos para eles e para 

a descendência familiar, o que nos motiva a encarar a vida com ousadia, 

determinação, pulso firme, irreverência, enfrentar/quebrar tabus e 

preconceitos, entre outras nuances, que caracterizam o que é FAMÍLIA e 

quem é VOCÊ. 
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Concluindo as ideias apresentadas, reitera-se o seguinte: Seja quem 

VOCÊ é e for, sempre busque sua felicidade interior a partir dos objetos 

da realidade, mesmo que para muitos não a seja evidenciada de forma 

nítida e tão objetiva, mas sempre tente transparecer uma imagem 

positiva de si mesmo conforme suas leis, suas regras, virtudes e tudo 

aquilo que você condiciona como sendo: sinceridade, verdade, amizade, 

acreditar na vida, identificar-se com o mundo, buscar alcançar, pretende 

ser mais à frente em questão pessoal e profissional, usufruir dos teus 

grupos sociais, mas nunca esquecendo de suas raízes. Seus conflitos 

particulares, sentimentos e expressões serão sempre teus, e os demais 

indivíduos também convivem e passam por situações mais ou menos 

parecidas com as tuas e em outros contextos do mundo real e até 

fantasmagórico. 

O dizer “não somos melhores que ninguém” não faz tanto sentido assim 

se considerarmos o que de fato é bom/ruim, melhor/pior, 

importante/irrelevante, entre outras dualidades. Na concepção de cada 

um na vida, a felicidade não é por via de regra legitimada como um 

conceito definitivo e outorgado por uma lei maior sobre o que é e deve 

ser feito para que devamos seguir ao pé da letra como se estivéssemos 

em busca de uma felicidade suprema tida numa fórmula matemática e 

dirigida pela arte do SER ou NÃO SER, QUERER e NÃO PODER, TER 

CAPACIDADE e NÃO LUTAR, FUGIR DAS REGRAS-PADRÃO DA 

SOCIEDADE, etc. 

Cada indivíduo tem consciência de si, estamos em constante 

transformação do corpo e da mente para assim aguçar novas 

possibilidades de conquistar o que pretendemos na vida em cada época 

com sabedoria e plenitude ou mesmo viver a vida conforme passos 

lentos e com cautela num sentido monótono de agir perante o que é 

aconselhado para a vida, como também “ignorar tudo e a todos”, 

seguindo as próprias convicções no preâmbulo de “por si só”, encarando 

nossas incertezas. 

De fato, é importante para nós sabermos o quanto nossos entes queridos 

querem nosso bem, porém, nessa ponte tem que haver um equilíbrio 

entre o que busco/quero, o que sou, o que os outros desejam para mim 

e aquilo que a vida me afugenta no meu mundo particular que só cabe ao 
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EU decidir/ser/viver realmente numa relação de respeito, singularidade, 

virtude, amorosidade, entre outros adjetivos relativos, porque, em certo 

ponto, a VIDA não é complexa. 

O que torna dificultoso são as relações interpessoais em lidar com as 

diferentes situações no âmbito de não infringir o espaço do outro, 

considerando como verdade absoluta aquilo que nos falam e pensa sem 

antes compreender os MEUS limites e rupturas de viver conforme meus 

desejos e atribuições, como enfatiza Carlos Drummond de Andrade, em 

parte do texto A missão do corpo: “Salve, meu corpo, minha estrutura de 

viver e de cumprir os ritos de existir!” E, assim, se torna/constrói a vida 

como se fosse uma metáfora desenhada sob a imagem do outro e as 

atribuições que taxo para corresponder a mim mesmo na minha 

identificação com o mundo físico e interior numa perspectiva entre corpo 

e alma, sendo únicos e inteiros que transcendem a dimensão do SER ou 

NÃO SER. Eis a questão!!! 
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MAIS DO QUE AMIGOS 

 

 

Tudo surgiu quando eu estivera num momento depressivo da minha vida 

pelo qual nada estava bem, mesmo tendo emprego e boa estrutura 

familiar. Às vezes, sonhar não basta, é preciso fazer acontecer e buscar 

sentir-se bem consigo mesmo no desafio de que a vida é um aprendizado 

contínuo. 

Assim sendo, apesar do meu considerável ciclo de amigos, me sentia 

frustrado e infeliz por não encontrar alguém que fosse capaz de me 

entender de modo particular. Foi daí que, após sair do trabalho, num dia 

exaustivo, e pegar o ônibus em meio a uma tempestade, sentei ao lado 

de uma pessoa de meia idade que começou a falar de si próprio para mim 

sem ao menos me conhecer pessoalmente. 

Nesse instante, pude me imaginar como sendo uma espécie de psicólogo 

ou terapeuta anônimo daqueles que estão abertos a te ouvir quando 

você está passando por um momento conflituoso e necessita ao menos 

de alguém que possa te entender sem te julgar pelo simples fato de que 

errar e pecar são eixos de uma mesma moeda e que a vida nos reserva as 

melhores surpresas. 

Muito embora não fosse a pessoa apropriada para ouvir tais relatos e 

poder instruí-la da melhor forma pelo simples fato de vivenciar um 

período conturbado, concordei com tudo que me fora descrito e assim 

destaquei que os fatos nos levam a experimentar diferentes situações 

que não gostaríamos. 

Como chovia muito e o trânsito estava lento, a viagem foi um tanto longa 

e assim aquela conversa repentina me despertou o anseio de que eu não 

seria o único entre tantas pessoas que podem viver diariamente com 

algum tipo de problema aparente, que nem sempre expõem para alguém 

próximo, e acabam se tornando infelizes por algo que nem sempre é 

sanado por uma breve conversa, mas que requer uma sintonia, uma 

confiança e uma escuta sem julgamentos. A partir desse momento, 
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convidei-o para um bate-papo num barzinho da cidade no final de 

semana para que assim pudéssemos falar mais sobre nossos sentimentos 

que estariam retidos internamente. 

Passados quase 1h30min do ponto de ônibus do trabalho até onde desci 

próximo a minha residência, me despedi com um aperto de mãos e, 

pronunciando um até logo e que embora tudo estivesse turbulento na 

vida dele, haveria de ficar bem em breve, bastaria ter confiança em si 

mesmo e não absorver com veemência aquilo que estivesse sentindo e 

sendo neste momento. Após tomar banho e jantar, me imaginei sobre 

aquilo que me ocorreu de forma tão espontânea como se de uma hora 

para outra eu passasse a ser o apaziguador do universo, mesmo que 

minha vida não estivesse lá tão bem florida. 

Acreditei que tudo não seria apenas um sonho ou uma espécie de 

condenação por me sentir um zero à esquerda, e dormi imaginando todo 

o ocorrido no final da tarde e início da noite. Assim, tendo chegado o 

sábado pela tarde, saí de casa até a praça onde havia uns barzinhos e 

vários tipos de pessoas com diferentes idades e que iam lá para beber, 

relatar suas mágoas, conhecer novas pessoas e, quem sabe, arranjar uma 

cara-metade na medida que cada um poderia ignorar teus problemas 

particulares por um instante ou mesmo um final de semana. Com tal 

expectativa me sentei em uma das mesas do bar e solicitei um drink no 

aguardo da pessoa até então desconhecida, mas que passou a tornar-se 

próxima de mim em meio a um contato direto dentro do ônibus. 

Passados cerca de 15min, ele chegou, nos cumprimentamos e daí 

passamos a dialogar sobre nossas vidas particulares e o quanto cada 

sujeito carrega consigo alguma frustração ou situação mal resolvida do 

passado. De outro modo, me senti disposto a conversar abertamente 

com ele sem qualquer tipo de receio do que ele iria pensar, já que de uma 

hora para outra me senti como se o conhecesse há anos e entendi a ideia 

de que, quando duas ou mais pessoas estão passando por uma fase ruim 

na vida, isso irá fazer com que ambos possam se unir e buscar meios de 

se sobressair na fase que estão vivenciando em seu espaço. 
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A liberdade e a prisão são instâncias de um processo onde nem sempre o 

que aparenta estar liberto está possibilitado para experimentar 

diferentes momentos e, por outro lado, estando aprisionado, é como se 

estivesse livre com algum teor de segurança a fim de percorrer diferentes 

caminhos pelos quais os enredos da vida pessoal e coletiva são 

construídos de metáforas que nos levam a conceber o fato de viver e 

sentir-se vivo. 

Após cerca de 3 horas de diálogos confidenciais, passamos a ver o quanto 

a vida é regada a surpresas e que não temos nem podemos ter o controle 

de tudo, mesmo que seja algo traçado de modo intrínseco a médio e 

longo prazo e, por causa disso, em alguns episódios é mais convincente 

deixar os acontecimentos ocorrerem e debruçar sobre os porquês da 

vida, nos possibilitar viver cada dia conforme o ritmo que nos transcorre 

ao encontro consigo mesmo e as experiências para acreditar que não há 

destino ou regra que nos conduza a uma vida plena e feliz. 

E daquele encontro no barzinho, a partir de então, passamos a dispor de 

um maior contato e proximidade que nos inteiravam a ideia de conhecer 

a si mesmos, nosso mundo e a complexidade do mundo em meio aos 

seus artefatos. Por um momento, tive o ímpeto de que seria apenas uma 

ilusão de ótica da minha imaginação, longe de qualquer possibilidade de 

amizade verdadeira e carinho especial. 

Outrora, tivemos a perspectiva de que, assim como após um dilúvio, tudo 

poderá vir a ser belo em meio ao caos, passará a compreender também 

que há razões pelas quais a vida nos aproxima de certas pessoas para que 

possamos nos enxergar a nós mesmos e acreditar que, seja na família ou 

junto aos amigos, haverá sempre alguém que se preocupa conosco e que 

carrega resquícios de um passado mal preenchido, e que o futuro estará 

sempre eclodindo um indicativo que nos possibilite percorrer o horizonte 

sem medo de errar, acreditando que a vida é o maior presente, 

independentemente dos infortúnios que nos atingem para poder 

experimentar novos amanhãs a cada amanhecer. 
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GENTE  

 

 

Gente olhando pro céu 

Gente olhando pro chão 

Gente sendo lugar 

Gente a se perguntar 

Dá água para tomar e dá comida a faltar 

Cada viela é uma explosão... 

Pá pá pá pá pá 

Cai o filho da santa 

Cai o filho da outra 

Gente que é filha da favela 

Que arranca a vida com a mão 

Não importa o quanto sobe 

Seu corpo volta para o chão 

O perigo? 

Sabe qual é o perigo? 

A vida. 

A vida preta que nasce de entranhas 

E vive nas entranhas das vielas 

Aprende a correr sem cautela 

Com o aperto da vida aprende o aperto do gatilho 

Aí já é marginal... 

Preto...  

Tinha que ser, tinha que ser... Tinha que ser. 

Pois bem, 

Um dia nós ainda iremos sacanear 

Nesse dia, deixaremos de ser minoria 

Nesse dia, descobriremos que 

“Gente é pra brilhar 

Não pra morrer de fome” 

 

 



  

 

 
 

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 

 

 
JOSÉ ANGELO 

 

Graduado em Letras Português pela Universidade Federal de Sergipe 

(UFS) e mestrando em Letras pela mesma universidade. De quando em 

quando, rascunha pensamentos soltos, aos quais aqui e acolá possuem 

traços de poesia, escrevendo sobre temas que vão desde o ser ao vazio.  

E-mail: josevernaculo@gmail.com.  

Instagram: @joseangelosantos 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:josevernaculo@gmail.com


 60 José Angelo 

PALAVRAS AO DESCONHECIDO2  

 

 

Lá fora cai uma chuva fina e fria.  

Aqui, deitado, olho para o teto e além...  

Mas nada ou pouco vejo.  

A névoa da idade paira sobre meus olhos  

e tudo não passa de sombras distorcidas.  

Tento mover-me,  

mas o corpo já não reage.  

A colheita da idade é certa e fria  

e os juros de uma existência atribulada  

e efêmera acumulam-se e muito em breve  

chegará a hora de quitar meus débitos.  

De lá, ouço, ao longe, murmúrios  

que vão se modulando...  

São risadas.  

Sim. Risos altos, estridentes.  

Deve ser algo muito divertido,  

coisas que pessoas do meu tempo não conseguiriam entender...  

Ou talvez eles não tenham interesse em explicar...  

Corri demais, atropelei-me na vida  

ou foi ela que apenas passou por mim?  

Já, já, alguém vem me trazer um copo d’água 

e se ir com a mesma pressa com que imploro  

para que fique um pouco.  

Eles não têm tempo nem paciência;  

Falam línguas que nada me dizem  

ou sentido fazem...  

Mas falam... sempre.  

Percebo que, aqui, tornei-me um estorvo e peso:  

os olhares trocados nesses raros encontros me dizem isso.  

 
2 Uma primeira versão desse poema foi publicada na “Coletânea Preconceito - Julgamentos e 
Generalizações”, em 2021, pela Editora Apparere.  
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As palavras escondem, mas as ações não mentem:  

não se pode fugir do que efetivamente somos.  

Os dias se passam... já não saio,  

Minhas forças há muito se foram e, para minha tristeza,  

das linhagens que fiz,  

todas negam-se, me escondem: eu existo sem existir.  

Talvez queiram me depositar num asilo. Que seja. 

Já não faz mais diferença.  

Na corrida contra o relógio perdi e,  

em meio a tantas perdas, a esperança de dias  

melhores se esvai...  

Sou mais um entre tantos outros,  

Irmãos, pela idade, separados  

por caminhos diversos  

mas conectados pela dor, pelo desprezo,  

solidão e sofrimento  

que aqueles a quem chamávamos de família  

impuseram-nos.  

Quantas noites mal dormidas, sol, frio, chuva... 

Quanto de muito que fiz e agora  

nada recebo.  

Talvez seja isso mesmo...  

Se não for, tanto faz.  

Em breve o chão  

Irá me acolher para o absoluto sono  

e o que virá depois disso? Não sei.  

Desde que haja um lugar  

onde eu possa estar, de verdade,  

e ser eu, sem me anular,  

já estará bom, muito bom,  

pois, aqui, em meio aos próximos,  

me sinto na estranheza, sem pertencer,  

de tal modo que anseio que a idade firme  

seu contrato com o tempo  
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e seja rompido o fio que aqui me mantém  

para que, sem o sopro de vida que em mim há,  

eu possa, noutros planos,  

respirar ares diferentes dos  

que impregnam este cubículo  

úmido e fétido que eles chamam de “quarto”  

e do qual me fazem prisioneiro.       
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ÁGUAS 

 

 

no desabrochar da vida 

a água lava a alma 

cura 

a pele, o pranto, a ferida 

banha 

o gozo, o sorriso, a partilha 

acolhe 

o choro, o desgosto, a partida 

 

deix’água lavar 

deix’água levar 

 

caminhar se torna leve, breve 

em direção ao oceano que é desfrutar 

de mergulhar nas tantas vidas 

de chacoalhar a vestimenta do conforto 

 

água é inconsciente, é novo 

o desconhecido, o novo de novo  

cautela é importante 

tal qual o movimento 

de não se deixar mais tomar pela apatia 

 

deixa estremecer 

deixa reverberar 

 

a energia das ondas, dos rios, do mar 

com o brilho das Deusas, a bênção das Yabás 

as ondas que se espalham 

daquela pedra que fora jogada da margem 

ensinam que olhar para nós mesmes 
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é o primeiro passo 

em direção às águas 

do mergulho no escuro 

que encontra o brilho profundo 

de conhecer a si mesme 

e plantar a coragem 

aterrar os pés na margem 

do que é ser eu mesme 

de romper quaisquer amarras 

de destravar as portas 

que nos impedem 

 

de alcançar as águas de Aruanda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 68 Lorena de Castro 

IMPRESSIONISMOS 

 

Do lado de cá 

Você era tela em branco 

E foi assim que eu pensei: 

Juntei as minhas cores 

pra te colorir, sorri. 

 

No entanto, na euforia 

De um detalhe eu me esqueci 

Telas em branco não existem 

Cores próprias já trazem em si 

 

Para assim se entrelaçarem 

 

Você trazia seus tons 

E quando te pintei, te misturei 

Às fantasias de minha paleta 

Remexi cores, sabores, borboletas 

 

No fundo apenas restou carvão 

Utopia ingênua tingida no coração 

Agora eu tento apagar o mal feito 

E talvez não tenha jeito 

 

Quem sabe eu só precise ver 

Que nessas milhares de telas 

Elas nunca estarão prontas 

Pois trazem consigo as cores da vida 

 

Que estão sempre se revolvendo 

Cores, vibrações e cintilâncias 

E quando com elas eu encontrar 

Em nostalgia ou extravagâncias 
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Que eu sente naquele banco do parque 

Rodeada pelas frondosas árvores 

Ouvindo o canto dos bem-te-vis 

Para serenamente apreciar 

O quanto de ti eu vivi.  
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ÍNTIMAS LETRAS 

 

 

Quem disse que é fácil 

mostrar as minhas linhas 

despir as minhas letras 

que recobrem o íntimo 

que expõem todo o meu ser? 

 

mas aí eu mesma digo 

a escrita é inspiração 

e também é disciplina 

 

mas aí eu mesma digo 

a escrita é reflexo 

e também imensidão 

 

o que a gente tanto vê 

o que tanto a gente escreve 

é tudo sentimento 

é numa fração de segundos 

pincelada colorida 

de como se vê o mundo 

e as coisas nele sentidas 

 

o que a gente tanto vê 

o que tanto a gente escreve 

de fora pra dentro 

e de dentro pra fora 

é uma forma 

de a gente tentar alcançar os céus.  
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MADRUGADA INVÁLIDA 

 

 

Era preciso sair 

fugir daquele lugar comum daquele que 

embora todes saibam o nome 

sequer conseguem pronunciar  

 

Pega máscara de oxigênio, pedaço de pau  

a trouxa de pano na mão, o mundo está despedaçando. 

Corre lá, sobrou algum trocado 

no antigo pote de arroz?  

Aquele de porcelana que vó deu?  

De quando aqui se tinha comida 

Poeira apenas. Ela se foi. 

 

Estamos confinades nos campos,  

nas mãos de um genocida,  

Olhamos para os lados: 

fome, morte, miséria e ferida. 

 

Acende um cigarro de fumo 

a revolta, o choro e o luto é real,  

o não líder descabido  

escárnio em rede nacional. 

 

A criança acorda chorando a perda 

Do pai da mãe 

Das várias vidas 

Estamos em guerra 

Mas nem todos veem 

 

Repare que 

Não é porque não vês 
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Que mito algum vai te poupar 

“Estamos todos no mesmo barco”, disseram 

É mesmo? Onde suas correntes apertam? 

 

“Mentira! Mentira!” 

Essa catástrofe é projeto de morte. 

se a corrente não te aperta, agradece sua sorte 

Pega máscara de oxigênio, pedaço de pau  

a trouxa de pano na mão, o mundo que conhecíamos 

já não existe mais. 

 

A quem atende todo esse plano?   

Quem recobre todo esse pano? 

É preciso expurgar o mal que aniquila 

quantos corpos serão necessários? 

 

Estamos cansades 

Exaustes e delirantes 

vestindo medo e desespero  

Descontentes e ofegantes 

 

Falta empatia, respeito pra gente 

falta comida, vacina, falta presidente 

Que valor tem a vida do outro? 

E a minha? Onde ela termina? 

 

Há muito luto, luta 

pranto e suor, 

a tragédia anunciada 

tem nome, tem cara idolatrada 

não só lhe falta caráter, 

carece de humanidade: 

17.  
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RODA DA FORTUNA 

 

 

Nascem e morrem 

Imensidões de tempo 

Espaços, pessoas 

Pedaços e mais pedaços 

De experiências vividas 

Felizes ou sofridas 

 

Nascem e morrem 

Milhares de nós mesmes 

Angústias e fantasias 

Num mesmo corpo 

Esse mesmo que habita e 

Somos ensinades a não amar 

 

Nascem e morrem 

Vindas e partidas 

Daqueles que morada fizeram 

No coração 

No corpo 

No gozo 

Na história vivida 

 

Nascem e morrem 

Os comandos, as normas 

A porra toda que sufoca 

Que impede de enxergar 

Quem realmente podemos ser. 

 

Que morram sempre 

Cordas e amarras 

Condutas e mordaças 
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Estigmas e padrões 

Que não nos deixam ser 

O que a alma naturalmente pede 

Que desaprendamos tudo aquilo 

Que um dia foi capaz 

De nos tirar dos nossos trilhos 

E nos fazer duvidar 

Do nosso próprio lugar! 

 

Deixa nascer 

Deixa morrer 

Deixa estar 

No pretérito perfeito 

Tudo aquilo que 

Por mais que sutil 

Te barrou de ocupar 

os espaços 

Pelos quais se deve lutar!  

 

Que assim seja, 

Assim é. 
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NO ACASO DA SOLIDÃO 

 

 

dorme meu chão 

onde plantei a esperança 

o grito que vai pra dentro 

teu sexo rosado desapareceu 

minha ilha de orquídeas foi invadida por falsos colonizadores 

tu já eras minha antes das naus chegarem cá 

meus dedos longos conheciam o caminho da tua alma 

engoli várias vezes teus pecados 

não podes ser de outros 

eu te conquistei antes dos séculos aprenderam a bailar 

visitei com a minha língua cada curva do teu corpo 

e fiz ninho no teu sexo cheio de vida 

em muitas madrugadas te amei à luz da meia lua 

teus longos cabelos que cheirei num tempo de anéis sem donos 

fui tua namoradinha preferida 

não podes amar a outros 

porque me juraste amor eterno 

fabricaram gaiolas no teu ser e os pássaros foram presos 

sinto saudades do azul dos teus olhos a quase implorarem um gozo 

eu toquei teu sexo antes de Oxum 

deusa da minha cultura em movimento 

risco o fósforo para não chorar no escuro 

é tempo de banhar os mortos 
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VELHA É A MULHER SEM RISO 

 

 

para acenar ao vento 

velha é a história de Iansã 

cada parte dela tomo na boca 

passo a conhecer os oceanos 

desbravo buracos solitários 

minha língua no sexo dela à procurar kalandivas rosas 

o gozo incrível na minha boca 

as pernas trêmulas residem num oásis 

tudo dela é para mim 

meus dedos tresloucados 

conhecem o lugar onde ela vira rocha 

minha língua descobre o meio sol vermelho dela 

qualquer coisa eu daria à morte para morrer num gozo de prazer nos 

braços dela 

o abajur na cabeceira sabe de tudo 

o maior segredo é dele 

que sexo terás depois de mim ó lídia 

bebi de ti e gozei à virgem da esquina 

não sou mais a mesma mulher 

depois de ti o despertar do nada 

há séculos sem uso nas vestes dos meus anos 

para esta boca desnudada o vinho do teu sexo é doce 

e eu sou o âmbar elétrico a entrar e sair de ti 

goza no sétimo toque a balançar o lenço branco 
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FLUTUA NO MEU MAR 

 

 

a serpente do amor maior 

eu sou o luto do outono 

à espera da tua boca 

o toque no meu sexo 

essa natureza estranha do talvez 

faz meu gozo ser dono de ninguém 

em rede de pescar deito meu corpo nu 

vem com a tua boca carnuda tocar-me 

embala meus pés nas palhas secas 

mas não me vendas aos impuros 

a natureza do capitalismo é alienar a operária que mora nessa tua boca 

as páginas do livro do tesouro estão amareladas 

tornei-me anciã vestida em séculos de incertezas 

a passagem da hora fechou a porta para meu não 

teu sorriso leva-me para dentro de ti 

a última lua minguante caiu do céu dentro do meu gozo desbravador 

Eu amei Afrodite mais que Hera 

O esperto sorri mais embora viva menos 

traz pra mim a barca de Creonte que te dou meu sexo 

o pecado da natureza é formar-se materialista num mundo de ideias 

dá-me teu gozo... sou uma nau de Cabral 

navego ao teu clítoris uníssono dono de mim 
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MISTÉRIO EM RASPADOR 

 

Quando Ivan deu a ré com o carro, Gabriel voltou para dentro de casa, 

agitado. Procurou a Torá entre as roupas sujas e amontoadas. Nada.  

− Adiante, amor! – gritou Ivan, buzinando.  

Gabriel a encontrou embaixo da cama. Suspirou, aliviado. Se a casa fosse 

mesmo assombrada, daria um jeito. Guardou a Torá dentro da mochila e 

saiu. Torceu os lábios quando viu o sol tomado pelas nuvens cinzas. Uma 

notificação chegou em seu celular. 

− Foi você que escondeu, né? 

− Eu mesmo, não. – Ivan colocava o carro no sentido de Poço 

Verde.  

− Então, quem amassou essa página e escondeu embaixo da cama? 

− Sei lá... Você nunca esquece esse livro. Toda vez é o motivo que 

atrasa a gente.  

Gabriel fechou os olhos, respirando fundo. Ivan checou se Aurino estava 

no banco de trás. Ao pegar o celular abandonado no fundo da mochila, 

Gabriel visualizou o WhatsApp.  

− Áudio de Lucas, de novo.  

− O que ele quer agora? 

− Bobagem, só pode... Vou ouvir mais tarde. 

À medida que se distanciavam do trecho asfaltado, eles observavam que 

a quantidade de carros e motocicletas ia diminuindo. Pouco tempo 

depois, deram com um carro preto revirado à beira esquerda da estrada. 

A polícia e o corpo de bombeiros já cercavam o local.  

− Puta que pariu! – exclamou Ivan.  

Gabriel observou pelo GPS que havia poucas casas no local, o que 

indicava que estavam próximos do destino. 
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− Nunca mais tinha visto um acidente assim... – comentou ele, 

impressionado. 

Duas ligações de Lucas assustaram os dois. Gabriel aguardou um minuto. 

Depois, clicou no áudio recebido. 

 

Amigo! Onde você tá? Lembrei de você hoje pela manhã cedinho 

porque assisti um vídeo no Youtube sobre umas coisas estranhas que 

estão acontecendo em Raspador. Um investigador e um pai-de-santo 

visitaram um local em que pessoas morrem ou desaparecem na 

estrada. Parece que é coisa de magia negra, algo assim... Te aviso 

porque lembrei que você me disse na semana passada que talvez 

fosse passear com Ivan por essas bandas. Tomem cuidado!  

 

Ivan desabou a rir sem parar e Gabriel ficou pensando. 

− Por que está rindo? – Gabriel se irritou. 

− Você acredita nisso?  

− Sei lá... Pode ser verdade.  

− O povo dessa região ama inventar essas coisas... 

− Falo mais nada... Deus é mais... 

Ivan parou o carro, tremendo: 

− Vamos voltar, então?  

− Ah sim... Estava demorando. Aí você com medo! – Gabriel deu um 

risinho. – Bobagem, amor. Você não queria descansar? Então... Nada de 

trabalho! 

Sorriram um para o outro. O sol ia voltando aos poucos. Algumas casas 

abandonadas destacavam-se em meio à vegetação rasteira, até que eles 

se embrenharam numa estreita faixa de terra. Desceram um pouco 
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depois em frente a duas casas pequenas. O vento soprava um cheiro de 

tinta ainda fresca. 

Um homem de meia idade, vestido num macacão surrado, vinha em 

direção a eles, calçado em botas sujas de esterco. Largou a foice e puxou 

um pano do bolso para limpar as mãos. Em seguida, cumprimentou-os:  

− Samael, a seu dispor. Fizeram boa viagem? 

− Com certeza. A gente não mora distante – respondeu Gabriel, 

rapidamente. 

− A casa foi pintada recentemente? – indagou Ivan. 

− Foi, sim. Sempre recebemos hóspedes. 

Subiram a escadinha e entraram pela porta da casa mais próxima. Gabriel 

e Ivan conferiram a iluminação e as torneiras, enquanto Samael 

observava-os com certo interesse. Quando voltaram, o locador indagou-

lhes: 

− Tem duas camas de solteiro no primeiro quarto e uma de casal no 

segundo. Pedi que a faxineira desse um grau só no primeiro. Tá bom? 

Gabriel e Ivan se entreolharam com estranhamento. O segundo 

respondeu: 

− Somos um casal. Esqueci de avisar, né? 

Samael deu um passo para trás, expressando confusão. Então, 

respondeu: 

− Ah! Vocês me desculpem. Primeira vez que um casal de homens 

vem pra cá... Aí... Só precisa vocês passar uma vassoura no quarto... e 

pronto. Eu vou cuidar da comida do gado e, qualquer coisa... vocês me 

chamam... − saiu, tropeçando e enxugando o suor do rosto.  

Ao aproximar-se da janela da sala, Gabriel o viu fazer um sinal na testa, o 

qual não conseguiu decifrar. Em seguida, o locador entrou em casa e 

acendeu três velas brancas em cima de uma mesinha na sala. Gabriel pôs 
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a mão dentro da mochila e retirou a Torá, apertando-a com viveza. 

Depois, foi até o quarto e viu Ivan varrendo o chão: 

− Cadê Aurino?  

− Vou pegar ele agora no carro. Presente de pai não se esquece... 

Gabriel deu um risinho e sentou-se:  

− Você percebeu algo estranho nele? 

− Ele ficou assustado com a gente. Esses héteros...  

Ivan foi até o carro e, ao abrir a porta do banco traseiro, notou que Aurino 

não estava mais lá. O coração acelerou bruscamente. Só encontrou a 

mochila, que permanecia no canto.  

− Encontrei uma coisa que você vai gostar – disse Gabriel, na 

varanda, mostrando um pote de barro vazio – estava no armário do 

quarto. 

Percebeu que Ivan não o ouvia, mas tremia-se todo e tinha a testa 

franzida. Correu ao seu encontro: 

− Que houve, amor? 

− Aurino sumiu. Ele estava aqui. Eu vi. 

− Ué... Como sumiu? Bicho de pelúcia não anda.  

Ivan ativou a bombinha e aspirou bem fundo. Repetiu mais uma vez, com 

bastante calma. Gabriel o acompanhou até o banheiro. Tomaram banho 

juntos. Foram se deitar muito cedo aquela noite, após se deliciarem com 

o prato favorito de Ivan: lasanha de carne moída. Ivan chorou ao lembrar-

se do presente desaparecido.  

Mas em certa hora da madrugada Gabriel levantou-se, pois perdera o 

sono. Não entendeu por que a água do pote de barro secara tão 

depressa. Quando se sentou na sala para ler um trecho da Torá, foi 

tomado por um som metálico que parecia vir dos fundos. Por seis ou sete 

vezes se repetiu. Aproximou-se da porta da cozinha e, ao perscrutar o 

buraco da fechadura, viu fogo. Não era tão perto. A fumaça ia chegando 



 88 Samuel de Mattos 

lentamente. Ele correu para o quarto e se deparou com Ivan tendo outra 

crise. Ajudou-o, inclinando-o para a frente. 

  − Tem fogo lá fora, amor. Acho que viemos pro lugar errado – 

comentou Gabriel.  

− O culpado... disso tudo... é seu amigo... Ele que indicou... 

A respiração foi voltando e Gabriel ouvia pela milésima vez a história de 

Ivan sobre o arrebatamento dos pais que nunca esquecia. Que nunca 

esquecia. Que nunca esquecia... O sono, então, retornou. 

No dia seguinte, o sol ainda surgindo, encontraram Samael fazendo a 

ordenha. 

− Bom dia, Samael – cumprimentaram os dois.  

− Bom dia, cabras. Querem uma xícara bem cheia? 

Eles assentiram. Sentaram-se em tocos de coqueiro. Gabriel relatou o 

que vira na madrugada. Samael tossiu e desviou o olhar para trás, 

apontando de onde viera o fogo. Se queriam ir lá? Evidentemente.  

Cerca de duzentos metros dali eles se depararam com um pote de barro, 

um tecido preto, três velas vermelhas e um objeto não identificável por 

sobre uma grande pedra.  

− Isso é um altar? – indagou Gabriel, curioso.  

Samael respondeu com afinco: 

− Todo mundo diz que é. Não parece coisa boa.  

Ivan investigava com mais voracidade. No instante em que se agachou, 

viu que a roupa de Aurino estava embaixo da grande pedra. Subiu-lhe um 

arrepio terrível. 

− É Aurino! Queimaram! – gritou ele, tocando as cinzas. 

Gabriel pôs a mão na boca e olhou para Samael, que ficou em silêncio. 

Por sua vez, Ivan não o esperou falar, os olhos cheios de cólera: 
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− Samael, eu não aluguei sua casa pra acontecer isso! Você sabe de 

alguma coisa? 

Finalmente, Samael respondeu: 

− Tá bom... A história é um pouco longa. Mas eu não tenho nada a 

ver com isso. 

No caminho de volta, Gabriel se lembrou de que o pote de barro que 

viram era semelhante ao que ele encontrara no armário do quarto. Mas 

ficou quieto e calado, ouvindo Samael narrar a história:  

− Foi no começo dos anos 80. Essas duas casas eram separadas e 

pertenciam a duas famílias amigas. A casa em que eu moro sempre foi da 

minha família. Sou o filho mais novo e, quando meus pais morreram, 

herdei a terra e a casa. Meu irmão ficou sem nada por causa da briga que 

aconteceu entre a nossa família e a vizinha. Meus pais descobriram que 

meu irmão tinha um caso com o filho único dos vizinhos. Certa noite, 

descendo um rio que tinha aqui perto, o pai de Anselmo disse ter pegado 

o meu irmão se agarrando com o filho dele. Eu tinha seis anos de idade 

nessa época e não entendia muita coisa. Foi o maior rebuliço. Papai ficou 

sabendo disso, pegou uma foice e correu pro rio, dizendo que ia matar 

os dois. A coisa ficou muito feia: uma chuva forte começou e papai e o 

pai de Anselmo brigaram. Rolavam na lama com murros e chutes, e 

Anselmo e meu irmão correram dali, um pra um lado e outro pro outro. 

Foi aí que papai acabou acertando a cabeça do pai de Anselmo com a 

foice e correu pra matar Anselmo. Mas a tempestade tinha começado e 

nenhum homem conseguia ver mais nada pela frente. No dia seguinte, o 

pai de Anselmo estava morto no rio; com a pancada na testa, ele acabou 

escorregando e se afogando no rio. Não sabia nadar. O rio era muito 

fundo. E esse rio nunca mais encheu. Já Anselmo foi encontrado morto 

também perto de uma árvore que um raio acertou. E a gente nunca mais 

viu meu irmão. Acho que sumiu e... 

− Seu pai foi preso por isso? – interrompeu Gabriel, terrivelmente 

assustado. 
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− Não, porque no dia seguinte ele teve uma falta de ar e morreu. 

Mamãe acusou a mãe de Anselmo de ter feito uma simpatia pra ele 

morrer. Uns dias depois, a mãe de Anselmo apareceu morta dentro do 

quarto. Disseram que alguém matou ela porque praticava magia negra. 

Acusaram minha mãe de ter matado, mas não foi provado. Mamãe 

faleceu faz três anos. 

− Sua mãe era religiosa? – indagou Ivan, muito curioso.  

− Era católica. E, que eu saiba, a de Anselmo era judia.  

− Em qual quarto a mãe de Anselmo morreu? – Gabriel sentia um 

aperto no coração. 

− Eu não devia ter contado isso... – Samael hesitava, enxugando o 

suor da testa. – Você quer mesmo saber? 

− Queremos – responderam os dois, unidos. 

− No segundo quarto.  

− Então, foi por isso que você só limpou o primeiro quarto? – 

questionou Gabriel. 

− Também...  

− Mais o quê? – Ivan sentia as pernas tremerem e a respiração 

fraquejar.  

− Eu... Tinha problema com quem é... homossexual. Acho que é 

pelo que aconteceu aqui. Mas agora nem tanto... 

Gabriel e Ivan mantinham vidrados seus olhos em Samael, como se tudo 

o que acabaram de ouvir tivesse acontecido há pouquíssimos dias. Uma 

atmosfera fria e sonolenta se instalara desde o exato instante em que o 

altar fora descoberto por eles. O aspecto rude e simples daquela 

propriedade já não parecia o mesmo. O dia já alcançava sua plenitude, 

mas a nebulosidade recomeçava no céu, expulsando o sol sem nenhuma 

trégua. Enfim, vendo um pingo de chuva cair ali, no espaço que divisava 

as duas casas, Samael levantou-se. Repentinamente, pareceu maior do 
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que antes, as mãos gigantes, os olhos avermelhados. Sem permitir-lhe 

despedida, Ivan perguntou sobre dois fatos ainda esquisitos: 

− Mas, Samael... E por que você, hoje, é também o dono da casa 

que alugamos? E quem será que usa aquele altar? 

Os dois perceberam o seu semblante de total indiferença dar lugar a um 

leve sorriso, como que para ludibria-los e fugir da última explicação. 

Apenas respondeu: 

− Tá vindo! Tá vindo! – e correu para recolher dois grandes vasos 

de plástico.  

Gabriel puxou Ivan pelas mãos, chamando-o para dentro. Quando 

entraram no quarto, o pote de barro estava cheio de água. Gabriel 

tomou-o para compará-lo com o outro. Pequenos riscos o diferenciavam.   

A chuva intensa finalmente veio. E somente parou às três da madrugada.  

Ivan revirava de um lado para o outro na cama, o que fez Gabriel acordar: 

− Sem sono, amor? 

Mesmo na penumbra, era visível a exaustão no semblante de Ivan. 

Recostou-se um pouco na cabeceira e respondeu: 

− Sim... Não consigo esquecer a história que Samael contou pra 

gente. Minha asma piorou aqui, me sinto flutuando... E eu desconfiava de 

alguma coisa, mas não imaginei que era essa história... Quero ir pra casa. 

− Então, você acredita em Lucas? 

− Um pouco. Mas as duas não têm muito a ver. Ah, você sabe que 

não acredito muito nessas coisas, mas tenho medo, né? Vamos cedinho 

pra casa? 

− Vamos, sim. Eu entendo sua dor... Perder os pais sem nenhuma 

certeza do que aconteceu não foi fácil.  

− Não sei o que seria de mim se você não aparecesse... – disse Ivan, 

encostando o rosto sobre o ombro de Gabriel. Aquela velha sensação 

táctil de pelúcia voltou para suas mãos, inexplicavelmente.  
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− Eu também, amor... Mas não creio no arrebatamento deles... 

Porque isso ainda vai acontecer. 

Ivan soluçava, balbuciando: 

− Não quero acreditar que eles desapareceram assim... Do nada...  

Ouviram uma porta bater. Parecia ser a do primeiro quarto. Ivan teve 

nova crise. Gabriel socorreu-o rapidamente. De novo, o mesmo ruído de 

porta batendo. Gabriel, descalço, averiguou se era alguma porta da casa. 

Não identificou. Vinha novamente o som metálico dos fundos. Os dois 

correram para ver pelo buraco da fechadura. Não havia ninguém. Ivan 

aspirou a bombinha. Então, Gabriel o convidou para uma oração. 

Ajoelharam-se ali mesmo. Volta e meia, Ivan se desconcentrava e revirava 

os olhos sem que Gabriel percebesse. Não demorou. Levantaram-se e 

retornaram para o quarto. Sobre a cama estava a Torá aberta no livro de 

Êxodo, capítulo 14. Ressurgiu a falta de ar. De repente, a porta da entrada 

abriu-se numa ventania, tamanha a sua força que agitou os móveis da 

sala. No quarto deles, o pote de barro caiu, transbordando toda a água. 

A chuva veio abruptamente junto a uma onda de calor que tomou toda a 

casa. Raios e trovões. Gabriel e Ivan desabaram em direção à porta na 

tentativa de fechá-la. Mas era uma força descomunal. As lâmpadas 

piscavam incessantemente. Do início da estrada, alguém vinha correndo 

com um objeto nas mãos: era Samael. Corria como que desesperado. O 

vento forte sequer o detinha em seu rumo. Até que, ao se aproximar cada 

vez mais do casal, fez posição de ataque com a foice suja de sangue. Os 

gritos de Ivan e Gabriel ecoaram casa adentro e Samael foi atingido por 

um raio. 

Pela primeira vez, Ivan sentiu a respiração se fortalecer. Conseguiram 

fechar a porta da sala quando viram uma luz brotar do primeiro quarto. 

Enquanto Gabriel cuidava de girar as taramelas das portas e janelas, Ivan 

acompanhou o fio de luz que crescia pela porta escancarada. Deparou-se 

com três velas brancas acesas, dispostas aos pés de uma das camas. Num 

canto do quarto, um caixão em miniatura. Ele não se conteve. Abriu-o 
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cuidadosamente. Ali estava Aurino, refeito e renovado, junto a um 

bilhete dourado: O INFERNO ACABA AQUI.  

Enfim, tudo cessou. Uma paz violenta se abateu sobre a casa. 

Diante da porta do quarto, Gabriel viu Ivan ser aspirado para dentro da 

caixa ao sopro das velas.  
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BAFORADAS POÉTICAS 

 

 

Fumaça, ressaca e versos 

eu trago poesias, recebam 

abram as portas 

as vagas 

as pernas: 

a poesia está prenhe 

e urge em nascer. 

 

Ancorem já neste solo 

de desigualdades e belezas 

a métrica dos versos, 

a estética da rima que grita 

em meio à sucata cultural. 

 

Eu trago poesias, recebam! 

 

A arte frenética e emergente 

clama pela profecia poética, 

que berra como um infante perdido 

a dor da orfandade de pátria. 

Finquem nas ruas poesia: 

deixem que corram os muros 

e os olhos cinzas dos idiotas. 

Finquem nas urnas respostas: 

chutem democraticamente o traseiro da morte. 

Eu trago poesias, recebam! 

Reconheçam, 

a poesia sempre esteve à beira, 

na berma da estrada, 

no meio fio da navalha odiosa 

que corta tudo que é diverso, 



 98 Thalita Síntique 

colorido, gordo e preto. 

 

A poesia está à beira 

da morte, 

e orfelizando bate à porta 

reclamando o seu lugar 

neste país sem assentos e vagas para os versos. 

 

Eu trago poesias, 

e os meus pulmões já estão turvos de gritar.  

Eu trago poesia, manada, 

Abram as portas e recebam. 
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BOCA EM TÔNICA 

 

 

Nada me suga o peito 

senão bocas-mulheres adultas. 

Nada se cria dentro de mim, 

Só a.feto. 

Ou quem sabe, 

um grão perdido de feijão que, 

sem dar por isso, em meu solo  

vire planta,  

ramo de cordão,  

raiz de umbigo, 

placenta de jardim.  

 

Nada me rasga o corpo em parto, 

nem laça em votos a solteirice de meus dedos. 

Nada em mim é véu branco, 

rosa, lisa, renda sem pelo. 

Muito menos há entre minhas pernas 

canal úmido de receptiva brecha.  

Não há convites. Nem livre acesso.  

 

Nada em mim é aluguel,  

nem vintém de barganha  

da quinquilharia imunda 

do estado.  

Nada em mim quer ser só carne: 

Bibelô de açougue. 

Boca sem tônica. 

Zunido de mosca. 

Sucata. 
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CORPO OBJETO EM DISCURSO DIRETO 

 

 

É hora, Maria  

Vai esperar até quando? 

O tempo pesa sobre os órgãos 

e a vida da mulher. 

Já tem rugas, posso ver.  

E se chegar aos 40, você sabe, 

é mais complicado 

fica feio. 

O Gabriel sonha em ser pai 

e está com você até hoje:  

te trata bem,  

come sem reclamar essa sua comidinha  

insossa que serve meio-dia  

e à noite por entre lençóis.  

O mundo mudou,  

mas imagine o quartinho todo azul, 

ou rosa,  

se for menina, claro. 

É hora, Maria  

sua vida precisa de sentido  

e essas coisas são da nossa natureza,  

pra ser mulher completa tem que ser mãe.  
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EN.TOCA 

 

 

Fitei até amaciar  

O coro da tua pele preta 

Te toquei 

Como quem toca o percussivo atabaque do corpo. 

Abri a roda 

Ginguei até você me deixar entrar 

E transformar o samba das nossas peles em degradê 

cor         

                                                                                                                           por 

                                                                                         cor  

Corpo 

Errante 

Maltrapilho 

Embriagado  

E sujo 

Valsando trôpego 

No tom boêmio 

Nude e monocromático do interior das tuas coxas. 

Te dedilhei 

Num ritmo frenético 

Violeiro da bossa 

Em vossa toca  

Entrei 

Fiz morada e toquei 

Na concha acústica e oca do teu instrumento. 
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MORENA 

 

À D.M 

 

 

Um poeta canta um samba 

E paralisa o momento  

Pra falar da tua presença 

Diz dos sete buracos  

Que, de primeiro, o amor se entoca  

Vai da cabeça ao centro de tudo, 

que também é buraco  

Mas é, antes disso, portal: 

da vida, do gozo, da tua presença, 

Morena. 
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FLAMA ESTRELADA 

 

 

1. Antes do voo entre as estrelas... 
 

Ao sol escaldante, Sebastian caminhava pela rua, embora sua mente 

estivesse orbitando entre corpos celestes, em realidades alternativas 

criadas pelo poder de sua imaginação fértil. Ele parou na tenda de frutas 

e variedades, comeu uns grãos de amendoim — sem o vendedor ver, é 

claro — e, depois, afundou a mão no saco de feijões, comprazendo-se 

nesse poético e modesto prazer. Sentia enorme vontade de mastigá-

los ali, crus e quentes, contudo, mal conseguia apertá-los entre os 

dedos. De chofre, ao olhar de relance, avista Martim, do outro lado da 

rua, vindo em sua direção, vigorosamente. 

 

Ainda com a mão no saco de feijões, ele agarra um punhado deles, 

ansioso. Felizmente, acalma-se e vai ao encontro de seu crush secreto. 

Cumprimentaram-se de modo abobalhado e foram à praça do chafariz 

molhar as caras, deixando gotas d'água escoarem em si. Não obstante, 

continuaram a proferir asneiras, ignorando a vulcânica Fênix a emitir 

relâmpagos flamejantes no amor explosivo deles. 

 

Um liame metafísico desnudava seus espíritos singulares almejantes 

para serem só um e acendia-lhes o indomável coração selvagem da vida 

a perfazer-se à custa da Fênix pressentida a flamejar mais cálida a cada 

renascimento. A bomba carnosa e febril pulsava na iminência de badalar 

como sinos de bronze, enquanto a ave da ressurreição, em eterna 

combustão, esforçava-se ao máximo para calibrar suas essências densas 

e frenéticas conjuntamente, para a aguardada unificação amorosa. 

 

Os dois almejavam preencher o vazio-pleno com a vastidão do amor, 

mas eram embargados de vivenciar o sentimento mútuo em paz, 

porquanto Martim era reprimido pelos próprios familiares, em 

decorrência de sua homossexualidade. Ele foi criado em um ambiente 
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ultrarreligioso e conservador, enquanto Sebastian, ainda, não havia se 

assumido como gay. Ansiavam, em segredo, para que a vida planejasse 

o primeiro beijo deles e a ocasião oportuna para rebelarem-se, 

amorosamente, contra os infortúnios. Entretanto, o destino aspirado 

somente seria arquitetado pelo bel-prazer de ambos em submeterem-

se ao autoconhecimento, em transpor a timidez e, maiormente, os 

preconceitos a cercarem o envolvimento dos dois. 

 

As horas decorreram com eles sob a sombra de uma aroeira, porém, 

nada de relevante foi proferido. Posteriormente, Sebastian deu uma 

desculpa esfarrapada a Martim e foi embora. Ao chegar em casa, entre 

dúvidas e martírios, ele adormeceu aos prantos, pois algumas frívolas 

diferenças impediam o logrado do seu primeiro amor platônico. A 

ligação afetiva tomava-lhe as cautelas gravitacionais e estonteava-o 

pelos cantos de seu quarto, fazendo-o atinar a vertigem perceptiva do 

longo caminho a ser defrontado, se quisesse embarcar na caravela do 

amor límpido e singelo nas nuvens celestes com o seu amado. No 

entanto, Sebastian e Martim não poderiam esquecer que, entre eles, 

havia um oceano abarrotado de julgamentos prematuros e, sobretudo, 

de imensuráveis preconceitos. 
 

“Como enfrentar os opositores do nosso amor?”, indagava-se Martim. 

“Há nuances alheias que distanciam o nosso amor...”, pensava 

Sebastian a procurar refúgio em alguma bobagem rotineira. Todavia, as 

questões irresolutas de ambos espraiaram-se por estações de aflição. 

Neste ínterim, a claridade espiritual de ambos aflorou depois de se 

evitarem por meses — sufocantes, irrespondíveis — desde o último 

reencontro, quando Sebastian e Martim viram-se de novo na praça da 

fonte, em um dia primaveril. Antes de se aproximarem, de súbito, 

pousou um caboclinho sobre a grama, levando-os a romper seus 

pensamentos amorosos para vislumbrar luzes identitárias. 

 

Nele, Martim identificou-se com a robustez e a valentia características 

de um humilde caboclinho, afora que, por algum motivo grotesco, 
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também gostava de comer sementes, assim como o seu sósia do mundo 

animal. À vista disso, encontrou-se com o esboço de seu espírito que se 

desabrochou no contato sublime com a grandiosa beleza de um 

pássaro, reconhecendo, em outro ser, uma parte integrante de si 

desconhecida até então. Por certo, a sua identificação com tal ave era, 

na verdade, um reflexo metafórico de suas virtudes mais humanas e 

singelas.  

 

Simultaneamente, Sebastian lembrou-se da época de criança, na qual 

descobriu o seu desejo lúdico de querer ser voante, como um 

passarinho, especificamente um pardal, porque ele era simples e 

canelado como um humilde pardalzinho, o qual exprime, com sua cor 

pálida e castanha, a simplicidade. Esta abraça outras virtudes, 

especialmente a bondade, e tudo isso simplificava o jovem Sebastian, 

que enxergava o altruísmo como morangos achocolatados, e, desse 

modo, a solidariedade tornou-se um alicerce essencial de seu viver, ou 

melhor, o seu alento substancial. Portanto, ao interrogar-se “quem sou 

eu?”, ele respondia a si que a humildade, a singeleza e o altruísmo eram 

suas virtudes características e mais notórias, que o tornavam 

verdadeiramente humano. Com essa percepção, ele já conseguia 

esboçar um belo retrato de sua vivência. 

 

Vislumbravam-se dessa maneira singular, posto que se refletiam, 

emblematicamente, em outros seres, os quais afloraram a 

luminescência epifânica de suas personalidades. A conexão 

transcendente tecida com os pássaros permitiu-os reconhecer seus 

aspectos interiores negligenciados por si próprios, suas vozes que, 

embora juvenis, tinham valores excepcionais no mundo a subestimá-los. 

 

Por tanto amor vivaz, avivou-se a descoberta da alma para jovens frágeis 

e inconstantes, que se meditavam, simbolicamente, como aves 

enlaçadas, desbravadoras e diferentes à procura de revelações e, em 

especial, da alada liberdade. Após tantas incertezas, aprofundaram-se 

em quem realmente eram, o mundo dosou-se de profunda razão para 
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eles, uma vez que amar ilumina as janelas embaçadas da vida. 

 

A chama espiritual intensificou-se, pôde colher a força e alcançar o 

entendimento de Sebastian e Martim: apesar de estes serem 

principiantes no mundo, o oceano não impediria a primazia da Fênix. 

Logo, voar era o meio de transpor aquilo que lhes foi imposto. Contudo, 

a inesperada descoberta só seria declarada a meio de ambos em  um 

reencontro do breve porvir. Por isso, precisavam, antes de saltarem 

para o voo entre as estrelas, garantir a prosperidade de suas asas para 

atravessarem o oceano  e, enfim, alcançarem-se... 
 

 

2. Corações alados e constelados 
 

Sebastian esperou por ele em um banco de mármore da praça do 

chafariz. Era uma  noite extraordinariamente estrelada, um contraste de 

forças vivas e pungentes, um aumento benevolente e condoreiro no 

primor celestial. Finalmente, Martim chegou e, assim, consagrou-se 

novamente a chama vital, o inexplicável, pois nenhum vocábulo é capaz 

de assumir a magnitude do ímpeto amoroso. 
 

O aço metafísico que abrasa e deflagra o indecifrável elo espiritual entre 

duas pessoas resiste às intempéries para inocular a primavera 

ensolarada em nebulosos  corações, reinventar a natureza interior com 

rumos nunca antes trilhados, escrever, existencialmente, uma narrativa 

a dois a qual nunca será intitulada com perfeição, devido a sua 

complexidade: eis o autêntico amor em sua flama reconstituinte — 

cósmica, esperançosa, fortificante — que impulsiona os apaixonados 

para além de suas fronteiras. Dessa forma, a finitude da vida entra em 

consonância com a infinitude desse sentimento transcendental. 
 

Sentados e encostados de lado, seus braços formavam o calor um do 

outro, perdidos numa emoção nada antes sentida. Corações em 

radiações serenas, almas leves como um beija-flor pousa na relva e, 

parado, na brisa se acalenta. Nervosos estavam por não haver equilíbrio 
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na órbita da pessoa amada, porque o amor insurgia-se mais imortal a 

cada milímetro de colisão de suas galáxias intrínsecas. 
 

E, como se queriam, no átimo de encontro de seus olhares, sem 

delongas e piegas, foram audazes um até o outro e beijaram-se. Um 

beijo incandescente em sintonia com a flama das estrelas, pois sentiram-

se o cerne do universo, e todo o resto transmutou-se em pano de fundo 

cosmológico. Estavam entre centenas de milhares de estrelas no 

cosmos. Entretanto, naquele instante, eles eram os maiores pontos de 

luz da vida de cada um, a estrela inapagável um do outro, na companhia 

dos vaga-lumes. De maneira enigmática, o macrocosmo dos dois 

submergiu-se na labareda da Fênix. Por fim, ambos estavam, 

inteiramente, fertilizados pelo sangue ardente da ave da renascença. 

 

Com efeito, devido ao tempo de aprendizagem, conseguiram 

desenvolver suas asas e, em seguida, determinaram, com o beijo, a 

integridade do amor fervoroso e melódico a unificá-los e, melhor ainda, 

o término da travessia pela amplidão oceânica, chegando, por fim, em 

terra firme. Porém, o que se seguiria após o pouso era imprevisível, e, 

em virtude disso, os dois, ainda, poderiam necessitar das asas para 

embarcar, talvez, em um vindouro voo de emergência, rumo a outra 

plataforma estável. 

 

Na realidade, nunca precisaram de asas físicas para voar se já tinham as 

deles próprios: as abstratas asas humanas — bravura e resiliência. E, 

decerto, marés não os atingiriam na costa, tampouco terremotos ou 

tsunamis, haja vista que eles se tornaram valentes e destemidos em 

demasia para enfrentar qualquer episódio, inclusive as turbulentas 

chuvas tempestivas. Eles estavam convictos de que a luta pela liberdade 

de amar deveria ser aceita com ímpeto, pois o amor era multifacetado, 

transcendente e fortalecedor da alma. O amor era a âncora da qual 

necessitavam para viverem atados ao bem-estar, ao universo e à poesia. 
 

Entrementes, durante o beijo, emana uma imprecisão futura em 



 111 Vitor Hugo 

Sebastian: “E se nosso amor não for perdurável?”. Mas, para sua 

brandura, de supetão, resplandece uma faísca de esperança e 

conformidade, porquanto refletiu: “Não pensarei no futuro incógnito, 

mas, sim, neste amor, no que de lindo habita neste elo cosmológico 

entre almas, nesta majestosa chama de nossos corações expansivos, tal 

qual a Fênix e o universo a nos eternizarem como poeira cósmica a 

vagar, um dia, por entre os milhões de corpos celestes”. E, então, eles 

não eram só pessoas na plenitude, como também eram a personificação 

de seus corações alados e constelados. Assim, ficaram lá, abraçados, 

aprazíveis com o fulgor natural da noite, rodeados pelos vaga-lumes, 

pela Lua, pelas estrelas, pelos planetas e, certamente, pela Fênix 

apreciada, totalmente mergulhados no universo purificado pela flama 

estrelada de um amor. 
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O TRIUNFO DOS OLHOS FRATERNOS 

 

 

1. Revelação 

 

Ao chegar cedo à universidade, Luana encontrava, sempre, seu amigo 

de infância, Abelardo, com  um de seus habituais e estranhos casacos, 

sentado e reflexivo, junto de sua escaleta, sob a sombra das árvores, 

cujos galhos volumosos oscilavam, em beatitude, no pátio morno do 

campus universitário, em contraste com o modo como o círculo de 

amarguras e meditações indesatáveis remoía-se em seu núcleo marcado 

pela dualidade. Durante sua rotineira solitude nas manhãs, ele 

vislumbrava, porventura, ao seu redor, os olmos e os ipês coloridos que, 

a cada estação vivida, modificavam-se biofisicamente, e, de natureza 

semelhante, a atmosfera inerente, volúvel e excêntrica dele também 

alterava-se na imensidão indecifrável das correntezas ambíguas de seu 

ser contido. Após as cantilenas habituais tocadas por ele na presença 

dela, ambos conversavam, ou na praia, ou na universidade, ou na casa 

de um, sobre assuntos triviais que, gradativamente, expandiam-se para 

uma discussão acerca de, por exemplo, o racionalismo científico de Carl 

Sagan, a poética de Cecilia Meireles e de Adélia Prado, a literatura 

introspectiva e interligada de Caio Fernando Abreu e de Clarice 

Lispector. Todavia, prosear sobre a vida pessoal, aparentemente, 

mostrava-se um tema muito indelicado e embaraçoso para ele, a ponto 

de sequer discorrer acerca dos próprios devaneios e angústias, 

permanecendo trancafiado em seu impenetrável invólucro interior. Por 

outro lado, como Luana sempre fora tagarela e extrovertida em 

demasia, ela ocupava as horas livres que os dois tinham, no decorrer 

do dia, para prosear  também sobre suas confidências, quimeras e seu 

intenso temperamento sanguíneo. Entrementes, Abelardo, sempre, 

permanecia como ouvinte, calado e melancólico, inapto a emitir ou a 

retrucar, porventura, algo particular à sua amiga, quando, na realidade, 

no fundo de sua alma, ele apenas queria, veementemente, aflorar-se ao 

mundo com a mesma liberdade que desfrutava ao tocar música em sua 
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escaleta. No entanto, felizmente, a presença de um e de outro 

harmonizava os dilemas íntimos e familiares que defrontavam, porque, 

conquanto nunca houvessem dito isso em palavras, sabiam que, ao 

olharem-se frente a frente, os olhos incandescentes de jovialidade de 

cada um expressavam a afinidade simbiótica entre eles e a benevolência 

do espírito amigável de ambos. Ao chegar do serviço de bibliotecário, 

Abelardo, sozinho e ocupado em frente à escrivaninha de seu quarto, 

entre trabalhos e futuras provas da faculdade, distraía-se, com 

frequência, ora com “Orlando, uma biografia”, de Virginia Woolf, ora 

com “A garota dinamarquesa”, de David Ebershoff, os seus livros de 

cabeceira. À vista disso, preenchia a maior parte dos dias no quarto, cuja 

única janela ananicada de vidro opaco deixava a luminosidade exterior 

invadir e cortar, gradualmente, em turvos e dourados seixos de 

claridade, a obscuridade interna e os seus olhos ofuscados pela 

melancolia. Entretanto, em certo entardecer, entre abafadas lágrimas 

de desespero a deslizarem, sem trégua, pelo seu semblante, Abelardo, 

com os braços repletos de cicatrizes à mostra, revelou à amiga o 

excruciante conflito em que vivia, rotineiramente, às ocultas consigo: a 

automutilação. 

 

Atordoada e perplexa, Luana tentou, sentidamente, obter alguma 

explicação do porquê de ele submeter-se àquilo e escondê-lo de todos. 

Entre soluços, inquietação e embaraço desmedidos, os lábios 

vermelhos, carnudos e macios dele moviam-se, trêmulos, até irromper, 

de repente, como as difusas fragrâncias florescidas liberadas nas 

primaveras luzidias, a palavra, de fato, tão lindamente emocionante 

para si: identidade. Depois, ao levantar a cabeça e fitá-la seriamente, ele 

irradiou, através de seus olhos úmidos e tristonhos, a significativa 

mensagem que, em silêncio, tocou-a e, enigmaticamente, incorporou-se 

à visão e ao coração solidário de Luana. Aquela mesma mensagem que, 

havia muito, tentara transmiti-la oralmente, mas que era incapaz de 

proferir, até então, por insegurança e receio do efeito imprevisível que 

tal revelação poderia trazer à amizade dos dois. Mal sabia que, mediante 

um vocábulo (isto é, identidade, que, apesar de parecer singelo, 
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abrange significados complexos) e uma troca de olhares autênticos, 

profundos e receptivos por um esclarecimento, poderia expressar a 

ambiguidade existente nele. Em um silêncio apaziguador, ao sentir 

aquela única palavra dita por ele pulsar progressivamente em si, Luana 

foi, aos poucos, tentando depreender, com o tato e a empatia 

peculiares pertencentes apenas aos verídicos amigos de espírito, o “eu” 

supremo e consciente de Abelardo. 
 

2. Metamorfose 

 

À medida que Luana o aceitava e o compreendia em seus dilemas 

íntimos, Abelardo foi-se desbotando até desaparecer para ela, 

enquanto o amor amigável dela, por ele, foi-se transmutando em outras 

intensas afeições prodigiosas que Luana nunca havia saboreado com 

tanto êxtase: genuína amizade, admiração e felicidade por “ela”. Por 

aquela “pessoa secreta” que sempre esteve ali, tão perto de Luana e, 

ao mesmo tempo, tão distante e escondida dentro de si, e por isso, 

Luana não saberia nem poderia trazê-la à tona antes da autoaceitação 

de Abelardo. Decerto, ele teria de morrer para desabrochar e avivar, 

plenamente, o seu outro ser, o mais importante, legítimo e sempre 

existente: Íris, a moça camuflada que, por medo e reverência dos 

intolerantes, esperava, apreensiva, pelo dia no qual deixaria de viver 

encarcerada e atormentada dentro de um corpo que não era o seu, de 

fato. 

 

Quando contou a Luana que, além de cortar-se, no intento de esquecer 

e transferir, por um momento, a dor emocional para a tortura física, e 

de haver cogitado, inúmeras vezes, maneiras de extinguir, de forma 

instantânea, a própria vida infeliz com suas angustiantes sensações de 

desconforto e repúdio a quem ela era, enquanto chorava, desesperada 

e abafadamente, sob o chuveiro e o cobertor, Íris revelou-lhe também 

as complicações das frequentes infecções urinárias  enfrentadas todos 

os dias, em virtude de evitar, relutantemente, a repugnância sempre 

sentida em  relação a si, durante a micção. Simultaneamente, surgiam, 
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em ambas as amigas, incessantes perguntas à procura frenética de 

respostas, como uma súplica por clareza ao destino sobre a resolução 

da situação aflitiva a acometê-las. Após ponderar muito sobre a 

questão, Íris aceitou ir morar na casa de Luana, alegando aos pais que 

necessitava de imediata autonomia. Renunciou, enfim, à faculdade e ao 

emprego de bibliotecária, devido à tristeza avassaladora que lhe acudiu. 

“Como?”, Íris repetia ininterruptamente, olhando, deitada e alucinada, 

para o teto branco da casa, enquanto ouvia, de modo vagaroso, o ruído 

metálico dos automóveis e o batuque dos pés calçados em passos 

sucessivos nas calçadas asfaltadas. Ao lembrar-se das pessoas, 

entristecia-se e temerava as mais insensatas possibilidades, caso 

estivesse vestida como uma mulher naquele instante, em meio à 

multidão, porque, desde criança, já suspeitava do pior de todos. E o 

sofrimento redobrava à proporção que a sensação de estar 

eternamente enclausurada  dentro de seu casulo desesperava-lhe. Em 

seus prantos de dores indescritíveis, ao cerrar os dentes com força, 

agarrava, furiosa, os travesseiros à sua volta, esforçando-se para não se 

hostilizar corporalmente. O sentimento experimentado assemelhava-se 

ao de alguém que, em um deserto árido, como o Saara, sob um sol 

tostado e sangrento, não possui o auxílio de ninguém e, em meio a 

escorpiões aterradores, tenta, sem sucesso, orientar-se rumo ao Nilo, 

com a persistência da penúria sedenta e férvida em seu íntimo. 

Enquanto ouvia sua amiga desabafar as próprias aflições aglomeradas 

durante tantos anos em que permanecera escondida e silenciosa, 

Luana, gradualmente, com os olhos, ampliava-se em si e no espírito de 

Íris, e flutuava, como plumas, na abrangência do incorpóreo, a fim de 

estabelecer, com sua amiga, uma comunicação metafísica a envolver a 

mais profunda sensibilidade, porque era lá, nos olhares de cada uma, 

nos quais as almas, submergidas em águas infindáveis, tateavam-se, 

fundiam-se e, então, alcançavam o liame transcendente a enlaçá-las: 

a fraternidade, de caráter condolente e dignificante, refletida na 

amizade genuína, aquela que aprecia a liberdade de existência plena do 

outro com altruísmo e empatia, sem julgamentos preconcebidos. Ao 

ver-se em um impasse perturbador diante de alguém a reconhecer-se 



 116 Vitor Hugo 

como indigno de viver em sociedade, Luana, por fim, percebeu que Íris 

apenas convencer-se-ia de que era digna de viver se recebesse amor de 

outrem. Então, abraçando-a acalentadamente, afagando-a o cabelo e 

fazendo-lhe graciosas perguntas para conhecê-la mais a fundo, Luana, 

lentamente, diminuiu o espaço vazio entre o seu otimismo cintilante e a 

cinzenta desesperança de sua amiga, com o transcorrer das estações 

exuberantes em brio e autoconhecimento... 

 

3. Aurora 

 

Nas tardes de verão, em que passavam, contíguas, na praia, a fim de ver 

o crepúsculo alastrado no azul do mar profuso, o fervilhar de ondas 

dissipando-se em espumas borbulhantes, em meio à cantilena da 

escaleta entoada por Íris, despertava-lhes delírios cativantes na 

iminência de pincelarem, oniricamente, no azulado firmamento rosáceo 

entremeado por barcos flutuantes de algodão escarlate, as harpas e as 

asas vigorosas dos anjos, em cuja existência, embora abstrata, 

acreditavam. 

 

Ao passo que, neste ínterim, viviam da calmaria, do ócio e da beldade 

cálida do verão, sentiam profunda poesia a florear dentro delas: 

turbilhões de borboletas e vagalhões de pássaros rodavam os seus 

corações florísticos que, sintonizados pela sinfonia da mútua 

benevolência, alvoreciam em amor colossal pela vida que se 

descortinava ora temerosa, ora prazerosa, em frente a elas. Ao sentir 

Íris florescendo em autoaceitação, Luana, certa vez, escreveu em seu 

diário: 

 

__________________ 
 
 

Antes, ao depararmos com precipícios que, ligados por uma instável, comprida e fina 

ponte – e não um mero pontilhão –, nos separava de uma ponta a outra, interpuseram-

se entre nós as montanhas permeadas pelos desordenados rios torrenciais, cujas 
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ondulações frenéticas e temíveis, que enxergávamos abaixo de nós, hesitavam-nos em 

qualquer ação progressiva: afinal, era eu ou ela que deveria atravessá-la? 

De repente, percebi que o alvo era ela e que eu deveria instigá-la a realizar tal trajeto, 

sem apreensão, até a mim e, ao segurar a minha mão, andaríamos juntas, como 

inseparáveis amigas, para sempre. Então, das  incertezas a acudirem-me em relação ao 

porvir da moça irresoluta que, na outra margem da ponte, hesitava em transpô-la e a 

tudo aquilo que, ao redor, escorria, ininterruptamente, para a sucessão e o acaso das 

dimensões temporais, eis que, por fim, vislumbro meu “eu” integrar-se, por 

espontaneidade, ao que desconheço e me deslumbra. 

Porque ao procurar por respostas claras e completas e por definições precisas para 

tudo o que me compunha e me acontecia, eu reprimia a infinitude do mistério que 

residia nas proximidades e ao longe de mim. Sou incapaz de entender Íris com exatidão, 

contudo, posso senti-la tão ardentemente vivaz, ao contemplar os seus misteriosos e 

tímidos olhos. Pois, é através do desconhecido, daquilo a não se saber nem se ver em 

plenitude, do qual germina um ímpeto ascético, uma força maior a confrontar a 

obscuridade  e a converter a inquietude dos seres diante dos enigmas fascinantes em 

propulsora vontade de se desvendar o nebuloso jacente no obscuro, seja o de dentro, 

seja o de fora. 

Os olhos são os espelhos que demarcam a fronteira do corpóreo para o além 

indesvendável a fazer-se apenas pressentido. E é pelo desconhecimento do que lá se 

encontra que eu amo as diversificadas e inexplicáveis cores e essências da vida, e o 

máximo a ser feito por mim, para honrá-las em suas incontestáveis singularidades, é 

respeitá-las e ilimitá-las na importância de seus significados em mim, você, nela, nele – 

em nós. 

Pois, a contiguidade de viver liga-nos àquela ausência de sentido sobre as nossas 

enigmáticas origens que nos acometem e nos igualam, em sincronia, para um mesmo 

fim. Da superficialidade dos corpos, eu me elevei a um modo maravilhoso de sentir o 

intangível à custa das mensagens conquistadas pela força maior a nos unir, através de 

nossos olhos fraternos os quais caracterizam a nossa amizade espiritual: uma entrega 

nobre e verdadeira à vida interior e, por assim dizer, um grande triunfo, também, para 

quem a exalta e se deixa senti-la em um mundo, precariamente, repleto de corpos 

vazios, de almas desertas. Tal dilema enfrentado por ela me fez enxergar que todos nós 

somos muito além das meras carnes que nos revestem, pois ser-se é transcender 

limitações. De maneira alegórica, quando virar uma plena e duradoura borboleta, a 

querida Íris soltará, pouco a pouco, o seu pó colorido e lustroso sobre a amargura de 

várias consciências repletas de frieza. Com sua história e sua aspiração de querer tornar 

as pessoas mais empáticas, ela deixará cair, involuntariamente, com o bater de suas 

asas, o pó iluminado sobre os reveses da apatia alheia. Por certo, sei que a firmeza dela 
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será impelida e posta à prova, contudo, acredito que uma abundante valentia está 

aflorando, devagar, para encaminhá-la para os atalhos mais cautelosos, em meio à 

árdua jornada a aproximar-se diante dela. Embora ciente de que, ao alcançar o seu 

maior anseio — a redesignação sexual — em um futuro ainda indeterminado, muitos 

entes incompreensíveis dir-lhe-iam que jamais seria uma mulher inata, Íris entende, 

hoje, pura e simplesmente, que, apesar de o corpo ser, na percepção de pessoas 

bastante hedonistas, reduzido apenas ao aspecto sexual, aquele não possui relevância 

alguma se a verdadeira essência não o aceita. Por outro lado, admito ser estranho olhá-

la e recordar, naturalmente, todas as circunstâncias nas quais estive ao lado “dele”. 

Outrora, nunca perceberia que “ele” vivia, infeliz, dentro de uma redoma intrínseca, 

que “ele” era o espectro obscuro de um ser tão resplandecente e almejante por uma 

digna aurora: ela. Mesmo que os procedimentos cirúrgicos completem este ser 

humano que prezo na pessoa que deveria ter sido no início de sua criação, a pujança de 

minha admiração, fidelidade e satisfação, por Íris, sobreleva as minhas memórias pelo 

longínquo e já esvaído Abelardo. Desde que ela emergiu para dentro de mim, eu choro 

e canto de felicidade, cada vez mais, pelas canções melódicas produzidas por ela em 

sua escaleta. Isso me parece indicar a provável beleza que ela está descobrindo em 

relação a si e que, ao mesmo tempo, está quase no final do trajeto pela ponte, 

aceitando que ousar a nascer é, também, criar uma zona de possíveis e complexas 

cicatrizes com inevitáveis confrontos. E, por isso, sinto que, cedo ou tarde, ela, como 

uma flor, brotará, em exuberância, para o frescor que, agora, lá fora, se balança em 

radiantes acácias e pétalas, sob um lindo e esperançoso arco-íris... 

Com afeto, 

Luana.  

__________________ 
 

E, quando, finalmente, Luana ajudou-a a maquiar-se e a vestir-se com 

roupas e acessórios femininos, Íris, receosa, estava a par de que, ao sair 

para a rua, inúmeros indivíduos olhá-la-iam com repulsa e desdém 

exasperantes. Mas, obstinadamente, ela prosseguiu na convicção de 

que não poderia mais prolongar a ausência de sua existência no mundo. 

Ao por o primeiro passo fora da escuridão gélida e intimidante que 

imperava no seu casulo para o esplendor abrasador de uma límpida 

manhã, com as alpargatas novas e o vestido azul-anil de renda 

presenteado por Luana, Íris, com a respiração ofegante devido a sua 

ansiedade irrefreável, experimentou a magnitude de um sentimento 
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incógnito o qual mesclava alegria imensurável ao êxtase do amor-

próprio, que, naquela ocasião inesquecível, vivenciou-o pela primeira 

vez, com lágrimas abarrotadas de paixão pela vida. Decerto, enfrentar 

de cabeça erguida qualquer espécie de preconceito ao lado de Luana e 

de pessoas transgênero seria, a partir de então, a primeira e principal 

luta a qual se entregaria com firmeza, de corpo e alma. E, com a luz que, 

de súbito, inflamou-se e clareou, em absoluto, aquelas suas antigas 

trevas melancólicas, assim deu-se, para Íris, com orgulho e braveza, o 

princípio de tudo... 
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