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editorial

Pixé na estrada! Mais um número da nossa híbrida re-
vista de literatura e arte. Dessa vez, embarcamos na 
boleia de Jonas Barros. As imagens nos convidam à 

reflexão: estamos vivendo nas fronteiras. Tudo é uma gran-
de fronteira que se fixa ou se dilui conforme o mapa que 
se utilize. Fronteira geográfica, fronteira nacional, fronteira 
agrícola, fronteira da civilidade. Não, minha gente! Convém 
não confundir com fronteiras da civilização. Ao contrário 
do que se costuma afirmar, não estamos na periferia, mui-
to ao contrário. Falamos do centro, do centro geodésico da 
América do Sul, do enorme e ignorado Brasil. O nosso cen-
tro amazônico-pantaneiro é o centro do interesse do mundo 
todo, é o centro da biodiversidade, é o centro cultural de cen-
tenas de povos, é o centro global da produção de alimentos. 

Esse nosso “umbigo sul-americano” traz enormes desa-
fios e o maior deles é equilibrar o interesse na preservação 

do ecossistema com o agronegócio. Essa ambivalência im-
pacta, inclusive, a nossa escritura. Inicialmente, a literatu-
ra tratou a paisagem sob os auspícios do romantismo. Os 
bandeirantes, predadores de índios e farejadores de ouro, 
foram feitos heróis. Se, por um lado, as bandeiras redefini-
ram fronteiras nacionais e colonizaram os sertões brasi-
leiros com a língua portuguesa e a cruz católica, estende-
ram para cá a lógica da subordinação pela qual o solo e os 
povos indígenas estariam à serviço de um “destino mani-
festo” luso-brasiliano. Os heróis do novo Éden serviram de 
modelo para, além de enriquecer as muitas metrópoles que 
nos exploraram e ainda exploram, fundar uma literatura 
encomiástica, um memorialismo ingênuo e uma pseudo-
-aristocracia provinciana.

Houve reação? Claro! Houve conflito? Evidente! Quem 
não reagiu e se escondeu foi a literatura. Como costuma 
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Eduardo Mahon
Editor Geral

acontecer, a arte estava vinculada aos donos do poder. Vo-
zes isoladas gritaram. Entre elas, destacam-se Euclides da 
Cunha, Graciliano Ramos, José Américo de Almeida, Raquel 
de Queiroz, José Lins do Rêgo, Ricardo Guilherme Dicke e 
Lobivar de Mattos. Este último enfrentou tudo e todos nos 
dois livros que publicou – Sarobá e Areôtorare. A poesia de 
Lobivar tratou dos nossos sertões sem a costumeira gran-
diloquência, afastando a impregnada estética parnasiana. 
Além do mais, o cenário do poeta mato-grossense foi mui-
to além de mimetizar o cânone que retratava a redundante 
riqueza mineral e exaltava a questionável bravura bandei-
rante. Lobivar de Matos deu voz aos negros, aos braçais, às 
lavadeiras, aos mendigos, aos bêbados e às prostitutas. 

Alguém lembrou de Lima Barreto? É pra lembrar mes-
mo! São dois autores solidários e corajosos. Algumas coi-
sas precisam ser ditas e não esquecidas. Uma delas é o 

pacífico convívio dos modernistas com o arcaico nacio-
nal, a conveniente neutralidade social e o abstencionis-
mo político. Afinal, o que não falta é conservadorismo nas 
autointituladas vanguardas. Essa edição está ilustrada 
por verdades inconvenientes, imagens que fazem pensar 
nesse equilíbrio frágil de conquistados e conquistadores. 
Não se trata de uma pauta partidária, mas sempre de um 
compromisso político ao colocar o dedo na ferida. A nossa 
ferida do mês é o conceito de desenvolvimento. A que pre-
ço? A visão maniqueísta de condenar o produtor rural é tão 
descabida quanto apoiar a degradação ambiental. Não ce-
deremos ao neorromantismo de idealizar um sertão idíli-
co ou ao antimodernismo para flagelar o agronegócio, mas 
também não seremos omissos em deixar mais sangue ino-
cente fertilizar nossa terra. Pixé é resistência. Pixé-sertão, 
Pixé-cerrado, Pixé-Pantanal, Pixé-Brasil.
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expediente
Pixé é uma revista literária criada em 2019  pelo escritor 
Eduardo Mahon. Nasceu como periódico eletrônico,  assumindo 
uma versão exclusivamente digital, com objetivo de divulgar a 
Literatura e a arte contemporânea em Mato Grosso. 
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Estrela de fogo
Se o mundo acabasse hoje
E do céu caísse uma estrela cadente
Que botasse fogo em tudo
Nos destruindo inteiramente
Teria tu vivido tudo?
Vivido completamente?
Ouso dizer que nem os idosos
Morrerão com essa virtude
Visto que a nossa plenitude
Nunca está pronta pra morte 
E com sorte
Se essa estrela cair hoje
Peço um último desejo
Que é te dar um beijo
Uma última vez 

Pavio
Sinto tanto medo
Escondida dentro de mim
Que às vezes transparece
Transborda
Transcreve 
Um medo fugaz
Como um raio capaz
De explodir o meio fio
Como um fogo sagaz
Que queima atroz
Um inocente pavio
E no fim
O medo não é maior
Que o amor que eu sinto

Helena Werneck
Cuiabana, formada em Secretariado no IFMT, e 
vencedora do prêmio de literatura de Mato Grosso de 
2017 categoria revelação com a obra de título “Nu”.
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S ou do tipo que passa um bom tem-
po do dia pensando um pouco sobre 
tudo. O ruim é quando quero lembrar 

algum nome e a memória falha. 
Ainda há pouco, uma reportagem na 

tevê chamou a minha atenção: falava so-
bre tartarugas. Bastou para despencar na 
minha cabeça a lembrança de quando pe-
guei uma tartaruga para criar. Era um bi-
cho estranho, não queria nadar, despreza-
va a alface, gos¬tava mesmo dos besouros. 

De repente, outra reportagem, agora so-
bre chuvas, enchen¬tes e buracos. Por de 
trás do repórter, surgem alguns edifícios 
me arrancando suspiros: o Mercado Muni-
cipal, para mim, tem a mes¬ma beleza mis-
teriosa da Torre Eiffel. Como era mesmo o 
nome da tartaruga? Sinto tristeza todas as 
vezes que me deparo com os restos do Co-
légio Osvaldo Cruz; o velho prédio agoniza 
silencioso, levando, nos seus tijolos carco-
midos, minha infância e juventude. 

Desligo a tevê, mas a tartaruga permane-
ce rondando meus pensamentos, misturada 
com o rosto de um sujeito estranho – um ho-
mem esquálido e taciturno – que me cumpri-
mentou num cru¬zar de caminhos e dele não 
me recordo o nome, muito embora eu tenha 
certeza de que o conheço porque, se esqueço 
nomes, sou bom em lembrar fisionomias. 

O problema nem é tanto o nome, mas o 
lugar. Onde foi que conheci aquele sujeito? 

“Estou pensando nos que possuem a 
paz de não pensar, na tranquilidade dos 
que esqueceram a memória”, essa frase da 
Adal¬gisa Neri, tão forte e definitiva, serve 
de breve alento, entretanto, não espanta do 
meu pensamento o rosto do homem taci-
turno, muito menos a imagem da tartaruga. 

De perto não sou normal, muitas vezes 
falo coisa sem coisa, nada coisa, coisa ne-
nhuma, porque quando estou navegando 
em pensamentos, desejo apenas o silêncio 
das paredes do meu quarto. 

Eu canto enquanto penso, assovio en-

quanto escrevo. Canto agora uma música 
entrelaçada de assovios, e nada consegue 
afu¬gentar as dúvidas caminhando em 
meus pensamentos. 

Num repente, imaginei ter descoberto 
o nome do sujeito do olhar taciturno, mas 
logo recuo, ele não é o Antenor, sei disso 
por conta do riso na cara, sempre estam-
pada na figura do Antenor, antigo conhe-
cido dos tempos de aprendiz de joalheiro. 
Por onde andará o Antenor? Pronto, mais 
uma coisa para pensar... 

Uma palavra me salta da boca: sinantia, 
cuja sonoridade me faz visualizar mental-
mente os misteriosos encantos das flores. 
Ao pensar nas flores, descubro que o nome 
da tartaruga era Rosa! Não é normal uma 
criança criar tartarugas, mas não sou nor-
mal desde criança. Rosa tinha um caminhar 
diferente e, no casco, umas pin¬tinhas ama-
relas lembrando o sol. Eu tentei ser pintor, 
mas o único desenho que consigo fazer é o 
do sol, um círculo torto dos raios em desali-
nho. Sou, portanto, um pintor frustrado. 

Fiz de uma velha vasilha cheia d’água a 
residência oficial de Rosa, mas ela não queria 
nadar. Entendo perfeitamente um bi¬cho não 
comer verduras, mas uma tartaruga não gos-
tar de nadar? Aquele bicho não era normal. 

Num estalo, lembrei do sujeito taciturno; 
não o nome, nem o local, mas a função. É 
um poeta, dos bons, e eu o invejo. Não sei 
escrever poesia, até tentei lá pelo meio da 
juventude, mas falei tanto sobre flores e 
passarinhos, nuns rabiscos ingênuos e des-
cui¬dados, nem percebi o passarinho mor-
rendo, espetado pelos espi¬nhos das flores. 

Ah, poesia, tortuoso caminho pelo qual 
tremem as minhas mãos. E a tartaruga? 

A passos de cágado descobri, afinal, a 
causa de todo o mal que sofri: Rosa não era 
tartaruga, era jabuti. Termino nessa rima 
torta, tão igual aos passos daquele bicho 
estranho; calmo e vagaro¬so, como devem 
ser todos os pensamentos.

Nas horas que me pego pensandoAndré Alvez
Nasceu em Campo Grande-MS. Formado em Comunicação 
Social, Publicidade e Propaganda pela UNISA-SP, é cronis-
ta do caderno B do jornal Correio do Estado, desde 2008. É 
autor das seguintes obras literárias: “No Pantanal não exis-
te pinguim” - Editora Agbook - São Paulo, 2011; ”O santo de 
cicatriz” - Editora Life - Campo Grande-MS, 2013; “Crônicas 
da cidade” - Chiado Editora - Lisboa 2016 e “A Bruxa da Sa-
polândia” - Chiado Editora - Lisboa 2017. É também autor 
de diversos textos para o teatro, no qual atua na direção, 
além de participar como ator em diversas peças teatrais. 
Colunista do blog literário “Digestivo Cultural”.
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olho no furacão
o olho do furacão é um olho fechado
um olho fechado com força que enruga a pálpebra e deforma os cantos do rosto

um olho fechado
,trancado,

com tanta força que é possível enxergar o escuro e 
luzes
azuis
vermelhas 
verdes

quando eu era pequeno pensava que eram gnomos mas hoje eu sei
que o olho do furacão 
é um olho fechado na própria intensidade

é de olho fechado que se enxerga-se por dentro e por fora
é uma confusa com fusão
o olho do furacão é um olho fechado com tanta 
força 
que poucos ficarão para ver o olho aberto deste furacão

vale?
vale a
vista
servir
pra vir a ser 
víscera? 

seque a cicatriz
‘por um fio ou 
por um triz’
com qual medo 
se é mais feliz?

Caio Augusto Ribeiro  
É de Rondonópolis, cidade onde nasceu em 1996, mas 
reside em Cuiabá desde 2011. Estudante de Ciências 
Sociais na Universidade Federal de Mato Grosso 
participa ativamente do meio artístico. Ator, diretor e 
performer, Caiodesenvolveu diversos projetos artísticos, 
como o de roteirista de filme e diretor de livro.
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regional reflexivo
O céu de Cuiabá explode
O sol de Cuiabá pode
O azul de Cuiabá infinita
A luz de Cuiabá possibilita
Ver as cores, todas, explodindo no ar
Por isso, a única solução em Cuiabá é voar...

De cima, parece uma cidade
De perto, é o Centro da Cidade
Piedade!

Há mais de 5 mil anos estamos por aqui
Nunca paramos de chegar
Há uns 300 anos fundamos uma vila
Nunca paramos de chegar
Há umas três décadas resolvemos virar metrópole
Nunca paramos de chegar
Cá estamos
Quem sobreviver verá
Somos Cuiabá!

Mesmo que as lontras brilhantes não estejam mais
Vivendo no rio que jaz sob a avenida que leva seu nome
Mesmo que os indígenas sejam somente lembranças
No museu da universidade
Mesmo que o colonial esteja em ruínas
No Centro, denunciando sua idade
Olho pro céu e entendo
O quanto amo esta cidade

Amauri Lobo 
(55) é artista, sociólogo, jornalista e professor. Não 
necessariamente nesta mesma ordem. Começou nos 
anos 1980, na cena de Cuiabá (MT) e já rodou muito, 
inclusive tendo morado na Alemanha. Faz poesia, 
música e, a partir da experiência do bando Caximir, 
enveredou pela multiarte. Publicou livros, impres-
sos e periódicos de poesia. Gravou em vinil e em CD. 
Prepara-se para lançar trabalho nas plataformas digi-
tais. É ativista da cultura, por quem morre de amores. 
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uma carta

Prezado amigo, escrevo-te porque sei que me 
entenderás. Mas também o faço para tirar-
-lhe a preocupação que cercou meu desapa-

recimento. Então vamos lá! Eu, enfim, estou bem. E 
você? Espero, dentre outras coisas, que ainda sejas 
bom em rememorar. A lucidez é a alma do negócio, 
meu nobre. Recorde-se, portanto, daquela madru-
gada em que conversamos lucidamente no Obelis-
co do Centro Geodésico. Refiro-me àquele bar em 
que fomos quando saímos do casamento de teu ir-
mão para comprar não me lembro o quê. Era quase 
noite, quase dia, e percebemos que a insignificân-
cia das flores era algo de beleza magistral. Aliás, foi 
ali, junto de ti, que me decidi. Só havia uma coisa a 
ser feita, e, sem ressentimentos, eu a fiz.

Assim, trouxe minha mudança para Ushuaia, a 
cidade do fim do mundo. Graças aos idiomas que 
arranho, arranjei um emprego vulgar e sem muitas 
obrigações na rede de serviços de turismo. Não foi 
rápido, mas em algum momento conheci alguém. 
Entre meditações deformadas e excessos alcoóli-
cos em noites que percorria a cidade em busca de 
algo que nunca alcancei, eu a encontrei. Quando 
passamos um pelo outro, senti uma fisgada e, uma 
vez que o tempo foi sobrestado, parei. No meio da 
rua, que parecia o fundo do rio, apertei as pálpebras 
com força suficiente para gerar fractais de pontos 
coloridos animados sobre o fundo negro da consci-
ência, bem ali, logo atrás dos olhos. De súbito, virei-
-me como se tivesse perdido algo valioso no trajeto. 
Ficamos cara a cara, com falta de ar. A partir daí 
todas as portas foram abertas para nossos sorrisos.

Veja só, meu caro. Toda vez que estou diante 
de alguém, lhe estendo a mão em cumprimento. 
Quando as apertamos, eu sinto que nós, os homens, 
somos horrivelmente impotentes. Mas é impres-
sionante o quanto isso deixa de ser verdade quando 
estamos diante de uma mulher. Que atuação, a dos 
hormônios! Considerando o frenesi dessa química, 
ela me subjugou. Por ora, posso dizer que mergu-
lhei nessa relação na serena certeza de que não 
existe outra possibilidade tão compatível. E quer 
saber mais? Nossos beijos batem recordes climáti-
cos. Nossos abraços são de proporções oceânicas. 
Ah, ela também sabe dividir a conta como ninguém; tim-tim 
por tim-tim, sem tirar nem por. Tem, ainda, um perfume mis-

terioso que mistura grama cortada, terra revirada, maresia e 
suor. Além disso, ela fica absolutamente deslumbrante quan-
do fora de si. Em erupção de raiva, as maçãs como magma e 
os cabelos em cascata de lava. Ao mesmo tempo, sua nature-
za se assemelha a perfumada seda, de tão mansa e tão terna. 
Gosto dela. Gosto muito dela, meu camarada. Gosto quando 
ela diz coisas que ninguém sabe se são verdades ou mentiras. 
E quando a ouço chegar em casa, voando feito um passarinho 
que volta pro ninho, eu me transformo em minhoca. Não tem 
jeito. Com ela por perto, não faço nada senão a seu favor.

Depois de alguma insistência, fui conhecer sua família du-
rante o We Tripantu, que é a celebração do ano novo deles, des-
cendentes dos Mapuches. Estavam lá a sogra, o sogro, os tios 
e as tias, um monte de primos e primas, e os seus irmãos ca-
petinhas. Como se não bastasse, a casa tinha um papagaio de 
estimação. Curioso é que ele não falava corretamente, apenas 
latia. A senhora sua mãe me explicou que era um bicho re-
volucionário a protestar contra a sociedade do acúmulo. Mas 
eu não acreditei muito nessa mulher; tudo o que ela fazia era 
pensando em muday, não nos outros. Honestamente, minha 
sogra é uma curandeira fingida de marca d’água maior. Em 
outras palavras, meu esquema é com sua filha. Nós, enfim, nos 
casamos e somos felizes nessa cidade. Aqui, nossa sinceri-
dade não é lastimosa. E por muitos verões nossa união tem 
funcionado como a beleza inalcançável das velhas pinturas.

Nada, entretanto, perdura por muito. No último outono, uma 
mudança em meus sentimentos se consolidara. Eu tenho de 
continuar descendo para o sul. Então, em breve, desceremos; 
sempre ao sul e além-mar. Dessa vez, levarei um harmonioso 
amor na bagagem. Perdoe-me por não poder lhe dizer aonde 
iremos. Queremos discrição, quase anonimato. Queime essa 
missiva no cinzeiro e polua o Cuiabá com as cinzas ao termi-
nar a leitura. Você não requer disso como lembrança. Por ter 
ficado, você não está obrigado a escrever sobre aqueles que se 
ausentaram. Ai de nós, os que passam! Après nous le déluge. 
Ainda assim, sinto-me tão perto de ti quando sonho contigo 
a seis mil quilômetros de distância. Por isso lhe peço: deseje-
-nos felicidade tanto quanto lhe tenho apreço. E se te escrevo, 
caro conterrâneo, é em tom de despedida que o faço. Pois as 
árvores torcidas que aqui temos possuem a mais intensa for-
ça. Ao entardecer, suas sombras são como iscas indefectíveis 
para nossas alminhas famintas. Às vezes pode parecer que 
não, mas sim, é verdade: árvore só respeita vento; quando ele 
passa, ela, por educação, desvia.

 Tout court,

RPSVP

Danilo Fochesatto
Possui graduação em Tecnólogo em Processamento de Dados pelo Centro Universitário de Várzea Grande (2002) 
e Bacharelado em Direito pela Universidade de Cuiabá (2016), devidamente inscrito na OAB, seccional Mato Gros-
so. Tornou-se, em 2013, servidor da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT e, a partir de 2015, passou a 
atuar no Escritório de Inovação Tecnológica - EIT. Atualmente é mestrando do PROFNIT - Programa de Pós-Gra-
duação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação.

Datar é enfeitar o papel com o tempo.



16 17REVISTA PIXÉ nº 4 • Ano 1 • julho/2019 REVISTA PIXÉ nº 4 • Ano 1 • julho/2019

Greve verde

O dia amanheceu como qualquer outro dia – lua 
que sai, sol que entra. Mas nada foi normal 
para o povo daquela cidade. Quem despertou 

primeiro pôde descrever um cenário assustador. Esta-
va tudo igual ao dia anterior – a rua, a lixeira de alumí-
nio na calçada estreita, a bicicleta das filhas do vizi-
nho, os postes de luz, os carros estacionados, tudo nos 
devidos lugares. Mas faltava alguma coisa e ninguém 
sabia o que era. Havia mais luz. Parecia que circulava 
mais ar no vento frio que não encontrava obstáculo. O 
espaço da velha cidade, antes pequeno, apertado, de-
pressivo, estava por demais largo, arejado como nun-
ca antes. O bairro parecia que dobrara de tamanho, as 
ruas mais limpas, as casinhas maiores, tudo ganha-
va uma dimensão nova, muito embora nada de novo 
houvesse mudado. A velha que limpava todos os dias 
a calçada das folhas caídas de uma jabuticabeira foi 
quem primeiro reparou: naquela manhã, só havia fe-
zes de cachorro e nada de folhas caídas. Ela olhou para 
cima e, somente então, deu-se conta que a árvore que 
plantara quando criança simplesmente desaparecera. 
Ao olhar em redor, viu que todas as outras árvores tam-
bém sumiram do dia para a noite, sem dar satisfação. 
Quem acudiu a velha que gritava não entendia a ga-
gueira nervosa. Antes de ser levada pela ambulância, 
a mulher aterrada não conseguia fazer nada mais do 
que apontar para o céu limpo. Ela foi embora, mas o 
susto não passou. Os cidadãos plantaram-se no meio 
da rua de tão pasmos. As árvores haviam mesmo de-
saparecido. Não deixaram folha, flor, galho, raiz, nada 
que lembrasse que, um dia, houvera um ser vivo e ver-
de naquela cidade. Não havia explicação plausível na 
botânica convencional. Sem sinal de lenhador interes-
sado na devastação, uma coisa era certa – derrubadas 
é que tinha sido. O silêncio daquela noite não foi cor-
rompido por um único machado. Fosse o que fosse, o 

alarme geral foi dado pelas autoridades. Toque de re-
colher. Alerta máximo. Polícia na rua. Nos jornais, as 
manchetes gritavam dramaticamente em letras gar-
rafais – roubaram nossas árvores! A verdade era bem 
outra, porém. Sem dar aviso prévio, foram elas que se 
retiraram. Cansaram-se dali. Quando e porque, não se 
sabe informar. Discretas como sempre, levantaram ra-
ízes sem fazer barulho, esticaram-se para fora do chão 
e, passo a passo, caule a caule, galho a galho, foram ca-
minhando para fora da cidade até formar um bosque 
denso num campo antes aberto. Explicação nenhuma 
especialista foi capaz de dar. Tampouco houve jeito 
para dissuadi-las a voltar. O caso ficou conhecido sim-
plesmente como a greve verde. Todas as plantas que 
tinham estrutura suficiente para a longa caminhada 
aderiram ao protesto silencioso, deixando os mora-
dores sem nenhuma sombra. As que ficaram ou eram 
muito novas, com o tronco ainda verde e quebradiço ou 
eram velhas demais para uma peraltice daquele tama-
nho. O povo daquele lugar ficou enfurecido – que falta 
de consideração!, Diziam uns para outros. Onde já se 
viu? De fato, em lugar algum havia se visto um protesto 
com aqueles contornos. Não faltaram ambientalistas 
para protestar. Depois, foi a vez dos religiosos. Orga-
nizaram-se novenas, procissões, vigílias. O apocalipse 
chegou a ser anunciado. De nada adiantou. As árvores 
não voltaram. Mantiveram-se longe e resolutas, umas 
coladas às outras, de galhos cruzados, como se estives-
sem amuadas com alguma coisa. O que tinham nin-
guém sabe porque árvore não fala. No deserto cinza, os 
passarinhos sumiram, assim como esquilos, joaninhas 
e até formigas. Das formigas, ninguém sentiu saudade, 
mas do resto... Hoje em dia, muito embora nenhum tu-
rista entenda a razão, a cidade tem por política amarrar 
as árvores em correntes de aço depois que anoitece. É 
o nosso maior patrimônio, justifica o prefeito zeloso.

Eduardo Mahon
Eduardo Mahon, 41, é carioca da gema, advogado 
e escritor. Mora em Cuiabá com a esposa Clarisse 
Mahon, onde passa sufoco com seus trigêmeos: 
José Geraldo, João Gabriel e Eduardo Jorge. Autor 
de livros de poemas, contos e romances, publica 
pela Editora Carlini e Caniato.
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ó
só 
estrebuchado 
estrebucho
introduzido
intro
       metido
no meio 
do ó
um nó
sem dó

da tristesse 
ao allegro
encéfalo cinza
cubra de cores
sua canvas nascente
alegoria de tônus
        bônus
nas artérias fluorescentes
do incandescente
fluir-despertar-pensar
daquilo que escondo em mim

O azul invisível 
do mês que vem
 
 
Mantendo a persiana fechada
Para não deixar a luz do sol entrar
Sentindo os objetos numa cinza cor
Junto ambiente ao pensamento em nó
Na parede de gelo, lisa, sem mensagens
Cenas se passam em sequência turva
Preto & branco em colorido
Então me sacodem a cabeça
Palavras soltas da noite de terça
Fotografia do almoço de sexta
A porta aberta de uma semana atrás
Trancada na tarde de um dia bruto
Com as mensagens do cotidiano
A violência dos dias escuros e longos
Me impedindo de pegar e ver
O azul invisível do mês que vem

mordendo a vida
 
 
tarde negra
mente quente
sangue em passeata pelas veias
brado bravo
punho fechado
mãos e pés em batida infernal
soco na mesa
chute na porta
dentes nervosos mordendo a vida
corpo deitado
estômago contraído
pensamento de volta a passear
água no rosto
espelho para imprecar
rádio a tocar
silêncio de um minuto
a calma retorna devagar

Henrique de Medeiros
É escritor, jornalista e publicitário. 
Natural de Corumbá-MS, estudou 
em São Paulo e no Rio de Janeiro, 
onde se formou em Comunicação 
Social na Universidade Gama Filho, 
em 1976. Integrante da Academia 
Sul Mato-grossense de Letras, atual-
mente ocupa o cargo de Presidente.
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aO último soneto
Vou escrever meu último soneto,
Buscar ainda a rima consoante,
Decassílabo heroico relevante,
E alteração no primeiro terceto.

Que venha um sáfico significante,
Mas nada, nada mais eu lhe prometo,
Porque ainda tenho esse segredo:
Não resisto à simpática toante.

Mas o tema será, juro, robusto:
Um amor fiel, profundo e vetusto
Que sobrevive em formidável luta.

Mas não resisto, por fim, ao impulso,
Porque foi um sentimento tão injusto
Que mando para o inferno aquela puta.

Aula
(das impressões de uma criança)

Livro aberto sobre a mesa...
A professora passeia pela sala,
Seus olhos buscam o silêncio,
O discurso desliza dos seus lábios
Como uma onça que nega o mimetismo.

De repente, salta a ideia cortante, 
Sujando o quadro negro
Com o sangue da presa
Palavra.

Riso de vitória,
Surpresa da revelação,
Clareza no salto,
Confiança no percurso,
Certeza do inacabado.

A onça descansa seus músculos...
A professora vira a página do livro
No ritmo da caçada, 
Na solidão agreste do descampado.

O livro fechado sobre a mesa
Decreta o fim da aula.
A professora desaparece no corredor escuro.

Os corredores se multiplicam,
E me surpreendo sorrindo
Do meu medo do escuro.

No meu quarto
O livro permanece sobre a mesa,
Mas a fera, agora,
Mora nos meus olhos.

Dante Gatto
Natural de São Paulo-SP, professor 
aposentado da UFMT e da UNEMAT, 
colaborador do Programa de Pós-
graduação de Estudos Literários. 
Escreveu e acompanhou a montagem de 
seis peças de teatro: Os vencidos (1985); 
A noite dentro da noite (1986); A Criação 
literária (1988); Amar, verbo intransitivo 
- adaptação (1995); Retorno ao futuro: 
a semana de 22 (1996) e A voz do povo: 
500 anos de história (2000). A peça A 
noite dentro da noite, em 1990, recebeu 
o Prêmio “Textos inéditos do interior. Ano 
90” do Projeto “Oswald de Andrade de 
Dramaturgia”, promovido pela Secretaria 
do Estado da Cultura de São Paulo. 
Publicou três livros de poemas: Poesias 
(1980); Unimultiplicidade poética (2005) e 
A Ferida e outros poemas (2015). Publicou 
vários prefácios e poemas premiados em 
diversos concursos literários.
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Porra, nem se conseguia mais ouvir uma música em paz no 
YouTube. Toda hora um sujeito surgia para ensinar como 
ganhar dinheiro rapidamente. “Mentalize e você será”, cus-

pia um sabichão que defendia ter o melhor treinamento e orienta-
ções para você realizar uma meta. Sim, v-o-c-ê.

Mas você sabe que detestava coaches e digital influencers. 
Pensava, “ah, raças de fracassados”. Baltazar discordava, 
mas Jessica concordava comigo. Era gente que não deu certo 
em alguma profissão e passou a acreditar que decifrou os 
mistérios do mundo, daí começava a gravar vídeo e dizia como 
alcançar o sucesso. No cotidiano, entre as quatro paredes da 
competição sangrenta chamada mercado de trabalho, eram 
peso pena enfrentando o campeão dos pesos-pesados.

Enquanto isso, eu sobrevivi. Sobrevivo. Apesar de ter morrido 
mil vezes. Sempre renasci. Mais um fracasso na conta? Sem 
problema. “Sacode a poeira e dá a volta por cima”. 

E vinha outro vídeo de exposição de um especialista no “o 
diabo a quatro” ou no “caralho a quatro”. Daquela vez, foi uma 
ex BBB, muito sarada, que se transmutou em nutricionista. Eu 
só queria escutar The crying game.

- Outro coach, né?

Baltazar perguntava, esforçando-se para parecer ingênuo. 
Claro, pois ele tinha certeza que ter vontade movia o planeta e 
evitava o naufrágio do Titanic.

No entanto, se no Titanic tivesse coaches, é garantido que não 
seria pecado lançá-los ao mar para ter espaços nos botes para as 
crianças e mulheres.

- Olha lá, um filho da puta se afogando.
Baltazar acreditava que a soma entre ambição e esforço 

provocava milagres. Eu não suportava essa ladainha. Amava o 
fracasso, ele tinha mais a ensinar.

Conversei com Baltazar e com Jessica de nós três criarmos 
um programa de incentivo para quem desejasse se motivar e se 
especializar em dar sumiço a coachs. 

- Começa com aquele CEO, master coach, headhunter, 
palestrante e escritor que tem um programa no YouTube.

Jessica jogava o primeiro na roda. Mas eu não sabia de 
quem ela estava falando. Não especificamente, já que havia 
milhares deles por aí.

- Qual? São tantos, não?
Baltazar começava a se entusiasmar. Ele pensava em ser o 

cameraman. “Assisto um tutorial”, decretou confiante. 

Wuldson Marcelo
Corintiano apaixonado por literatura e cinema. Possui mestrado em Estudos de Cultura Contemporânea e graduação 
em Filosofia (ambos pela UFMT). É autor dos livros de contos “Subterfúgios urbanos” (2013, Editora Multifoco: RJ), 
“Obscuro-shi: contos e desencontros em qualquer cidade” (2016, Carlini e Caniato: MT) e do infanto-juvenil “As luzes 
que atravessam o pomar e outros contos” (2018, Carlini e Caniato: MT). Escreveu e dirigiu os curtas-metragens 
“Se acaso a tempestade fosse nossa amiga, eu me casaria com você” (2015) e “A garota que existiu dentro de um 
mistério” (em pós-produção). É editor da revista virtual Ruído Manifesto.

- Gravamos alguns vídeos detalhando como agir, planejamento, 
sequestro e execução.

Jessica, mais jovem que nós dois, mostrava-se também 
animada, com sangue nos olhos, ferocidade incontida.

- Pega aquele infeliz que era youtuber coach em relacionamento.
Jessica se pronunciou sabendo que selara o destino do safado, 

de um puto que havia sido detido por espancar a ex namorada. 
“Um infeliz deste se intrometendo na vida amorosa dos outros”, 
esbravejava, convicta que é possível fazer justiça com os próprios 
vídeos.

Eu terminei o café da manhã. Não antes de verificar o que 
aquela médium famosinha falaria sobre o meu signo. Aquário. 
“Amo a minha autonomia”, conciliei-me com a imagem que 
tinha de mim.

- Adriano, você é um poço de contradições. Ou melhor, um 
falso do caralho.

Jessica disparava contra a minha incoerência. A jovem também 
era taróloga e terapeuta holística. Ela dizia que era preciso ter um 
plano mental para a nossa vida prática. Jessica quase atirou o 
canivete, que guardava na bota do seu pé esquerdo, no aparelho 
televisor.

Planejamos – palavra-base de um coaching bem-sucedido 
– como desenvolver nossas habilidades – palavra-chave de 
um coaching bem-sucedido – para gravar vídeos de primeira 
linha. Não só a estética dos tutoriais, mas a eficiência das 
execuções dessas ervas-daninhas.

Apesar de tudo ser roteirizado rumo ao triunfo, Jessica 
se deixou tomar por uma sensação de estranhamentos: 
tutorial para exterminar coaches é um tipo de coaching? Se 
bombarmos nas redes sociais, catapultados para o sucesso, 
seremos digital influencers? 

A palavra se desenhou no ar e se multiplicou como um hóspede 
indesejado em um pesadelo: coach, coach, coach, coach, coach, 
coach, coach... o inferno na terra.

- Não vamos colocar a mão na massa. É isso?; questionou 
Baltazar, já acostumado com a ideia de explodir uma escola 
preparatória de coaches.

Eu estava inquieto, não tinha confiança na eficácia do projeto.
- Não é fácil apontar o caminho e motivar as pessoas a 

combater o avanço de seres lesivos e tóxicos; Jéssica sorriu. 
– Meu tio Alfredo é especialista em líderes e profissionais de 
alta performance.

Refleti na esperança de uma solução, pois não cogitava 
contratar um almofadinha para me ensinar a livrar-me de coaches. 
Porém, contratamos Alfredo Tavares, tio da Jéssica e um master 
desses fodões, reconhecido até nas profundezas do mar, nadando 
com tubarões.

Então fizemos nosso vídeo. O tal Alfredo tinha o lema “Foco é 
tudo” e o repetia exaustivamente. Parecia que tínhamos resgatado 
a nossa autoestima. 

Um dia, na verdade, em uma noite de sexta-feira, o vídeo 
foi postado no YouTube. Logo, os comentários negativos 
começaram a pulular. Apologia ao crime, palhaçada, coisa 
de retardados, terrorismo, as acusações não paravam. Zoeira 
never ends. Polícia Federal.

O tio da Jessica, o coach Alfredo Tavares, comentou estar 
desconfortável com a situação, por ter gerado tamanha 
indignidade. Ameaçou expor o processo de gravação, os 
nomes dos envolvidos.

Baltazar exultou, imaginando a fama: “Adriano, 565.845 
visualizações e 17 mil curtidas e 254 mil descurtidas”. Um 
fenômeno. Uma aberração. O Brasil ama coaching? O Brasil 
ama violência?

O vídeo foi retirado da plataforma de compartilhamento. A 
polícia rastreou o IP e encontrou a lan house. O cerco, o circo. 
Prevaleceu para nós, uma luz no fim do túnel, e, para eles, um 
beco sem saída.

“Ensinamos como degolar um coach”, suspirou Jessica, “Mas 
com determinação e elegância”. O tal Alfredo era bom mesmo. 

Digital influencers do mal. Boa manchete. Perfídia. É uma 
palavra que seus companheiros de profissão poderiam lançar no 
rosto do Alfredo. Ela suava e ensaiava entregar tudo. 

Tutorial para exterminar coaches. Até com cicuta. E uma bazuca. 
Coisa séria. Um pouco de zoeira never end.

“Você tem dimensão do crime de vocês, Jessica?”. O 
master coach Alfredo Tavares suava.

A culpa. O horror. Ele experimentava um sentimento que 
fustigava a alma, e eu sentia algo incomum. Uma colossal certeza, 
algo mil vezes mais forte que o aço.                                                                                                

Eu disse para Jessica, “Chegou o dia!”.
Alfredo não chorou e nem implorou. Assim, até fez parecer que 

coach possuía dignidade. Ele só estava perplexo com a sobrinha. 
O método: afogamento. Um corpo no rio. Baltazar queria usar a 
Taurus Hammer .380 ACP do pai policial.

Sim, nós colocamos em prática o que queríamos ensinar a 
terceiros, futuros revolucionários. Tudo graças a um master 
coach.

De Jessica, só sei que chegou a tentar exterminar o youtuber 
especialista em relacionamento que tanto a irritava. Falhou! Ela 
sumiu no mundo. Baltazar se envolveu em uma briga de bar, tinha 
a Taurus do pai na cintura. Faltou-lhe ser rápido no gatilho. Sempre 
tem alguém mais preparado do que nós. Eu permaneço uma pessoa 
comum, que carrega seus fracassos, aprendendo o possível para 
não se entregar no próximo baque.

Salvamos nossa sanidade? Não. E muito menos livramos o 
planeta da loucura. Ainda hoje as plataformas de compartilhamento 
apresentam vídeos de coaching e pessoas sonham em ser digital 
influencers. 

Brasil, 2030. O vídeo “Tutorial para exterminar coaches” é uma 
lenda urbana, como filmes snuff e cidadãos de bem.

Tutorial para exterminar coaches
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Correspondência de abril

É outra a dor que dói. Lia veio de visita com aquele jeito açucara-
do dela tão la glace est rompue. Testamo-nos sob a exortação 
manhosa; melindra, e ora reage e depois vacila e tum! Conster-

nação prontinha. E o calor? Da Europa manda-nos fotos pelo Whats; e 
eu macarrônica deveras rs. Nem adianta encanar que sinto uma von-
tade quase sacrossanta de falar e usar as ferramentas que circundam. 
2018. Tá bom pra você? Imagino uma aldrava; você rompendo-me de 
antemão aspergindo pelos matizados do íris refletido no pátio infante 
da lembrança perfumada, já sorvida.
   É outra a dor que dói. Ouvi conversas lá fora. Cê tá onde? E a fisiono-
mia? De blasé rasgada debruçada agora escrevendo-lhe entrelinhas 
da paixão e a fúria amante bota a cara pra fora e o desespero não tem 
Alzheimer. Carunchos na alma. Comprou a bicicleta? A Loira disse-me 
que está na Holanda. Um arroubo no puff e lastimo jogada destrança-
da o mundo: enigma traçado que folheio nervosamente. Bota mais uns 
anos aí. Itália e Rembrandt. Qué vê que elas ainda se encontram no Ve-
lho Mundo... Da varanda não vejo nada, apenas uma persiana que dá 
pra mim mesma; frestas do meu estômago no ermo inflado ventilando 
a lentidão  dos brinquedos abandonados nos buracos da estrada. Viro 
índice onomástico. Teu nome apropria-se de mim - gigante. Aproveita.

Copacabana
nada fácil nego
sem tim-tim, mais
ufa! sem a corte pra “valeu!”
vida fácil só se fosse Guinle
do primeiro tempo
conta-se moedinhas (lembro do
jazigo jazz) nada de boa
arma-se a conspiração
do homem do homem
anotado o discípulo de Emaús
camisa de onze varas, nego
sem tim-tim, boy, vida não tem aplicativos
oh nego, se eu fosse um Guinle da vida...
all right but
life is a pigsty
tim-tim

André Siqueira  
É poeta residente em Jacareí, interior de São Paulo. Já 
publicou poemas em várias antologias, revistas, jornais e 
sites de literatura. Publicou de forma independente dois 
livretos intitulados “Quase Ontem” e “As manhãs fechadas”. 
Cursou a faculdade de Letras, porém sem concluir e 
atualmente faz Pedagogia, além de participar de eventos 
literários, oficinas de poesia e demais trabalhos.
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O Público e o Privado
Neste mundo intrometido
achar razão na libido
parece intencionalidade.
O velho jovem Cupido
flecha por casualidade.

Na veloz banalidade,
vale o que for mostrado:
não basta haver um havido
nem é doce a intimidade.

Fica o tido por não tido
se não for bem exibido,
(em alguns casos: julgado)
curtido e compartilhado
no Insta, no Zap, na barra ou no rádio.

Aclyse Mattos
É escritor e poeta. Flor de metal foi escrita no Rio de Janeiro 
na época em que o Peça Original ensaiava na Ilha do Gover-
nador para tocar no Planetário e sobre a noite esfumaçada 
na Avenida Brasil a lua quicava sobre os prédios ao sabor 
das curvas. Livros recentes: O Sexofonista (contos), Sabia-
poca (infantil) e Festa (poesia).
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Absorvedouros
Sorvo aromas
da manhã absorvedora.
Eu nela ela em mim.
E as panelas, sim.
E as rimas-ímãs.
E os desvios de focos.
E a agenda ignorada. 
E a aveia em flocos bichada. 
E os rabiscos abandonados. 
Culpas culpas e mais culpas
soqueando a minha consciência.
E cheiro forte de arroz queimado. 
Sabe aquele nosso encontro fora 
da nossa zona de conforto?
Deixemos nosso amor
para outra oportunidade, amor.
Só não esqueças de trazer, 
no final do dia, a primeira rosa, 
para pagarmos a promessa  
                                                 tua,
enquanto, entre aromas 
de amores envolvidos,
rezo a novena 
contemplando os mistérios 
da redenção 
    daquele nosso Amor.

Só falta temperar a salada. 
Roma cheira a incenso?

Janet Zimmermann  
É natural de Catuípe (RS) e mora em Campo Grande (MS). Tem, publicados, 
dois livros de poemas: “Asas de JIZ”, Editora Life (2013) e “Pétalas Secretas”, 
Editora Patuá (2016), com o qual venceu, em 2017, o Prêmio Guavira de Litera-
tura. Dentre as várias antologias que participou, destaca: “As Mulheres Poetas 
na Literatura Brasileira”- Volume II, coletânea em e-book, criada, organizada 
e divulgada pelo poeta Rubens Jardim.
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Jack Kerouac

Li, em uma reportagem do The Washington Post, a respeito de um drinque que leva o nome do pai dos be-
ats. Com rum, tequila, suco de cranberry e limão, forma-se a bebida Jack Kerouac. Ter um drinque com o 
próprio nome é uma grande homenagem. Fiquei feliz por Jack e, pela primeira vez em muitos anos, num 

misto de oração e meditação, enviei-lhe boas vibrações.  
Liguei para o dono do bar e fui informado de que o tal suco de cranberry estava em falta na província. Eu 

precisava muito daquele drinque e rodei por vários lugares à procura do ingrediente. Por fim, encontrei em 
um empório que vendia polpa de frutas. Zarpei para o bar em meu Peugeot barulhento.

Tomei lugar em meu banco junto ao balcão e estendi a receita ao dono do bar. Ambrósio me atendeu pron-
tamente, pois há tempos sabia da minha vontade em saborear aquela bebida. 

Sempre preferi cerveja, mas o tal Jack Kerouac me cativou, feito os escritos do meu escritor predileto. Até 
a décima dose, concentrei-me na composição da bebida e na mistura dos sabores. Alternadamente, tomava 
algumas doses puras de rum. Fixei meu olhar no copo e fiquei alheio às pessoas que estavam à minha volta, 
à música, ao bar e ao ponto do universo em que meu corpo se encontrava. Ao olhar para o lado direito, qual 
não foi minha surpresa ao ver ali o fantasma de Jean-Louis Lebris de Kerouac, com o sorriso contagiante que 
tanto encantou em vida. A luz passava pelo contorno de seu corpo, que agora era uma grande sombra de luz. 
Não encontro definição melhor a não ser esta: uma sombra de luz. 

Meus olhos ficaram marejados ao ver o semblante daquele anjo. Havia tanto a ser dito, mas só me enchi de 
uma satisfação plena e conversei silenciosamente com aquela alma iluminada. Como numa abençoada dose 
da sagrada bebida, nossos pensamentos se conectaram e as imagens e os sons de tudo, absolutamente tudo 
nos ficou muito palpável (Deus, como me faltam as palavras para descrever a viagem mágica que foi esse en-
contro!), algo parecido com a menina que me mostrou a essência da poesia, mas com Jack havia a prevalência 
da divindade sem os desejos carnais. bebemos. Olhávamo-nos e entornávamos copos e mais copos do drinque. 
Vi as viagens intermináveis e seus percalços, ao passo de que ele olhava para os meus caminhos e sorria. Tirou 
de um de seus bolsos um manuscrito e o desenrolou. Ficou em pé e começou a falar e declamar. De tempos 
em tempos eu olhava enquanto um cigarro sem filtro queimava uma das pontas daquele manuscrito. O ritmo 
de sua voz acelerou e ele entoava um mantra sagrado dos anjos iluminados que vieram a esta Terra para nos 
guiar no caminho da evolução. Cantei junto a ele e fui escrevendo nos guardanapos que estavam no balcão. Ele 
tocou minha mão e nada mais havia do espectro que vira até então. Havia calor, pulsação, sangue nas veias do 
fantasma. De alguma forma, ele estava reencarnado ao meu lado. Pegou o bloco no bolso da minha camisa e 
escreveu uma frase. Fiz a seguinte e lhe devolvi. Kerouac deu uma longa tragada no cigarro e com apenas um 
toque de suas mãos mágicas, o bloco se encheu de uma história, cuja essência transcendental me libertou de 
imediato. Foi então que entendi. Havia, naquilo, a grande certeza do vazio sagrado.  

A libertação provém do ato em deleitar-se no vazio e seguir na estrada eterna do sentir, movendo-se no ritmo 
mágico e das forças do universo. Haverá sempre estrada para todos e o grande ato sagrado é oferecer carona es-
pecialmente para o desconhecido.

Estava com olhos fixos no copo vazio. Meu bloco estava no balcão com anotações em língua inglesa. As 
palavras foram desparecendo enquanto as lia. Tomei uma última dose de rum e fui para casa. Feito Jack, 
pretendo morrer aos 47 anos, mas não sem antes dedicar-lhe o sonhado grande livro arcanjo. 

Klaus Henrique Santos 
Reside em Sinop-MT e é membro da Academia Sinopense de Ciências e Letras (ASCL), nela ocupando a Cadeira 
10, cujo patrono é Jack Kerouac. Bacharel em Comunicação Social/Jornalismo. Publicou Páginas da Escuridão 
(2012), Enfim, a estrada (2014), Horror & Realidade: contos (Carlini & Caniato Editorial, 2015), No Compasso da 
Loucura (Carlini & Caniato Editorial, 2017) e A poesia mora no bar (Carlini & Caniato Editorial, 2018).
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As estradas, esse imenso empreendimento da en-
genharia moderna, também são motivos recor-
rentes na arte. A impactante série fotográfica de 

Jonas Barros que dá vida a esta edição da Pixé dialoga, as-
sim, com certos ícones da literatura. O primeiro caso que 
acorre à mente é o poema “The road not taken” (a estrada 
não trilhada) de Robert Frost. Os seus últimos versos resu-
mem bem o que significa o processo de decisões e perdas 
que faz parte de todas as trajetórias humanas e que afinal 
nos torna únicos: “Two roads diverged in a wood, and I -/I 
took the one less traveled by,/And that has made all the di-
fference” (duas estradas divergiam numa floresta e eu - eu 
peguei aquela menos trilhada [por outras pessoas] e isso 
fez toda a diferença). Outro exemplo vindo das literaturas 
de língua inglesa é o romance On the road (Pé na estrada 
na edição brasileira) de Jack Kerouac, lançado em 1957 e 
que talvez tenha sido o maior responsável, pelo menos na 
contemporaneidade, por fazer da viagem pelas estradas de 
um extenso país como os Estados Unidos uma experiência 
artística, (contra)cultural e até mesmo espiritual.

As fotos de Barros parecem estar imbuídas de sentidos 
semelhantes, trazendo obviamente a especificidade do con-
texto brasileiro. São imagens que refletem certas decisões 
tomadas em nome da coletividade e que possivelmente te-
nham acarretado mais perdas do que ganhos. De certa for-
ma, também são o registro de um “eu” que percorre solitaria-
mente os caminhos nacionais e se indaga a respeito dessas 
escolhas em episódios de uma jornada existencial, mas ao 
mesmo tempo política. Numa nação em que o lema dos di-
rigentes já foi “governar é abrir estradas”, não é incomum a 
crença de que asfalto é sinônimo de desenvolvimento. Tal 
perspectiva não nos poupou de verdadeiros desastres sociais 
e ambientais, como a construção da Rodovia Transamazôni-
ca, inaugurada em 1972, mas que até hoje encontra-se inaca-
bada, tornando-se um pesadelo para os caminhoneiros que 
transitam por ela. Além disso, a sua sofrível pavimentação 
ainda está manchada com o sangue das populações indíge-
nas que foram exterminadas para que suas terras dessem 
lugar ao descontrolado projeto expansionista dos militares. 
E, consequentemente, também se comprometeu a existência 
de diversas espécies nativas da flora e da fauna da região.

O viajante de Barros, plasmado na sombra alongada do 
ciclista presente numa das fotos, parece estar ciente de 
todas essas perdas. O seu é um olhar irônico e ao mesmo 
tempo pesaroso. Os registros que realiza não são aleató-
rios ou celebratórios de uma identidade nacional associa-
da à ideia autoengrandecedora de progresso rodoviário. Ao 
contrário, o que se percebe é uma visão crítica e nada in-
dulgente, lançando luzes sobre profundas contradições e 

resultados nefastos. Nesse sentido, as placas com dizeres 
preservacionistas são mostradas, de fato, como painéis da 
nossa decadência. Uma delas ocupa quase todo o espaço 
da fotografia, tornando possível divisar as rachaduras em 
sua pintura. “Preservar o meio ambiente é dever de todos” 
surge, então, como uma máxima corroída pela realidade, 
pelo exercício diário de ações que mais destroem do que 
conservam. O mesmo acontece com o signo da bicicleta 
pintado no chão, provavelmente de uma ciclovia, confron-
tado com a calota real de um veículo. Abstração e materia-
lidade estabelecem, juntas, uma composição metonímica e 
alegórica da predileção por carros e da violência no trânsi-
to, que já custaram a vida de muitos ciclistas e pedestres.

Outra placa que aparece amassada conclama os motoris-
tas para que não atropelem os animais que vivem à beira 
das estradas. A sua própria deformação já é sinal de que o 
apelo não está sendo atendido, afinal tal estrago só pode ter 
sido causado por um veículo em alta velocidade que tenha 
ultrapassado os limites da via. Mas o estradeiro de Barros 
não se contenta com isso. Cadáveres de animais também 
são apresentados, inclusive com o foco nos olhos vidra-
dos e línguas expostas resultantes de sua morte violenta 
e possivelmente dolorosa, causada por colisões com rodas 
e latarias. Esses sacrifícios são inclusive naturalizados na 
mentalidade dominante, como se fossem inevitáveis no 
processo de desenvolvimento. Porém, outras nações encon-
traram alternativas para evitar ou minimizar a matança de 
vida silvestre, como, por exemplo, a construção de túneis 
laterais correndo abaixo da superfície das rodovias. O Bra-
sil até o momento parece simplesmente não pensar nisso e 
tomar como irrelevantes tantas perdas cotidianas.

O desmatamento também não tem sua importância ver-
dadeiramente reconhecida. As largas toras de madeira fo-
tografadas nas carrocerias dos caminhões desvelam a der-
rubada de antigas árvores e a destruição de significativos 
biomas brasileiros. Até onde nos levará tal dispêndio de 
recursos naturais? Não chegará o momento em que o seu 
esgotamento implicará também o esgotamento de qualquer 
crescimento? Os pneus fumegantes dos caminhões usados 
para transportar a maior parte da carga no país incendeiam 
a possibilidade de se investir em outras soluções menos 
destrutivas. “Sem caminhão, o Brasil para”, outro lema da 
identidade nacional, constitui certamente uma verdade, 
mas uma verdade que foi estabelecida por decisões políti-
cas. Não é algo incontestável ou imutável. Outras escolhas 
poderiam nos conduzir por outras estradas (ferroviárias, 
fluviais) menos trilhadas e isso faria toda a diferença. São 
essas algumas das muitas reflexões suscitadas pela série 
agora exposta por Barros nas páginas da Pixé.

Divanize Carbonieri  
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As estranhas 
trilhadas e não 
trilhadas de 
Jonas Barros
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Fluminense e em História pela Universidade Federal de Mato Grosso, 
mestrado em Educação pela UFMT e doutorado em Comunicação e 
Semiótica pela PUC-SP. Pós-doutorado na Université d’Ottawa (Canada), 
na área de Crítica da Cultura. Atua no campo da Análise e da Crítica 
Cultural, da Crítica de Arte, no debate sobre a “contemporaneidade”, a 
colonialidade do saber e da arte, abordando especialmente os tópicos: 
arte, cidade, subjetividades, subalternidade e resistência, além das 
práticas de cópia e similares como práticas contemporâneas.

Entre os que conhecem a obra do ar-
tista mato-grossense Jonas Barros, 
que se espalha generosamente nesta 

edição, provavelmente muito poucos sabem 
que além da atividade artística, duas outras 
preenchem seu tempo, suas preocupações e 
seus prazeres: a gestão rural (quando ele se 
intitula “peão”) e o ciclismo. 

Jonas vive em uma fazenda-ateliê em No-
bres onde se divide entre a dura lida no campo 
e o trabalho artístico intenso, sempre envolvi-
do com muitos projetos a explorar e executar. 
Entre um trabalho e outro, pega sua bicicleta e 
se põe na estrada. Desde que soube de sua ati-
vidade como ciclista, vejo em Jonas, o esguio 
personagem ciclista da animação de Sylvain 
Chomet, Les triplettes de Belleville, que é, sobre-
tudo, uma crítica à sociedade de consumo e 
ao modo de vida das grandes metrópoles. Nos 
mais recentes trabalhos de Jonas, encontra-
mos a mesma crítica, necessária e urgente.

Mas antes de tratar das obras desta edição, 
algo mais precisa ser dito sobre o artista. Sua 
produção sempre foi marcada por aquilo que o 
cerca. As paisagens, especialmente. Conhece-
mos a beleza dos riachos que pinta, a luz que 
refrata sob as águas claras revelando folhas, 
musgos e pedras polidas. Os peixes variados 
parecem pular de suas telas como em salto de 
piracema. Nessas obras conhecemos a raríssi-
ma habilidade do artista nas composições figu-
rativas. Há algum tempo comentei com alguém, 
diante de uma obra sua, o quanto essa expertise 
poderia se transformar em cárcere para Jonas, 
tornando-o refém de sua própria performance. 

Felizmente, o inquieto artista não se satis-
faz com repetir-se. Há sempre outros desa-
fios a enfrentar.

Se nesses anos se dedicou a pintar o que via 

− lembrando que o cérebro do artista visual vê 
o que não vemos, o que para nós passa batido 
−, nos últimos, se dedicou principalmente a ver 
ainda mais, a especializar o olho, para salvar os 
frames efêmeros com sua máquina fotográfica. 
Um Jonas fotógrafo nasce e se consolida monta-
do em sua bicicleta (às vezes em seu cavalo) que 
se põe na estrada realizando a conjunção única, 
rara e sensível entre o peão, o ciclista e o artista. 

Teria muita coisa a dizer sobre as obras fo-
tográficas que compõem esta revista. No en-
tanto, desde o primeiro momento em que vi 
essas imagens (em uma ótima conversa que 
tivemos em minha casa), uma conexão às 
avessas se estabeleceu para mim com a obra 
On the road de Jack Kerouac, o sagrado “rei dos 
beatniks” Sabemos que On the road é uma nar-
rativa de “viagem sem destino” em que os pro-
tagonistas cruzam os Estados Unidos no em-
blemático 1949 Hudson Commodore (que hoje 
se encontra no pequeno Beat Museum em São 
Francisco). Ora, sabemos que a indústria auto-
mobilística nos Estados Unidos, mais do que 
em qualquer outro país, conseguiu a proeza de 
tornar o automóvel o objeto de desejo norte-
-americano e, mais do que isso, um símbolo 
daquilo que tomam por liberdade. O horizonte 
desde uma estrada e do interior de um auto-
móvel é a paisagem desejada. 

E o que têm as fotografias de Jonas a ver 
com isso? É uma narrativa visual da contra-
-estrada, do preço pago, do que é deixado para 
trás, do que não é dito, do estrago, da destrui-
ção. O artista-ciclista escreve sua obra que 
não é uma ode à vida livre nas rodas de al-
gum Commodore. É claro que, vez por outra, 
ele também captura as belezas às margens do 
asfalto, em fotos magníficas, em recortes de 
paisagem absolutamente únicos e inusitados.

On the road com 
Jonas Barros
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bichos papões
“sucuri pega a gente no paredão”
vovó mita entoava 
a canção de ninar de terror.
mas isso é tempo passado
na distante infância.

cobra cigarra é bicho perigoso
e borboleta, se farfalhar no olho nosso
deixa a gente cego.

ah... e tem mais:
“num presta montá no catchorro
e nem pelotiá joão-de-barro”

fico pensando nesses ensinamentos
que o tempo vai devorando. 

os vilões que conheci na meninice
das aventuras bucólicas
se tornaram bichos papões
com datas de validade vencidas.

vida rural hoje é outra coisa,
outro negócio:
agro é tudo, agro é vida
e tóxico é remédio

não sei bem
toco pedra pedregulho
capim sol arame farpado
beira de estrada e entulho
e a ema solitária
no seio da monocultura

não sei bem o que dizer
do nosso pedaço planeta
encravado neste cerrado
sem mais boi da cara preta

não sei bem como viver
ver paisagem desértica
tanta e fico tonto em sol
em lua e sombra ética

não sei bem como ver
animais carniças nos caminhos
e o rumo futuro das araras
rareando lugares ninhos

não sei bem como escrever
agora mais triste e velho
o verso que desejaria
sem o retrovisor do espelho
do passado

pedra pedregulho toco
sol arame farpado capim
e na minha cara um soco
porrada mesmo
é só isso e só assim

Lorenzo Falcão
“Nasci inexplicavelmente para ser poeta”, reconhece Lorenzo Falcão na 
breve biografia que acompanha “mundo cerrado” (assim mesmo sem 
maiúsculas por opção do autor). “O cerrado é meu lar e a poesia, o meu 
mundão sem porteira”, conclui o jornalista, que nasceu em Niterói (RJ), 
mas cresceu em Mato Grosso, “entre barrancos, pedras e sombras”, e 
trabalha há muitos anos como jornalista na área de cultura. 
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Isto não é uma resenha. Quero apenas falar de como leio romances históricos e de como defino uma narrativa como sendo his-
tórica. Não vou me prender a modismos acadêmicos e tentar enquadrar na fôrma adequada. Cresci envolvido pelos não ditos 
da historiografia. Nas aulas de história sempre tive interesse pela vida dos vultos, não tanto pelos fatos, mas pelo que poderiam 

fazer quando não estavam em cena. Já habitava em mim esse dualismo entre a vida pública e a privada.
Até hoje me vem à mente um conjunto de imagens de Debret daquele Brasil que mais tarde soube não ter existido àquela ma-

neira. Entre um retrato e outro, e aqui não há referência alguma ao Sérgio Buarque de Holanda, tampouco a Paulo Prado, entidades 
históricas de um passado enterrado pelo neoliberalismo vigente, busco novos construtos para fazer frente ao sem partidarismo 
contemporâneo que a elite branca, calhorda e reacionária proclama. 

AO DESTINATÁRIO, SEJA ELE QUEM FOR

É claro que caminhamos a passos largos para a destruição de qualquer luta, comunhão, associação, que não vise ao 
lucro e à expansão irrefreada do capital, em detrimento do trabalho. É também evidente que investimentos pesados em 
educação são apenas para os países que visam uma horizontalidade plena dos saberes, ao invés da verticalização pirami-
dal de direitos concessionários a parcelas ínfimas que detêm o controle econômico das relações sociais.

Muito ouço ainda sobre a queda da Bastilha como o marco da revolução francesa, mas não teria sido apenas a co-
roação de um processo? Quando ouço alguma coisa relativa aos caras-pintadas e o impedimento do governo Collor 
me pergunto o mesmo. Jovens às ruas derrubaram o governo ou apenas deram visibilidade ao que o parlamento havia 
decidido? Em seu romance mais recente, a escritora Maria Valéria Rezende aponta para uma escrita sufocada de uma 
personagem detida por anos em estado pleno de isolamento físico e mental.

 De suas mãos calejadas de escriba “avant la letre” escorre um diário preciso de sofrimentos impingidos típicos de um clássico 
silenciamento feminino. A história é coetânea de um tempo em que por aqui se dá a Inconfidência Mineira, episódio mais conhe-
cido em Minas Gerais por “Rebelião Mineira”, uma vez que inconfidente é aquela pessoa incapaz de guardar segredos. E aqui se 
trata da ótica do colonizador (inconfidente) ou do colonizado (rebelião)?

O livro é divido em quatro partes, a saber, 1789/1790/1791/1792. A primeira dessas datas coincide (?) com o evento francês, 
mesmo ano em que os mineiros se rebelam contra a derrama. E é desse movimento que sobe o discurso bem articulado dessa 
moça que remete à rainha louca seu vômito em forma de cartas. Tendo pouco papel À disposição, a narradora transforma em 
palimpsesto seus escritos, cujos rascunhos ficam à mostra, atravessados por uma linha que demarca o corte, embora permita 
a leitura, o que me chama a atenção

porque em todas as condições, aqui nestas colônias, em África, nas 
Índias, na China ou no Reino, no paço real ou na mais pobre aldeia do 
Vosso Império, estão submetidas às leis dos homens que muito mais 
duras são para as fêmeas e só para elas se cumprem, pois todos os seus 
pais e irmãos e maridos e filhos e varões quaisquer, clérigos ou secu-
lares, só as querem para delas se servirem-se e para dominá-las como 
aos animais brutos se faz, blasfemando vergonhosamente ao empres-
tar lhe a Deus Nosso Senhor tão cruel desígnio (REZENDE, 2019, p. 10).

A utilização do polissíndeto como elemento de construção discursiva faz do texto um apelo para o fluxo de informações con-
catenadas que dão certo tom melancólico para a mensagem. Percebe-se com essa atitude uma aproximação que, disfarçada de 
apelo, busca uma compreensão por parte da destinatária, embora o saiba que na verdade a escrita é apenas uma tentativa de pre-
encher o tempo vago, estratégia talvez para não enlouquecer.

O lugar da mulher parece estático, sem possibilidade alguma de flexibilidade, já que não adiantaria de nada “queixarem-se aos 
oficiais do Reino, nem ao bispo ou aos frades, porque no mínimo lhes farão ouvidos moucos, e, se calhar, antes as preferirão despi-
das para nelas satisfazer sua luxúria do que vestidas e guardadas na inocência” (idem, p. 12-3).

Mas nem tudo é trágico na escrita. Há que se evitar os anacronismos que buscam colocar joio e trigo misturados, em um único 
saco. Retratando a continuidade da agonia, no ano de 1790, a escriba nos lembrar que “também ali se cruzam e trocam vênias as 
pessoas consideradas de qualidade, sem nenhuma prova de que o não o são, tanta é a hipocrisia, o adultério, a mentira, a traição, a 
lisonja, o fingimento, a aleivosia, a devassidão, o suborno e a corrupção que por eles campeiam... (idem, p. 51).

“Carta à rainha louca” é um romance divertido, apesar de um conteúdo pesado e autoritário. Faz do leitor cúmplice de uma situ-
ação muito próxima da qual inúmeras mulheres foram feitas de vítimas, experimentando o poder de fogo de governos autoritários 
e de uma igreja indômita na qual para além de mito, a exploração sexual ocorria como nas casas grandes, sob a batuta do patrão, 
ou do feitor “ como é costume e sinecura comum aos clérigos nestas plagas, fazendo se vista grossa ao seu descumprimento da 
disciplina eclesiástica e serenando o com o conforto de uma escrava e filhos mulatos livres” (idem, p. 59).

A assinatura de Maria Valéria em qualquer obra é sinônimo de um rigor com a escrita do qual apenas os mais habilitados 
podem partilhar. O tempo do leitor se aproxima do sofrimento da narradora, uma vez que os altos e baixos de sua autoestima são 
desafiados por imagens claustrofóbicas que no silêncio do ambiente da leitura se pode ouvir o clamor feminino por direitos iguais. 
As ruas clamam por essa igualdade, para lá de necessária.

REFERÊNCIA
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Luiz Renato de Souza Pinto 
Em 1998 lancei meu primeiro romance, “Matrinchã do Teles Pires”, agora em segunda edição. Nele trato da colonização do norte de 
Mato Grosso por colonos do sul do país, ao longo da ditadura militar. Em 2014 publiquei um segundo volume sob o mesmo tema, 
intitulado “Flor do Ingá”, desdobrando a aventura e apresentando o cotidiano de um casal que se conhece em Londrina, Paraná e vem 
para cá também. “Xibio”, de 2018 completa a trilogia amazônica, destacando a vinda de nordestinos para garimpos de diamante em 
Mato Grosso e Goiás. Publiquei “Duplo Sentido” (crônicas), em 2016, em parceria com o poeta pernambucano Carlos Barros e no ano 
seguinte fui contemplado com o Prêmio Mato Grosso de Literatura na categoria poesia, com o livro “Gênero, Número, Graal”.
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Piano, vitrola e violão

Maria Adélia Mengazzo 
Possui graduação em Letras pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - Campus de Araraquara (1978), mestra-
do em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Goiás (1987) e doutorado em Letras pela Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho - Campus de Assis (1996). Pós--doutorado no Grupo de Pesquisa em Arte e Fotografia do Departamento de 
Artes Plásticas da ECA/USP (2010). Professora aposentada da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Desenvolve pesquisas 
no Programa de Mestrado em Estudos de Linguagens da UFMS e no Doutorado em Letras da UFMS, Campus de Três Lagoas. 

Acordei pensando no piano da minha tia Maria, da casa da minha avó materna. Não era um piano grande, talvez 
piano de apartamento, porque, hoje, ele cabe como uma luva no canto da sala. Natal, festas, o piano sempre era 
acionado e cantávamos de tudo. Foi aí que aprendi a cantar várias músicas de Zequinha de Abreu: Tico-tico no 

fubá; Branca; Tardes de Lindóia. Também marcou meus ouvidos a Marcha turca, de Mozart; Em um merca¬do persa, de 
Ketelbey; Für Elise, de Beethoven (destroçada, tempos atrás, como entrega de gás em algumas cidades). 

Também foi por causa deste piano e do gosto da minha pia¬nista favorita que conheci o repertório da música popular 
brasilei¬ra. Alguém se lembra de Maringá? Não a cidade, a canção? Pois é, eu sabia de cor. As músicas de Agostinho dos 
Santos, ídolo princi¬pal de minha tia, a quem ela dava o apelido carinhoso de Gugu, sabia e sei, ainda, todas. 

Quando criança, estudar piano era uma das exigências de boa educação e pra lá me mandaram. Duas vezes por sema-
na en¬trava na casa da minha professora, Hyde Sadamatsu. De origem japonesa, ela assumia o comando com energia. 
Às vezes, para meu espanto e encanto, aparecia vestida com quimono de seda, meias brancas e chinelo preto. Achava 
uma maravilha, porque me pare¬cia que ela havia saído de uma das gravuras que estavam pendura¬das nas paredes da 
sala. Mas não vinguei. Além de fazer com que eu me sentasse no banquinho com as costas eretas, me obrigava a manter 
as mãos a uma determinada altura do teclado usando uma régua, e acompanhar o metrônomo nos exercícios de escalas. 
Acho que faltou uma explicação sobre a utilidade ou necessidade de tudo aquilo. Não passei de Lelac de Comme, Pour 
Elise, e Bolinho de manteiga. Para executar esta última, ela enrolava tiras de esparadrapo nos meus dedos, que deviam 
“correr” o teclado em determinados momentos. Acabou aí a minha história de pianista. 

Também não consegui aprender violão, apesar de ter tenta¬do. Preferia acompanhar as aulas da minha amiga Ligia. 
Na verda¬de, gostava de cantar e não perdia oportunidades. Meu irmão, Zé Maria, tocava bossa nova e ficávamos horas 
e horas entre apelos, cantinho e violão. Ainda que a época fosse a do rock and roll, mpb e seus festivais, meu irmão era 
bossa nova. Para agradar namorada, não só a dele, mas de primos e amigos, fazia serenatas. Às vezes, eu ia junto, para 
o canto sair mais bonito. “Inútil paisagem”, nosso melhor dueto. 

Além disso, minha mãe adorava música. Ouvia o rádio a ma¬nhã inteira enquanto cuidava da casa e também havia 
uma vitrola para os discos de músicos e cantores favoritos, acionada nos mo¬mentos de folga. Nossa vida foi marcada 
pelas canções que ela cantava ou que, sabiamente, nos fazia ouvir. 

Levo esta mania comigo e, embora os anos e anos de sala de aula tenham destruído minha voz para o canto, gosto de 
ouvir meus filhos tocando violão e cantando, ainda, as canções que mi¬nha mãe, minha tia e meu irmão cantaram ou toca-
ram, um dia, para mim. Dizem que a memória é silenciosa e solitária, a minha é musical, cheia de vozes, gentes e saudades.
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norte
(para Santiago)

há o silêncio encolhido nos restos 
de paisagem
há o solo recortado 
há promessas que se foram
e há vida que não foi

há o susto
o injusto
o sujo
o feio

há o sangue no seio da espera
paraíso de leite e mel
partido ao meio

(Apesar do amor, 2016)

Aldeia de 
Mato Grosso
(Para Luzia)

Árvores mortas
Labirintos de madeira
Sonhos esculpidos
Com suor e fé
Paisagem com sede
De homens valentes
Imitadores do Mundo
Tão pequeno, tão perto
Vigiando a respiração
Da mata remanescente
Invasores pós-modernos
Carentes de árvores
De peles-vermelhas
De águas e pássaros
Carentes de paz...

(Pó de Serra, 2ed, 2017)

Marli Walker 
Doutora em Literatura e 
Práticas Sociais - UnB
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Se esconde? Onde?
Nas tarefas diárias,
Nas comidas desfeitas,
Nos ossos resgatados,
Nas esquinas paralelas,
Nos rostos inabitados,
Nas vidas outras e de outros,
Nos cantos cortados,
Nas trilhas quebradas,
Nos sucos sem vitamina,
Na corda moída sem amor,
No desperto aleio,
Na televisão,
Nas redes sociais,
Nos encostos estáveis,
Nos encontros em desafeto,
Nas festas maquiadas...
Em frestas? 
Em frotas?
Em fatos?
Num frágil apanhar,
sem fulgor ao fascínio infinito.

Lívia Bertges 
(1987, Juiz de Fora – MG) é doutoranda em 
Estudos Literários (UFMT) com estágio san-
duíche na Sorbonne Université (Paris, França). 
É mestra em Estudos Literários (UFMT) e em 
Langues et Cultures Etrangères (Université 
Stendhal). Publicou artigos e poemas em re-
vistas, antologias e sites. É editora da revista 
literária Ruído Manifesto.
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poema de 
enfermaria no.2
desgastei a palavra.
restou o trauma
o hematoma
o ruído de ossos na boca

a fratura exposta
dispensa cirurgias
acolhe no oco do osso
as vogais emudecidas

entre o palato inalcançável
e a língua dormente
só a distância de um grito.

namazu
 
provocar um abalo sísmico
alterar o curso
da rotação semântica
não tenho medo de aproximar palavras
nem do tremor dos sentidos
 
tenho tentado dizer o espaço
entre o dente e a carne
entre o pé e a montanha
entre    entre      
 
impossível forjar um estudo analítico das 
distâncias
por isso eu aproximo o braço e a ponte
por isso eu aproximo o espelho e lampião
por isso eu aproximo o dedo e a lâmina
por isso eu aproximo o lábio e o rio
para, com eles, dizer um vazio de coisas 

parque das ruínas
 
ruínas é o estado de muitas coisas
posso dizer, em português, por exemplo
a casa está em ruínas

(me intriga que este substantivo seja muito mais efetivo com seu valor
adjetivo)

há, no Rio de Janeiro (em Santa Teresa, para ser mais específico)
um parque chamado Parque das Ruínas

em que nada é necessariamente ruínas (como no exemplo da casa)
só o nome mesmo
eu moro ao lado do parque das ruínas
que começou, na semana passada, uma grande obra
que não visa, de modo algum, reter ruínas
apenas construir uma nova via de acesso

ao parque, que é muito bonito, (diga-se
de passagem.)

é que a obra, diariamente, de segunda a sexta,
pontualmente, às 8h da manhã, (imagino toda a equipe de Jaeger-LeCoultre 
e com britadeiras prateadas) começa.
 
e eu queria muito fazer aqui o elogio das britadeiras
é até um bom nome para um poema
mas odeio britadeiras.
e a obra, que começa pontualmente às 8h da manhã
interrompe, mas não só meu sono
interrompe meus sonhos
interrompe uma manhã toda
que nem é só minha
o tratratra da britadeira
interrompe até o meu poema
que não consegue nascer
ainda bem que poesia é menos importante que uma via de acesso
embora ela mesma via de acesso a algum parque das ruínas.

Max Lima
(1992), natural do Rio de Janeiro, é músico e 
poeta. Autor do livro Tetraplegia das Coisas, no 
prelo, pela Editora Patuá.
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Marciel, 14 anos, entregador de panfletos. O pai tra-
balha numa fazenda no interior do estado. Capataz. 
Há tempos não manda dinheiro pra casa. Marciel 

e os irmãos têm que se virar sozinhos fazendo pequenos bicos 
pela vizinhança. Oportunidade de conseguir uns trocados, gra-
ças a Deus, não falta. A irmã, mocinha, entretanto, por nada sai 
de perto da mãe. Pode não. A rua é onde o pecado mora. 

A mãe doente, o avô aposentado... Lembra de quando se de-
parou com o boi morto num terreno baldio: a carne azulada se 
decompondo sobre os ossos apodrecia entregue aos urubus. 
Cospe seco no asfalto quente. Vida miserável! É acompanhado 
de perto por Nem, de 12 anos: um molecote franzino do bairro 
que ganhou este apelido porque, até pouco tempo, era levado 
pra cima e pra baixo dentro de um carrinho guenzo empurra-
do pela mãe. Ei, mano, vai mais devagar aê. Colocam os pan-
fletos nas caixas de correio, nas grades dos portões, nas portas 
das casas que não tem muros. Atravessam quintais persegui-
dos por cachorros coléricos e esfomeados que, a todo custo, 
tentam abocanhar suas canelas. Dois, três panfletos atirados 
numa mesma casa pra acabar mais rápido o serviço. Um dia 
um velho zangou, gritou com eles. Xingou. Fez ameaças, caso 
voltassem. O braço pálido de pelancas trêmulas largou no ar 
uma praga ameaçadora. Bobagem, Marciel pensou. 

Solão da porra. Param à sombra de uma mangueira. O vento 
acaricia a folha das árvores. Tempo bom pra soltar pipa. Jogar 
bola no campinho de terra com a molecada. Mas, o melhor mes-
mo, era descolar o seu próprio dinheiro. É dura a vida do pobre. 
Quem nasceu pra ser tatu, tem que morrer cavando, ensinara a 
mãe. Vambora?, ele diz irritado para o companheiro. Cê é louco, 
tio? Por que a pressa, meu chapa? Quero terminar logo, argu-
menta Marciel. A gente faz mais duas quadras e depois para 
pra beber água na igreja. Falta pouco. Ok, Nem concorda. Boto 
fé. Voltavam pra mercearia só depois de entregue o último pan-
fleto. Certa manhã, entretanto, querendo dar uma de espertos, 
chegaram lá simulando inocência. Pronto, chefe. Entregaram 
tudo direitinho?, perguntou o patrão, desconfiado. Claro, pode 
ver. Sério mesmo?, tornou a indagar, incrédulo. A não ser que 
alguém tenha tirado, Marciel recuou. Aí também a gente já não 
pode fazer nada né, tio? Vamos lá conferir então. Refizeram todo 
o trajeto até a boca-de-lobo onde tinham mocado mais de qui-
nhentos panfletos. Resultado: voltaram pra casa de mãos aba-
nando. Alguém caguetou a gente, Nem. Cê ainda tem dúvida? 

Depois disso, sempre que podia, o dono da mercearia acompa-
nhava de perto o serviço dos dois. Só pra saber se estão fazendo 
tudo certo, ele dizia. Não souberam aproveitar a confiança, fica-
ram sem a grana. O pior era que Marciel prometera para si mes-
mo que, com o dinheiro ganho naquele dia, compraria o mate-
rial da escola. O padrasto, quando comprava, escolhia sempre 
o mais barato. Geralmente, de qualidade inferior. Sabe aqueles 
cadernos que você não pode nem apagar senão rasga a folha? 

Tentar passar o cara pra trás foi mancada. Juvenil demais, 
eles recordam. Vacilo no doze, meu irmão. Pode crer. E, mes-
mo assim, ele ainda voltou a dar serviço pros dois, alegando 
que, independente de qualquer coisa, todo mundo merece uma 
segunda chance. Homem bom o dono da mercearia, a mãe de 
Marciel concorda. Coração mole. E parece que nem filho tinha. 
Marciel chegava cedinho: Oh, tio, meu padrasto comprou pão e 
já comeram tudo lá em casa. Tem como dá um refri e um Skiny 
pa nóis? Naquela época, ele se lembra, sequer engrossara a voz 
ainda. E, nos últimos meses, vinha cultivando um discreto bi-
godinho, conferido dia a dia no banheiro. 

Gostava de falar de futebol o dono da mercearia. Torcia pro 
Vasco. Costumava sentar-se na cadeira de fio e ficar bebendo 
guaraná com os moleques no degrau, sob a marquise. Exata-
mente no local onde Marciel senta-se agora, balbuciando com o 
filho pequeno no colo. Mas a mercearia fechou. Faz cinco anos, 
foi obrigada a fechar. Mesmo assim, todas as tardes, quando 
não há nenhum serviço no bairro, Marciel vem se sentar na 
porta da mercearia. Às ordens, capitão, ele brinca. Bate conti-
nência. Fica horas observando os carros passarem. As portas 
cerradas da mercearia: de cada lado, um escudo já quase sem 
viço da esquadra cruzmaltina a cortar por mares revoltosos, 
como as pintara o antigo dono da última vez. Ninguém sabe 
por que motivo levaram ele. Falam um monte na vizinhança, 
mas, ao certo, ninguém sabe o que de fato aconteceu. A casa 
também está fechada. Cansada de esperar, a mulher decidiu 
dar outro rumo na vida. Tá enrabichada e com uma escadinha 
de filhos lá pras bandas do Aguaçú, comenta Marciel. Sabe-se 
lá quando ele vai sair da cadeia... E a vida corre na velocidade 
dos carros que passam a todo momento na frente da mercea-
ria. Será que não o mataram? O olhar que lhe dirigiu enquan-
to era colocado no porta-malas da viatura da polícia, Marciel 
jamais poderá esquecer. Os homens desceram e o intimaram. 
Ele nem reagiu. Vestiu a camisa e deixou-se algemar. 

“Segunda chance”

Odair de Morais 
(Ôda), cuiabano, autor de Contos Comprimidos 
(Multifoco, 2016) e do volume de haicais Instan-
te Pictórico (Carlini & Caniato, 2017).
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Girassóis
À mulher amada

Nasceste em minhas mãos febris
Na primavera de nossos corpos orbitais. 
Irrompeste a derme oca e nauseante
De meus versos opacos.

Sem a necessidade de um complemento sêmico
Fizeste de meu mundo escuro, claridade. 
Com teus braços em pétalas de fogo 
Trouxeste a luz sobre a escuridão de meus tortos olhos.

Uma nova realidade brotou de minha concepção
Fizeste sentido a uma confusão crônica.
Com teus olhos gentis
Sem a necessidade de dois lábios
(Beijaste-me a alma e me colocaste eternamente em teu sonho). 

Trouxeste as cores, o corpo
e toda a sensibilidade de Van Gogh 
Sobre meu gesto branco
Pintaste doze Girassóis
Fizeste de meu corpo poesia
A vida em amarelo. 

Sob A noite estrelada
Meu corpo estava coberto de ti
Em mim só havia você
Trouxeste o signo poético
O tempo correto,
o amor correto.
Antes da primavera nada havia em mim
Apenas o deserto dos pomares invertidos.
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Pablo Rezende  
É filho de dona Ilda, poeta e professor de Língua Portu-
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tor do livro O dever e o haver, publicado pela Literata, 
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Sapatos e 
Sandálias

Sou apaixonada por sapatos. Tenho 
sempre a impressão que bons sa-
patos me levarão a bons lugares. 

Confiro saltos e modelos. São como joias 
brilhando na vitrine. 

Lembrei-me de um quadro do pintor 
francês Ingres intitulado “A Banhista de 
Valpinçon”, que se encontra no Louvre. Um 
nu feminino, cheio de graça, de clássica be-
leza. O erotismo frio, de uma mulher senta-
da de costas, com um turbante na cabeça, a 
pele de tons cálidos contra uma cortina de 
veludo verde escuro. Uma torneira de água 
acima dos pés moles. A seu lado, as san-
dá¬lias vermelhas, as tiras enfeitadas de 
renda. O fascínio despertado pelo pé, pare-
cendo sem ossos e sem tornozelos, prestes 
a se adaptar na sandália encarnada. 

Raquel Naveira
Nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do 
Sul. É formada em Direito e Letras pela Uni-
versidade Católica Dom Bosco (UCDB/MS), 
onde exerceu o magistério superior, de 1987 
a 2006, ano em que se aposentou. Doutora em 
Língua e Literatura Francesas pela Univer-
sidade de Nancy, França. Pertence à Acade-
mia Sul-Mato-Grossense de Letras, da qual 
é a atual vice-presidente. Autora de vários 
livros, entre eles: Abadia (poemas, editora 
Imago,1996) e Casa de Tecla (poemas, editora 
Escrituras, 1999), finalistas do Prêmio Jabu-
ti de Poesia, da Câmara Brasileira do Livro 
(CBL). Os mais recentes são os livros O Avião 
Invisível (crônicas, editora Íbis Libris, 2017), 
Menina dos Olhos (poemas) e Mar de Rosas 
(crônicas, ambos pela editora Penalux, 2018). 

Foi assim também no conto “Cinderela”. O sa-
patinho de cristal abandonado nos degraus do 
palácio do príncipe, durante a fuga, à meia noi-
te. E o momento mágico em que tirou do bolso o 
outro sapatinho, sinal de reconhecimento, pro-
va irrefutável de sua identidade. O pé deslizou 
sem esforço. Se precisasse forçar não se¬ria o 
seu tamanho. O relacionamento estaria fadado 
ao insucesso. Traria conflito, angústia. 

Antigamente, era costume em Israel, em caso de 
resgate ou permuta, para validar o negócio, um tirar 
a sandália e entregá-la a outro. Símbolo do direito 
de propriedade, tão arraigado no ser humano. A de-
limitação dos territórios, das heranças, das nações. 

Há uma passagem bíblica em que se reco-
menda aos peregri¬nos do evangelho, sacudir 
a poeira das sandálias quando saíssem de uma 
casa ou cidade que não aceitasse a boa nova. 
É preciso mesmo sacudir a dor que sentimos 
quando rejeitados. Sacudir o pó sem rancor, sem 
apego, sem discussão. Sacudir o pó da ilusão e 
do cansaço. Retomar a estrada com esperança. 
Continuar na missão de peregrino. 

O calçado tem uma significação funerária. A 
morte, afinal, é “quando a gente pode estar dei-
tados de sapatos”, escreveu Má¬rio Quintana. 
Uma amiga sobrevivente do incêndio do edifí-
cio Joelma, que ardeu no centro de São Paulo, 
contava que ao descer correndo as escadas, só 
via montanhas de sapatos. 

Essa imagem foi utilizada pelo dramaturgo 
Antunes Filho como recurso na montagem da 
tragédia de Eurípedes, “As Troianas”, que retrata 
o final da guerra de Troia a partir do feminino. 
Mostra o que ocorre com as prisioneiras troia-
nas escravizadas, aguardando no porto o em-
barque em naus gregas. Troia consumi-da pelas 
chamas sob tochas. O tom é lamentoso, de des-
graça. As mulheres de luto arrastam pelo palco 
correntes feitas de sapatos masculinos, botas 
negras indicando o número de homens mortos e 
ausentes. A tensão da peça é violenta. Horrores 
esperam os ven¬cidos.

Hoje, entrarei em casa descalça como quem 
penetra a soleira de um templo sagrado. O ca-
minhar curto e lento das chinesas com pés atro-
fiados em faixas. Estou me sentindo culpada, 
louca rainha Maria Antonieta desejando tantos 
sapatos. Ainda bem que para o meu coração só 
desejei você, meu par perfeito.
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Um caminho é um caminho, e disso bem sabia a esposa do primo do 
amigo de Carlos Sabonaray. Tenha buracos pela frente, contornos, ro-
tatórias, carros, bicicletas, outros transeuntes, bichanos, árvores, pos-

tes, calçadas mal calçadas. Existem coisas pelo caminho. Coisas que as pesso-
as derrubam, como cascas de banana e amores perdidos. Coisas que as árvores 
deixam cair de suas copas, como folhas, frutos e paixões. Cachorros deixam 
cair de suas bundas bostas pelo caminho. Gatos também o fazem, mas são mais 
educados, ou envergonhados: quando o fazem, tentam esconder sob a terra que 
um dia cobrirá a todos. Músicos deixam cair palhetas e notas musicais, poetas 
deixam cair papeis e rimas, pintores, por usa vez, tinta e fantasia. Pelo cami-
nho, tudo cai. O leiteiro derruba leite, o padeiro, o pão. O mecânico, carros voa-
dores e ferramentas coloridas com óleo de tela – acrilic on canvas. O padre dei-
xa cair suas vergonhas, e a batina, ali no caminho, não pode salva-lo. Da boca 
do pastor caem mentiras, da do político também. E os passantes nelas pisam. A 
gravidade cai sobre o paraquedista, o controle da TV cai da mão do imbecil que 
a vê; a criança cai da bicicleta, Lúcifer do céu, Deus no esquecimento. A mãe 
cai no choro quando o filho cai no mundo, o pai no desgosto quando o filho, po-
bre, se diz de direita. O bebê cai quando aprende a andar. O cientista cai em si 
quando percebe que não há salvação para esse mundo. A física cai de quatro na 
química, a matemática na língua portuguesa, e o conhecimento cai de nossos 
ouvidos quando o cérebro derrete. Tudo cai, dona  esposa do primo do amigo 
de Carlos Sabonaray, menos o meu amor por você, que só sobe e se ergue em 
direção ao sol, como uma haste dura e sólida.

Trôpego

Rodrigo Maciel Meloni
Jornalista, ativista gay e estudioso da comunicação de massa, o escritor que já 
teve contos publicados em diversos blogs, sites mato-grossenses e nacionais, 
se aventura na publicação de seu livro de estreia: Coitado do homem cujos de-
sejos dependem. Estudioso do underground cuiabano e aficionado pelas ma-
nifestações artísticas, já colaborou com diversos compositores de bandas do 
submundo cultural, assessorou festivais de cinema e exposições e colabora, 
sempre que pode, com a destruição do status quo.
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UFO – Unidos 
fazemos oásis
(comunidade dos poetas do uni/verso)

não somos os ases
‒ somos 
   apenas oásis...

o cotidiano é deserto:
decerto
cenas vorazes
  dores abjetas identificadas...

[a lógica trágica rasteja...
há milhares de ônus atrás].

                                anos-luz à frente
em altas vibrações mentais
   arde a chama dos voos ufoilógicos
   da palavra... 

   com tatos imediatos
   ímãs de atos irmanados
geram
   oásis invisíveis... 

   poiesis!... oh asas!
   oásis... 

Rubenio Marcelo
É poeta, compositor e crítico, membro efetivo e atual secretário-geral da Aca-
demia Sul-Mato-Grossense de Letras (Cadeira nº 35) e membro corresponden-
te da Academia Mato-Grossense de Letras. Autor de 12 livros publicados e 3 
CDs. Recentemente, lançou o livro “Palavras em Plenitude – prosa e crítica cul-
tural”, e o CD musical “Parcerias: na poética de Rubenio Marcelo”. É um dos au-
tores homenageados no livro “Vozes da Literatura” (FCMS), reunião de autores 
contemporâneos. Também advogado e revisor, reside em Campo Grande/MS.
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Mademoiselle, por favor!

Qual o critério que as pessoas usam para chamar alguém de senhora? Enquanto faço a 
pergunta, lembro-me da época em que inúmeras pessoas reclamavam quando eu me 
dirigia a elas como tal. Foi preciso chegar aos 60 para, finalmente, entender o quanto é 

realmente aborrecedor ser chamada por esta, digamos, denomi¬nação. No dicionário, a palavra 
senhora designa maneira formal de tratar uma mulher casada. Já senhorita, que é pouquíssimo 
usada, serve para tratar pessoas jovens e solteiras. Se depender do dicioná¬rio, eu, por exemplo, 
não me encaixo em nenhuma denominação. Na França, a questão no trato diário com senhoras 
e senhoritas é rigorosa. Por madame entende-se uma mulher casada, mas não necessariamente 
mais idosa. Mademoiselle, claro, tem estado civil de solteira, mas a senhorita pode ter 90 anos 
ou mais. Deve ser por isso que gosto tanto daquele país. Lá serei sempre mademoiselle e ponto. 

Quando levei a questão para algumas amigas, houve quem lembrasse a tradição brasileira 
de “respeito” aos mais velhos, como ensinaram nossos pais. A professora é sempre senhora, 
não impor¬ta a idade que tenha. Outra amiga disse que o que chateia mesmo é ser chamada de 
tia, hábito muito comum na maioria dos estados brasileiros. Sinceramente, não me importo. 
Até gosto quando os amigos dos meus filhos continuam me chamando de tia. Acho ca¬rinho-
so. Mas que fique claro: apenas os amigos e amigas. Gente es¬tranha na rua chamando de tia 
é realmente um horror! De Dona, então, nem se fala! 

Sei que muita gente pode achar natural, e nem se impor¬tar em ser tratada com essas abo-
mináveis denominações. Eu me importo. E discordo que seja sinal de respeito. Prefiro demons-
tra¬ções de delicadeza em gestos. Como, por exemplo: escutar com atenção o que falamos – e 
não fingir interesse –, parar de ignorar pedestres na rua; melhorar as calçadas; atender de 
forma mais edu¬cada e prontamente – porque o tempo urge –; praticar gentileza e paciência, 
principalmente quando não somos tão rápidos quanto gostariam. E, por favor, não nos olhem 
como se nunca fossem en¬velhecer. Porque vão. E tomara! 

Também não preciso que ninguém me lembre que não en¬xergo direito, e que sempre de-
moro para ler as letras miúdas por¬que preciso tirar os óculos da bolsa. Eu sei disso. Como sei 
das minhas limitações tecnológicas, embora me esforce diariamente para aprender coisas 
novas. E é claro que meu corpo já não é tão ágil quanto há 20, 10 anos atrás. Nem a memória. 
Meu HD está quase lotado. E não é fácil fazer o backup de um equipamento tão delicado quan-
to o cérebro. Por isso, demoro um pouco para lem¬brar nomes ou rostos. Mas, e daí? Não vejo 
nenhuma justificativa plausível para continuar sendo chamada de senhora. 

Porque senhora é, sim, um carimbo! E aqui no Brasil signi¬fica exatamente isto: você é 
velha. Uma idosa. Alguém que não é mais útil, que já passou do tempo, que está apodrecendo 
de ma¬duro. Uma pessoa desinteressante, que não acrescenta nada mais à tão cultuada jovia-
lidade. E, por favor, não me venham contar histórias de velhinhas que fazem piruetas, ou que 
acabaram de se formar na faculdade, ou coisa do gênero, como se a velhice esti¬vesse apenas 
na nossa cabeça. Não está. Mesmo você se achando a rainha da cocada, todos vão lhe chamar 
de senhora. Mesmo que você implore de joelhos que não o façam. Talvez a única solução seja 
morar na França e ser mademoiselle para sempre. Voilà!

Theresa Hilcar
Mineira de Lagoa da Prata, é jornalista e começou a escrever crônicas no Jornal 
Correio do Estado onde trabalhou durante quase duas décadas. Tem seis livros 
publicados: O outro lado do peito; Teresa toda terça; No trem da vida. No fundo do 
poço não tem mola e o mais recente, A crônica dos quatro.
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Olhos de peixes secos

Em meio ao silêncio, a água desafina os tons do outono. Os camalotes assistem a cheia 
a partir da margem. Gosto de olhar para esse rio e para esse céu de um azul quase ale-
gre. Um mundo aberto em todas as direções, onde a natureza e a paixão se mesclam 

no mesmo pólen para fecundar nossas cavidades líricas. Gosto das reflexões produzidas aqui, 
embora nenhum rio explique como o amor se afoga na pouca água da nossa boca. Não há teoria 
que dê conta de justificar a dor que isso causa. O amor morre. Complexo é que morre lentamen-
te. Não há liturgia, nem exorcismo que con¬siga acelerar essa morte. Ela é lentíssima como o 
movimento dos homens que pescam a pouca distância de mim. Vejo os implacá¬veis anzóis 
rasgando os olhos dos peixes. Os peixes são tão simbó¬licos, lembram-me o poema de Eugenio 
de Andrade que aprendi de memória: “Às vezes tu dizias: os teus olhos são peixes verdes e eu 
acreditava. Acreditava, porque ao teu lado todas as coisas eram possíveis. Mas isso era no tem-
po dos segredos, no tempo em que o teu corpo era um aquário, no tempo em que os meus olhos 
eram peixes verdes. Hoje são apenas os meus olhos. É pouco, mas é ver¬dade, uns olhos como 
todos os outros.” Depois das palavras gastas, já não conseguimos ver peixes nos olhos, já não 
vemos absoluta¬mente nada. Depois das palavras rasgarem os nossos olhos com seus anzóis, 
voltamos cegos para a casa, tateando portas, tateando paredes. Não adianta enfiar a mão na 
algibeira porque ela estará vazia. Tudo estará vazio. Porque o amor é este poema oco que não 
comporta mais nada, é essa narrativa marcada pelos nossos erros e por alguma grandiosidade 
feita de hiatos e de coisas que não dissemos. Aprendi com a literatura que as verdades sempre 
são ou¬tras, nunca são as que parecem ser. A verdade é tão subjetiva que muitas vezes os pro-
tagonistas das histórias não se dão conta dela. 

A maioria não se dá conta. Querem viver uma vida amorosa sem percalços, sem a intromissão 
de verdades incômodas, só o desejo de viver selvagemente e ter orgasmos de vários níveis de 
intensida¬de. Já ninguém quer elucubrar, brincar de esconde-esconde nas dobras do corpo do 
outro ouvindo Concierto de Aranjuez. Não co¬nheço ninguém que goste de ouvir essa música. 
Talvez por isso ela esteja tão condicionada à minha solidão. Uma peça musical que questiona 
Deus, uma oração elaborada sem palavras e que produz uma catarse espiritual. A trilha sonora 
perfeita para os dias em que precisamos pensar onde foi que estivemos, onde foi que nos per-
demos e por que seguem desfilando, em procissão, os so-nhos despedaçados. Algum dia extrai-
remos uma lição disso tudo, mas permaneceremos calados e com olhos de peixes secos. Ficará 
presa na mandíbula uma antiga pergunta sem resposta: o que teria sido se...? E a vida seguirá 
sempre como a velha flor de Drum¬mond, com o dom de furar asfaltos, furar tédios, furar angús-
tias e florescer ainda que sozinha no meio do nada.

Lucilene Machado 
É Doutora em Teoria da literatura pela Unesp - São José do Rio Preto e Universidad 
Complutense de Madrid/Espanha. Mestra em Literatura pela UFMS e Membro 
da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. Possui obras publicadas no Brasil, 
Portugal, Espanha e Itália. Recebeu, entre outros, o II Prêmio Internacional 
“Gaetano Scardocchia” na Itália, em 2009 e o Prêmio Nacional Guavira em 2014. 
Professora Adjunta no Curso de Letras da Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul-UFMS/CPAN e no Programa de Mestrado Estudos Fronteiriços.
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A FACE POÉTICA 
DOS ENTRAVES

D as colinas cuiabanas ao Cerrado, do Cerrado ao Pantanal, olhos e co-
rações se entrelaçam, dia a dia, numa fantástica e renovada contextu-
ra de nuvens. Evocar dados da identidade regional/universal e, neste 

caso, declarar o céu tão diversificado por nuvens, talvez seja um dos modos 
alvissareiros de ganhar o espaço da poesia, principalmente para os arautos de 
um novo livro. Foi lançado recentemente, pela Editora Entrelinhas, “Asas de 
Ícaro”: Versos de Enamoramento e seus Antônimos, do poeta Ivens Cuiabano 
Scaff, também médico, professor e membro da Academia Mato-grossense de 
Letras, ocupando a cadeira número 7. Essa obra, menção seja feita, traz um 
primoroso prefácio do poeta e professor Aclyse de Mattos.

Resenha literária 

Lucinda Nogueira Persona 
Professora, poeta, ocupante da cadeira no 4 da AML

Cada livro que lemos reverbera de modo particular em 
nossos sentidos, ora sombreando, ora iluminando, ora al-
voroçando. Do silêncio das palavras, num texto, podem 
brotar ruídos de certa forma tão manifestos quanto os de 
uma cidade em movimento com seus motores, usinas, má-
quinas, construções, emergências e desesperos. Muitos 
livros, durante ou após leitura, absorvem demoradamen-
te nossa atenção, não se distanciam e ficam teimando na 
lembrança. A eles voltamos por necessidade imperiosa, 
prontos a averiguar o escrito, antes que sejamos carcomi-
dos por desconhecida obsessão.

Desta forma, um tanto quanto premeditadamente, chego 
ao forte vocábulo carcoma, infrequente no vozerio cotidia-
no, mas atuando sorrateiramente, sem se desgastar em seu 
modo muito próprio de ser. Esse termo, reporta ao peculiar 
universo encontrado em “Entraves” (Carlini & Caniato, 2017) 
de Divanize Carbonieri, um dos livros mais recentes no ce-
nário da poesia, Prêmio Mato Grosso de Literatura. Um livro 
repleto de imagens que nos arrebatam a cada verso, num 
deles anunciando: “cada gomo roído da moranga / rememo-
ra a sua redondeza”. Aqui, há o sonho e o entendimento de 
uma dinâmica interna na estrutura orgânica do objeto.

 O título da obra, também nome de um dos trinta po-
emas, acena parte da temática, na qual prevalece uma con-
dição especial onde a voz lírica vai expondo em diferentes 
situações os julgamentos que essas merecem, seja uma le-
são, uma insanidade, um calo, uma tramela, um tombo, um 
traumatismo. O conjunto se desenvolve a partir de estra-
nhamentos colhidos no dia a dia, numa linguagem espes-
sa, concisa, de versos livres, curtos, com ritmo febrilmente 
ativo para contar, por exemplo, as peripécias num guichê 
comercial: “em meio a outros seres humanos que / estão ali 
silenciosos sonhando com / enredos que você nunca vai 
conhecer / pessoas que você jamais irá rever”.

Diante da prodigalidade dos tropeços que convocam a 
esconjurar os sortilégios, a poeta emerge em fantasia e de-
cide seu “Rumo” anunciando antes: “piso em pedacinhos 
roxos / flores em forma de sinos / destroços menores / dos 
meus desatinos”. Esses versos permitem a visão do artífi-
ce em sua trilha de acesso à poesia.

 O trabalho poético é, por si, um irresistível avançar 

na escuridão e nos rigores da realidade. Da realidade ple-
na, sujeita aos domínios do acidental. Isso fica patente nas 
elaborações da poeta, professora e doutora em Letras Diva-
nize Carbonieri. O leitor, ao travar relação com o conteúdo 
gerado em “Entraves”, percebe de início que sua existência 
se ergue a partir de empecilhos impostos no indecifrável 
campo do acaso, ali, onde pulsam forças secretas. Porém, 
não é o acaso e sim um genuíno estado lírico que leva a au-
tora a dizer: “no cerne rosa da fé / um igarapé de sangue”, 
no inquietante poema “Esporófito”, onde a escolha comum 
(que poderia ser lago de sangue) é abandonada, pois lago é 
parado, mas igarapé é caminho da água.

Ao reagir às vicissitudes, em dado momento, a poeta pro-
clama: “no mal que nos embriaga / a alegria é uma adaga”. 
Muito disso pode ser visto nas páginas de “Entraves”. A maté-
ria dessa autora se desvela a partir do real desordenado e seu 
crescimento é a sucessão de deslocamentos, lesões, colisões 
e sempre: “mais uma quina a estraçalhar seu pé”. Rastreando 
esse movimento criativo, pautado na captura de poesia des-
de a teia enferma da vida, parece válido apontar a indagação 
extrema de E. M. Cioran: “que sentido poderia ter para nós um 
acontecimento que não nos esmagasse? ”. Assim como o fi-
lósofo, o sujeito poético de “Entraves” abarca as experiências 
desastrosas, porquanto seriam essas o contingente maior na 
composição da verdadeira face do mundo, para, no entanto, 
dar a essas experiências a revigorante face da poesia. 

Dentre os elementos desestabilizadores estão ainda 
os sons. O mais alto e angustiante de uma sirene, o mais 
profundo e grave do trovão e também um som gutural, 
humano, cujos timbres são modificados pela úvula, esse 
pequeno apêndice na região posterior da boca, chamado 
comumente de campainha. O envolvente poema “Úvula”, 
que por si já oferece assunto para uma resenha, mostra a 
gradação de sons possíveis na lírica de Divanize Carbonie-
ri, incluindo “o látego / do grito / regurgitado”, remetendo à 
famosa série de “O grito” do pintor Edvard Munch.

Nessa produção poética, ecoa uma voz permeada de vi-
vacidade, maturidade, argúcia e paixão pelos torvelinhos 
do mundo. Uma voz que não quer o objeto intacto e nem o 
caminho aplainado. Voz que chega energizada de diversos 
modos para energizar o leitor.
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HALUHALUNEKISU,
A ÁRVORE DO SABER

No mundo Nambiquara, povo indígena habi-
tante de terras a Oeste de Mato Grosso e Sul 
de Rondônia, a origem da roça e da domes-

ticação das plantas comestíveis e utilitárias vêm 
do tempo ab initio, desde o início, lugar da tempo-
ralidade do mito. Ab initio ou idade mítica ou tem-
po de antigamente, este cunhado pelo Nambiquara 
do Cerrado, são concepções de tempo que revelam 
ideias de renovação, de recomeço, de restauração 
de determinada ordem social. 

No início do mundo, o povo Nambiquara não co-
nhecia a agricultura. Vivia da caça, pesca e coleta de 
insetos, cogumelos e tubérculos nativos. Mas, tudo 
mudou quando pai e filho saíram para caçar, ao ama-
nhecer, em direção à floresta Yenkatensu. O menino, 
quando chegou, ouviu um som desconhecido, sem 
identificar de onde vinha. Perguntou ao pai, mas ele 
nada ouvia. Parecia que aquela melodia era somen-
te para os ouvidos do menino. Tomou conta de seu 
corpo a ponto de não querer mais voltar para casa. 
Insistentemente, pediu ao pai para deixá-lo naquele 
lugar, onde estava o som; que ele voltasse sozinho à 
aldeia e explicasse à família. Inconformado, chegou 
só à aldeia e com o cesto-cargueiro vazio às costas. 
A tristeza passou a morar com a família. 

Uma lua se passou. Atendeu ao pedido do filho 
em retornar à Yenkatensu na companhia de seus 
irmãos, avós, tios, primos, enquanto as mulheres 
permaneceram na aldeia. Quando chegaram ao lo-
cal, tudo estava muito diferente. A vegetação era 
desconhecida. E o menino não estava ali...

Quando cada uma das plantas foi examinada, en-
tenderam o que havia acontecido. O menino estava 
ali, mas de outra maneira. Sua cabeça foi transfor-
mada em cabaça; os cabelos nos estigmas da es-
piga de milho; as lêndeas em sementes de fumo; 
as sobrancelhas em algodão; as orelhas em feijão 

fava; os olhos na semente da abóbora, os dentes em 
grãos de milho, as mãos, em folhas de mandioca; o 
sangue, em urucum; o fígado em taiá; os testículos 
em cará; os ossos das pernas em araruta; as unhas 
dos pés em amendoim; os músculos em massa de 
mandioca; a urina em bebida à base de mandioca. 
Sua alma, na melodia mágica da flauta, wãilhu, en-
contrada em meio à plantação. 

Até hoje, quando se preparam para as ativida-
des agrícolas, os homens entoam suas flautas em 
homenagem àquele menino que foi atraído pelo 
som mágico e encantador da flauta, que deve es-
tar sempre longe dos olhares femininos. Acredi-
tam que ficarão doentes e morrerão. As mulheres 
contentam-se em ouvir os instrumentos musicais 
e, quase sempre, adormecem ao som entoado pe-
los músicos, na companhia de seus filhos menores. 
Contudo, sem que sejam chamadas à atenção, em 
decorrência aos cochichos e gracejos, algumas ve-
zes mocinhas costumam ficar agitadas, quase em 
excitação, procurando adivinhar a identidade dos 
músicos e, de brincadeira, simulam sair da casa.  

O Nambiquara crê que, anualmente, durante as 
atividades agrícolas, o menino da flauta retorna à 
aldeia para visitar seu povo. Ao ar livre, homens 
enfileirados, em passos sincronizados e firmes, 
entoam a flauta sagrada para agradecer por sua 
transformação.  Seu espírito é alimentado pelos 
tocadores que, com uma cuia de cabaça, katesu, 
despejam chicha de mandioca através do orifício 
existente no instrumento. Desde então, a agricul-
tura passou a ser, junto à atividade coletora, a base 
de sua sobrevivência e está fortemente relacionada 
ao menino que, no tempo de antigamente, foi atra-
ído pelo som mágico e encantador de uma flauta, 
wãilhu, que o transformou em plantas comestíveis 
e utilitárias para seu povo.  

A origem da roça

Anna Maria Ribeiro Costa
É doutora em História pela UFPE e Professora do Univag. Chegou às 
terras do povo indígena Nambiquara na Primavera de 1982. Dos índios 
recebeu o nome Alusu, por conta de seus hábitos alimentares. Nessas 
terras, conheceu José Eduardo, com quem tem dois filhos: Theo e Loyuá. 
Vem se dedicando aos estudos sobre os povos indígenas de Mato Gros-
so, com especial atenção ao Nambiquara.
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