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ARIANE SAMILA ROSA
Mestra em Educação, Cultura e Territórios 
Semiáridos - PPGESA. Graduada em 
Letras - Português pela Universidade 
de Pernambuco UPE (2011), especialista 
em Metodologia do Ensino de Língua 
Portuguesa e Literatura (IEDUCARE- FIED) 
e Tecnologias Inovadoras Aplicadas à 
Educação (IF - Sertão). 

Desde 2013 é professora de Artes - 
Literatura do Serviço Social do Comércio 
(Sesc) em Petrolina-PE, onde coordena os 
projetos Entre Margens: encontro com a 
literatura, Poesia no Jardim de Ana, Meu 
Conto Preferido, o Núcleo de Estudo e 
Pesquisa em Literatura (Nepel) e o Curso 
de Escrita Criativa. 

Mãe de Sophia e Billy é uma leitora 
eclética e apaixonada. Sabendo que não 
dará conta de ler todos os livros do mundo, 
embora muito quisesse, contém sua 
ansiedade fazendo da frase a seguir seu 
mote de vida “eu troco a volúpia de chegar 
rapidinho pelo prazer de estar a caminho”*.

* Vai, Ivan Ângelo
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e, sobretudo, pelo seu direcionamento na Arte 
Educação enquanto política de atuação nos 
diversos territórios, entende a Literatura como 
lugar de transformação das pessoas e dos lugares. 
Através de suas diversas realizações como, por 
exemplo, cursos, mostras, festivais, oficinas, 
debates, palestras, entre outras, entende que 
é possível produzir autonomias, visibilidades e 
transformar realidades através da palavra. 

 “Do meu canto, Eu Conto” é fruto do 
trabalho sistemático que o Sesc Petrolina vem 
desenvolvendo nesta linguagem e que, por sua 
vez, está amparado na tríade da fruição, fomento 
e formação onde os alunes são convidados a 
experimentarem a Literatura em suas múltiplas 
possibilidades. Logo, os textos que compõem 
a revista foram gestados durante as aulas do 
Curso de Escrita Criativa e dão vazão as reflexões, 
incômodos e problematizações acerca do nosso 
tempo presente. 
 
 Sendo assim, as palavras nessa publicação 
para além de assumirem funções poéticas e 
sintáticas ocupam posições políticas diante do 
mundo, são armas de uma revolução em curso 
que se propõe a reinventar o mundo na busca 
de outros espaços de convívio e sociabilidade 
que produzam felicidade e bem viver. A palavra 
em estado de poesia é democracia, direito e 
revolução.

* André Vitor Brandão é Mestre em Educação, Cultura e Territórios 
Semiáridos (UNEB), pós-graduado em Dança Educacional e Artes 
Cênicas (São Fidelis) e licenciado em Artes Visuais (UNIVASF). Atua 
como curador, ilustrador e bailarino. Desenvolve trabalhos em 
ilustração para livros de contos e poesia. Ilustrou os livros Trinta 
Contos Para Não Morrer (2013), Denso e Leve como o Voo das Árvores 
(2015), Tábua de Marés (2016), Sarapopéias Vice-Versa (2017), entre 
outros. Atualmente é Supervisor de Cultura do Sesc Petrolina.

A LITERATURA COMO 
DEMOCRACIA, DIREITO E 
REVOLUÇÃO

André Vitor Brandão *

 

 O conceito de Literatura descrito por Roland 
Barthes que inaugura esse texto não é definitivo 
e nem pretende dar conta das possibilidades 
de entendimento dessa linguagem na 
contemporaneidade, pelo contrário, a definição 
proposta por Barthes é um espaço de profusão 
de outras possibilidades conceituais. Poderíamos, 
pois, pensar a Literatura como esse espaço de 
liberdade, como o acontecimento da palavra, 
seja ela: escrita, falada, cantada, performada e/ou 
fabulada.
 
 Por sua vez, o Sesc Pernambuco através de 
seu compromisso com o desenvolvimento das 
diversas dimensões que compõem os sujeitos 

O ser humano parte sempre, e todas as suas ações o dirigem 
para tal caminho, em busca da liberdade. Então, quando se 
considera que a liberdade é uma desvinculação total do poder 
a que se é submetido, dentro do universo lingüístico não há 
maneiras de ser livre. Só resta, pois, ao homem, a fuga da 
linguagem por meio de uma trapaça lingüística utilizando-se 
da própria língua: Essa trapaça, salutar, essa esquiva [...], eu a 
chamo, quanto a mim: literatura. (id., ib., p. 16).
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BEATRIZ MARTINS
23 anos, nascida do encontro entre 
Chorrochó e Juazeiro. Há muito tempo 
convivendo com as histórias que invento. 
Eu canto, danço e escrevo: todas as formas 
nas quais consegui achar a poesia. 
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MANIA DE RIO
Na ribeira o sol se espreguiçava muito mais do que em qualquer outro 
lugar, encompridando-se até as seis horas e meia, quando, cansado, se 
punha a dormir. Era ali que Joara gostava de passar as tardes, a despeito 
dos avisos dos populares, que insistiam em lhe dizer que o rio era mau, 
que o rio era bravo, que o rio não era gente, que no rio não dá para 
confiar. Joara não dava ouvidos do mesmo jeito que não dava ouvidos 
para nego d’água, lobisomem, bicho-papão. Deixa que com o rio Joara 
se entende.

Talvez isso se desse pelo fato de que Joara foi parida ali. E a sua mãe, 
sem cerimônias, a deixou para ser criada pelo rio e por quem mais 
quisesse a sorte. Assim, Joara foi criada por uma senhora de pescador e 
muito, muito, muito silêncio, de forma que, ainda menina, passou a ser 
senhora de silêncio também.

Na vila, todos já haviam se acostumado ao jeito moleca-de-rio 
ensimesmada de Joara, menina de poucas palavras. De nada adiantava 
invocar os perigos do rio. Deixa a menina, ali ela se distrai. Ela, em 
contrapartida, adorava ter aquele canto da vila só para si.

Num desses dias em que Joara se espreguiçava junto ao rio, deitada 
sob um manto de luz de sol, foi interrompida pelo barulho de uns que 
se chegavam. Atônita, mergulhou na água até o limite de sua boca, 
observando, à espreita, com os olhos de rio, os movimentos que se 
sucediam ao seu redor. Visualizou os chegantes num barco velho, todos 
mais ou menos da sua idade, conversando coisas que não conseguia 
entender bem.

Risonhos, faziam escarcéu no rio. Joara achava um verdadeiro despeito. Mas tudo 
bem, deixa eles ali no Muritiba, ninguém tem coragem de chegar à água, logo se 
cansam e voltam à margem. Mal terminou o pensamento consolador quando foi 
surpreendida pela voz estridente de Maria, convocando todos a pularem no rio.

Joara não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir. Nunca tinha sequer ouvido 
a palavra ciúme em sua infância. Tomada por um arrepio do primeiro fio de cabelo 
ao último dedo do pé, Joara descobriu o ciúme de rio. Meu Deus, meu rio.

Lá vem ela, lá vem Maria. Maria prestes a pular no rio com o sorriso gigante de 
quem pula a primeira vez frente ao desconhecido, de quem anseia por aquele 
momento há anos de vida. O pé de Maria entrando no rio como quem chega a 
casa depois de muito tempo de viagem. Maria se lambuzando de rio, seguida dos 
demais presentes no Muritiba. Maria mostrando que o rio não era e nem poderia 
ser só de Joara, ou de ninguém.

Meu Deus, meu rio.

Aquele sorriso de Maria, meu Deus, Joara não conseguia se lembrar quando sorriu 
assim. Apertou com força as mãos debaixo d’água.

Meu rio, meu rio… Ainda bem que você não tem olhos, sussurrou baixinho.

Beatriz Martins
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PÚRPURA
Quando pequena, eu odiava morar no meu corpo. Eu sabia que eu tinha 
uma casa, mas não podia sair do meu corpo. Eu costumava usar meus 
olhos – minhas grandes janelas – para imaginar como seria habitar 
outro espaço que não aquele. Aquele com cabelos cacheados e dentes 
grandes, eu não gostava. 

Um dia, esse meu corpo me pintou manchas cor-de-púrpura, assim, do 
nada. Essas eram lindas, pareciam uma galáxia inventada. O sangue, 
que corria no interior do meu corpo, teimava em se estancar junto à 
pele, delimitando manchas roxo-azuladas. 

Muitas manchas depois, eu descobriria que o meu sangue não 
coagulava devido ao desenvolvimento de uma doença autoimune. 
Ao frequentar os médicos, sempre ficava surpresa com o fato de que 
crianças nunca adoecem – crianças brincam, caem no chão, ralam o 
joelho. Alguns médicos depois, eu tinha um diagnóstico de brinquedo. 
Púrpura Trombocitopênica Idiopática (PTI). Eu sequer sabia falar isso. O 
que eu sabia era que o meu sangue não coagulava e não coagularia por 
um bom tempo, alojando-se sob a fina camada de pele, em múltiplos 
pedaços de galáxias, ao mínimo contato físico entre o meu corpo e o 
mundo exterior. 

Pela primeira vez na vida, eu senti medo de deixar o meu corpo. Medo 
daquilo que eu tanto rejeitava. Acho mesmo que, quando eu sussurrei 
para o meu corpo que não gostava dele, ele escutou.

Algum dia, durante o tratamento – dentre muitos dias que eu passaria 
em casa para recuperação – lembro de contemplar a minha mãe. 

Subitamente, me veio uma certeza de existência tão sólida e tão fluida ao mesmo 
tempo, como o sangue que percorria meu corpo e estancava sob a minha pele, 
pesado, recusando-se a coagular. Com muita vontade de sair da cama, ir à rua, 
ficar velhinha, eu lhe disse:
– Mãe, não se preocupa. Eu não vou embora. Se eu morrer, eu volto em espírito.

Acho que é essa autodeterminação de vida que me acompanha desde então. 
Uma determinação de vida que não veio com o meu nascimento, ou nos primeiros 
dias de vida, mas de forma tardia, na inocência de uma criança que se assusta 
com o bicho morte. 

Beatriz Martins
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FABIANA LEÃO
É atriz pela SATED Recife-PE, contadora 
de histórias pelo Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão 
Pernambucano campus Petrolina-PE 
(IF Sertão)e licencianda em Teatro pela 
Universidade Federal da Bahia (UFBA). 
Participou dos cursos promovidos pelo 
Sesc Petrolina:Circuito de Criação Literária 
“Escrevendo muito com poucas palavras” 
conduzido por Andrei Simões através do 
projeto Arte da Palavra; Escrita de Contos 
Iniciante e Criação Literária: Da escrita à 
publicação.
Viu no curso de Escrita de Contos a 
oportunidade para continuar explorando o 
exercício da escrita. O amor pela literatura 
foi despertado quando criança através 
das peças de teatro que teve contato pela 
escola. No início da adolescência tomou 
gosto pela leitura, passava mais tempo na 
biblioteca do que em casa.

Foto: K
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A NOIVA
Ela acorda cedo. O vestido branco que brilha aos primeiros raios de sol 
que ultrapassam a janela passara a noite em movimento pela brisa 
tirando seu sono. Sobre a mesa o pente em metal envelhecido que sua 
avó guardara por quase seis décadas à espera de ser passada a próxima 
a se casar, sua mãe não tivera a chance de usá-lo, pois, fugira quando 
bem jovem para viver uma aventura de amor que não durou. O buquê 
não está pronto, não poderia, nele serão usadas flores azuis colhidas 
nessa manhã. O perfume fora escolhido cuidadosamente, assim como 
os chinelos ao invés de sapatos. 

Não consegue comer, forma-se um nó em sua garganta, a sensação 
é compreensível, ela mais que sua avó e mãe sonha com o momento 
desde quando se apaixonara pela primeira vez. Escolhera se casar numa 
manhã de verão porque a luz do sol lhe traz paz, a cerimônia será ao ar 
livre para que possa sentir o vento tocar seus cabelos presos em parte 
por aquele pente.

No barco tem a sensação de que a ilha parece estar mais longe, as 
ondas parecem fazer o movimento inverso, vê a todos como formigas. 
Não ouve outro som além de um zunido, nem mesmo o barqueiro que 
não para de falar de sua vida quando jovem e do dia de seu casamento, 
com sua linda esposa de branco com aquele véu que varria o chão. 
Depois de uma eternidade o zunido desaparece, não consegue ouvir 
mais nada, é só silêncio até poder largar as sandálias e sentir a areia em 
seus pés enquanto sua visão mostra aquele que a espera no altar com 
fundo para o mar.

Fabiana Leão

CELULAR
De Quem é?

De quem será?

Como perdeu?

Será que caiu da bolsa enquanto pegava a carteira, se for de uma 
mulher, ou do bolso caso seja de um homem?

Encontrar um celular torna-se um verdadeiro mistério que somente um 
investigador experiente poderia desvendar. Caído na esquina, ninguém 
por perto, ao lado de um carro sem motorista. Quem acha até pergunta 
no local mais próximo se alguém perdeu o aparelho, não sendo tolo de 
entregar sem que o possível dono desbloqueie. Isso mesmo, a segurança 
na era moderna é estranha, é senha PIN, digital, reconhecimento facial, 
até de voz já tem. Porém para quem é experiente em “pegar” o que 
não é seu, não há muita para desbloquear rapidinho o objeto. Mas ali 
ninguém perdeu um celular.

Sem foto de proteção de tela, algo muito estranho para uma sociedade 
narcisista. A pessoa que o acha leva-o para a aula, todos fazem 
suposições de que o dono tenha sido assaltado, perdido durante uma 
briga ou deixado cair ao passar mal. Poderia ser de um defunto, mas 
não, se fosse com certeza teria passado no noticiário ou em grupos de 
WhatsApp estaria estampada sua foto enquanto caído ao chão ou o 
vídeo dos seus últimos momentos com vida, coisas que só a tecnologia 
proporciona.
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Em casa aguarda alguém ligar, é o esperado, mas não acontece. No dia seguinte 
ainda silêncio. A pessoa precisar ir trabalhar, até porque quem passaria o dia 
inteiro ao lado do aparelho aguardando uma ligação? Nesse intervalo uma Neide 
liga, e não é atendida.

No segundo dia já se espera que a pessoa procure alguém que possa desbloqueá-
lo e assim poder pega-lo para si, o que ela não faz. Lembra até o Sherlock no o caso 
da moça da mala rosa. Ao final da manhã do terceiro dia, parece até a narração 
da ressurreição de Cristo, surge o Pedro na tela para reivindicar o aparelho como 
sendo do seu irmão. Quem reivindica o celular de outra pessoa? Vai que seja 
alguém que precisa de alguma mensagem comprometedora guardada a sete 
chaves no aparelho móvel? Mas o reivindicador não pode acessar as informações, 
ele poderia até desbloquear se tivesse a senha PIN. Mas quem daria a própria 
senha, ainda que fosse para o irmão?

Pedro vai ao local, mostra sua identificação e a do dono do celular. Tem dessas 
coisas no convívio em sociedade, é preciso mostrar um pedaço de papel com seu 
rosto.

-Mas e o dono realmente do celular?

-Está de ressaca.

Não pode faltar café, já que o camarada explica toda a história do irmão, coisa de 
mulher, bebendo até perder os sentidos por causa da ex, tipo letra de alguma 
música. Oferece uma recompensa, às vezes dizer só “Obrigado” não é o suficiente, 
como uma troca de favores. No entanto quem está de posse do objeto não se 
agrada da atitude, parece um desaforo. Quem aceita recompensa por achar um 
gato ou um celular? Pior que tem quem aceite. O homem tem dessas coisas, 
não dever a ninguém, ter orgulho. Oferecer um café como agradecimento seria 
o suficiente.

Por que alguém com um carro do ano, dinheiro no bolso, notas de cem, faria 
tanto esforço por um celular e sai sem deixar seu contato? É tão normal trocar 
número do telefone, rede social e às vezes até passar dados pessoais da conta 
bancária, ainda que por engano. O Pedro não revela o nome do irmão, e a pessoa 
também não pergunta. Daria um ótimo caso para o Holmes resolver.

Fabiana Leão
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FÁBIO COHEN
Um cara que é e está sendo muitas coisas 
que, na maioria das vezes, nem ele sabe 
se elas definem quem ele é. Não lê muito, 
mas aventura-se a escrever de vez em 
quando. Mais escreve e guarda (ou exclui) 
do que mostra ao mundo. Escreve mais 
para si do que para os outros, mas, às 
vezes, sente um desejo enorme de que 
outros vejam e sintam o que ele sentiu ao 
escrever.
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CANETA FALHA
Quando mais novo minha mãe enfurecia-se quando eu lhe dizia que 
entendia o porquê das pessoas se matarem. Não, isso não significava 
que eu possuía pensamentos suicidas – sou medroso demais para isso 
– mas sim, que eu – a minha maneira – compreendia o incompreendido. 
Em um momento a vida pode até parecer completa – isso se analisada 
de forma superficial e breve – mas, você sabe que falta algo que nem 
você mesmo sabe o que é. Apenas falta...

Alecrim ou manjericão. Esses são os cheiros que impregnam o local. 
Esses são os aromas da morte daqueles que se cansam de viver. Sentir 
esses cheiros me faz ter náuseas. Meu corpo dói, meus olhos não fecham 
de tanto café. As pessoas conversam e dizem coisas umas para as outras 
na tentativa de explicar. Desespero? Loucura? Ninguém sabe bem. Eu 
só vejo rigidez e frio. Chega! Já chega de café!

Esperavam a gaveta. Ela chegou rangendo de dor como todos que 
estavam ali. Ia levá-lo embora. Seria difícil soltar a corda desta vez, pois 
seria para sempre. Caminho sem volta, queda livre, na tentativa de 
reconciliar-se com a vida que havia lhe iludido por anos. Numa noite 
teve planos e de dia tudo mudou. O que o segurou a vida por alguns 
instantes foi uma caneta. Mais um instante de tinta! Mais uma frase! 
Tudo poderia mudar! Suas ideias não estavam completas, uma sina 
triste, pois nem uma simples carta de despedida chegou a concluir.

A caneta, em sua falha, selou o início do fim do drama que é existir. 
Só existe quem é insano e só desiste de existir quem é forte. O azul 
enfraqueceu até virar uma marca no papel. As ideias não se completaram, 
mas a viagem sim. “Todos perdemos o ar de alguma forma, apenas 

ajudei para que ele não se arrependesse disso”.

Acho que ele se desculpou porque sabia que seria o único que descansaria. O pai 
não entenderia, a mãe choraria todos os dias e ela se sentiria culpada. Talvez. A 
verdade é que os dentes da gaveta gritaram e ele ia dormindo ali, apenas com o 
braço de fora. “Quero descansar em paz. Minha vida não tem mais sentido assim, 
mas...” - a caneta falhou - o incompleto continuou incompleto e o incompreendido 
– apesar de muitos duvidarem – continuou incompreendido. Quando eu dizia 
para minha mãe que entendia os motivos das pessoas partirem assim na verdade 
mentia para mim mesmo. No final era mais um especulador do obscuro que 
nem os fortes compreendem.

Sempre penso que no momento exato em que se quebra. Será que se pensa em 
voltar? Mas digo por mim – friso novamente: sou medroso demais para isso – as 
alturas me gelam, os apertados me sufocam, as multidões me irritam e o silêncio 
me enlouquece. Danilas, Rafaeis, Josés, Marcos anônimos de quem não viu o que 
muitos fingem ver. Na cena tudo poderia me incomodar, mas confesso que eu 
odiei aquela caneta. Ela falhou. Sua tinta não era pouca! Ela falhou de propósito! 
Segurou-se por um escrito como aquele que só existe porque escreve. Poético, 
doloroso e trágico.

Fábio Cohen
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O DESAFIO DO SEGUNDO
O segundo me chegava antes mesmo de eu terminar com o primeiro. 
Eram vários em um só. Que não se completavam. Não se entendiam. Iam 
até o meio e deixava-me só, comigo e meu desafio. “A dor da segunda 
tentativa é diferente, você logo perceberá”. E quando a primeira vez não 
te convence, você fica instigado a prosseguir. “Você vai ver, na segunda 
é sempre mais gostoso! Demora mais”. 

Mas, aquela demora me massacrava ao invés de satisfazer. A busca 
incessante por algo bom, novo e atraente me deixava maluco. Nada 
podia superar aquilo que era o primeiro? Eu era incapaz de chegar 
ao segundo? Ou pior, não saberia como argumentar nada? Não teria 
métodos, nem base para compará-los?

A vontade de ir além tomando conta de minhas mãos, de minha boca, 
de minha cabeça. E o primeiro ainda dentro de mim, indo e vindo, se 
modificando e crescendo cada vez mais. Estávamos obcecados um 
pelo o outro. Não enxergávamos isso. E ele não fazia questão alguma 
de enxergar. Sentia-se amado com todo o meu zelo, dia e noite e em 
pensamento. Tudo era para si e nada para os outros, os quais somente 
eu desejava que chegassem. Jurava a mim mesmo que assim que 
ele estivesse bom o bastante, o largaria e me dedicaria ao outro e aos 
próximos e próximos que viessem. Acabar com ele, acabaria com o 
encanto que me prendia, pois estaria pronto finalmente. Confiante em 
mim. Começaria a viver. Então, o fluido sairia facilmente numa dança 
suave e rápida, preenchendo o segundo como preencheu o primeiro e 
daí para o terceiro, o quarto e quantos outros mais. 

Seria um pulo. Seria fácil.

Julgavam minha relação com o primeiro algo de iniciantes. Nossa imaturidade 
era normal, como a de todos os novos casos. Éramos como uma planta em 
crescimento. Eu haste e ele minha primeira folha. Consumia-me, me sugava. 
Minha fotossíntese toda dedicada a ele, que para mim, estava crescendo sempre 
incompleto, por mais nutrientes que eu o desse. Mesmo em meio a esse processo 
de insatisfação surgiam inícios de outras folhas. Em vão. Todas morriam, o primeiro 
carregava todas as energias que eu tentava desviar do seu egocentrismo. Queria 
somente a mim. Minha atenção não poderia ser de mais ninguém, somente sua. 
Ele sabia que através de mim se tornava melhor e que assim me orgulharia mais 
e mais.

Nossa união era complexidade. E a cada dia mais se aproximava o momento de 
mostrá-lo ao mundo. O medo, a vergonha e a paz entravam em meu coração. 
Eu ficaria livre finalmente. As pessoas saberiam que ele era meu e pensariam 
que éramos um só – mas não éramos – iriam nos interpretar, nos analisar e 
tentariam nos fundir como se fôssemos o mesmo ser. Mesmo que não houvesse 
como. Sempre deixei claro: “É uma parte de mim que não sou eu. Ele representa 
um grito de quem não quer se transformar nele”, mas será que iriam entender 
assim? De uma hora para outra tudo mudaria naquele novembro em que as 
plantas deixam suas flores vibrantes aparecer na primavera. Todos estariam com 
suas várias flores, cultivadas em longos períodos. E eu apenas com uma geração, 
quase que espontânea. Que germinou pela fé de outros. Pois, minha fé em mim 
mesmo não dava conta disso.

Imaginei o dia, os olhos sobre mim. Disfarçaria que aquele era um de vários que 
ao longo de meus vinte e tantos anos produzi. Mas, era o primeiro e único até 
então, e eu julgava-nos incapazes ainda. Se não tivéssemos o aroma necessário 
seriamos rejeitados por todos. Eu o podaria de mim. Se fossemos aprovados e 
sentidos como deveria ser, me pediriam outros e eu não teria o que ofertar. Era 
a dor que me consumia. “Queria enganar a quem? O pior não é mentir para 
os outros, é mentir para si mesmo”. Isso eu nunca fiz. Nunca menti para mim 
mesmo. Desde pequeno a dramatização era para os outros, nunca para mim, 
hoje me canso cada dia mais disso. 

Foi numa manhã de ócio que o segundo surgiu, uma folhinha insistente, que 
lutava para aparecer. Com outra cor, em outros tons e de perfume diferente. 
Encantador. Quando o vi pensei que seria como nas outras vezes em que me 
iludi pensando que conheceria meu segundo amor. Ele viria, brotaria até o meio 
e o primeiro lhe sugaria as forças vitais, fazendo-o definhar, murchar, secar e cair. 
Então, eu desistiria dele e ele de mim, para me fazer voltar o foco ao primeiro, 
nutrindo-o para que me convencesse ainda mais de seu potencial. Aos poucos 
eu deixaria de tentar viver outros amores e seria fiel ao meu único e primeiro, 
como sempre fui. Para o resto da vida seria apenas ele. Não iria me permitir flerte 
algum. Era o traçado do meu fardo de fracasso.
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Mas o segundo mostrou-se. Naquela manha às 9h33min profetizou-se forte, 
inabalável e diferente. Era livre. Não me queria obcecado por ele e permitia-me 
que dividisse seus cuidados com o primeiro. Soube desde quando vi sua cor 
azulada tomando conta do corpo pardo, que ele viria para mudar. Abriria as portas 
para o terceiro e os demais. Fechando meu ciclo compulsivo em seu antecessor. 
Já no final de nossa experiência eu o olhava fascinado.  Seu cheiro era novo, me 
contagiava, pois, não sabia que era capaz de tê-lo. “Pensei em você antes mesmo 
de você surgir”. Estava esgotado, mas feliz. Em gozo comigo mesmo. Sabia agora 
que não era homem de um só texto.

Fábio Cohen
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O TEMPO

 Sentados à mesa o Tempo passou memórias da nossa vida. Do ventre 
de minha mãe eu não desfrutei as nove luas, fui expulsa na sétima por mau 
comportamento. Isso, mau comportamento. Naquele instante fui considerada a 
ovelha negra, ele me disse que o sete não era meu número de sorte. Aos cinco 
anos passava mais horas com ele já que as crianças comigo não queriam brincar, 
aos quinze me ditava a rotina sem amigas para no diário registrar. Na noite do 
baile dançou comigo. Sempre o Tempo e eu.
 Ele disse o porquê de estarmos ali sozinhos. Eu realmente era diferente 
das demais do rebanho, já que a luz dos meus cabelos e pele deixava cego por 
instantes quem de mim se aproximasse. E ali à mesa somente restou o Tempo, 
cego e surdo na vasta casa escura da menina vestida de luz.

Fabiana Leão

FELIPE DE MATOS
É natural de São Raimundo Nonato - 
PI, atualmente dedica-se aos afazeres 
domésticos e ao estudo para concursos 
públicos. É apreciador de mangás e HQs 
e vez por outra se aventura pelo mundo 
da escrita.
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POLÍTICA 
Odeio.
Odeio quando dizem que devo aproveitar a vida. Eu tô aproveitando 
a vida. Não, não, isso que você faz não é aproveitar a vida. Como não? 
Aproveitar a vida não é fazer aquilo que se gosta, aquilo que se quer 
fazer? Se for, então eu estou aproveitando, e muito bem, obrigado. Não, 
aproveitar a vida é farrear todo fim de semana, e quiçá, na semana 
também. É beber até o cu fazer bico, é enfiar o pau em tudo que é 
buraco, porque homem que é homem come até lobisomem. Mas isso 
é o teu jeito de aproveitar a vida, eu aproveito a minha do meu jeito 
e tudo certo. Conversa, isso daí que tu faz não é aproveitar a vida, tu 
parece bicho do mato. Com todo o respeito, que pra ser sincero, tu nem 
merece, vai tomar no olho do seu cu.

Felipe de Matos

EVA
Bastou pressionar alguns botões para que 12 mil anos fossem reduzidos 
a pó. Milhões morreram naquele instante, milhões morreram tempos 
depois, e uns poucos esperam pacientemente pelo momento em 
que as cortinas de suas histórias irão se fechar. Nuvens negras como 
breu impedem os raios de sol de alcançar a superfície da terra, o solo 
nada provê, mas a todos consome. Vez por outra é possível encontrar 
alguns enlatados sobre os escombros, nada que permita encher a 
barriga, apenas o suficiente para prolongar a sobrevida. Ventos fortes e 
gélidos, e a grande quantidade de neve que nos impedem de acessar 
determinados pontos, permeiam as andanças em busca de alguma 
fonte d’água que ainda não foi consumida pelo gelo, testando a pouca 
energia que nos resta. Não há esperança na qual se agarrar, a única coisa 
que nos aguarda é a morte e ela decerto virá. Descerá dos céus em sua 
arca negra, irá nos agraciar com o seu doce beijo e nos guiará para além 
do infinito, onde está localizado o planeta Deus, onde eu permanecerei 
eternamente ao lado de Eva, minha pequena Eva. 

Felipe de Matos



34  |  DO MEU CANTO EU CONTO REVISTA Nº 3   |   ANO II SESC PERNAMBUCO  |  35

JAQUELYNE COSTA
É jornalista e poeta. Desde criança ajuda 
borboletas caídas a encontrarem seus 
ramos de flor. É autora do livro Filhas 
de Lilith na Imprensa em Juazeiro e 
Petrolina escrito como trabalho de 
conclusão de curso em Jornalismo pela 
Universidade do Estado da Bahia. Em 2016 
lançou o “Oratório da moça que sente 
saudade” como um forte abraço póstumo 
à mãe, sua primeira incentivadora no 
universo da escrita e a quem deve o 
amor pela leitura. Faz parte da Antologia 
Recontos da Alma (2017) pela Editora 
Vecchio, e da I Antologia Literária de 
Mulheres do Vale do São Francisco (2021) 
organizada pela jornalista Naiara Soares 
e do Cotidiano Visceral organizado por 
Thiago Fernandes (2022). Sempre sonhou 
em ter seus poemas gravados em livros e 
corações.
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ERA 1996 QUANDO DESCOBRI RESPIRAR
Havia meu cantinho cativo na sala de casa. Sentava no chão, me 
apoiava na lateral do sofá e um universo se abria para mim quando 
às 16 horas ligava a televisão e assistia ao meu programa favorito. Eu, 
com nove anos, era apenas uma criança um tanto solitária que gostava 
de conversar sozinha pelos cômodos da casa e se deixava levar pelos 
cenários imaginados pelas músicas que os meus pais costumavam 
sempre ouvir e cantarolar. Eu, mesmo sem entender de vivências, ou 
ainda ter pouca compreensão da vida, já sentia que algo diferente se 
movia dentro do peito além do coração.

Como dizia, ali estava, todas as tardes da semana, depois de realizar 
as atividades escolares sob o atento olhar de mainha, sentada no meu 
lugar, pronta para me deixar invadir por todas as coisas mágicas que 
misturavam muita criatividade e informação. O programa me abriu as 
portas de dentro para descobrir a poesia que inquieta me habitava. Ao 
ouvir a leitura de um poema de Cecília Meireles nunca mais pude ser a 
mesma e foi assim que aprendi a sentir e transbordar, a respirar.

Eu me derramava aos versos e já não precisava mais conversar sozinha 
para me aliviar dos dias, do bullying enfrentado diariamente na escola 
e do desejo secreto de sumir para não ter mais que lidar com os colegas 
infernais. Agora, a garota alta e magra, de ossos bem a mostra, excluída 
por boa parte da turma, havia se encontrado. Tinha encontrado um 
lado bonito da vida para experimentar e aprender a lidar com a própria 
existência. Tinha descoberto um amor único e divino para a vida inteira. 
Era 1996 quando descobri respirar.

Jaquelyne Costa 

O NÓ DA ALMA É FEITO CHUMBO

Houve a lágrima
afoita e chorosa.
Depois veio a tristeza
deitou-se atravessada no peito 
não houve conversa 
nem acerto
e por lá desatou a apertar o coração.
Não se conteve
e irrompeu pelo corpo inteiro
multiplicou-se 
deu nó nos ombros, nas costas
tudo pulsando inflamado pelo chumbo
o que antes era maleável 
pela força do riso
frouxo de tanto amor.
Alcançou a garganta 
proibindo a voz de existir
estancou no cérebro 
e agora todos os dias são igualmente cinzas
e da janela de sua alma
já não vê mais razão para emergir.

Jaquelyne Costa 
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SINFONIA SUFOCANTE DO ADEUS
Corri para o ponto de embarque da estação central da cidade que agora, 
ao ser destroçada, tem dado adeus a tantas pessoas de uma só vez. 
Atenta e ainda sob o impacto daquelas feições demasiado entristecidas 
e marcadas pela dor, saquei minha câmera para contar ao mundo a 
realidade que estamos a vivenciar e desejar que sejam apenas alguns 
dias e logo esse horror seja exterminado, ainda que se torne uma triste 
nódoa a desbotar a memória. Colegas de outros países, ainda sem 
entender de fato o que estava se passando, me enviavam mensagens a 
questionar se tudo o que acompanhavam pela imprensa mundial era 
mesmo verdade. E como resposta, eu também aflita e mesmo assustada, 
saí pelas ruas para contar ao meu modo, em palavras e sentimentos, as 
imagens das vidas ao redor. 

Na estação, fui imergida num daqueles tristes cenários de filmes 
de guerra, daqueles em que choramos copiosamente por estarmos 
dispersos demais. Havia soldados e suas imponentes armas. Havia 
o cheiro da guerra, as vozes embargadas, o choro inconsolável, as 
mulheres e crianças dando adeuses também inconsoláveis. Eu tremia 
ao segurar minha câmera, mas precisava, sentia que deveria registrar 
tudo isso a que estão nos submetendo por interesses tão escusos, por 
essa ambição corrosiva que a tudo consome. 

Caminhei mais adiante do vagão daquele trem que partiria em 
poucos minutos de Kiev para Lviv, na Polônia. Espectadora desse 
triste momento, avistei palminhas coladas a uma fria janela. Aquelas 
mãozinhas espalmadas deveriam contar seus cinco anos, tão pouco 
tempo vivido e já provando algo duro e de complicada compreensão. Do 
outro lado do vidro, fora do trem, estava um homem também com suas 

mãos erguidas para alcançar as pequeninas, tateando e alinhando-as como que 
a tocar para além da janela, o coração da criança. Aquele homem bom segurava 
a vontade do berro, de pegar sua filha e sua esposa para juntos, os três, irem para 
casa, uma casa que não essa em Kiev. Lágrimas lhe marcaram a jaqueta que não 
a sua preferida, agora uma camuflada das forças armadas. 

Junto às palavras de consolo, de que tudo ficaria bem e em breve ele também 
iria ao encontro delas, o trem iniciou lentamente a aumentar o longilíneo fio da 
distância. As mãozinhas continuavam a imprimir sua marca na janela até que 
já não mais pudessem ser vistas e sem forças me deixei sentar no chão gelado 
daquela estação, comovida pela sinfonia sufocante que a dor compusera pela 
ausência dos que têm de partir para sobreviver.

Jaquelyne Costa 
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JÚNNIA MOREIRA
É mineira radicada em Petrolina, escritora 
nas horas vagas, psicóloga clínica e 
professora universitária, feminista, 
batuqueira de maracatu e amante de 
gatos. 
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TALVEZ
Martín Santomé de Mario Benedetti disse que “o tempo se vai” e pensa 
que precisa “viver apressado, tirar o máximo partido destes anos que 
restam” pois aos 50 anos ainda é um homem jovem. Tem “a angustiante 
sensação de que a vida lhe foge… porque a vida são muitas coisas... 
mas quando nos agarramos à vida estamos assimilando-a ao Prazer.” 
Perfeito!

Quando foi que paramos de viver e começamos a simplesmente 
planejar tudo? Tudo planejado e devidamente executado. Acho que 
planejar dá a sensação de controle sobre as coisas e sobre o tempo. E 
quando sentimos que o tempo passa, rápido demais, é preciso planejar. 
E deixar de Viver.

Mas quando é que deixamos de Viver? Viver é o que mesmo? Seria fazer 
o que se gosta? Mas é impossível fazer o que se gosta o tempo todo. 
Então em alguns momentos deixamos de Viver. Mas mesmo quando 
deixamos de Viver, a vida continua aqui presente; ela sempre está, até 
mesmo quando estamos morrendo. Não tem como estar morrendo 
sem estar com vida. Então, nesse ponto é certo, ela está presente.

Mas se a vida está presente, o que se perde com o tempo? Além, 
talvez, da capacidade de viver sem planejamento? Se Santomé estiver 
certo estamos reagindo, na verdade, ao Prazer perdido quando nos 
angustiamos com a Vida passada. Se nossa angústia com o passar do 
tempo e a perda da juventude advém da perda do Prazer, que Prazer 
seria esse perdido? Se somos jovens, temos prazer com várias coisas: 
estar com amigos, amores, família, conquistas, trabalho, dinheiro, lazer, 
drogas. Quando somos velhos (a partir de quando ficamos velhos 

mesmo? 40, 50 ou 60?) perdemos o prazer com várias coisas (quais são mesmo?). 
Talvez percamos a memória, o que pode não ser muito ruim. O certo é que velhos 
também temos prazer com várias coisas: estar com amigos, amores (talvez com 
menos sexo), família, conquistas, trabalho, dinheiro, lazer, drogas… por que não? 
Por que não envelhecer? Parece libertador mais do que assustador agora. Com 
o tempo, coisas indigestas apodrecem. Um choro engolido, um jeito de fazer tão 
velho como andar pra frente. E temos que expurgar, reaprender a viver. Quando 
se é velho, as reaprendizagens foram muitas, talvez. Talvez envelhecer seja mais 
angustiante quando não se encara a realidade de que a vida vai continuar mesmo 
você envelhecendo. 

Júnnia Moreira
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FIM DE TARDE AMARELO E ROSA 

A sirene tocou. Guardei meu material na mochila e esperei Ana Flávia e 
Ronaldo para sairmos da sala. Enquanto isso, aquela Fátima insuportável, 
cara de índia, morena, magrela e alta, saía com a turminha chata dela. 
Por que ainda tinha que ser bonita, essa criatura? Hoje ela tinha sido 
especialmente cruel nas provocações e na cara de nojo, queria distância 
dela mais do que nunca. E me refugiar nos meus amigos mais queridos, 
apesar de que eles também não se davam e eu tinha que sempre me 
dividir e decidir com quem iria embora pra casa. Então decidi ir com a 
Ana Flávia, gostava mais do percurso até a casa dela, cheio de árvores 
imensas e gente conversando nas calçadas do que a avenida cheia de 
carros que eu pegava depois de deixar o Ronaldo em casa. 

Todo dia era assim: como eu morava mais longe que qualquer outro, 
escolhia alguém para acompanhar até em casa e depois pegava meu 
caminho. Parece que hoje falei demais, ela estava tão calada o tempo 
todo até a casa dela. Se bem que ela é sempre assim mesmo, deixa 
pra lá. Ana Flávia é dessas gentes que você gosta de graça, ela não fala 
muito e se quiser gostar dela tem que ser de graça mesmo. Eu gostava 
porque ela tinha essa cor de pele queimada, era alta e, talvez por ser 
muito calada e ter a cara meio fechada, tinha um ar sério que parecia 
minha tia Eloisa quando a gente chegava na casa da minha avó. Era 
como se as idiotices da Fátima não a incomodassem em nada e ainda 
parecia mais velha. Ah, e ela estava sempre sozinha, a não ser quando 
eu decidia tagarelar na cabeça dela e ir com ela até em casa antes de 
seguir meu caminho. Será que ela ficava cansada de me ouvir falar? 

Na última semana chamaram minha mãe lá na escola e reclamaram 
que eu estava falando demais na sala. E se eu não falar vou fazer o quê? 
Minha mãe não gostou de ter que ir à escola, mas também não falou 
nada comigo. Deve pensar que antes a cabeça das professoras do que a 

dela que já anda tão cansada. Melhor é conversar na cabeça da Ana Flávia mesmo.

Chegando lá na casa dela, as irmãs estavam na calçada naquele fim de tarde 
amarelo e rosa, conversando, tão diferentes da Ana Flávia. Elas são bem bonitas, 
todas as três. Ana Flávia entrou logo e me deixou lá conversando com as irmãs. 
Aí foi bom, fiquei lá um tempão batendo papo, elas sim gostaram de mim. Acho 
que o pessoal também exagera com a Ana Flávia, só porque ela parece mais 
velha e diferente. Quanto mais aquela turminha da Fátima implica com alguém 
mais fico querendo conhecer melhor o excluído ou excluída pelas chatas. Elas 
não têm que andar muito até a escola e chegam sempre arrumadas, isso quando 
o pai não vai levar de carro. Mas o fato é que se a pessoa foi excluída por elas deve 
ser boa gente, e geralmente é assim mesmo. Amanhã vou voltar da escola com a 
Márcia, ela fala mais que a Ana Flávia.

Júnnia Moreira



46  |  DO MEU CANTO EU CONTO REVISTA Nº 3   |   ANO II SESC PERNAMBUCO  |  47

QUANDO ACORDOU
Acordou quando o celular despertou. Se era sonho, não sabia. Estava 
absorta no celular quando ouviu o toque e acordou. Mas qual celular 
tocou? O do sonho ou o que estava naquela mesa de cabeceira futurista 
ao lado da cama? Não sabia. O fato é que andava tão confusa, esses dias 
estavam tão confusos. Mas pelo menos andava. Despertar do coma foi 
uma dádiva, como todos a faziam acreditar. Mas a satisfação dos outros 
não se traduzia em satisfação pessoal. Era estranho reconhecer esse 
sentimento, não sabia se foi bom acordar do coma, não ainda. Mas essa 
dúvida parecia tão errada. Também tinha muita coisa errada naqueles 
dias, ou pelo menos duvidosa.

Lembrava de usar computador e internet, poxa, 1998 foi logo ali. 
Estranho isso, parecia coisa do diabo um computador falando com o 
outro mesmo naquela cidadezinha pacata de interior em que nada 
acontecia e as crianças brincavam na rua livre do tráfego de carros. 
Então o diabo resolveu usar o computador para se comunicar com 
as pessoas. Bom, lembrava disso e lembrava também que ficou 
maravilhada com a sagacidade daquilo. Também lembrava de, tempos 
depois, usar a internet discada para trabalhos escolares e também para 
conversar com outros usuários. Era um suplício, em casa tinha fila para 
usar o computador à noite, quando a ligação telefônica era mais barata 
e também as linhas ficavam mais congestionadas. Durante o dia, nem 
pensar, a mãe dizia. 

Mas agora era muita coisa para absorver. Em suas últimas lembranças 
tecnológicas, as pessoas estavam aterrorizadas aguardando o bug do 
milênio. Mas o acidente aconteceu antes que os sistemas zerassem, 
as contas de banco e tudo o mais que garantia o funcionamento da 

sociedade informatizada entrasse em colapso. Só viu o caminhão na direção 
contrária do lado oposto da pista enquanto vagamente tentava decidir se voltava 
pra casa ou tentava estender a diversão um pouco mais. Talvez ainda encontrasse 
alguém perdido por aí que também tivesse virado aquela noite festiva de final de 
ano. Mas esses foram os últimos segundos anteriores ao acidente e então só uma 
tela em branco, flashes de vozes familiares no hospital, nada mais. Agora, tinha 
que lidar com pessoas digitando ultra rápido em celulares que cabem na palma 
da mão, mas que te permitem decisões que vão desde comprar uma passagem 
aérea e reservar um hotel até contar para pessoas conhecidas e desconhecidas, 
de diferentes lugares do globo, sobre sua última refeição. E por que raios alguém 
acha importante saber sobre a refeição de alguém, não fazia muito sentido. 

Se pudesse dormir um pouco mais, um pouco além das 9 horas diárias de sono que 
tem tido talvez conseguisse lidar com tudo isso melhor. Mas a tecnologia parecia 
o menor dos problemas, afinal todos diziam que facilitava a vida. Ainda precisava 
se adaptar a sua aparência no espelho, essa sim não facilitava em nada sua vida. E 
as outras pessoas, meu deus! Amanda que era noiva de João agora estava casada 
com Abdias! João estava com Maria Amélia, nunca imaginou. Acordar em meio 
a uma pandemia e com um presidente protofascista fazia da inflação galopante 
da década de 80 apenas um problema doméstico que aumentava a quantidade 
de moedinhas para comprar balas na venda da esquina. O diabo talvez tenha 
mudado suas táticas, ela pensaria se tivesse fé.

Foram 22 anos dormindo e apesar do milagre de baixíssima probabilidade de 
conseguir sair do coma, sentia-se importunada pela ideia insistente de que talvez 
valesse à pena dormir um pouco mais. 

Júnnia Moreira
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TURBILHÃO DE AFETOS
O desconforto aumentava ainda mais ao pensar o quanto eu parecia 
ingrato e equivocado com minha impaciência. Rejeitei...rejeitei esse 
amor, foi só o que eu consegui fazer ali, tão jovem, despreparado, imaturo, 
ignorante quanto aos meus sentimentos, um iniciante nos afetos. 
Monstros cresciam descontroladamente dentro de mim e naquele 
paletó justo demais que minha avó queria me fazer vestir não cabiam 
esses novos moradores incautos. Quanto mais tolhidos e reprimidos, 
mais intensos e incontroláveis se tornavam. Não pude me moldar à 
forma desse paletó e então me despi. Me despi porque ali não cabiam 
parte de mim, minha porção mais humana, vulnerável, descontrolada 
e totalmente independente da minha vontade, eles eram na verdade 
a minha vontade. Hoje, revendo e vendo no que me tornei, sinto alívio 
e imensa gratidão a mim mesmo por ter tido coragem de abandonar 
tudo ali. Hoje encaro o olhar amoroso de Berlinda, esse ser felino que 
invadiu a minha vida e raramente vem aninhar-se no meu colo, afofar 
minha barriga como se fosse o peito da mãe e dedicar-me esse olhar 
sincero e pleno. Para mim é mais do que suficiente. 

Júnnia Moreira 
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OLIVIA PINHEIRO
Curiosa, imaginativa, pesquisadora de si e 
do mundo. Sanguínea.
Graduada em Letras e é mediadora do 
clube de leitura Leia Mulheres Petrolina.
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MICROCONTOS, POEMETOS E AFINS.
I
sexta-feira a danada da saudade espreita à porta, pequenina. dia 
seguinte, achando brecha chega forte: calor de verão pedindo beijo 
quente...
aos domingos, insistentes saudade e tédio se apegam aos ponteiros do 
relógio, teimosos que não giram. segundas – as impiedosas – chegam 
exigindo espaço, neurônio e tempo. no passo dos dias Ela voltará...

II
dentro de nós temos aridez de três desertos
mas juntos somos água
fluindo silenciosamente...

III
tento não fazer de ninguém minha cidade
mas você é meu lugar bom de morar

(eu sempre volto)

IV
condução
entregar o controle do leme é arriscar demais a própria sorte. assim 
escolho ser popa, bombordo ,boreste e proa. timoneira de minhas águas.
caminho e aterro meus pés no que sinto constância.
minha forqueta é a Intuição.

Olivia Pinheiro
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POETA NASCIMENTO
Contista e ator, nasceu na cidade de 
Petrolina-PE. Autor dos livros: Pétalas de 
Amor e Carolina de Jesus- Apropriação da 
Escrita como Forma de Ascensão Social. 
E dos contos em folheto: Associação das 
Mulheres Rendeiras; O Amor Não Acaba 
Nem Depois da Morte. Também publicou 
o cordel A Maldição de Vicente Finim. 
Está Secretário na Companhia de Teatro 
Imaginart e tesoureiro na UBE- Núcleo 
Petrolina. Diretor de Pesquisa, Ciência 
e Tecnologia UBE-Sede. Integrante do 
Teatro Popular de Arte (TPA). Integrante 
do Fórum Popular de Cultura de Petrolina; 
Produtor Cultural em Afrociberdelia 
Produções. Estudante de Licenciatura em 
História na Universidade de Pernambuco 
(UPE).
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ANTES QUE O PAPAI ACORDE
O dia estava frio e as nuvens não apareciam no interior de Petrolina. É, 
parece piada, mas as pessoas usavam casacos, gorros, botas e até luvas.

Mesmo com todo aquele clima quase congelante de 12,4°graus, os 
amigos: Toin, Glorinha, Josefina, Expedito e Raquel não desistiram 
de fazer o tal acampamento planejado para as férias. Fizeram suco, 
descascaram macaxeira e mataram três galinhas de capoeira, ou 
melhor, pegaram as três galinhas que o pai de santo acabara de matar 
e jogar na encruzilhada da vila.

Chegando à noite, saíram os cinco para o tão sonhado acampamento. 
Cozinharam a macaxeira, assaram as galinhas, na verdade, apenas 
sapecaram porque Expedito que ficou responsável por esta parte ficou 
perdido no olhar de Glorinha e acabou se esquecendo. Toin, como já 
havia acendido o fogo mais cedo, foi simplesmente para sua rede e logo 
pegou no sono, enquanto Raquel e Josefina se namoravam apenas com 
troca de olhares.

Por volta das 3h17min da madrugada, quando tudo parecia bem 
e todos estavam de barrigas cheias e em paz, como se a Segunda 
Guerra Mundial nunca tivesse existido e a Terceira não estivesse por vir, 
Glorinha começou a ficar aperreada, pois se lembrou de que todo dia 
às 5h00min seu pai acordava. Contudo, não havia dito a seus amigos 
que ele não permitia que ela passasse a noite fora de casa e começou a 
chorar freneticamente.

- Meu pai vai me matar, ai, ai...

Expedito sempre atento a sua amada perguntou:
- O que aconteceu? Você está chorando?

- Eu queria tanto vir com vocês, que acabei vindo mesmo sabendo que meu pai 
não iria deixar e quando for 5h00min ele vai acordar para ir à roça e eu não vou 
estar lá quando ele for dar o meu beijo de bom dia.

Então seus amigos ainda que quisessem ficar, apagaram o fogo e foram solidários 
à amiga.  Menos Toin que ficou bravo quando ficou sabendo da história, e se 
recusou a ir. Seus amigos ficaram tristes, pois, ele era o único que tinha habilitação 
para dirigir carroça de jegue. Sem haver muito que fazer foram a pé, no escuro.

No meio do caminho a galinha começou a fazer um efeito indesejado e Raquel 
não suportando saiu correndo para o mato, enquanto seus amigos se seguravam 
para não fazer o mesmo. Mas, vendo que Raquel não seria breve na sua jornada, 
os outros também se separaram em várias direções em busca de um abrigo para 
fazer suas necessidades.

Passando-se quarenta minutos e a paz intestinal restabelecida, os quatro amigos 
se encontraram às 4h20min. E, percebendo a hora passar rapidamente, puseram-
se a correr e finalmente conseguiram chegar à casa de Glorinha às 4h47min.

Glorinha abriu a porta como uma ninja que entra na escuridão da noite sem deixar 
rastro e atravessa todos os cômodos da casa sem acender uma lâmpada - na 
ponta do pé. Ao chegar a seu quarto, fechou a porta devagarzinho, e ao acender 
a luz foi quando se deparou com o seu pai, sorrindo ferozmente com uma tábua 
na mão.

-Bonito hein!!! Que bonito, que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando 
a sua chegada aí!!!

- Pai.

- Onde você estava?

- Fui...fui... fui tomar um ar.

- Tomar ar, não é? Vai tomar é uma surra agora.

Então o pai começou a bater na filha. A mãe de Glorinha ao escutar os gritos da 
filha saiu correndo do seu quarto e quando abriu a porta do quarto para ver o que 
se passava, a porta bateu em Glorinha que se desequilibrou e bateu a cabeça na 
quina da cama, vindo a óbito. 

Dona Judite, não aguentando a dor tamanha ao ver sua filha naquele estado, 
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teve um ataque cardíaco. Os vizinhos que perceberam todo aquele barulho 
chamaram a polícia, que prendeu seu João ao ser flagrado parado olhando para 
as duas com a tábua na mão. Uma câmera que havia no quarto filmou tudo e seu 
João por mais que não tivesse apagado a chama da vida da sua pétala, continuou 
preso, por tamanha brutalidade ao bater em sua filha com uma tábua, pois, por 
mais que um filho erre nada justifica o espancamento.

Toin sentindo-se culpado por ter ficado dormindo e não ter levado sua amiga 
antes que seu pai acordasse. Passou a levar flores para o túmulo de Glorinha aos 
finais de semana. Ajudando não se importando a quem.

Poeta Nascimento

TODO POLÍTICO É LADRÃO. NENHUM POLÍTI-
CO PRESTA E EU NÃO ME ENVOLVO COM PO-
LÍTICA
Acredite ou não, mas estas são as frases que os políticos desonestos 
mais gostam de ouvir ou, pelo menos, de saber que a cada dia existem 
mais pessoas com este tipo de pensamento.

Já pensou você ser eleito para ocupar um cargo público com intenções 
de desviar verbas e saber que não vai ser tão difícil assim? Até porque 
seu "trabalho" não será acompanhado   e que, provavelmente, será 
reeleito, afinal, TODO POLÍTICO É IGUAL.

Será mesmo que todo político é igual ou será que você está sendo vítima 
de uma campanha bem sucedida de que não vale à pena pesquisar 
muito? Até porque se, TODO POLÍTICO É IGUAL, o que na verdade 
continua igual ou pior é a vida de muitos brasileiros que seguem odiando 
e querendo distância da política. Sem saber que gostando ou não são 
os políticos que definem não somente a vida deles, mas também de 
cada brasileiro que odeia fielmente a política e só quer distância.

Mas, o que é política? O que é ser político?

Não confunda ser político com ser candidato partidário! Ser político 
é se posicionar, manifestar a sua escolha, inclusive, manifestar a sua 
vontade de não querer se manifestar, de querer ficar calado (ou calada) 
diante das diversas questões que te envolvem diretamente, você se 
posicionando ou não. Afinal você faz parte de um todo e basicamente, 
o que a maioria deste todo decidir é o que você estará sujeito, a não ser 
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que você tenha a opção de sair deste todo e partir para outro lugar.

No entanto, se no outro lugar você também não se manifestar e não usar da 
política para manifestar seus pensamentos, continuará vivendo em um sistema 
que foi decidido por outras pessoas que podem até se beneficiar do que foi 
decidido, mas que possivelmente pode não ser o melhor pra representar aquilo 
que você acredita. Nem tudo o que é beneficia o lado A, beneficia o lado B.

Você pode até não gostar de política, mas é a política que define a sua vida!

Poeta Nascimento
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VÂNIA ALVES
Possui poesias no “17ª Poeta de Gaveta” 
(EDUSP, 2010) e em coletâneas da 
Academia Jovem de Letras de Lorena, da 
qual foi membro-fundadora. Venceu a 
categoria “Literatura - Livro de Poesias” em 
concurso da Biblioteca Mário de Andrade 
(2015) com a publicação “Mário & Oneida: 
amizade mineira em versos”. Esteve 
entre as selecionadas para o Laboratório 
de Roteiros Cinematográficos GatoLab 
(2019), que integra o Festival Cinefest Gato 
Preto. Publicou o cordel “Minha Trajetória” 
na coletânea “82 anos de publicações 
femininas na literatura de cordel” pela 
Editora Cordelaria Castro (2020).
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EM FORMAÇÃO
Nada institucional me seduz.

Tempos atrás, eu pensava que estaria, agora, no meu momento de criar 
coisas, entrelaçar ideias. Conectar. Mas não.
Eu quero é descriar. Reduzir, simplificar.
Coletar todas as regras, recortá-las e colá-las. Descartar todo o desne-
cessário.
Descartar, não reciclar.

Vivo completamente no hoje - esse espaço que é fixo no número de 
horas, mas que nunca se repete.
Pela primeira vez, entendo que viver é suficiente. Meus pés estão no 
chão.

Eu não sei até que ponto os tantos planos para o futuro farão falta (fa-
rão?). Talvez o tal futuro já tenha chegado e era só isso mesmo, baby.
Lembre-se: a contabilidade do mundo exterior ultrapassou o dígito 3 
na casa das dezenas, mas você teimou e descobriu que existe sim vida 
além desse limite. E nem é um limite que tende ao infinito, na estranha 
poética do meu caderno de Cálculo 1. É um limite que tende ao túmulo 
mesmo.

Nesse caminho, criei verdadeira aversão a cursos.
Zoom, Zoom, Zoom, apenas os dos Novos Baianos e pronto.
Meet, na minha língua, é encontro e precisa de pele e de cheiro. E de 
máscara e vacina. E de café - se não tiver, eu mesma passo.
Teams é aquela mentira confortável (até certo ponto) de que estamos 
juntos no mesmo barco, até o naufrágio dos sem colete ser noticiado 

pelo sobrevivente branco do teu mesmo barco.

De todas as reuniões infindáveis em que nada se decide e tudo se acumula, ficou 
só a memória corporal do tédio e o apoio inesperado da internet instável, quase 
tão amiga quanto os meus livros adotivos.

Nada mais tem importância além dos compromissos que assumi com as pesso-
as que escolhi. Alguns, assinados. Outros, ajustados perante risos embebidos em 
líquidos, dos mais diversos.

Dar aulas hoje é minha única lei.
Cada um dos meus alunos importa. Cada dia importa. Cada login importa. Assim 
como cada desaparecimento importa, cada devolutiva importa.
Esse é, talvez, um dos únicos pesos que restou. Porque compromissos, mesmo os 
desejados, pesam.
Mas todo o resto vai (terminar de) sair de mim que nem pele de serpente. Justa. 
Velha. Sufocante. Craquelada.

Ficarão as pessoas.
Muitas pessoas.
E como conheci pessoas! Incríveis, pessoas.

E só.

Vânia Alves



66  |  DO MEU CANTO EU CONTO REVISTA Nº 3   |   ANO II SESC PERNAMBUCO  |  67

AMARELO
• Qual é a sua cor preferida?
• Amarelo.
• É, você tem cara mesmo! De quem gosta de amarelo.

Exposição.
Esta é a palavra da semana.
Estar de volta à escola de forma presencial é um outro tipo de exposição. 
E eu não me refiro ao vírus.

A gente se vê curioso e vulnerável.
Não sabe se nosso plano de aula “vai dar certo”. Não sabe se a turma vai 
curtir e se engajar.
Não sabe nem dos rostos e dos gostos que fazem parte daquela turma, 
daquele rodízio. Não sabe se a voz vai sair como precisa.
Não sabe bem dos tempos.
Não sabe como vai se sair dos imprevistos.

Aí a gente entra na sala. E se dá conta.
Estão todos, ali, curiosos e vulneráveis, tanto quanto você. Nada começou 
do zero.
Tudo tem histórias, memórias.
Reencontrar alunos tem algo que é difícil de explicar.

Me expus a perguntas, como essa do início, na tentativa de abrir mais 
portas de diálogo. E conheci muito mais sobre eles, por meio das 
produções feitas durante a semana.
Muita esperança e expectativa estão presentes nessa retomada.

Nesta sexta-feira, de balanço e de reorganização, só tenho a agradecer a cada um 
dos meus alunos que voltaram junto comigo, que possibilitaram que cada aula 
acontecesse. Do seu modo.
No seu tempo.

Continua tudo turvo e incerto.
Mas cada um dos meus alunos me ajudou a rir das dificuldades e a encontrar as 
saídas, que eu antes julgava ter de encontrar sozinhas.
Uma busca pessoal para diminuir essa distância entre dizer e fazer.

Posicionamento. Limites.
Exposição.
É que nem aquela música, dizem que o amor é amarelo.

Vânia Alves
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FELIZ PÁSCOA
Esse ano não teve ovo.
De chocolate.
Teve de galinha, pela manhã. No café da manhã.
E o de codorna.
No caldinho das madrugadas-manhãs.

Esse ano não teve santidade. Teve corpo, desgaste (demais). 
Sobrevivência (demais).
O ano todo (demais).

Esse ano não teve roxo. Teve luxação, dor na coxa. Insanidade.

Esse ano não teve reunião.
Teve junção, pedaços em cãibra. Flexibilidade.

Esse ano não teve viagem. Teve viagens, locais.
Novidades.

Esse ano não foi comercial. Que ano estranho.
Foi natural.

Vânia Alves
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