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Respiração humana

Em momentos onde o pensamento flutua entre a realidade presente e 
a memória do passado, fico sempre com a sensação de que o tempo anti-
go foi mais prazeroso, vivíamos de maneira mais gregária para organizar 
nossas ações, discutíamos ideias para transformar o mundo.

Qualquer trabalho hoje me parece que converge para a construção 
do ser solitário. Parece que já nos acostumamos a nos conectar com o 
mundo e experimentar muito pouco em nossas vidas.

Estar com amigos pode me dar uma incerteza de reações, devo reagir 
ao que eles falam? Olhar nos olhos? Argumentar e decidir?

Servir-se da vida é saber dar-se ao outro.

Vejo que quanto mais o tempo passa, construir uma amizade torna-se 
tarefa mais árdua, com o mesmo sabor, talvez.

Nos escritos desse deste livro encontra-se muita dessa energia que 
lhes falo. Talvez por ser uma reunião de autores interioranos, a respiração 
humana ainda se mantém. Ou então, é apenas uma feliz coincidência.

Bom mergulho!

Lelo Guazzelli
Coordenador do programa

apresentação
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Alexandre de Melo Andrade

A vigésima primeira edição do Poeta de Gaveta confirma a visão que 
se tem acerca da recente produção de poesias no Brasil: vive-se o apogeu 
da individualidade criativa e, consequentemente, da multiplicidade. Os 
textos submetidos tematizam aspectos diversos da imanência, vazados 
ora na procura pelo “outro”, ora na procura de si mesmo, ora na visão 
salvacionista da própria poesia. Do mesmo modo, afloram, de um lado, 
aspectos de uma sociedade digitalizada, e de outro, o cotidiano quase 
amorfo, mas de onde brotam reflexões de caráter universal, que marcam 
a obra de arte desde suas origens. Aspectos estruturais não desmentem 
a multiplicidade que atestamos: há poemas que se aproximam da dicção 
clássica, apoiados em elementos da tradição; há outros de construção 
livre, de herança modernista, de aparente despojamento. Se aparecem 
poemas de maior fôlego de um lado, há muitos outros que preferem a 
concisão, a síntese, o flagrante da observação e o achado poético.

Mediante a liberdade criativa e a diversidade constitutiva dos poe-
mas, o elemento rítmico foi preponderante para o processo de seleção. 
É sabido que o ritmo é a base da linguagem articulada; porém, ressalte-
se que a poesia é a modalidade textual que se apropria desse atributo 
para realizar-se; tal disposição aproxima-a da música, da harmonia, do 
canto. Ao dizer que o verso “está cá dentro”, Drummond alude ao ritmo 
enquanto sensação presente no poeta antes mesmo de realizar-se en-
quanto palavra cristalizada; é como o canto do galo, dito por Ferreira 
Gullar, que antes de tornar-se tenda planificada no amanhecer, é força 
gestada nas entranhas do galo, irrefreável mediante o impulso (lírico). 

comissão de seleção
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Dessa forma, compreendemos que a marca da grande poesia é a fluidez 
do ritmo, perceptível pela camada sonora criada pelo autor e sua aliança 
com as imagens produzidas, inaugurando um uni-verso existente apenas 
ali, irrepetível, uno e verdadeiro. Os poemas selecionados nos parecem 
satisfazer mais plenamente tal pressuposição.

Engavetados até então, os poemas desta edição passam a circular a 
partir de agora, ativando gavetas nos leitores, numa relação que remete 
ao próprio ser da poesia: aquela que se mostra e se esconde ao mesmo 
tempo, abre-se e fecha-se, velando-se e desvelando-se. Registro, aqui, 
meu agradecimento por participar deste projeto, certo de que a poesia 
mais uma vez resistiu a um tempo de dureza e aspereza, “furou o asfalto” 
(ainda no dizer de Drummond) e nasceu, ofertando-se ao leitor, como flor 
na beira da estrada, forte na aparente fragilidade, voz de todos os mun-
dos na aparente solidão.

Alexandre de Melo Andrade é licenciado em Letras, doutor em Estudos Literários (com tese sobre o 
poeta romântico Álvares de Azevedo) pela UNESP/Araraquara e pós-doutor pela mesma universidade 
com trabalho sobre poesia brasileira contemporânea. Possui artigos publicados em vários periódicos, 
além de capítulos de livros. Organizou (2014), em parceria com o Prof. Dr. Antônio Donizeti Pires, o 
livro No pomar de Drummond: nova seara crítica, pela editora Cultura Acadêmica – São Paulo. No 
mesmo ano, publicou o livro de poemas Desflor, pela Editora Patuá, São Paulo. É editor, desde 2011, 
da revista de letras Travessias Interativas (ISSN: 2236-7403). Atualmente, é docente de Teoria Lite-
rária e Literatura Brasileira da UNIESP de Ribeirão Preto e de Sertãozinho.

alexandremelo06@uol.com.br
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Paradoxalmente, talvez as palavras permaneçam no tempo exata-
mente por conta de sua estrutura material vazia aguardando significados 
para preenchê-las. Talvez sejam elas meios de transporte simbólico não 
somente no tempo e espaço como também no diálogo com nossas vá-
rias identidades de poetas, indivíduos, amantes, filhos, pais relacionadas 
com o mundo: “O poeta sangra/ Sangra a última gota/ E colore o papel, 
enfim”.2

Nesta seleção de textos, há, em alguns, certo experimentalismo; em 
outros, um desabafo cotidiano e em muitos, propostas de lições de vida 
ou buscas de explicações para práticas existenciais ou formas de se amar. 
O toque conjunto deles soa no “quase”, “no ambíguo entre o poeta e a 
pessoa”, na poesia como exercício de vida que sai do mero cunho literário 
e penetra nos entremeios da vida: “Não é a elegância das roupas, mas a 
nudez da alma”.3

A poesia em si é a arte presente em todos os que vivem, porque, para 
se viver, há que se ser poeta, há que se amar a própria existência, há que 
se recriar nessa eterna construção de nossas plurais essências.

“Mesmo que se parta ao meio o significado, du-
plicado na ambiguidade do tempo, as palavras 
são o que permanece de mais sagrado e talvez 
elas sejam só o que permanece de tudo.”1

Antônio Roberto Giraldes
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No nosso caso, a diferença entre os aventureiros do cotidiano está 
numa simples gaveta. Aqui considero a gaveta como entreaberta, “como 
um machado que corta em ambos lados”4, como “um espaço,/ um alívio 
de expiração”5, como um permitir-se a aplicação do ser poético desde 
o “Hai kai de Ribeirão” até as crônicas/contos ora cotidianas, ora quase 
fantásticas.

Eis então, caro leitor, que a palavra viajante deste livro chega até 
seus olhos e ouvidos e aguarda ser guardada por você na gaveta entre-
aberta de sua casa onírica. Muito mais que dar valores estéticos, sociais 
ou históricos aos textos, envolva-se com eles: “uma palavra livre lava a 
alma”.6

Trechos citados:
1] Ainda me lembro dos tempos... — Otávio Tedesco
2] O poeta é um fingidor — Beatriz B. Simões
3] Uma dona de casa — Eduardo Leite
4] Sursum corda — Vitor Hugo de Oliveira
5] Memórias de um Benzetacil® — Vitor Hugo de Oliveira
6] Uma palavra — Walter F. Velloso Jr.

Antônio Roberto Giraldes é Bacharel em Letras com Habilitação em Português e Linguística, Licen-
ciado em Língua e Literatura Portuguesas, Mestre e Doutorando em Educação na área de Mitoher-
menêutica e estudos do Imaginário. Leciona há 21 anos, possui trabalhos científicos referentes à 
Educação vinculados à Universidade de São Paulo, à Universidade de Campinas e ao Centro Universi-
tário Moura Lacerda. Publicou também um capítulo da coleção “Filosofia e Educação” pelo Centro de 
Estudos Medievais Oriente/Ocidente (USP). Participou do júri da Olimpíada Brasileira de Linguística 
de Ensino Médio. Foi um dos responsáveis da Equipe Brasileira na International Linguistics Olympiad 
(2013), em Manchester, na qual a Equipe recebeu a premiação de duas menções honrosas e uma 
medalha de ouro.

argiraldes@gmail.com
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poema nº1
RAFAEL NUNES DE CAMPOS

Despertas, mas não levantas
Ainda és pequeno e não sentes a força da vida.
Um passo e saberás que nada resta

Nada além de mentes vazias e do fazer poético
Encontra-se aí?
Há muito partiste
E mesmo antes foste abandonado

De fato, a vida não te inunda
e sequer existes.
Acorda, é hora
não sabes ainda, mas vai
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sursum corda
VITOR HUGO DE OLIVEIRA

Assim, porque és morno, e nem és quente e nem frio, 
vomitar-te-ei da minha boca. (Apocalipse, 3:16)

Em nome da Mãe, do Filho, e do Espírito Guerreiro, 
forjo minha fé em fogo e água, 
reitero minha sina de ser triádico. 

Sou Mãe de minha mãe, 
acolho em meu útero estomacal tudo aquilo que queima e arde,
vivo nas fímbrias do sentido,
sendo opaco, insosso e deletério.

A cálida mão que afaga,
com suaves dedos pune amarga,
cintila sangue por entre as linhas
que recortam a certeza do ambíguo.

Como um machado que corta em ambos lados,
divido-me feito Janus,
cada face tende a um horizonte:
o corpo padece estático,
mas o espírito reitera-se ao infinito.
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abaixo a flacidez!
VITOR HUGO DE OLIVEIRA

Para os felinos feridos

Na respiração descompassada,

altos triglicérides, baixas serotoninas
entorpecido de concreto e aço e sol e carbono

O flácido pênis que pende do pescoço sufoca o grito
pesado da gravidade... das ações e baixas de capital
da gravidade dos obituários e cartórios,
das convenções e do peso do ouro.

Quero ser túrgido!
pegar fogo como zepellins de hidrogênio,
desbravar o cinzento metálico das alcovas burocráticas
e encontrar a efeméride selva selvagem que se chama liberdade.

Abaixo a flacidez!
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memórias de um benzetacil®
VITOR HUGO DE OLIVEIRA

A vida infla a carne
estira suas fibras,
dói.

Seguramos a respiração
alguns segundos
com expectativas agudas de uma fina agulha
que transpassa e injeta
por entre os músculos
o misterioso líquido
corrosivo
que nos dá sentido.

Será a vida a dor da espera
da respiração contida
ou a dor da penetrante realidade?

Não sei.
Só sei que entre esta e aquela há um espaço,
um alívio de expiração
talvez chamado felicidade.
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som da poesia
EVELYN DIAS

Vou escrever uma poesia
Com uma linda melodia
Com versos de amor
São palavras simples
Mas com muito sentimento
E muito calor
Para aquecer a sua alma
E transbordar no seu sorriso
Para que sintam com a minha emoção
E para que escute as batidas do meu coração
Que essa música seja para os apaixonados
E para os corações despedaçados
Para quem tem um amor verdadeiro
E para quem o perdeu
Mas ainda acredita
Confia
A esperança não pode ser a última lembrança
Escute o som do seu coração
A felicidade ainda é possível
A música não acabou...
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cangaço
NATÁLIA RIBEIRO DA CONCEIÇÃO

Com nervos de aço
E a sangue frio,

Segue o cangaço
Na terra em cio.
Nem o cansaço
O bando abate –

Prossegue o passo
Por toda a parte,
Por terra agreste,
Sertão incerto,
Tal como peste

Em campo aberto,
Dizima os vivos,
Saqueia os ricos.
Do bando altivos

Filhos ariscos
Levam no gene
Jeito arredio –
Lenda perene

De um bando vil
Por suas mazelas

Ignoradas.
Temem as donzelas
Serem defloradas
Por cabras-macho

À la Lampião.
Do populacho
Aos figurão,

Temem o cangaço,
Grupo devasso,
Flor do Sertão.
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ânsias de mar
NATÁLIA RIBEIRO DA CONCEIÇÃO

I

Conquanto que o mar
Esteja manso,
Pode o barco contar
Com o remanso.
Conquanto o mar
Saciado esteja,
Nem se importa com
Quem o veleja.
Mas, se tem fome o mar,
Nem tente arriscar –
Com quantos barcos o mar caminha
Mas, pelo caminho não elimina?

II

Se tem tato, o mar
Sente seu fundo.
Mas se tentar tomar
As areias do profundo,
O mar vomita em ondas
As praias de si mesmo.

III

Tem tanto mar que
Tentando o mar caber em si
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Nem pode, nem dá –
Cansado de nadar,
Transborda,
E nas areias da praia, sua borda,
Deita a rama de suas algas,
Esparrama suas águas,
Descansa o seu sal.
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falo ou calo?
NATÁLIA RIBEIRO DA CONCEIÇÃO

Entre o que penso e falo
Há um abismo. Eis que estou fadada –
O que penso é muito e o que falo,
Ainda que muito, não diz nada.

Nas cheias do meu intelecto
Transborda apenas o volúvel.
Assim, satisfaço-me no introspecto.
Pensando, minha crença é insolúvel,
Falando, minha convicção é retrospecto.

Falar o que agora sinto,
De nada me adianta,
Pois falando eu minto –
Foge de mim o íntegro sucinto.
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hai kai de ribeirão
OSAME KINOUCHI

Veneno outonal ~~~
Passarinhos em fuga 

Do canavial
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uma palavra
WALTER F. VELLOSO JR.

Uma palavra.
Uma pá lavra.
Uma palavra lavra.
Uma palavra: livre!
Uma palavra livre lavra.
Uma palavra livra.
Uma palavra li.
Uma palavra ali.
Um mapa livre.
Um mapa livre leva ali.
Uma palavra livre vale.
Uma palavra torta.
Uma palavra: cale!
Uma palavra morta.
Uma palavra corta,
Uma palavra vai,
Uma palavra volta.
Uma palavra viva.
Uma palavra: calma!
Uma palavra ativa.
Uma palavra vive.
Uma palavra livre acalma.
Uma palavra livre lava a alma
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antes: anima geminum
J. VITOR GUIMARÃES

Ouço tua voz ressoar ao vento
Como uma doce prece que me acolhe
E fico a sonhar que tua alma me olhe
E me tire deste meu desalento

Ó tu que podes me salvar de mim
Não te acanhes nestas ruas desertas
Canta pra mim co’as faces descobertas
Me ajuda a encontrar meu próprio fim

Dá-me tuas sombras e tua dor 
Prova do meu sangue e do meu amor 
Faze que eu seja teu eternamente

Diz ao vento mais uma vez meu nome 
E destroça essa dor que me consome
De duvidar que existas realmente
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durante: amor em narciso
J. VITOR GUIMARÃES

Ó quantas cores neste céu eu vejo,
Tantas luzes, aromas e sentido...
Como se há muito eu tivesse dormido
Só despertando enfim com este beijo

Ó glória destes traços tão felinos
Que tanto me inundam o pensamento
Livrando-me do vazio do momento
Com estes gestos seus tão repentinos

São tão belas as estrelas aqui 
Neste mundo que pra ti construí
A fim de que não me deixe jamais

E de que me ame até quando doer.
Pois eu te amarei enquanto eu viver
E depois, em planos transcendentais.
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depois: morte em afrodite
J. VITOR GUIMARÃES

Pobres de nós, seres apaixonados,
É tão frio nesta rua sem saída
A qual teimamos em chamar de vida,
Tendo nossos sonhos sempre quebrados

E quanta desilusão nos ataca
Quando fechamos os olhos e vemos
Que tudo aquilo por que morreremos
São restos de uma esperança fraca

Rindo sempre na cara do perigo
Encontramos, pois, o nosso castigo,
À frente vislumbrando nossa morte,

Incertos se o que nos guiou aqui
Foi a busca de um tolo frenesi
Ou apenas nossa falta de sorte
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w-topos
FELIPE A. PEREIRA

Contemplo a mim mesmo do lado de lá
Lá onde não estou
Convivo com todo o mundo
Onde o mundo todo não passa de ilusão
Respiro o ar vazio
Que para o vazio da alma segue contente
Tudo o que existe para saber
Não se sabe enquanto se pode
Quando não pode não se sabe o que deixou de conhecer

Todo o Universo num pote de vidro
Possuo
Protegido pela identidade divina
Direito celeste que se desmonta ao final

A terra se desfaz sob meus pés
Vivo enquanto posso
Permeio enquanto não se afunda
Antes que o grande disco se dilua
No não lugar, onde tudo o que não há, de fato existe
E o que existe, existe enquanto pudermos enxergar
Vejo-me ali, bem ali onde não estou
Onde o fogo não consome
Lá, quando habito, habito todo o lugar
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minha literatura
MATHEUS FERNANDES GOMES

Posso não ser Vinicius de Moraes
muito menos Tom Jobim
mas essa índia Iracema
é minha Garota de Ipanema
e me deixou como o Martin
agora tô “mortin”
de amor por ela

Não sei se é índia Potira ou se é Tainá
mas essa mina da mata
qualquer dia me mata
de tanto amar

Sem olhos de cigana oblíqua e dissimulada 
essa selvagem Capitu
me capturou

E agora, Iracema?
me diga, Iraceminha,
irá ser minha?

paixão selvagem,
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MATHEUS FERNANDES GOMES

Cada homem é uma ilha
Cada distância é um mar
Todo encontro só se trilha
Com a vontade de quem navegar
Mas cada um que acontece
É um choque, um terremoto
Pois toda ilha se esquece
Que a outra também é um bloco
Que a outra tem outra espécie
Uma outra que ela não tem
E se contato elas tivessem
Uma poderia ficar sem
Porque algumas fazem simbiose
Porém outras se predam
Isso altera o equilíbrio, a diversidade
Faz com que espécies se percam
Esse movimento de migração
É invasão de privacidade
Pois cada espécie uma ideia, uma ação
Que cada um tem direito e vontade
Ah, se respeitássemos um ao outro
Teríamos equilíbrio ecológico na sociedade
Viveríamos num planeta neutro
Com muito mais paz, justiça e liberdade
Mas tem homem-ilha que é folgado
Que força a seleção natural
Que sempre invade as ilhas do lado
Deixando tudo desigual
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Daí o retumbante brado
Que do Ipiranga pudesse ouvir desde a nascente
Vira a lanterna dos afogados 
E o silêncio dos inocentes
É a maldição do ser humano
Achar que é ouro tudo o que brilha
A avareza de um causa o pranto no outro
Pois cada homem é uma ilha



��

paineira
LUCIANA NASCIMENTO

Na paisagem
bem te vi sob o sol
pairando

Perfume cor de rosa
um colibri
beijando

Florada exuberante
de um outono
primaveril

Chuva de pétalas
no azul do céu
pastoril
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direito de resposta
JULIO NUNES CAMPOS

Cansado da antologia feminina.
Não às Amélias: Ismálias!
Pequenas joias rubras
Números? Não somente, sonhos!
Rodeados por instituições
Normas
Dogmas
Outros sonhos

Mas!
E o sufrágio sexual concomitante?
A emancipação! O hedonismo!
Cadê?
Espero. Espero. Espero.
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morte-viva
LEONARDO PEREIRA FRANCHI

Morre a mais cheirosa Flor,
Mas também morre o Beija-flor;
Morre a pacata Tartaruga,
Mas também morre a Lebre acelerada;
Morre a desatenta Capivara,
Mas também morre a Onça-pintada;
Morre o Peixe fisgado,
Mas também morre o Pescador esfomeado;
Morre o perverso Vilão;
Mas também morre o Mocinho de bom coração;
Morre o escritor,
E também morre o leitor;
Morre tudo que Viver,
Só ela é que tem o poder de não Morrer?
Eternamente Vive a Morte!
Mas se tudo que é vivo morre!
Por que não morre a Morte?



��

o poeta é um fingidor
BEATRIZ B. SIMÕES

O poeta finge
O poeta instiga e faz doer
A dor que há tempo já morreu
O poeta adia
Tenta achar algum amor
No que há muito enrijeceu
O poeta chora
As duas únicas gotas que molham o papel
O poeta insiste
Recupera as gotas, olhando para o céu
O poeta finge
Que paixão de poeta sobrevive a um sim
O poeta sangra
Sangra a última gota
E colore o papel, enfim.
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diálogo
CARLOS CORTEZ

“Estou doente”

“E o que tens?”

“Estou enfermo”

“E o que tens?”

“Me sinto ora feliz, ora deprimente”

“Ora, mas isso se ocasiona a todos”

“Não do mesmo modo”

“De jeito algum, a intensidade é variável, mas o procedimento é padrão”

“O que é padrão? Choro na mesma face que sorrio e sorrio na mesma 
face que choro, a todo momento e ocasião!”

“Mas se encaixa no que lhe disse”

“Mas não me respondeu o que é padrão”

“É aquilo esperado, rotineiro, padronizado”

“Então estamos todos enfermos!”

“De certa maneira, pode dizer isso”

“E há cura para tal enfermidade?”

“Há sim”

“E é caro tal cura?”

“Depende do que entendes por caro, mas de certa forma eu diria que é 
um preço que todos podem pagar”

“E depois não sentirei mais essa dualidade?”

“Não sentirás”

“Ora, então gostaria de tal”

“Você já a tem”
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“Então por que ainda sinto o que sinto, por que me custo a levantar da 
cama e quando finalmente acho que vou sorrir, a lágrima me umedece o 
rosto? Por que construo uma fortaleza e a menor brisa a derruba? Por que 
quando estou perto, quero estar longe e quando estou longe, quero estar 
perto? Como consegue me dizer que estou curado?”

“Ora, não disse que está curado, disse que possui a cura”

“Então por que sinto tudo isso?!”

“Porque estás vivo”
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as dores de dolores
CARLOS ROBERTO MACEDONIO

Noite quente, janeiro é bem difícil nestes lados do Brasil, pegar no sono, 
só de cansaço, e neste a casa foi aos poucos dormindo. Todo sossego que se 
preza acaba atraindo algum problema e hoje não seria diferente. No fundo 
da casa se ouve um berro, e mais outro e mais outro. Que dureza! Acabara 
de dormir. Logo reconhecido, os berros de Dolores enchiam a casa e aos 
poucos vieram os vizinhos. Seu Gilson, vizinho de frente, chegou primeiro 
e já foi batendo a porta e entrando, como a entrada da casa era, apesar de 
ser a frente da casa, a cozinha, ele viu o café dormido e não perdoou, to-
mou uma xícara e continuou a caminho ao quartinho onde dormia Dolores. 
Atrás dele vinham outros. O quarto era largo no comprimento e estreito na 
largura, a cama, com colchão velho de capim e estrado bem espaçado, doía 
e rangia nas costas. Mesmo no escuro era possível ver as falhas da pintura, 
que, na verdade, era uma caiada, dos tempos que o pai dela, Seu Marcos, 
ainda tinha forças para isso. Não havia muito mais coisas que a cama, um 
urinol, um banco de três pernas, uma cômoda e uma penteadeira. Nos 83 
anos de Dolores era da penteadeira que mais gostava, seu maior bem, a 
ligação com sua mãe, tinha saudades, mesmo dos tempos mais difíceis, 
quando passara fome, hoje não tinha problemas com comida, a não ser 
comer demais. A mãe cortava cana, trabalho árduo e difícil, várias vezes se 
deparou com cascavéis, mas morreu mesmo de “infarte”, e do fulminante. 
O marido, Seu Alfredo, trabalhador, homem forte, origem humilde, morreu 
de mal de serviço, silicose, aos 84 anos, depois de ficar tossindo e vagando 
com as dores pela casa. Falava tanto da doença que a mulher até achava 
que a tinha, mas não se pega pelo contágio, mas na labuta. A vizinha do 
lado também veio acudir, o muro que limita as casas já estava bem destru-
ído, por isso passou por uma fresta deste e acabou chegando antes de seu 
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Gilson. Dona Justina vendia doce de banana na feira, acorda cedo, e tinha 
que estar dormindo, mas com tantos berros, quem dorme? Os dois pararam 
perto da cama e Dolores estava com a mão no peito, do lado esquerdo, com 
os olhos arregalados e respirando com dificuldade. A lembrança da morte 
da mãe a rondava e tinha um medo profundo de morrer de “infarte”, e por 
isso todas as dores a levavam a isso. Dona Justina a abraçou e tentou acal-
má-la arrumando-lhe os cabelos despenteados pela cama e, aos poucos, 
ela foi cedendo, a respiração voltando ao normal. Seu Gilson viu que a po-
eira baixou e como era matuto e sabia mais coisas do que tinha aprendido, 
começou a conversar com ela e perguntando sobre o que comera. Soube 
que ela havia tomado um copo grande de leite e comido algumas bananas, 
isso depois da janta, tradicional arroz, feijão e ovos. Pediu licença e apal-
pou o colo, pediu para ela se levantar e andar um pouco, em pouco tempo 
Dolores fez uma cara feia e não conseguiu segurar, soltando um enorme e 
sonoro pum. Quem não havia chegado voltou e quem já estava, saiu meio 
rápido. Seu Gilson comentou:

— São apenas gases, Dolores, apenas gases.
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ainda me lembro dos tempos
OTÁVIO TEDESCO

Ainda me lembro dos tempos em que o ar parecia turvo. Ou é a memória 
que filtra a nitidez das coisas para que os detalhes nos machuquem menos. 
Ainda assim, o tempo não é capaz de colocar panos quentes no passado 
feito malpassado.

Gostaria de dizer que tenho arrependimentos. Que o futuro é passado 
presente na panela dos anos, mas que há memórias que se constroem, co-
zinham, se não para sempre, por mais tempo do que deveriam. 

Gostaria de dizer que tudo o que eu fiz me trouxe até a beira do abismo 
entre o que sou e o que eu deveria ser, mas nem tudo foram escolhas. Nem 
sempre posso me dar o luxo de escolher e, portanto, de me arrepender tal-
vez. Não escolho as memórias que a consciência atira em mim mesmo, de 
tempos em tempos, pelos quatro ventos da rosa.

Lembro-me bem de quando meu tio Júlio me disse algo, poucos meses 
antes de morrer, há muitos anos.

Ele falou, diante do meu silêncio naqueles dias, disse seriamente, que 
eu era um menino quieto porque dizia apenas o que eu tinha certeza de 
estar certo. Disse com convicção que só a partir dessa mesma certeza era 
que eu me atrevia abrir a boca. Mas meu tio não tinha certeza do que dizia. 
Estou certo que ele estava errado, por isso escrevo.

E o câncer não tardou em silenciar seus lábios, tossindo suas palavras 
equivocadas no travesseiro lento da doença.

Todos sabem que meu tio Júlio se enganou sobre mim, apesar dele só 
ter dito aquilo para mim mesmo e ninguém mais saber disso. Naquele mo-
mento, naquele dia, eu só tinha certeza do que eu sentia. Se não sei o que 
sinto, o que mais posso saber? Eu sabia de tudo, mas não tentei expressar o 
que sabia ser incabível nas palavras. Sentir é mais do que tudo e eu sempre 
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soube que tentar dizer o que se sente é apenas tentar.  Hoje, eu sei que 
erro. Naqueles tempos de ar puro e embaçado, eu sentia a morte tão perto, 
numa vida tão curta mesmo para quem já era velho. E eu tinha quantos 
apenas tantos anos de infância. 

Por isso me calei diante do finado Júlio, para ficar em paz com ele, mas 
isso não me trouxe paz. Por isso agora eu erro.

Hoje, só não partiram as palavras de quem partiu. Mesmo que se parta 
ao meio o significado, duplicado na ambiguidade do tempo, as palavras são 
o que permanece de mais sagrado e talvez elas sejam só o que permanece 
de tudo. De tudo, lembro-me de mim através de minhas palavras entre as 
sensações mais indizíveis.

De repente, o negro do mundo mostra a sua luz. E a luz cuida de sua 
sombra como um filho. O frio nada é senão a ausência de calor, a consequ-
ência indireta dele e da falta que ele faz. Logo, segundo os ciclos do tempo 
e do espaço, o que é carne é sempre rodeado por morte. Manter-se vivo 
significa consumir matéria morta, tenha ela sofrido ou não, gozado ou não 
do seu tempo, sentido ou não a existência pulsar. Segundo o que tudo isso 
é um só, não significa que algo não possui energia só porque está morto.

Devo dar mais detalhes, devo me abrir logo. Mas é que parece proibido 
falar dos falecidos como eles realmente eram. Ou é porque só percebemos o 
quanto algo é valioso medindo a falta que ele faz, ou é somente porque não 
podemos tê-lo de volta. Os mortos fugiram do nosso alcance. E as palavras 
que usamos para descrevê-los também já não são controladas por nós, mas 
por uma noção maior.

Minha avó morreu de Alzheimer. Na verdade, a doença a tirou de nós 
antes da morte levar seu corpo. Ou talvez o velho do esquecimento tenha 
nos assassinado dentro dela um por um, lentamente. Houve, assim, um 
momento em que ela deixou de ser vó. E isso foi depois de ela deixar de ser 
Lourdes. (Fora deste texto triste, me lembro dela sempre com um fácil sor-
riso a me perdoar todas as travessuras.). Desejo chegar mais perto, desejo 
quase o toque não presente em que se sente o contato. Devo dizer mais.

Minha mãe vive ainda. Me lembro de quando ela quase escapou dessa 
vida. Essa morte durou muito tempo até ceder para a vida dela, anos mais 
tarde.Antes disso, ela era constantemente mais doente do que hoje e eu 
sabia que ficaria sozinho num breve futuro, porque meu pai estava deci-



��

dido a partir com ela (eu sei que ele cuidou mais dela do que de mim, o 
que é lógico e sensato pelas circunstâncias, mas para mim mesmo, isso é 
bem mais difícil de explicar). Mas ela ficou, ficamos todos bem a ponto 
de criarmos problemas para nos concentrar neles e assim nos distrairmos 
dessa vida tão comum.

Depois de tudo, ainda carrego em mim a proximidade com esse fato e 
a familiaridade com a desejável, porém tão indesejada morte. Importante: 
depois é uma palavra forte; porque carrega consigo toda uma gama de 
consequências que o tempo acumula antes dela, agora e depois. Pois não 
é coincidência.

Falando em sua vaga presença, ainda me lembro da primeira vez que es-
tive perto de uma alma em passagem. Devo tomar cuidado com isso, quem 
muito olha para trás pode tropeçar, mas o vento, às vezes, traz algo de 
inevitável para nós. Sei que foi numa viagem religiosa com a família para 
Aparecida do Norte e estávamos na igreja central. Eu fui ao banheiro com 
meu pai, já que era muito novo para ir sozinho num local movimentado. 
Urinei com ele me esperando.

Um caos amargo e sutil se implanta no ar e formam-se pessoas do lado 
de fora, construindo palavras de desencontro, querendo entrar, como sem-
pre, querendo interromper a vida para falar. O ambiente vai se tornando 
levemente pesado de forma gradual. Na grama, crescem raízes para beber 
dessa água que retorna à fonte. Do lado de fora, está caído, está estirado 
um homem de meia-idade, inanimado no verde. Foi o que trouxe o barulho, 
a cor vermelha e o branco dos homens para socorrer aquele que arroxeava 
devagar. Talvez já estivesse morto antes que fôssemos embora. Talvez ele já 
tivesse ido antes que o levassem embora. E o céu nunca fora tão azul, nem 
a sombra dos anos esquece desse eco distante da memória que recorda o 
velho sonho. Uma cor bastante, realmente, a memória do sonho de uma cor 
que transcende a luz. Transluz o talvez e se acende. Ascende à luz.

Talvez ele também já tivesse morrido antes do infarto. Ou já tivesse pa-
rado de viver muito antes do coração tropeçar na hora de bater, engasgar 
com a vida e regurgitar a alma nos outros sobre a mesa.

Só se via o sol brilhando forte, irradiando o claro branco das memórias,o 
que não se atreve nem ser olhado por ser verdade absoluta e arder os olha-
res desconstrutivos sobre ele, iluminando as balsas calmas e as almas que 
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cercavam aquela que partia. A grama estava verde e não havia mais folhas 
caídas sobre ela, apenas algumas certezas solitárias.

Conversando com meu pai agora pouco, perguntei algo sobre isso e ele 
me disse que esse episódio nunca ocorreu. Não se lembra de ninguém estar 
na grama de fora da enorme igreja. Não pretendo dar muito crédito a isso; 
às vezes ele é um pouco distante, só isso.

Eu vi o homem agonizar no vácuo, indiferente ao ar à sua volta, e eva-
nescer no vento que invento na memória. No meu interior, acho que seu 
espírito ainda ecoa em mim, de alguma forma, na imensidão do vazio que 
sua visão me causou. Assim, essa foi só a passagem de alguém estranho 
pelos portões da minha memória anônima, que o mantém vivo. 

Foi somente o meu primeiro contato com a morte, chame do que quiser. 
Meu pai não viu nada.

E meu tio Julio ainda vive em mim, sempre errando, achando, tossindo 
que eu sou um menino que só diz palavras absolutas.

Já o meu último e derradeiro encontro eu ainda não sei como contar. 
Ainda não há o que dizer. Pois como dizia tio Júlio, eu só digo o que tenho 
certeza. E algumas palavras são muito importantes.

É por isso que tudo isso a vida deixa para depois.
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lembre-se de não esquecer
OTÁVIO TEDESCO

Dos nomes das estradas de tantos lugares
Nas nuvens de outrora ou de dias melhores

Do rumo mantido no temporal indeciso
Ou o resto da chuva no rosto escondido
As decisões tomadas na panela quente
De todo o futuro passado presente

Lembre-se da leveza das certezas
Que são fáceis de carregar
Mas caem como as folhas na natureza
Sem que seja preciso ventar

Dos passeios pelo tempo arquitetônico
Da música dos pensamentos indômitos
Da alegria das formas pela beleza
De se esperar ante o espanto do mar

Que corre pelo mundo respingando
As ondas de escolhas não tomadas
Feitas no segundo cósmico da entrada
Pelo projeto ínfimo e infinito do quando

Para a forma de uma esperança
Que só espera ser casa para reformar
Na força do céu selvagem e criança
Recebendo-nos no projeto do olhar

Mas lembre-se de esquecer de ser
Tudo aquilo que já se deixou de ter
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De tudo que não pediu para nascer
Mas ainda luta para não morrer

A vida é um sopro impreciso, mas preciso
E não existe tempo perdido
Pois só se perde o que se pode recuperar
E o vento precioso sopra sem voltar

Dinheiro não se perde, nem se ganha
É coisa atirada no ar da semana
É ventilador que suga o tempo
E sopra imagens na tela que invento

Mas nada é como um sonho perdido
Abro o mundo como se fosse um livro:
Em estranhas páginas de glória
Entranhas sagradas traçam a história

Da inconstância secreta das forças astrais
Da morte de todos os ancestrais
Que olharam para o céu imenso
E sentiram forte o vazio intenso

Da inconstância de cada e todo verso
Da lição eterna, lembre-se, do Universo
Da visão interna de bilhões de estrelas
Sem que se possa ou se precise viver nelas

Lembre-se de não esquecer de sonhar
No vento alto em flores e coqueirais
De onde houver tempo para se lembrar
E algum mar algum para se deixar

Coisas te fazem lembrar-se de esquecer
Que tudo será esquecido para ser
O que sempre foi: uma vida mutante
Na morte em que nasce o Universo constante.
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quando o sono não vem
DANILLO YUKIO AMEOMO

Já são duas horas na cama
Deitado, esperando o sono chegar
Nesse tempo me perco nas tramas
Que nos sonhos espero alcançar

Quando a vida te tira o sono
As madrugadas vão lhe acompanhar
O silêncio só é quebrado pelo som
Dos gritos de suas ânsias ao luar

E quanto mais me perco nessa cama
Mais profundo sei estará 
As palavras desse que se engana
E os versos com que cantarás

E enquanto meu corpo cansado
Espera, quando o sono não vem
Lembro daqueles olhos, emocionado
Sabendo que terei de viver sem
Sem a alegria
A surpresa
E o sabor
De encontrar neles, você também
Penso nisso todas as noites
Quando o sono não vem
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o beijo
DANILLO YUKIO AMEOMO

Quando o encontro dos olhares na noite perdida
Parecer uma coisa inesperada
Entenderá que na brincadeira da vida
Faz-se do desconhecido coisa amada
Mesmo nas mais diversas situações 
Onde quer que estejam os corações

E quando do encontro dos lábios
Desejosos pelo toque do destino
Se encontrarem a luz dos sábios
Talvez a busca termine em desatino
Aquela aguardada, mas sempre inesperada
Pela maneira que nos muda calada

E assim, talvez seja o beijo o que procurem
Ou apenas um passo a mais na direção desejada
Tanto aqueles que se jogam ou os que se segurem
No beijo tem a esperança de encontrar a pessoa esperada
Vão se ver duas pessoas sem um amor
Dividirem algo seja por uma noite ou o que for
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Alinhe a linha.
Consuma o sumo.

Segure o muro
Que separa o mundo em dois.

Presente, poente
Incandescente os sertões.

Oriente, pendente
Turbulentos tufões.

Em suma, não suma.
Consuma!

Nós vemos você.
Queremos você.

Nos vemos em você.

E no meio do mundo
Um triste e profundo pesar

De ações e religiões
Concretas e insertas.
Que é certa, é errada

É sem opinião.

JANAÍNA DE GODOY GONÇALVES
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queria era fazer um samba
MOYSÉS ELIAS NETO

Queria era fazer um samba
Desses que vem bem cedo
Um que iluminasse a roda
Um que curasse o medo

Sei que parece ridículo
se houvesse um samba em meu currículo
Mas como me alegraria!
À monografia, lhe falta um tanto de poesia
E tampouco a dissertação tem o ritmo do coração
Queria era fazer um samba!

Um samba manuscrito, quase um grito

A Tese se fará pequena
O artigo não será aceito
perto de um samba bem-feito
E a noite vai ser serena
Com os pares lá no quintal
Sem pressa, sem arguição

Beberemos até tarde
Contanto os tempos idos
Sonhando os tempos vindouros
A festejar os dias de então
E como celebraremos!

Vivendo a vida passar
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Excelência em Alegria e União
PhD e Livre-cantante
Em Pandeiro e Violão

Como seria fenomenal 
se houvesse um samba em meu memorial

Queria era fazer um samba!
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pelo som
RAFAEL GIL DE CASTRO

O primeiro som foi o tinido de talheres,
o tempo escorrendo saborosamente fugaz de nossos pratos...
e o delicado laço da insegurança
ameaçava desatar.

dias de silêncio externo se passaram
contrastando o barulho da fera interior.
O maestro mudara a partitura.
Trocara os instrumentos: agora, violinos
e pianos são feitos de carvalho.

Afinei os meus ouvidos para sentir o seu sorriso
doce e vermelho.
Mas as notas ainda estavam tão distantes
a sinestesia confundia parte da música.

O som daquele instrumento torto permitiu,
naquela noite,
a ausência de qualquer ruído.
A melodia ficou clara para nós.
e no silêncio da madrugada
sem as vozes do prédio
ouvia-se música num esboço de sorriso
de um corpo que se inflamava.
e despia parte de seu passado
recomeço?
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em vão os sons destes rabiscos tentam nos dizer algo
que se esconde no fundo.
Um grito no oculto
Uma voz solitária
Um ser pulsante que vela um nome.
E sozinho, embora distante de ti,
te ouço muito próxima: pelo som do meu coração.



�0

afrodite
RAFAEL GIL DE CASTRO

Afrodite, por que me enganaste
com o manso azul do paraíso recém-descoberto?
Afrodite, você nunca me mostrou as marcas do desgaste...
ou seria aquela nuvem cinza no meu céu deserto?
Hoje, o pouco daquele brilho que me destes
repousa frágil nas asas negras de minhas vestes.
Agora me cansei dos clichês e das rimas!
Das falsas promessas de que tu, amor,
supera as regras do espaço e do tempo.
Amor, sua metafísica é transitória,
você é mais carnal do que imagina.
Mas, Afrodite, se estiveres certa...
então, o que vivi nunca foi amor?
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A dona [vida {vinha} ia] voltava...

mas como pode?

(se) ela [vida {ia} vinha] retornar?

Essa dona [não {conhece} contramão]

só conhece mão.

EULÁLIA LIMA
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cá ou lá
EULÁLIA LIMA

      Fui lá...

  Voltei cá...

Fiquei parada a pensar
.      .      .

Onde é

O meu LuGaR?
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uma dona de casa
EDUARDO LEITE

Certa vez, conheci uma senhora chamada dona Anita. Mulher simples, 
de jeito, roupa e fala. Tinha a pele marcada pelo tempo e um sorriso que 
parecia ter espalhado o branco pelos cabelos.

Naquele tempo, eu andava a trabalho por vilarejos, sítios e fazendas. 
Precisava comer, mas o restaurante mais próximo ficava longe e me disse-
ram que poderia estar fechado por falta de freguês.

— “Vai na casa da dona Anita, moço.” — E eu fui.

Como o cheiro da comida ia até a estrada, foi fácil encontrar a casa 
simples, azul, branca e florida.

— “Você é o moço que está trabalhando por aqui, né? A gente tava te 
esperando.” — disse ela, pegando-me surpreso pelo braço, como se eu fosse 
um neto.

No fogão à lenha, fervia alguma coisa que ela não me deixou ver. E na 
mesa, era uma fartura que eu nunca vi.

Confesso que nunca comi tanto e tão bem. Ainda mais que a comida 
que fervia era a sobremesa, venenosamente deliciosa. Sem dúvida, dona 
Anita era um perigo para dietas...

Passei ali quinze dias, e fui embora com vontade de ficar. Mas, quando 
vivemos uma história, pequena ou grande, não conseguimos perceber toda 
a sua grandeza. E é o tempo que se encarrega de mostrar o quanto aquilo 
foi especial.

Foi ali, sentada à mesa de dona Anita, que conheci Clarice – assistente 
social do lugar. Morava naquela casa fazia meio ano.

Morena bonita, de olhos azuis brilhantes, me derrubou quase tanto 
quanto a comida.
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Perceptiva e marota, dona Anita passou a por os pratos lado a lado, 
impondo a condição de servir os dois ao mesmo tempo:

— “... senão, é trabalho dobrado!”

Pra mim, havia um encanto qualquer naquela comida. Nada especial, 
ou receitas rebuscadas: arroz, feijão, legumes refogados, carne assada e de 
panela. Uma vez, falei que gostava de língua de vaca e, no dia seguinte, 
saboreei a mais gostosa da minha vida.

O sabor do tempero e aquela comida cheirosa eram magia de dona 
Anita. Com certeza, se alguém lhe perguntasse, responderia, com todo or-
gulho, que era uma dona de casa, tamanha a sua simplicidade e grandeza.

E como é complicado, e sofisticado, ser simples.

Uma amiga, ex-namorada, falou que a mulher que eu procuro não exis-
te. E acho que dona Anita tem uma boa parcela de culpa nisso.

Não busco a “Amélia”, mas a mulher que se orgulha de ser o que é, feliz, 
plena, dona de uma vaidade tão grande que parece enfeitar e perfumar 
tudo à sua volta, como se o mundo fosse uma extensão de si. É um brilho 
que vem da alma, que pode estar em qualquer mulher: na bailarina, na 
faxineira, na advogada e na mulher do campo, como dona Anita.

Não é saber cozinhar, porque cozinho eu, se for preciso. É mais do que 
isto: é a luz da criança que brinca de ser mulher.

Não é a elegância das roupas, mas a nudez da alma; não é a exuberân-
cia dos adornos, e sim a beleza de um ser puro e inteiro. Alguma coisa como 
uma bondade ingênua que é feita de malícia, que fica perto do Céu e do 
chão, como uma extensão da unidade que deve haver numa mulher.

Se um homem não puder perceber isto, na graciosidade e simplicidade 
de uma mulher, ele não sabe amar.

Semana passada, Clarice, que nunca perdeu contato com dona Anita 
e hoje está casada em São João da Boa Vista, me ligou pra contar que ela 
morreu. Doente, foi para a casa da filha em Descalvado e lá ficou até o fim.

Deve ter ido embora por causa do marido, que faleceu pouco antes dela 
adoecer.

Como Deus sabe o que faz, acho que hoje, dona Anita é a cozinheira 
do Céu...
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indizivelmente indiferente
J. FURINI

E daí?
E daí que tanta sombra permeia nossas almas e em paralelo
 / tanta inspiração fugaz nos consola em nossa miséria?
E daí que as verdades e sentidos estão perfeitamente inócuos no caos?
E daí?
E daí que nascemos? E daí que existimos? Loucura de vida
 / que não podemos inibir...
Nessa insalubre aventura, inseridos num plano político-soci... E daí?
E daí que eles têm armas?
E daí que eles são muitos?
E daí que eles oprimem?
E daí que corrompemos?
E daí que subvertemos a luz com nossas próprias mãos? 
E daí que vão nos pegar? Não acredito...
Já que nunca se importaram conosco... e sempre nos deram o exemplo...
 / E daí, E daí e E daí...
E daí que eles têm fome?
E daí que eles são pobres?
E daí que eles têm amebíase?
E daí que não sabem ler e escrever? 
Eles já têm religião... já estão em boas mãos...
Isso mesmo... é assim...
Trocamos farpas ao invés de trocar carinhos,
Trocamos favores ao invés de trocar gestos,
Trocamos de mulheres ao invés de trocar amores,
Trocamos votos ao invés de trocar benesses,
Trocamos E daís... Pronto
Eles E daí para nossas necessidades e nós
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E daí sua carteira...
E daí seu relógio...
E daí seu cartão...
E daí uma moeda, senão viro ladrão...
É assim, mas E daí?
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nós
NATÁLIA CARVALHO PELLISON

Gosto de ver nossos nós
e de vê-los se fazendo
e desfazendo, 
mas nunca deixando de ser nós.

Gosto de vê-los sendo laços
no gosto do abraço e que
mesmo no embaraço
de dedos com cabelos
não deixam de ser nós.

Nós estes que sorriem para o mundo
que no reflexo do outro,
sorri,
Por vê-lo feliz com o mesmo nó.

Da janela do meu mundo
vejo quanto nó existe em nós
nestes nós que definem quem nós somos,
os nossos nós.

Os nós de nosso nó não pesam
não prendem, não amarram
apenas carregam nós
na leveza do ser,
do viver
e do aprender a ser nós
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Nós, de caminhos distantes
que depois de cruzados
criaram nós amantes.
No fim nos mostraram
Que não importa que nós são,
apenas o que nós somos.
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tríade ontológica
CAMILA SILVEIRA STANQUINI

Imersos na força dos ventos de um redemoinho...
Veja como parecem voar aqueles grãos de areia!
Voam com o destino, seguem o seu caminho
Tecendo sua bela dança espiral em cadeia
Uma gaivota segue apressada, voando raso
Chego a ponderar se este voo reflete igualdade
Mas, enquanto o grão de areia voa ao acaso,
O voo da gaivota é fruto de sua vontade.
E nós, aqui, a tudo isso observar
Gaivotas e grãos de areia a voar...
Sobre seus movimentos, questionar,
Enquanto imersos no mesmo ar
O livre-arbítrio, nossa posse e condição
É o filho da vontade que há na gaivota,
É a vontade que passa pelo crivo da razão
Mas o Cosmos, com isso, pouco se importa...
Nosso planeta, como grão de areia em espiral
Orbita uma estrela, sem vontade ou razão
E como grão de areia, tudo parece tão banal
Perdidos na banalidade de nossa própria condição.
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divagações da meia-noite
CAMILA SILVEIRA STANQUINI

Era uma madrugada adormecida e a chuva caía lentamente, lavando as 
ruas imundas com o mesmo poder com que inundava a minha alma torpe. 
Limpava as terras e o céu, para então revelar um manto espectral, veludo 
enegrecido cravado de pequenos diamantes. Dentre todas aquelas migalhas 
de poeira cósmica cintilante, o tapete havia sido estendido. Perdoem-me, 
belas princesas, mas, desta vez, a Lua foi coroada como a rainha da noite. 

Em minha solidão, reverenciava-a, declamando poesias ao vento, leva-
das pela fumaça que emanava de meus lábios. Observei a Lua e ela sorria 
para mim, como um gato de Cheshire. Então, novamente, tornei-me Alice, 
em busca do meu mundo de Maravilhas. E todo o Universo carregou-se de 
sentido para mim.
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Poema que germina da gema,
És clara que vida aflora,
É tempo que evapora,
És sombra de outrora,
Pétalas belas,
Espinhos santos,
Cura.

meu poema
RENATA FARCHE ALVES
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autores

RAFAEL NUNES DE CAMPOS
São Carlos • EESC/Engenharia (Aluno)

“Nenhuma publicação ou participação. Atividade literária restrita ao meu círculo pessoal 
de amizades. Tempo de começar a avaliar minha literatura.”

VITOR HUGO DE OLIVEIRA
Ribeirão Preto • FFCLRP/Psicologia (Aluno/Doutorado)

“Venho escrevendo mais poemas ultimamente, mas também escrevo pequenas crônicas, 
como forma terapêutica de traduzir as intrincadas vivências emocionais pelas quais pas-
samos.”

EVELYN DIAS
Jaú • ESALQ (Aluna Pró-G)

“Nunca tive nada publicado. Escrevo por amor.”

http://dentrodemimvida.blogspot.com.br/

NATÁLIA RIBEIRO DA CONCEIÇÃO
São Carlos • EESC/Engenharia Ambiental (Aluna)

“Leitora precoce e amante de poesia. Sempre tive um grande fascínio por brincar com as 
palavras que, como diria José Paulo Paes, jamais se gastam. Publico alguns textos no blog 
que mantenho desde 2010 e outros deixo de molho na gaveta.”

http://inconstancy182.wordpress.com/

OSAME KINOUCHI
Ribeirão Preto • FFCLRP/ Física Médica (Docente)

Natural de São Paulo, capital, é físico e professor livre-docente da USP. Ganhou o prêmio 
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Nova de Ficção Científica de 1990 na categoria conto amador (“Projeto Mulah de Troia”). 
Teve seu conto “Demiurgo” selecionado no concurso literário FCdoB 2010-2011 e publicado 
na coletânea de mesmo nome pela Tarja Editorial. É autor de cerca de 50 trabalhos cien-
tíficos em revistas internacionais e artigos de divulgação científica na mídia nacional. É 
também responsável pelo Portal Anel de Blogs Científicos que reúne cerca de 250 blogs de 
divulgação científica e pelo blog pessoal “SEMCIÊNCIA”.

semciencia.haaan.com

WALTER F. VELLOSO JR.
Pirassununga • FZEA/ ZEB (Docente)

Coordenador do projeto “Almoço com Poemas” no campus de Pirassununga.

J. VITOR GUIMARÃES
Ribeirão Preto • FDRP/Direito (Aluno)

“Minha experiência com a literatura sempre foi algo muito íntimo. Minhas únicas ativida-
des literárias expostas assim o foram num blog particular, o qual somente alguns amigos 
muito próximos tiveram acesso.”

FELIPE A. PEREIRA
São Carlos • IAU (Aluno)

“Estudante de Arquitetura e Urbanismo, invento histórias desde pequeno, antes mesmo de 
aprender a arte da escrita. Participei do Programa Nascente da Universidade de São Paulo, 
no ano de 2013, e publico em blogs pessoais já há algum tempo. Atualmente sou produtor 
de conteúdo no site Player� de Podcast, Jornalismo e Multimídia, no qual escrevo notícias 
e reportagens.”

felpap@hotmail.com

MATHEUS FERNANDES GOMES
Piracicaba • ESALQ/Ciências Biológicas (Aluno)

“Desde minha 8ª série, costumo escrever poemas, textos, músicas onde procuro me expres-
sar. Tive um trabalho publicado no jornal “O Arado” (out/2013), que é editado pelo CALQ 
(Centro Acadêmico Luiz de Queiroz), da ESALQ (Escola Superior de Agronomia Luiz de Quei-
roz), universidade em que estudo. Alguns dos meus outros textos, eu posto no meu tumblr.

http://aosberros.tumblr.com/ 
matheus.fernandes.gomes@usp.br

LUCIANA NASCIMENTO
Ribeirão Preto • EERP (Funcionária)



��

“Quando menininha já gostava de poesia e foi só aprender a escrever que coloquei meu 
primeiro poema no papel — aos sete anos. Continuei escrevendo e algumas poesias minhas 
foram publicadas em coletâneas da escola em que eu estudava, quando eu era adolescen-
te. Sempre tive paixão por lidar com a palavra, escrita ou falada, em outras línguas ou na 
nossa língua mãe. Por isso estudei inglês, francês, espanhol, cursei jornalismo e tradução e 
dou aulas de idiomas. Escrevo poemas não por profissão, mas por prazer. Gosto da poesia 
do cotidiano presente em breves momentos da vida, nos detalhes que tornam nosso viver 
mais belo e fazem cantar nosso coração.”

lucianasoleilblog.wordpress.com

JULIO NUNES CAMPOS
Piracicaba • ESALQ (Aluno)

LEONARDO PEREIRA FRANCHI
Ribeirão Preto • FMRP/Ciências Biológicas (Aluno/Doutorado)

“Sou biólogo de formação superior, com doutorado em andamento em genética. Sempre 
busquei na Ciência respostas para perguntas complexamente simples, tais como: “O que é 
a vida?”; “Deus existe?”; “Por que estamos aqui?”. De fato, a Ciência não está preocupada 
em responder essas perguntas e a Filosofia está mais creditada a lidar com essas questões 
angustiantes. Assim, parto para a primeira experiência de produção literária com uma ba-
gagem de duas áreas conflitantes: Ciências X Filosofia.”

BEATRIZ B. SIMÕES
Ribeirão Preto • FFCLRP/Ciências Biológicas (Aluna)

“Ganhei o 1º lugar no Concurso de Poesias Bárbara Maix, em três edições. Sendo uma delas 
quando estava no 9º ano do Ensino Fundamental e as outras quando estava na 2ª e 3ª séries 
do Ensino Médio. Ganhei, ainda, com outra poesia, em 4º lugar no 2º ano do Ensino Médio.”

biabsimoes@gmail.com

CARLOS CORTEZ
Piracicaba • ESALQ (Aluno)

Participação VIII Prêmio Escriba de Contos.

CARLOS ROBERTO MACEDÔNIO
Piracicaba • ESALQ (Funcionário)

“Com relação à escrita, sou o criador do slogan do Projeto Piracicaba 2010, que é “Piracica-
ba 2010: Realizando o futuro”, concurso realizado em 2001 pelo projeto homônimo criado 
pela Caterpillar do Brasil. No Poeta de Gaveta 15, contribuí com dois contos.”

crmacedo@usp.br
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OTÁVIO TEDESCO
Lorena • EEL/Engenharia Química (Aluno)

2º lugar em Poesia no Concurso Literário Colégio Cristo Rei de Marília — 2011.

DANILLO YUKIO AMEOMO
Ribeirão Preto • FEA-RP/Administração (Aluno)

“Não possuo tais qualificações. Considero que sou apenas alguém que escreve. Não que 
realmente saiba o que estou a escrever, mas que, ainda assim, escreve. Quem pode ou não 
dizer se sou qualificado? Ou estou? Condição temível do tempo já que, o mesmo pode pas-
sar e nem se ver...”

dyukio@gmail.com

JANAÍNA DE GODOY GONÇALVES
Ribeirão Preto • FFCLRP (Funcionária)

Tenho participações em outras edições do Poeta de Gaveta.

MOYSÉS ELIAS NETO
Ribeirão Preto • FFCLRP/Ciências Biológicas (Pós-Doutorado)

Participações no Poeta de Gaveta — Volumes 10 / 11 / 16.

RAFAEL GIL DE CASTRO
Ribeirão Preto • FFCLRP/Ciências Biológicas (Aluno)

“Gosto muito de escrever poemas, mas ainda nunca havia participado de nenhum fórum 
específico para divulgação de meus rabiscos. Ministro aulas de literatura desde 2010 em 
cursinhos populares de Ribeirão Preto, o que contribui significativamente para aumentar 
minha paixão pela arte da escrita.”

EULÁLIA LIMA
Ribeirão Preto • FMRP (Aluna/Doutorado)

“Eu nunca participei de nenhum concurso.”

EDUARDO LEITE
Pirassununga • FZEA (Funcionário)

“Comecei a escrever muito novo, com menos de 12 anos. Sempre fui romântico e pensador, 
e a linguagem literária e poética sempre foi a melhor maneira de expressar e registrar meus 
sentimentos e pensamentos. Mas nunca tive qualquer atividade profissional na área, exce-
to esporádicas publicações em jornais.”
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duleite@globomail.com

J. FURINI
Ribeirão Preto • FCFRP (Aluno/Doutorado)

“Não tenho um currículo em atividade literária. Sou Farmacêutico-Bioquímico. Minha ex-
periência está baseada em atividades e publicações científicas. Sou um amante da poesia. 
Um escritor anônimo e solitário. Um autêntico ‘Poeta de Gaveta’.”

jfurini@usp.br

NATÁLIA CARVALHO PELLISON
Ribeirão Preto • FFCLRP/Ciências Biológicas (Aluna)

“Escrever materializa pensamentos e sentimentos.”

CAMILA SILVEIRA STANQUINI
Pirassununga • FZEA (Aluna)

“Escrevo amadoramente. Alguns trabalhos meus podem ser encontrados nas edições 18, 19 
e 20 do Poeta de Gaveta.”

RENATA FARCHE ALVES
Ribeirão Preto • FMRP (Aluna/Mestrado)

“Minha participação em atividades literárias até o momento não foi encaminhada para 
publicações. Vivência de produção autônoma e experiência leiga.”
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POETA DE GAVETA / Volume 21 – 2014

ISSN 1516-0513

Inscrições realizadas no período de 10 de abril a 23 de maio de 2014.

Total de 72 participantes com 168 trabalhos inscritos:

Bauru » 1 p – 3 t/inscritos
Jaú » 1 p – 3 t/inscritos

Lorena » 6 p – 14 t/inscritos
Piracicaba » 16 p – 39 t/inscritos

Pirassununga » 4 p – 10 t/inscritos
Ribeirão Preto » 39 p – 87 t/inscritos

Santos » 1 p – 1 t/inscrito
São Carlos » 4 p – 11 t/inscritos

Poeta de Gaveta é uma publicação anual de textos de poesia e prosa
produzidos por alunos, docentes e funcionários dos campi do interior da USP,

com etapas de inscrição e seleção. É editada pela Seção de Atividades Culturais
da Prefeitura do Campus USP de Ribeirão Preto – PUSP-RP.

Os textos publicados são de inteira responsabilidade de seus autores.
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