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O corpo fala, o corpo deseja, o corpo implode em uma linguagem que poucos ousam 

compreender sem se deixarem levar pela vergonha. Esta, desde o início foi uma das 

edições mais trabalhosas da Marinatambalo, sofri inúmeros bloqueios em redes sociais 

durante a divulgação, passei por inúmeros contratempos durante sua produção, o que 

me levou a um triste hiato na edição da revista. 

desculpas aos leitores e colaboradores d

edição, explicações de nada vão adiantar, mas o tempo todo eu estava me esforçando 

ao máximo para entregar uma edição linda a todos.  

vos o número mais ousado da nossa revista, composto por aqueles que não têm medo

de experimentar, sentir, mostrar o corpo. A carne é nossa natureza, então, que não 

tenhamos vergonha de nossos prazeres! 

 

Evoé! 
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EDITORIAL 
 
 
 

O corpo fala, o corpo deseja, o corpo implode em uma linguagem que poucos ousam 

compreender sem se deixarem levar pela vergonha. Esta, desde o início foi uma das 

edições mais trabalhosas da Marinatambalo, sofri inúmeros bloqueios em redes sociais 

divulgação, passei por inúmeros contratempos durante sua produção, o que 

me levou a um triste hiato na edição da revista. E sei que devo um grande pedido de 

desculpas aos leitores e colaboradores de revista que esperavam ansiosamente pela 

de nada vão adiantar, mas o tempo todo eu estava me esforçando 

ao máximo para entregar uma edição linda a todos.  Agora chega de espera! Entrego

vos o número mais ousado da nossa revista, composto por aqueles que não têm medo

de experimentar, sentir, mostrar o corpo. A carne é nossa natureza, então, que não 

tenhamos vergonha de nossos prazeres!  
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compreender sem se deixarem levar pela vergonha. Esta, desde o início foi uma das 

edições mais trabalhosas da Marinatambalo, sofri inúmeros bloqueios em redes sociais 

divulgação, passei por inúmeros contratempos durante sua produção, o que 

E sei que devo um grande pedido de 

revista que esperavam ansiosamente pela 

de nada vão adiantar, mas o tempo todo eu estava me esforçando 

chega de espera! Entrego-

vos o número mais ousado da nossa revista, composto por aqueles que não têm medo 

de experimentar, sentir, mostrar o corpo. A carne é nossa natureza, então, que não 

mantha de Sousa 
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ALESSA B. 

 

° 

PÊNIS-ZANGÃO 

 

Teu pênis, Zangão, 

copula na minha 

abelha-rainha. 

 

Pênis picão 

te mato na minha 

calcinha.  

 

° 

QUASE MORTE... 

Uma nuvem confusa me enevoa o olhar. 

Não ouço mais! Eu caio num langor supremo;  

E pálida e perdida e febril e sem ar,  

Um frêmito me abala... Eu quase morro... Eu tremo! 

(Safo de Lesbos)  

 

Quando teu membro em transe me recebe,    

Sugando meus vãos numa ânsia louca, 

Sinto em meu corpo tua intensa febre 

                                                           

1Nascida em Porto Alegre, reside atualmente no Paraná. Teve seu primeiro contato com a Poesia aos quatorze anos 

de idade, quando foi apresentada aos versos de Vinicius de Moraes. É formada em Letras Português/Inglês, com pós-

graduação em Teoria Literária. Atua como professora particular e revisora de textos, além de editar e-books e 

vídeo-poemas próprios e de outros autores para publicação na web, através de sua editora virtual, 

TrovartPublications&Entertainment, em parceria com o esposo Samuel Achilles, músico e poeta. Gosta de participar 

de Concursos Literários e possui dois e-books de poesia publicados na internet: Asas de Borboleta e Aphrodisiakos. 

Atualmente se dedica ao projeto Clube de Escrita Criativa CWB. 

Página: Recanto das Letras: http://www.recantodasletras.com.br/autor.php?id=63043 
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E a esse fervor me penso um tanto pouca... 

 

Teu falo em fogo, em fúria, firme e forte, 

Flamejando em meus flancos, frenesi 

Sou-te efeito túnel e quase morte, 

Frêmito ardente, a fremitar por si... 

 

Duas almas nucleadas em etéreo 

Perfazem num instante um ano-luz, 

Vagando sob as valas do Mistério... 

 

Esquecem na Terra seus corpos nus 

E desfraldando-se em mil planisférios, 

Espasmamos num Céu que em nós reluz... 

 

° 

VÊNUS EM COUROS 

 

Açoita-me – eu imploro –, açoita-me sem piedade. 

[...] Açoita-me, eu imploro, causa-me este prazer. 

(A Vênus das Peles, de Sacher-Masoch) 

 

Eu quero te açoitar o corpo inteiro,  

Qual Vênus sem pudores, só nos couros. 

Fazer os teus desejos, Cavalheiro, 

Em doses de sadismo suadouro.                  

 

  

º 

DA TOTAL ENTREGA 

 

Tendo comprometido o coração 

deu-se além, de modo mais complexo, 

a saciar-lhe o peito, o ego, o gosto, o sexo, 

sem haver se arrependido, então. 

 

Contudo, quanto mais ela se dava 

de novo, mais queria ainda se entregar, 

como, provando, viciasse o paladar, 

escravizando a alma, a mente e a palavra. 

 

E assim doou o pensamento após, até 

face a veemência com que partia o corpo, 

a ponto mesmo de lhe faltar o ar, também... 

 

matando a própria ambição, tal um aborto, 

querendo ser somente a sua mulher... 

agora e sempre, na hora do amor... amém! 
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ANA PAULA DOS SANTOS SOBRINHO 

º 

PACIFICADA 

Adorna meu colo com teus beijos de marfim 

com violência, me percorre; 

muralha intransponível. 

Deseja-me,  

incontido,  

incontrolável; 

pulsante e palpável 

em conjunção exata. 

Desfaleço e dissipamo-nos. 

 

º 

DELEITE 

Meu corpo feito de orvalhos e lírios, 

só de amor estremece. 

Busca uns lábios-solares, 

um ninho-celeste,  

um paraíso-galáxia.  

Colhe nos desertos as almas-nuas,  

carícias e luz. 

 

.  

 

  

                                                           

2 Ana Paula Sobrinho coroada em versos-solares, poeta corpográfica, verseja sobre os elementos ligados à natureza 

e ao cosmos elevados. Mineira de 34 anos, nascida em Contagem, com formação em Ciências Biológicas pela 

UEMG, transborda um misto de potência e leveza, ao pensar-se matéria além-corpo. A autora propõe em poucas 

linhas a infinitude das galáxias, um convite à naturalidade radiante que inspira a sua escrita. 

° 

COLHEITA 

À noite,  

Cobre-me de ouro no trigal, 

Enquanto o orvalho goteja. 

Colha as florações. 

Sou planta em flor 

rescendendo aroma de estrelas 

 

° 

ILUMINURAS 

Bordam-me o ouro-lírio das suas 

carícias aladas. 

Recrio-me corpográfica e 



 

9 
 

LUXÚRIA 

 

Confesso... 

eu te desejo como quem 

vem do deserto, 

com sede e fome de teu corpo 

assim... aberto, 

na areia exposto,  

oferecido só pra mim. 

 

Eu quero... 

te amar com a fúria irrefreável 

dos incestos; 

soprar palavras obscenas 

a cada gesto; 

beijar a rosa que transborda 

entre os cetins. 

 

Em secreto... 

tua boca inflama os meus sonhos 

mais perversos; 

meu corpo inteiro 

segue o cheiro do teu sexo, 

numa volúpia 

que parece não ter fim. 

  

VERBOS, POR TI 

 

Revelar-me, somente ante teu beijo, 

dócil ato que espero, em desespero, 

pois meu corpo te aguarda, novamente, 

na distância de alguma madrugada, 

para tomar-te em meus braços, 

linda amante... 

sem limites, sem tempo, sem ressalvas. 

 

Dominar-te suave, cravando dentes 

nessa pele em que já eriçam pelos... 

e se as mãos sufocam teus movimentos 

liberdade te chega por entre orgasmos... 

para fazer de ti, a minha mulher, 

loucamente a andar sobre meus rastros. 

 

Saciar-te os desejos mais ousados, 

batizar novas loucuras com teu nome, 

de tua carne jamais sentir-me farto, 

aos teus olhos ser rei, teu deus e homem... 

tendo sempre em teu amor 

meu (belo) horizonte... 

fonte eterna de augusta felicidade. 
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ANDRÉ LUÍS SOARES 

º 

REBELDE 

 

Teus mistérios me devoram 

e me transformam em compulsivo curioso; 

homem em fogo a desejar-te todo tempo, 

espantado com a cor do teu fascínio... 

mas sob teu domínio 

meu amor é furiosa tempestade. 

 

Liberdade é tolice que abdico, 

quero ser, por livre-arbítrio, 

tua propriedade... teu escravo. 

Vem satisfazer-se plena em mim, 

mas não conta sempre assim 

com essa leal passividade. 

Sou mesmo de veneta 

vez ou outra, sou rebelde amotinado. 

Tendo rabiscado cicatrizes na tua pele, 

deixarei mordidas em tua carne. 

 

Invertido assim o jogo de cartas marcadas 

entre a casa grande e a senzala, 

se à luz do dia, tu mulher és minha dona, 

quando, enfim, a noite acalma 

sou eu o amo de teu corpo, 

tu és minha mucama...  

servil, apaixonada. 

  

                                                           

3 Brasiliense nascido em 1964, estudou Economia pela Universidade Católica de Brasília. Em 2011 lançou 'Gritos 

Verticais', que lhe valeu o Prêmio Cláudio de Sousa de Poesia (Petrópolis-RJ). Em 2013 seu livro 'Os Irmãos Malês' 

venceu o Prêmio Novelas Históricas da Bahia (Salvador-BA). Em 2015 seu romance 'Sobre as Vitórias Que a 

História Não Conta' foi um dos vencedores do Prêmio Oliveira Silveira (MinC). 

º 

APEGO 

 

Tateando 

esse dorso, 

que provo na ponta 

dos dedos... 

sou teu homem, 

sou teu dono 

(exercendo a mais-valia), 

sem ter sono 

ou dar sossego: 

 

– Cai a noite, 

vara o dia 

(quem diria? 

A paixão 

virou brinquedo)... 

e me apego 

ao teu corpo, 
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AVARES DEL MAR 

º 

BOCAS 

As bocas, solícitas 

Não negam línguas, 

E se abrem, explícitas, 

Sedentas de outros lábios, 

Famintas de beijos. 

Desejos. 

Enquanto isso,  

A flecha, 

Num mergulho profundo, 

Atinge o alvo úmido. 
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BETO B.  

VIVER?! 

 

Como viver 

sem teu gosto 

na minha boca? 

Tua vulva me acha 

sem me perder... 

 

Como viver 

sem teu gozo 

na minha língua? 

Transtornada e 

longínqua 

do teu prazer... 

 

Só te penso  

arreganhada, 

inteiramente dada,  

aberta: 

nos foder! 

 

Vidas insuportáveis... 

 

 

 

  

° 

Amou como o Mar... 

Seduziu,  

depois te afogou; 

se o afogamento  

gerou uma morte de amor: 

torpor... 

 

Todo o gozo nada mais é  

do que uma morte... 

 

Neste momento,  

o do gozo,  

você morre!  

 

Naquele instante,  

mais que perto,  

você se deixa,   

se esquece,  

sai desta vida... 
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° 

Entre 

as tuas pernas, 

me encontrei, 

me salvei... 

 

Bem ali, 

me reconheci... 

 

Adorei teu mundo, 

teu gozo...  

Teu gosto... 

 

Vivi! 

 

 

º 

 

Lá na mesa... 

 

Nada sobrará! 

Te comerei lá... 

 

O amor? 

Sim! 

Será a nossa 

sobremesa... 

 

  

° 

 

No teu meio; 

irei inteiro... 

Sairei deste mundo! 

Sem tempo... 

Sem medo... 

 

Com coragem: 

 

só para o nosso olhar... 

 

° 

 

Transbordei! 

Me dei... 

Uma,  

duas vezes... 

Gozei! 

Nem saí; 

continuei alí... 

Dentro de tí!     
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CARLOS JORGE AZEVEDO 

CARNAL 

 

Os teus lagos azuis 

Diluiam-se nos meus, 

A maciez do colo 

Reacendeu a fogueira, 

Deslizei as mãos 

Pelas nádegas aveludadas, 

Arredondadas, ondulantes, 

Abriste-me, solícita, 

Passagens divinais, 

Desfrutámos cada milímetro, 

Termóstato hormonal ao rubro, 

Na avidez 

Da descarga simultânea, 

Desfalecemos 

E ressuscitámos 

Transpirando profusamente… 

 

 

  

                                                           

4 Carlos Jorge Gomes Azevedo, médico reformado, residente em Santa Marinha do Zêzere- Baião, tem publicados 

pela Chiado Editora os livros de poesia: “Alma a nu” em 2015, “Perdido em Meandros” em 2015, “Máscaras” em 

2016, “Fantasmas e Fantasias” em 2017 e “Sonhos e Estranhezas”  2017.Participou em Antologias(7) de várias 

editoras e em revistas. 

SONHO 

 

Adormeci sonhando 

No morno do teu seio 

Firme e desnudado, 

Os lábios sequiosos 

Procuraram o mamilo 

Saliente e expectante, 

Vi-te em corpo inteiro 

Nua, escultural, 

Avivámos nas línguas 

A fome da carne, 

Percorremos 

A seara esbraseante do outro 

E no limiar do clímax 

Ao som da música 

Do roçar dos corpos, 

Na ânsia do eternizar, 
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º 
BEIJO 
 
No amplexo do beijo 
Sofrego e desassombrado, 
No encantamento da entrega 
Dos seios fartos 
E da haste protuberante 
Ávida de encaixe 
Na fenda da luxúria, 
É ajustado 
Que na nudez dos corpos 
Festejemos 
Em total empenho 
A penetração da lança 
Na selva virginal 
No bailado doido 
Dos instintos… 
 
º 
FESTA 
 
Há na festa dos sentidos 
Algo de transcendental 
Quando brindamos 
Ao mistério da vida 
Ao mais primordial 
Dos segredos da existência, 
É na junção dos corpos 
Que desafiamos a aridez  
Do vazio e do nada 
E acendemos a luz 
Que ilumina o universo  
Na multiplicação 
E continuidade das espécies… 
Que na fraqueza da carne 
Encontremos força 
Para continuar a amar… 

  

º 
SÉMEN 
 
Grata recordação 
Picante e deleitosa 
Das investidas amorosas 
Em que soçobrávamos 
Aos apelos da carne… 
Tão bela e torneada 
A silhueta da mama 
E da bunda lustrosa, 
Tão vivos os arremessos 
Das bocas colando-se 
No desejo imparável 
De sentirmos o dardo 
Afundar na gruta voluptuosa 
E no êxtase dos sentidos 
Abrirmo-nos em sémen… 
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CAROLINE CRISTINA PINTO SOUZA 

º 

ROMÂNTICOS ARPEJOS   

 

O romance entrançado num compasso,  

Toques sinfônicos perante o luar,  

Dropes lábios envolvidos em laço,  

Árdua ligadura de desatar!  

  

Valsas das paixões (ritmo moderatto),  

Mimos sustenidos em tique-taque  

Ressoam a eufonia d'um mavioso tato,  

Danúbio lisonjeado pelo claque!  

  

Dengo em chamas, gélidas discussões -  

Intrigas num período semibreve,  

Retorno à clave em críveis pulsações,  

Consonância liquidada sem greve.  

Selinhos acústicos vagarosos   

Aglutinam os amores pegajosos!  

 

  

                                                           

5A paixão magnética pelo mundo linguístico contribuiu para Caroline C. P. Souza ser gratificada em instituições de 

ensino em diversas categorias tais quais narrativas, contos e roteiro de um curta-metragem vanguardista.Escritora 

em ascendência, foi vencedora do 32º Festival Poético de Cornélio Procópio e do 16º Concurso de Poesias da CNEC 

Capivari. Classificou-se em três Concursos Literários promovidos pela Editora Vivara Nacional. Elencou 

um sonetilho  à Iª Edição da Revista Literária Inversos, outro  na IIIª Edição da Revista Literalmente Intrigante e duas 

poesias questionadoras na Vozes de Aço - XIX Antologia Poética de Diversos Autores. Tem 19 anos e cursa o 

terceiro ano Ciências Biomédicas no Instituto de Biociências de Botucatu (IBB).  

º 

CABINE DE VAPOR   

 

Folhas sobre o outono resfolegado  

Descalços na grama, presos em um beijo  

Pianíssimo a um florescer oitavado,  

Glutões, devoravam-se como queijo.  

  

Embrulhados sob ardentes cobertas,  

Intumesciam o mordente apetite,  

Glissando sussurros - galante oferta  

Adrenalina à solta na ébria suíte.  

  

Vozes trêmulas nas faces em êxtase,  

Ritornellos amassos num furor:  

Cabelos mesclados, vulcânica ênfase,  

Suada coda, mago compositor.  

  

Lençóis paulatinamente molhados,  

Cariciavam-se com olhos fechados.  
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º 

SUTIL ENCAIXE  

 

Corpos desnudos em brando contato,  

Bemóis agitos, sopa enamorada.  

Rostos adjacentes - um termostato,  

Síncope de cochichos e risadas.  

  

Ouvia-se do irisante apartamento   

Espectador das íntimas junções   

Abrasadas em um tenuto momento,  

Concedendo uma erupção de sensações.  

  

Bocas com pimenta e mélea cereja  

Dedos sobrepostos - ardente estilo.  

Lumes olhos devoram de bandeja  

Do ínfero membro ao pulcro mamilo  

  

Staccato suspiros.... Livres.... Infrenes!   

Magnético ardor, súbita sirene...  

 

 

  

º 

PAIXÃO AROMÁTICA  

 

Dulcificada fragrância   

Deleitável e envolvente,  

Distinto feitiço ardente,  

Decifrável instância!  

  

Os toques em ressonância   

Oscilados e congruentes,  

O zênite subsequente -  

Oceano em extravagância.  

  

Riam dos frutos delirantes,  

Regozijos adjuvantes,  

Recurso (nula) demora.  

  

Aspiravam euforia  
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CLAREANNA V. SANTANA 

º 

BUCETA 

 

Pôs na boca 

como quem comia 

seu alimento. 

 

Beijou 

como quem matava 

a sede. 

 

A cada mordida 

adormecia... 

Friccionava 

a pele... 

derretia 

na boca. 

 

À um passo  

da coxa 

alimentava-se 

de carne, 

lubrificava-se 

de pele. 

 

 

 

  

                                                           

6 30 anos. Nasceu em Eunápolis-Ba. Mora em João Pessoa-PB há 11 anos. É antropóloga e poetisa. Tem suas poesias 

publicadas na página do Facebook: Clareamente. E coordena um projeto de poesias ilustradas, junto com a 

ilustradora Mariamma Fonseca, chamado VerPoesia. 

º 

SINTOMÁTICA 

 

Cavando 

o texto 

tácito 

Buscando 

o sentido  

prático 

Querendo  

o gosto 

fálico 

Sentindo  

o gozo 

rápido. 

 

º 

GÊNERO 

 

Intro-u 

Intrometi-o; 

Intra-re 

Intra-uterino. 

 

No Sexo... 

Sexo-feminino. 
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Cristina Medeiros 

º 

PRAZER ALÉM DO CORPO 

 

Sei que preciso sentir prazer 

Em tudo que faço 

Por menos sexual que seja o gesto  

Se não me tremer os úmidos músculos do entre pernas 

Não vejo o sentido 

Cada passo exige de mim prazer 

Mesmo que apenas em pensamento 

É ai que moram os meus pecados 

Os músculos da vagina tem tanta vida e pulsam tanto 

Quanto os músculos do peito 

E além do peito um terceiro caminho  

Sem definição humana 

Algo que sente um prazer diferente  

Indiferente a regras padrões ou posições 

Aos costumes normais 

Difícil entender, complicado ceder. 

Não 

Não há violência, dominação, submissão, nada assustador. 

Eu me derreto ao olhar 

Ao beijar 

Ao respirar a pele o corpo 

Tocar sem penetrar 

Arranhar sem marcar 

Dedilhar e encantar 

                                                           

7 Cristina Medeiros nasceu em 1983 em São Paulo, flertando com a música e as artes desde cedo se alimenta do que 

sente e regurgita o que não cabe em si sobre o papel e mais recentemente o teclado de um computador. Agora se 

arrisca timidamente mostrando seus jogos de palavras que naturalmente constroem uma beleza rustica e amadora. 
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Trocar de olhares com a porta dos desejos mais profundos escancarada em um jogo 

perigoso 

Olho nos olhos pensando em tudo o que desejo 

Buscando entender tudo que o outro deseja 

Mas sem ação 

Apenas a emoção 

Corpos nus olhos nus alma exposta 

Dominar apenas o desejo do corpo sem se colar no outro 

E sim, claro que eu anseio o sabor da pele. 

E claro que o belo brilha no reflexo dos meus olhos 

Mas o belo também não segue regras ou padrões 

Tantas belezas externas se perdem numa frase ou movimento na cama 

E tantas palavras que colocadas na frase e momento certo derrubam qualquer casca do 

corpo, excitando-me a partir da mente e não do entrepernas. 

O meu tesão gosta do belo mas goza do inusitado 

Faz me duvidar de quem eu sou 

Do que eu sou 

Pois sim sou mulher assim diz meu corpo, meus documentos. 

Assim disseram meus pais 

Assim disseram os médicos 

Assim provou meu filho quando veio ao mundo 

Claramente grita o espelho 

Nem mesmo o flácido de meu corpo esconde curvas e seios 

Minhas roupas e cabelo desleixado podem causar confusão 

Mas no básico sou mulher 

O que não me agrada, tampouco incomoda. 

Não me traz orgulho nem humilhação 

Por dentro não me sinto mulher, tampouco homem. 

Pouco ou nada me preocupa isso 

Sinto me ser 

Sinto que existo e sou 

Isso me basta 
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Minha alma não se apega a minha casca 

Entre as pernas tenho as portas de um  prazer humano 

Que quando atravessadas e se bem guiadas levam a outro nível de prazer 

Somente as portas, pois a fonte esta em meu espirito. 

E tantas outras portas, janelas e fendas orbitam em minha carne. 

Olhos, bocas ouvidos, mãos e nariz cada um dos meus sentidos e capaz de sentir e 

transmitir prazer. 

Eu existo  

Eu sinto 

Eu possua a maquina 

Eu sou a maquina 

A engenharia perfeita da natureza 

Maculada por anos de lavagens cerebrais 

Torturas cotidianas e subliminares 

Condicionada a buscar padrão 

Onde apenas deveria reinar a emoção. 
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Daniel da Rocha Leite 

º 

húmus 

 

 

tua pele 

minha pele 

 

terra do corpo 

 

fio de água 

planta que nasce em segredo. 

 

º 

sépia 

 

do verbo silêncio 

memória do mar 

solidão da língua 

essa pátina de sêmen nos meus lábios 

            

    tudo o que sabes do meu corpo 

    o arrasto das correntes marinhas 

 

    a palavra que possui a cor dos olhos fechados. 

 

                                                           

8 Advogado e licenciado pleno em Letras, com habilitação em Língua Alemã. Recebeu, em 2007, o Prêmio Carlos 

Drummond de Andrade / SESC-DF. No mesmo ano, também pelo SESC-DF, foi finalista do Prêmio Machado de 

Assis. Em quatro edições esteve entre os escritores do Prêmio de Literatura do Instituto de Artes do Pará, IAP. Com o 

romance Girândolas, em 2009, recebeu o Prêmio Samuel Wallace Mac-Dowell da Academia Paraense de Letras. 

Um livro de poemas e outros silêncios, Aguarrás (Edições do Escriba, 2017) é seu recente trabalho. 
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º 

a tua arte 

 

 

essa lâmina 

sangue obsceno 

 

  teu rio incenso 

tua água tecelã 

 

semovente verbo 

  meu rio incêndio 

 

submersos 

escrevemos no corpo 

 

cortes do silêncio na palavra. 
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David Xavier 

º 

Me cospe  

Me lambe os tornozelos 

Dedos, ombros 

Quando está vazia 

Me larga e se esconde 

Quando se enche do mundo 

me acolhe 

Quando é lua 

Me transborda 

Me embriaga 

Me traga 

Me leva 

E quase não me traga 

Mas abusa-me 

° 

 

NOITES IGUAIS 

 

Peguei o setembro 

Mirei-o com força e sangue 

Lágrimas caíram 

Atordoaram os olhos do mês 

com suor e sal 

Rasguei-o em pedaços. Pensei. 

Mas não, só embolei 

Com toda a força de meu punho. 

Minhas veias já saltadas 

se dilataram tropicalmente 

                                                           

9 Poeta, programador, amante de música e nordestino. 
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Então outrora, outubro. 

 

 

Vejo carregado de flores. Algumas. 

Respiro melhor. Acredito. 

Tomei-o nos braços 

Belo encaixe do cheiro 

com meu farejar 

Marejei de esperança. 

O desespero não parece mais 

me emocionar 

Tentei tocar todos os pelos 

desse tal outubro de primavera 

no sertão do meu peito 

Depois nos olhos também 

tua íris gracejei 

Primavera, não é de hoje que 

és continuação da vida. 

Tem cheiro úmido de Clóris 

na minha boca 

Outubro está guardado em meu bolso 

e em todo cinza e verde da cidade 
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° 

Até onde cabe amor 

Cabe em algum lugar 

é de caber? 

de ver passar? 

ou só de sentir? 

de ver no cinema? 

ou de ouvir falar? 

Mas em algum canto 

hei de caber 

sensível 

gorduroso 

alcoólico 

e como cabe 

Às vezes nem tanto 

por vezes 

não nos deixa terminar um poema 

ou um flerte qualquer 

Parece esperar um momento 

que parece não existir 

amor romântico 

Fraternal 

louca 

instensa 

E mente 

Arde e atenua 

é gosto 

estranhos sabores 

por teu ombro 

joelhos, mãos 

Sabor de veredas 

  

º 

Chama-me de meu bem, 

Traga-me afagos, 

doce ternura, 

finca teu corpo 

 

Teu cabelo parece sufocar 

Chama-me de louco 

Manda-me “passear” 

 

Não baterei a porta 

Chame-me de teu, bem 

Teu ombro e teus seios 

têm o sal 

E minha boca querendo  

devorar tudo onde onde 

alcanço 

 

Chama-me do que quiseres  

nesse tom de desespero 

Invasão generalizada 

Não tenho bandeira branca 

Sou fronte à ti 
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Evandro Alves Maciel 

º 

OVERDOSE.: 

 

Descansar meus olhos  

nos vales do teu corpo,  

para ser gentil.  

 

Consumir-me em brasa  

no denso fogo de tua gruta,  

para ser veraz.  

 

Encontrar-me vivo  

na perdição que é tua carne,  

para ser exato.  

 

Mastigá-la,  

engoli-la  

e vomitá-la,  

 

para ser amor. 

 

º 

AMOR.: 

 

eu te amo 

como quem esquece a chave 

e só se lembra 

do que ela guarda 

                                                           

10 (São Paulo, 1980). Poeta, graduando Filosofia pela Faculdade de São Bento, de São Paulo e fotógrafo amador. É 

autor do livro de poemas “Veneno de Ornitorrinco” (Ed. Patuá, 2016). 

º 

OVERDOSE II.: 

 

O cheiro do teu rumor  

entrou por minha espinha,  

desde baixo até em cima;  

é ele agora o que sustenta meu tronco  

e me transforma a rima. 

 

Fabriquei os meus olhos  

com a avidez de tua carne,  

e do fundo de minha mansa cegueira  

mesclada à superfície de tua pele,  

juro que me tornei vidente. 

 

Esperava, esperava,  

desesperadamente  

tua boca ruir a minha língua dentro dela  

e ver se desmanchar a minha fala. 
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quando vê - 

espelho avesso  

- aquilo que mais detesta. 

 

eu te amo 

sendo um só silêncio 

irrompido 

como fanfarra 

aos seus ouvidos 

mal achados 

e destreinados para a música. 

 

tu me amas 

 

como quem ama aquilo 

que um dia esteve em sonho 

no horizonte alicerçado 

sobre o pó 

de suas tristezas 

- é de dar pena. 

 

tu me amas 

sendo um só ruído 

deslocado 

feito as asas truculentas 

de uma abelha estranha 

ao próprio zumbido 

- é de foder... 

 

...e só!  

porque mais que isso, 

seria suicídio. 
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º

 

A SANIDADE.: 

 

Dizem-me louco 

e eu mesmo o afirmo: 

sim, sou louco. 

 

Porque amo  

o amor possível 

e desejo  

com meus dentes, 

todos eles. 

 

Talvez a sanidade 

esteja acostumada 

a um amor postiço 

e falho 

 

onde baste um beijo na testa 

uma ave maria antes do sono 

e, sobretudo, a certeza 

de que nenhum risco 

seja efetivamente assumido. 

 

Se o que desejo 

é a língua intransigente 

sugando o fel 

dos dissabores 

 

Se o que desejo 

é a trama enlouquecida 

do meu pau -  

um dissidente 

alucinado 

e inconsequente 

- em meio ao lago 

do teu cerne 

 

fremente, irracional 

gozando os píncaros 

daquilo que se supõe 

mas não se põe, 

o louco não sou eu, decerto. 

  

Ou quem sabe 

eu seja o doido 

varrido para baixo do tapete 

 

permanecido 

em seu miasma 

em ritmo próprio 

e dissoluto; 

 

um súdito  

interminável 

rendendo rendas 

à rainha 

mas que loucura mais desejável.: 

 

diz meu diabo 

diz meu deus 

diz meu anjo 

caído ou erguido 

tanto faz...
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da minha loucura  

brota uma sinfonia 

 

da tua, 

um eu sou! 

 

que seja! 

cada um que enxergue seu palmo. 

 

o meu é longínquo e largo 

disso sei, 

 

amém, 

amém Om 

adieu! 

passe bem. 

 

eu tenho ouvidos 

que ouvem 

e uma boca 

que morde 

 

se teme isso: 

 

não diga que o louco seja eu... 
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Felype Rangel Sales 

º 

SUTILEZAS EM TOQUES IMAGINÁRIOS 

 

 

Beijei tua boca, sem lhe tocar 

Nos primeiros momentos do dia, meu coração se inclina por você, logo sinto o teu 

aroma idealizado pela paixão à perpassar na cama 

E em todas às noites, transamos, mas somente minha mão e minhas fantasias são 

companheiras de erotização 

Você pense em mim, e eu em você...  

Nessa doce e azeda solidão, partilhamos os nossos vazios 

A distância é sufocante, mas o desejo ardente queima nosso corpo juvenil e nos dar 

esperanças 

Morreríamos pelo amor, mas já morremos pelo desejo 

Tropeçamos no comodismo diante de nós 

Fomos vencidos pelos quilômetros 

A esperança já estava morta 

 

  

                                                           

11 Universitário, poeta, aspirante à escritor e capixaba. 
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Lucas Túlio Pereira 

º 

AS MÃOS ENVELHECEM PRIMEIRO  

 

A palavra de língua espanhola follar 

em nosso português significa foder 

A pronúncia e a grafia da palavra follar,  

aproximam-se, repare, de folear  

 

há um certo erotismo em folear  

um livro, primeiro em abri-lo  

e então acaricia-lo levemente 

usando vez ou outra saliva 

uma dança: das tuas células à celulose 

só o acasalamento de fato não ocorre   

a ciência afirma que o sexo rejuvenesce 

mas as mãos envelhecem primeiro 

 

  

                                                           

12 Lucas Túlio Pereira, Belo Horizonte - 1994, é estudante de Letras. Tem textos e poemas publicados nas revistas 

Philos, Zzzumbido, Subversa entre outros blogs da internet. É autor dolivro“A cinco minutos de tudo” (Editora Patuá, 

2017, no prelo). 
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Luciana Brandão Carreira 

º 

INCORFLORAÇÃO 

 

sangue e seiva escrevem-se tinta 

no outro que és tu 

leitor carnívoro à flor da pele 

que trazes contigo o poema na folhagem do corpo  

 

terra e carne 

agora te leem 

 

elas têm a boca aberta 

e a elas serás devolvido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

13 Luciana Brandão Carreira é poeta e ensaísta, psicanalista e psiquiatra, doutora em Psicanálise pela UERJ com 

doutorado sanduíche na Université Paris XIII, França. Realizou pós-doutoramento em Estudos literários no Instituto 

de Literatura e Tradição (IELT) da Universidade Nova de Lisboa, Portugal, e segue pesquisadora da rede 

internacional de pesquisa Escritas da Experiência (cnpq). É professora adjunto da Universidade do Estado do Pará 

(UEPA), supervisora clínica no Ambulatório de Saúde Mental do Centro de Ensino Superior do Pará (Cesupa), onde 

também compõe o corpo docente do Mestrado em Educação em Saúde. É autora dos livros ‘Entre’ (Verve, 2014), ‘Os 

tempos da escrita na obra de Clarice Lispector – no litoral entre a literatura e a psicanálise’ (Cia de Freud, 2014) e 

‘A letra da Água’ (Pakatatu, 2017), com vários artigos publicados em revistas literárias e de psicanálise, além de em 

antologias. Foi contemplada em 2016 com o prêmio Carlos Drummond de Andrade de Literatura, concedido pelo 

Sesc do Distrito Federal, na categoria Poesia. É componente ativo do núcleo editorial da Revista de literatura 

Polichinello e colaboradora da Revista Caliban. 
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º 

VERTICALIDADE 

 

a fome nos arremessa  

à parede 

 

 

tronco  

e  

trepadeira 

 

vergas 

vertes 

 

 

eu desabrocho orquídea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

º 

PESO NUVEM 

 

 

Quanto vale 

uma libra de carne 

no mergulho extremo 

do peso 

no oceano dos sopros? 

Qual a tara da vida, 

a carga na balança, 

situado ponto puro 

onde ejacula a luz 

nos corpos? 

Marcada voz que nomeia, 

estrangeira, 

a atração gravitacional da 

Terra à carne 

no laço ao espírito, 

essa erótica força exercida por 

um corpo 

sobre qualquer superfície que 

se oponha à sua queda, 

o produto da massa 

multiplicado pela magnitude 

da aceleração  

provocada pela saudade, 

tal a pintura de Chagall 

que abole o negro e permite  

no azul o voo, 

estado de brilho livre 

que se compartilha a dois. 

 

Os poemas aqui publicados são todos do livro 

A letra da Água (Editora Pakatatu, 2017), da 

poeta Luciana Brandão Carreira. Trata-se do 

terceiro livro da autora, contemplado pelo 

edital de Seleção Pública de Patrocínio do 

Banco da Amazônia 2017. 
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Marcela Aurelio Dias 

 

º 

TUA 

 

Olho  

Te olho  

Beijo  

Entrelaço meus dedos nos seus cabelos  

Te olho  

Deito  

Me cobres o peito com teu peito  

Meu ventre com teu ventre  

Te olho, te sorvo  

O olhar, os lábios, o peito a pulsar  

Me beijas  

Danças comigo  

 

  

                                                           

14 Carioca expatriada, 34 anos, lésbica, leonina de sol e ascendente, psicóloga de formação e curiosa por natureza, 

poetisa recém “desperta”, intensa até quando fica calada. 

Teus lábios no meu pescoço  

Seios, costelas, ancas  

Me olhas  

Te permito  

Me sorves  

Te serves de mim  

Meus dedos nos seus cabelos  

Te olho  

Envergo  

Me entrego  

Respiro  

Me cubro com você  

Te beijo, te olho, te abraço  

Me entrego  

Não nego 
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° 

 

Gosto do seu gosto 

Gosto de como seu quadril se ergue 

Seus gemidos se espalham pelo quarto 

Suas pernas tremem 

Você clama meu nome 

Suas mãos agarram o lençol 

Suas pernas comprimem minha cabeça 

Você me olha 

Meu nome vem em um gemido 

Seu néctar escorre 

Me lambuza o rosto 

E gosto ainda mais do seu gosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

º 

 

Vem, morena 

Cobre meu corpo com o seu 

Cobre meu sexo com o seu 

Me beija 

Rebola esse quadril 

Me deixa louca de tesão 

Como só você sabe 

 

Vem, morena 

Me olha com cara de safada 

Esse olhar que me encharca 

Junta seus gemidos aos meus 

Entrelaça seus dedos nos meus 

E rebola 

 

Me beija 

Sussurra meu nome 

Me brinda com seu néctar 

Pulsa comigo 

Deita, adormece 

Vem, morena 
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Marcos Samuel Costa 

 

º 

ORIFÍCIOS TRANSLÚCIDOS 

1 

 

Pelos bordados por uma tarde – (des)ensinamentos  

a João, lição de como abrir o cu, 

o menino molhado de tarde lambia o suor caído do 

vespertino corpo de seu amargo desejo 

 

os dois experimentavam a experiência de florir 

no sêmen da gimnosperma alarida/apaixonada, 

o cu atrativo do ser – mofa móbile   

 

(nauseabundo na estranha carne ou apenas a transposição de lágrimas erradas 

erradaserradaserradas do diabo do amor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

15 Marcos Samuel Costa é natural de Ponta de Pedras - Ilha de Marajó - Amazônia brasileira. Atualmente cursa 

Serviço Social UFPA e mora em Belém do Pará. Vive perdido no caos da cidade grande e entre livros de poesia. É 

membro correspondente da Academia de letras do sul e sudeste paraense e da ASPEELPP-DJ. Autor dos livros: 

Sentimentos de um século 21 (Multifoco Editora, 2014),Titulado amor (editora Literacidade, 2014), em coautoria 

com dois amigos: Interpoética(Big Times editora 2015), Uma semana de poesia (Editora Penalux 2016). 

 



 

 

 

º 

2 

 

Ligação amável do corpo masculino 

 

A) Há duas bolas entre as pernas 

B) Duas pernas a sustentar o corpo 

C) Apenas um corpo  

D) O sexo vivo, um pênis 

E) Um cu e o deserto  

 

Antes de sair de casa Thiago 

a estrada criva no olhar a sonolência, matou um cachorro na estrada.

pontooutropontopontooutroponto... a margem do esquecimento o outro 

a sofrer dor de ausência – vomitou antes outras serpentes malignas 

que tornam meu corpo pec

 

(sândalos sândalos sã... & a morte de um garoto/meio, meio bicha, tinha que sofrer, é 

desamor) 

 

 

º 

3  

 

desses segredos nefastos de amor 

38 

Ligação amável do corpo masculino  

Há duas bolas entre as pernas  

Duas pernas a sustentar o corpo  

O sexo vivo, um pênis  

 

Antes de sair de casa Thiago despiu-se – saio sem medo, 

a estrada criva no olhar a sonolência, matou um cachorro na estrada. 

pontooutropontopontooutroponto... a margem do esquecimento o outro 

vomitou antes outras serpentes malignas  

que tornam meu corpo pecador  

(sândalos sândalos sã... & a morte de um garoto/meio, meio bicha, tinha que sofrer, é 

desses segredos nefastos de amor  

pontooutropontopontooutroponto... a margem do esquecimento o outro  

(sândalos sândalos sã... & a morte de um garoto/meio, meio bicha, tinha que sofrer, é 
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o escuro é o maior de nós – o cu   

 

 

 

º 

4 

 

Foi quando todos fecharam os olhos para nós, 

entre folhas vazias de compêndio e o barro mecanizado  

que olhei para teus pelos frágeis na barriga, relva insalubre, 

calcificada pelo sal,  

 

teus lábios grandes – minha respiração acelerava  

o processo em ti, ser homem e não serhomemenão 

bunda sentada sobre o pênis... pênis a fixa sobre a bunda, 

mãos corriam rapidamente no corpo, mãos muitas mãos e nenhuma mão 

mãos e muitas outras mãos – ah... saia de nós        
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Maurício Simionato 

º 

NAZARÉ NO IGARAPÉ 

 

Num relance 

Teu olhar tornou-se cristalino. 

Ao ver toda aquela água cor de terra correr. 

Tiraste de imediato o manto azul claro 

Com bordados cravejados 

Rendas em oferendas 

Lantejoulas latejando vida 

Nas costas, um desenho de cálice dourado brilhava ao sol. Segurado por dois anjos. 

Pedras brilhantes simulam molduras ArtDecó ao refletirem os raios deste exato 

momento.  

Boca entreaberta, refrescada pela brisa que lhe encobria os lábios encarnados de 

prazer. 

Sorriso digno de uma santidade trans em transe. 

Deixaste a coroa de flores de lírio 

Em cima da pedra, que lhe serviu em êxtase.  

Um fio de suor lhe escorreu pelo pescoço 

Nazaré, 

nua ficou.  

Sem um naco de nada. Simplesmente Alada.   

Prontinha para entrar no igarapé 

Foi com fé. 

                                                           

16 Nascido em Assis (SP), em janeiro de 1973, e morador de Campinas (SP), Maurício Simionato é graduado em 

jornalismo pela PUC-Campinas e cursou pós-graduação em Comunicação e Marketing. Começou a percorrer 

redações em 1993. Trabalhou como repórter em alguns jornais impressos de Campinas e São Paulo, entre eles no 

jornal Folha de S. Paulo, onde fez reportagens por 12 anos. Foi correspondente do jornal na Amazônia, morando em 

Belém (PA) por quase três anos. No final de 2012, passou a trabalhar em uma nova vertente na carreira: assessoria 

de imprensa. Em 2012, lançou o livro de poesias Impermanência (escolhido pelo Fundo Municipal de Cultura de 

Campinas). Em 2017, lançou o livro de poesias Sobre Auroras e Crepúsculos (Editora Multifoco). Maurício também 

é colecionador de vinis desde a adolescência. 
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O bico teso do peito aprumou-se, promulgando a primavera. 

Pés envolvidos pelo lodo que lhe sagrava à beira do mundo. 

Entraste aos poucos, primeiro com a ponta dos pés. 

Peixes acaris neons desentocaram-se afoitos 

Das entranhas das rochas subaquáticas para lhe beijar os tornozelos. 

Murmuraste uma melodia Carimbó ao vento.  

Ensaiaste alguns passos no contratempo. 

Seu pau, radiante, cintilou por instantes ao agraciar a superfície das águas. 

Bronzeada, a bunda em brasa revelou-se discretamente ao inclinar-se num sublime 

mergulho certeiro. 

E todo um céu se abriu em nuvens.  

Tu vens.  

-- Vens? 

Veio então um tesão que lhe irradiou pela espinha. 

Pra lhe fazer gozar,  

Deixando-se levar pelas correntezas  

Até algum mar.  

 

º 

BROTA-SE EU 

 

Sou algo que brotou do chão, aos seus pés. 

Que se aprumou entre os teus dedos, irrompendo o dia. 

Contornou o peito do pé, 

Comprimindo levemente as veias. 

Abraçou-se ao tornozelo, 

Sentindo como um punhal o toque dos ossos salientes,  

Resvalando-se ao tendão, como quem sufoca a multidão. 

Na canela lisa e brilhosa, deslizou para o alto. 

Suprimiu-se por trás dos joelhos, e deparou-se com um intrínseco jogo de espelhos, 

Entrando no território da coxa, lhe sorriu em cores. 

Sugou por alguns instantes a seiva fugidia, com gosto de ferrugem, da artéria femoral, 
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Escalando com destreza,  

Poro por poro,  

Que se sobressaem na contraluz ao redor da nádega direita,  

Depravou-se de arrepios insuspeitos. 

Ao passar pelo feixe de terminações nervosas, entre os pequenos lábios,  

Triscou-lhe a ponta da língua, fazendo soar uma onda de calor, 

Seguida por um estampido trêmulo de agudeza aveludada. 

Sobrevoou o umbigo, em silêncio,  

Agarrou-se às costelas, imaginando aquarelas. 

Camuflou-se entre os seios, num intervalo de piscar de olhos,  

E sentiu o pulsar da aorta, indicando uma corredeira, 

Logo após saborear-lhe as saboneteiras. 

Atrás da orelha esquerda, ouviu teus segredos, sem tê-los. 

Entrelaçou-se entre mechas de cabelos com laços de fitas de todos os matizes. 

 

 

º 

ARMADILHA 

 

 

Baforadas de feras  

E seus odores de relvas. 

Como maças no espelho 

Ouço rumores 

Do vermelho que há em mim. 

 

E a longa cauda que se arrasta  

Em meio à floresta, 

Cria da trilha 

Um novo caminho 

Para a armadilha,  

Que nos resta. 
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Rafael Alexandrino Malafaia 

º 

OS MUROS DAS IGREJAS COMO LUGAR PERMANENTE DO ANÚNCIO DA BOA 

NOVA 

 

Quantos casais estão abraçados agora? 

Quantas gurias de cabelos vermelhos despidas em camas: 

Abraçadas por Seus homens? 

Abraçando Seus homens? 

Prefiro Vos ter dormindo ao alcance de meus olhos enquanto chove 

E/ou à meia-luz 

Mas não à luz verde do ar-condicionado. 

Quantas mulheres de cabelos vermelhos descritas em muros e murais 

Seminuas e/ou à meia-luz 

Idealizadas e sacralizadas? 

Como não Vos sacralizar despida em um leito? 

Subir de Vossos pés a Vosso nariz 

Fazendo-a voltar, de meus lábios a virilhais Vossos, ao Paraíso ao qual pertences... 

O Paraíso Vós... 

Paraíso Vosso Corpo 

Paraíso Vossos Beijos 

                                                           

17 Licenciado em Letras Alemãs pela Universidade Federal do Pará, mestrando em Hermenêutica das Linguagens da 

Religião no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da Universidade do Estado do Pará. (Pretenso) 

Poeta. (Pretenso) Contista. (Pretenso) Guitarrista. Tradutor. (Pretenso) Anárquico. (Pretenso) Niilista. (Pretenso) 

Cínico. Sempre questionador! Cínico, intolerante, intolerável, questionador, questionável, doente mental, (nem 

sempre) lúcido, (nem sempre) presente, (nem sempre) ausente, (des)interessado, leve como um bloquete de concreto 

armado, inquieto, festeiro, andarilho, essas coisas. O resto só conhecendo mesmo. 
18 Poema escrito no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da Universidade do Estado do Pará, 

durante aulas de Tópicos Temáticos I, Prof. Dr. Etienne Alfred Higuet) e 20 (Seminários de Pesquisa, Prof. Dr. 

Douglas Rodrigues da Conceição). 
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Paraíso Vosso Bem-querer 

Paraíso Vosso Amor. 

Entendo estar Convosco despida (ou não) à luz (ou não) 

Um meio-termo entre Hierofania e Hierogamia 

E Todos em Si mesmos. 

Não nutro a pretensão de ser salvo por deus algum, mesmo apesar de rezar e pedir e 

clamar a tantos 

Todavia creio estar a tais portões 

Estando em Vossa presença 

Por Vossas Fé e Crença inabaláveis e inesgotáveis 

Tal como de minha Mãe são. 

Se for salvo, sê-lo-ei não mais pelo Judô e pela Literatura 

Mas somente pela Poesia e pelo Poema 

Se é somente Se 

Ela e Ele tiverem o poder de salvar alguém de e no Fim. 

E, quando Vos fazeis presente, 

Não existe Salvação, Perdição, Comunhão e Quaisquer-Artes 

Nem Mundo nem Tudo nem Nada ou Vazio 

– Existe somente 

A Graça de Vosso Sorriso 

A Doçura de Vossos Olhos 

A Ternura de Vosso Toque 

A Melifluidade de Vossa Voz 

A Afabilidade de Vosso Contato a mim... 

E então um dia 

– insofismavelmente e indubitavelmente um dia – 

Tal qual Minha Mãe 

Tal qual Outras-Anteriores-a-Vós 

Redimida e Sacra e Escolhida 

Ascendereis aos Céus e Lá, junto a Elas, incessantemente fulgurarás 

Enquanto eu, infindavelmente aqui condenado a permanecer por minhas Crenças e 

Pecados e Sofrimentos, 
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Interminavelmente e Perpertuamente e Incessantemente 

Apreciar-Vos-Todas-ei 

Tal como mirar a Lua 

Sem Jamais alcançar 

novamente 

E cair em Suspiros e Amores e Arrependimentos 

infindamente. 

 

º 

TIARAS DE CONCHAS E FLORES E FOLHAS 

 

Tiaras de conchas... 

tiaras de flores... 

tiaras de flores... 

flores coloridas, flores de diversas cores: 

flores mortas, folhas mortas 

flores e folhas 

e conchas 

conchas que trazem o mar cantar em seu idioma 

como o mar canta em seu próprio idioma 

o quanto Vos quero 

o quanto Vos almejo 

desejo, desejos, desejo de Vós, desejo de Vós toda 

mesmo apesar 

apesar 

de: indiscutível inegável inquestionável 

indiscutivelmente 

inegavelmente 

                                                           

19 Escrito em 19 de abril de 2017, no Programa de Pós-Graduação da Universidade do Estado do Pará, durante aula 

de Tópicos Temáticos I – ministrada pelo Prof. Dr. Gustavo Soldati Reis. 
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inquestionavelmente 

todas as Mulheres me interessarem 

Umas mais... Umas menos... 

Algumas é “é Mulher? ok, ótimo!” 

Outras “uhum, aham, ok, ‘tá (eu passo)...” 

pois a Mulher e o Ser Feminino 

– a meu ver e entender – 

é o inexorável ápice e projeção do Belo artístico 

enquanto conceito e ideal e estético 

e interpretado como Perfeição e Harmonia perpetuamente irreprodutíveis em si 

mesmas. 

tal qual Herr Professor Campbell observa e aponta 

quanto Vos vi da primeira vez 

meu coração disse-me ser Vós... 

Vós enquanto meu outro eu... 

assim como o supracitado teórico pontua sobre uma luz cintilar e algo no individuo 

lhe dizer 

quem é a pessoa certa 

e... aconteceu... 

eu vi esta luz a priori no verde de Vossos olhos 

a completar em Vossos traços e contornos 

e finar em Vosso sorriso e voz. 

cantareis 

de mãos às minhas 

podereis cantar para mim 

de nariz colado ao meu 

e nós dois de testas coladas 

e tiaras adornadas 

                                                           

20 Do alemão “senhor professor”. Na língua alemã, todos os substantivos começam com letra maiúscula. Ademais, 

enquanto „Lehrer“ é o professor de ensino básico (feminino „Lehrer“), „Professor“ já é o professor no ensino 

superior (feminino „Professorin“). 
21 Joseph John Campbell, (1904-1987), estadunidense mitólogo e estudioso de religião comparada. 
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quando enfim e finalmente 

nossos espíritos e vontades e compromissos 

tornarem-se Unos 

transmutarem-se 

alinharem-se 

convergirem-se 

em 

Um 

Só? 

 

º 

[POEMA SEM TÍTULO] 

 

Eu não sonho somente Contigo somente deitada nua em minha cama dormindo, como 

se não houve a posteriori e a doravante a conseguinte 

Também nua pós o banho, com a toalha nos cabelos, escovando os dentes, apoiada a 

uma mão “a pia 

Inclusive sentada a um piano, tocando FooFighters  ou Adele, ou seja lá o que tiveres 

em mente. 

Ah, mas eu também sonho-me com a cabeça pousada em Tua barriga e Tuas mãos em 

minha barba 

Cantando paulistanamente-sulriograndensemente“Aquarela” ou “Regra Três”  ou 

“Rosa” ou algo tão/ mais antigo e não a nós contemporâneo. 

Mas então e enfim e finalmente 

posso/poderei 

beijar e lamber e chupar Teu corpo começando 

pela barriga? 

Deixar vermelhidões e marcas 

(comprovação de que lá – em Tu – estive) 

para que queimem durante 

banho e vestires. 

Banho e Vestires –  
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poderia eu banhar-Te e vestir-Te 

poderia: 

despir-Te, gozar-Te, banhar-Te e enfim vestir-Te? 

poderia ouvir-Te rindo entre “ah’s” e “oh’s” e “hum’s” e “hm’s” reginaldorossianos  e 

wandianos  enquanto minha boca e barba desbravando teu corpo desnudo? 

Não somente desejo, mas quero fervorosamente podes: 

subir com minha boca e barba e nariz de Teus pés por Tuas pernas até Teu queixo e 

orelhas e pescoço 

deixar não somente marcas de mordidas e chupões e apertos e dentes pelas estradas de 

Tua pele alva 

e, consequentemente, Te deixar com a barra de coragem no zero para sair de casa ao 

veres as marcas no espelho – não querer sair do quarto, a ponto de sair de 

burca, pois não somente Teus pais e também o resto do mundo: 

“Que marcas são estas no Teu pescoço?” 

“Nos Teus ombros?” 

“Nas Tuas pernas?” 

“Nos Teus braços” 

(Tua[s] resposta[s]) “Er... Hum.. Ãhn... Ah... Bem...” 

Por fim e Enfim e Finalmente não vejo a hora de conhecer Teus seios e barriga e virilha 

e boceta e ancas e quadris, 

Teus ombros e costas e pescoço e boca e cu – 

colocar a língua neste a ponto de cravares as unhas em colchão e pedras, 

girares os olhos como frangos fazem em uma televisão de cachorro, 

gemeres tão alto que acordes Teus pais dormindo no outro extremo da casa...! 

(Fazer o possível e o impossível para) fazer-Te gozar tanto a ponto de não conseguires 

levantar da cama, cara no colchão molhado de suor e sem forças às pernas e 

até mesmo pensar! 

Mas então... Quando? 

Quando nós Enfim e Finalmente Resultado e Produto? 

Cadeia carbônica heterogênea fechada? 

Quando então Enfim e Finalmente não mais Sonho e Idealizar e Querer-Querência: 

minha cabeça pousada em Tua barriga e Tuas mãos em minha barba? 
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Rafael Mariano Gomes Canedo 

º 

ALELUIA 

 

Não me importo se sou imoral, 

Assumo que gosto mesmo de foder várias garotas! 

Sei que elas sofrem,  

Porque minha ejaculação é extremamente demorada, 

E eu meto com brutalidade... 

Tenho uma inestimável fama, 

Moças de países diferentes querem foder comigo! 

Moças solteiras, casadas, virgens, sedutoras... 

Transo com muitas, mas antes advirto-as: 

Que não devem ter compromisso nas próximas seis horas, 

Que devem estar devidamente alimentadas, 

Que devem me deixar penetrar à vontade... 

 

Adoro romper orifícios, quando vejo um acessível  

Endureço meu pau, e adentro... 

Meu órgão é um conquistador de vagina, 

As moças dizem que minha foda é inesquecível! 

Todas ficam ofegantes, sou selvagem nos meus movimentos, 

Revelo-as o poder que carrego em meu pau... 

 

Eu gosto de vê-las gemer, de vê-las gritar “aleluia!” 

Sim, elas gritam assim quando finalmente tudo termina! 

                                                           

22 Desde 2010, o paraense Rafael Mariano Gomes Canedo vem aprimorando sua performance literária. Residente 

em Jataí (GO), nascido em 17/05/1993, o autor exibe hoje mais de quinhentos poemas em seu acervo particular, 

abordando em suas obras temas diversos. O autor se elege como tímido, impaciente, crítico, extrovertido e, 

sobretudo, amante do universo das letras. 
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Sem descanso,  

Elas se contorcem, cavalgam, rebolam por horas, 

Então, quando eu gozo, elas gritam “aleluia!” 

Sou um demônio na cama,  

Sou impiedoso quando afogo o ganso, 

Elas derramam suor, desestabilizam-se de prazer... 

Mas o que eu mais gosto de ver 

É aquele semblante de “terminou, graças a Deus, aleluia”! 

 

º 

IR ATÉ O FINAL! 

 

Eu quero ir até o final, até o final, nos finalmente! 

Não me excite se você não dará conta do recado! 

Me morda como um animal,  

Deixando a marca dos seus dentes, 

Deguste de toda a minha boceta! 

Seja um lobisomem,  

Me rasgue por completa... 

Quero tudo, quero tudo, eu quero ir até o final!  

 

Cansada de pegar esses homens fracos, 

Homens que se elegem doutores na cama, 

Mas que na hora de desvendarem o que sabem fazer, 

Já morrem na primeira vez... 

Sou uma máquina do sexo,  

Então acompanhem meu ritmo, 

Seja capaz de enfrentar a chama!  

Arranhe as minhas costas, bata em minhas nádegas,  

Não me pergunte nada, não tenha medo, apenas faça! 

Querido, adoro o sexo sadomasoquista,  

Mas você tem que ir até o final! 
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Me aperte como se eu fosse um urso de brinquedo, 

Me use como preservativo, 

Abuse de mim, toque nas curvas do meu corpo, 

E me leve ao delírio, meu homem! 

Me fantasie da maneira como quiser... 

Cavalgue à vontade sobre mim, 

Me chame de cadela ou como bem desejar... 

Mas, cara, você é obrigado ir até o final! 

E, então, finalmente você conhecerá o lado perigoso;  

O meu lado selvagem de mulher! 

 

º 

LOUCA POR HOMENS 

 

Excita-me ver homens pelados, 

Por terra, já vão todo o pudor e os cadeados! 

No meio de uma orgia, eu ainda fico mais exaltada, 

Eu sou louca por homens, louca, louquíssima... 

Ah! Homens são sempre bem-vindos na minha morada, 

Com eles, minha existência ganha cor, emoção e rima! 

 

Homens musculosos, homens rechonchudos! 

Homens com cabelos, homens carecas! 

Homens depilados, homens com pelos! 

Sou louca por homens, sou apaixonada... 

Homens, podem explorar meu grelo, 

Não se acanhem, coloquem tudo, tudo, tudo! 

Eu adoro homens, eu adoro necas, 

Se as vejo, deixo de ser uma moça recatada... 

 

Visitei um canavial cheio de trabalhadores, 
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Todos os homens dali são de tirar o chapéu! 

São os meus cortadores de cana,  

São os meus homens-algodão-doce... 

Ah! Homens são tão rejuvenescedores, 

Homens me levam ao verdadeiro céu, 

Quando me arrancam o fôlego na cama! 

 

Homens com tudo em exibição,  

Grandes, pequenas, finas e grossas! 

Não se importo se são  

Letrados, leigos, da cidade ou da roça... 

Oh! Homens me levam ao delírio,  

Homens são bons, muito bons... 

 

Homens de terno indo à igreja 

São o retrato fiel da mais pura tentação! 

Isso só pode ser uma cilada do inimigo  

Que sempre coopera para me levar à perdição... 

Fantasiados de enfermeiros ou de policiais, 

Fantasiados de eletricistas ou de boxeador, 

Um carnaval masculino, meu carnaval masculino! 

Jesus que me guie,  

Homens são mais viciosos do que drogas ilícitas, 

Jesus que me perdoe,  

Mas o homem foi a sua criação melhor, 

Homens permitem que eu seja  

Levada em vida para outras dimensões espaciais! 

 

Homens de todos os continentes, 

Desde que aja como homem, eu fico contente! 

Amo conhecer outras línguas,  

Mesmo que eu não aprenda o idioma... 
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Eles são meu primeiro e meu último pensamento do dia! 

Meu Deus! Essa minha overdose por homens  

Ainda me deixará em coma, em coma... 

Eu adoro a essência masculina,  

Homens são o sabor da vida que nunca termina; 

Homens me trazem uma deliciosa ereção tardia! 

 

Ah, não tenho vergonha de me satisfazer  

Com mais de um por noite! 

Cada uma sabe bem do seu caráter,  

Cada um conhece bem a sua densa cruz... 

Foda-se a sociedade hipócrita que me avalia!   

Por fim, homens, espero-lhes sedentos e eretos,  

Quero sexo na cama, no chão, no sofá, na pia... 

Quando estou no meu momento de penetração, 

Adoro ser observada por olhos verdes ou azuis! 

Isso muito aumenta o meu incontrolável tesão, 

Isso muito agita o mesmo erótico esqueleto... 

 

Hoje eu transei com o meu melhor amigo, 

E como ele gostou, e como ele gostou... 

Ele gozou na minha boca, depois no umbigo, 

Fez o uso adequado do meu corpo todo são! 

Não estou importando com nada e com ninguém, 

Bombeia intensamente o meu saudável coração, 

Mas sempre aviso: ele não quer achar um bem... 

Sou uma vadia, a melhor das vadias,  

Sou apaixonada por machos! 

 

Homens de todas as espécies, 

Estão convocados para abençoar minha vida! 

Venham já, a seleção começa agora! 
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Eu não sigo religião, não tenho nenhuma crença... 

Deus, eu sei que sou uma grande pecadora, 

Que minha obsessão por homens é uma doença, 

Mas aprecio levar essa vida de vadia desconhecida... 

 

Homens, homens, homens e homens... 

É tudo que eu preciso, é tudo que eu preciso! 

Meu sonho era ter sido a primeira menina 

Que Deus colocou naquele sublime paraíso... 

É com homens que eu uso toda minha vitalidade, 

Todo o meu estoque de endorfina... 

 

º 

SEJA O QUE EU ALMEJO 

 

Sim, homens engravatados me fazem excitar... 

Quando entrar, feche a porta, o incêndio terá começo... 

Espero que você tenha usado protetor solar, 

Ah, nossos corpos queimarão, exalarão muito calor! 

Você está preparado para o meu fetiche arrebatador? 

Você me domará exatamente do modo que eu mereço? 

 

Venha, cara, faça de sua gravata a minha algema, 

Subjuga-me, me mostre como o seu caralho funciona! 

Não faremos amor, mas conquiste-me logo no primeiro beijo, 

Seja sádico, seja dominante, seja rude – seja o que eu almejo! 

Me faça sentir dores estimulantes, me deixe doces hematomas, 

Não sinta-se atemorizado, amo sexo com violência extrema! 

 

E, cara, por favor, aguente até o fim, 

Não fuja enquanto você estiver meu corpo explorando... 

Saiba que se não houver tortura, meu corpo nem reage! 
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Então, apalpe-me como se estivesse me esmagando, 

Quero transar como animais selvagens, seja selvagem! 

Me maltrate sem dó porque eu não sou de porcelana, 

Se está bom para você, com certeza estará melhor pra mim... 

Devemos estragar paredes, trincar cerâmicas e quebrar a cama! 

 

Você está em delírios? É assim que você gosta? 

Quero gemer seu nome sem demonstrar compromisso, 

Quero sentir o sangue ardente escoando na minhas costas, 

Quero como sequela um delicioso estado de fraqueza, 

Me foda como se sua vida dependesse disso, 

No seu olhar intenso, quero notar os seus tons de safadeza! 

 

Em outra oportunidade, conheço o seu lado delicado, 

Porque agora, cara, eu quero ficar completamente ofegante! 

Seja preciso em todos os seus movimentos, 

Venha desgastar minha carne com todo o seu potencial! 

Me surpreenda com sua fúria, seja um animal, 

Nosso som deve ser superior ao da chuva espancando o telhado! 

Não descanse, você não deve parar em nenhum instante, 

Seja macho, seja robusto, seja meu número um, seja violento! 

 

Eu vou sussurrar palavras sujas em seu ouvido, 

Fazendo você gozar em uma intensidade desmedida... 

Não me frustre, quero que essa adrenalina me exploda! 

Você realmente irá suportar o meu lado pervertido? 

Vamos, me revele todo o seu lado mau e com vigor me foda! 

Seja o que eu almejo, inove o Kama Sutra na minha vida! 
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º 

SOBREMESA 

 

Você é tão perfeito no que faz, 

Quando põe os dedos nos meus lábios, já me excita... 

E quando você olha em meus olhos, rapaz, 

Já deduzo o que você quer, a noite será bonita! 

Você me deixa louca do início ao fim, 

Amo o veneno exagerado que há na sua serpente... 

É delicioso ter todo o seu corpo para mim, 

Você tem o dom de me fazer gozar deliciosamente! 

 

Ah! Adoro quando você diz que sou doce... 

Me devore como uma sobremesa, 

Me saboreie como uma sobremesa, 

Faça o que quiser, desde que eu seja sua sobremesa! 

 

Adoro olhar nos seus olhos enquanto fazemos amor, 

Ali posso enxergar a constelação, com certeza... 

Sou sua lua invicta, você é o meu céu arrebatador, 

Se estamos juntos, a noite logo se embeleza! 

Tudo o que sinto é vontade de morder, 

De levitar até as nuvens, de ficar sem respirar... 

Você é o meu enigma, e o que eu sou para você? 

Não importa, eu amo seu jeito autêntico de me amar! 

 

Ah! Adoro quando você diz que sou doce... 

Me devore como uma sobremesa, 

Me saboreie como uma sobremesa, 

Faça o que quiser, desde que eu seja sua sobremesa! 

 

Não o tenho esquecido nem sequer por um instante, 
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Quando descanso, sou sua amada em meus sonhos... 

Você tem o equilíbrio, e isso me deixa radiante, 

Seu toque afugenta os meus medos mais bisonhos!  

Você desperta toda a minha volúpia, 

Faz com que eu me exploda, sinta-me mulher! 

Minha lasciva vagina agradece cada ereção tardia; 

Você sabe quando ser frio, sabe quando deve aquecer! 

 

Ah! Adoro quando você diz que sou doce... 

Me devore como uma sobremesa, 

Me saboreie como uma sobremesa, 

Faça o que quiser, desde que eu seja sua sobremesa! 
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Raisa Christina Lima Saraiva 

 

º 

 

SEQUELAS 

 

teu suor quente escorreu  

pelo meu rosto misturou-se  

ao líquido branco  

sobre minha barriga 

as pontas dos ossos  

do teu quadril escolheram  

minhas unhas tuas unhas 

causaram pequenos derrames  

de sangue sob a pele a lua crescente  

compôs o banho de mar ao lado do espigão 

o céu da tarde imitou  

o tom de rosa do teu pênis 

 

não posso lidar com tua lembrança  

pulsando entre minhas pernas  

 

 

 

 

 

                                                           

23 Raisa Christina é artista visual e escritora, nascida em Quixadá (Ceará). Recentemente concluiu pesquisa 

dedicada a poéticas no desenho e na criação de mapas de jovens skatistas e seus percursos errantes em Fortaleza. É 

autora do livro de autoficção "mensagens enviadas enquanto você estava desconectado", publicado pela Editora 

Substânsia em 2014. Integra a Antologia de Contos Literatura Br, publicada pela Editora Moinhos, em 2016, e a 

revista Para Mamíferos N° 4, 2017. Mantém a página http://corposonoro.tumblr.com/. 
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º 

COBRIR DE NUVENS 

 

vai fala comigo agora  

fala qualquer coisa conta 

das tuas ex-namoradas  

gosto de te ver te ouvir  

te interromper a fala  

te fechar os olhos e me deixa  

usar as unhas os dentes e a contração  

dos meus músculos internos não me deixes  

fazer tudo aquilo que quero eu posso  

te machucar tu podes  

me machucar nós temos  

poucos dias de pele depois  

me proíbe de te encontrar  

por meses me faz melancólica  

e distante e grave como nunca fui  

até que o cotidiano  

nos atropele enfim 

 

  

º 

CORAÇÃO 

 

quando não vi você chegar, 

saí pra tomar cerveja com os amigos 

e beijei as três primeiras pessoas que 

me sorriram 

sem motivo aparente 

tiago, flores, iuri 

algumas das mãos 

que se prolongaram em mim 

por instantes lembraram você 

e até molharam a calcinha 
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Rita de Cássia da Silva 

º 

SUOR 

labutar de corpo  

sobre corpo 

 

- fricção – 

 

achados de porões 

que a língua-palavra 

devassa   

 

sótão movediço 

de íntimas tintas 

derramadas   

 

rasgam-se em letras  

o céu 

o sangue 

 

a palavra 

o estímulo 

 

(leiturescrita) 

prazer  

friccionando 

prazer 

 

 

 

 

 

º 

CÓPULA 

 

Ires e 

seriV 

da poesia 

 

ejaculou-se  

um  

poema 

em 

m 

i 

m 

... 
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º 

SEXO 

fricção 

fricsom 

 

faca  

afiando 

a fenda  

 

-mandrágora- 

 

palavra 

grafada 

do te corpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

° 

SALIVA 

abocanhar 

o cego passeio 

 

ânsia sonegada 

das pernas 

que te abrem em 

fresta 

 

desenhas  

caminhos  

que sempre esqueces 

 

relembras  

sucumbido  

o beijo interrompido 

 

a febre a fibra 

 

a  sempre mesma  

confissão líquida  

do teu regalo  

 

º 

LIBIDO 

da palavra 

o cio  

que sempre volta 

 

escala o azul 

do teu cume 

 

resvala dizer 

a propor o silêncio  

longínquo dos prazeres 

 

primaveras são deleites 

em pôr-de-flor 

 

orgasmos cismam em 

arrebol 

 

sou náufrago nu 

agarrado aos cabelos 

da água que tarde 
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Rodrigo Britto 

º 

PELO OLHO DOS DOZE SIGNOS DO ZODÍACO 

 

dos 12 apóstolos  

das 12 horas do dia & da noite da fera 

em cada um  

dos 12 trabalhos de Hércules     

cu  grande verdade do corpo extremidade do universo 

orifício de sua saída & entrada   

boca & mantra    

fechadura onde tudo se revela   

cu  sol encrustado na carne  

começamos infalivelmente pelo  cu      centro do corpo   

esfíncter das almas   

músculo   monossilábico   quimérico       portão 

cu  a tragar certezas a promover jornadas a derrubar o 

mito & se tornar lenda  

herói mártir da humana gente 

cu  dúvida a se contrair ante dedos se debruçando   em 

tua palavra  

prece de paz  

harpa do desconhecido   vida 

boca que grita mais que a        boca-propriamente-dita 

boca que fala mais que a         boca-propriamente-cala 

homens com medo de ti  

em torno de seus caralhos de profecias vazias  

                                                           

24 Belém-PA. Graduando do curso de Letras Língua Portuguesa (UFPA). Colaborou na revista Polichinelo n.17 

(2016) e Marinatambalo n.2 (2017). Atuou nas videoartesNam Sibyllam e Entre o Anjo e o Polichinelo (2016) 

ambos de Galvanda Galvão e Izabela Leal. É professor nas horas vagas e como poeta não tem mesmo escolha 

alguma. Compõe o coletivo Poesia do Povo da Noite e realiza sarais pela cidade. Atualmente aguarda o lançamento 

de um zine com poemas seus. 
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idólatras de seus totens intumescidos  

acreditando-os como deusesa renegar o cu  por medo 

é divinamente a maior  

[re]descoberta de todas 

desde os homens pré-históricos em blocos de gelo no  

tempo 

eles eram primitivos mas tinham cu   terceiro olho do 

corpo a iluminar nossas veredas enigma das  esfinges 

que somos  

em tua mística  

holística  

ritualística   

elipse 

 

º 

ACHEGA-TE | LAMBE O CU DO MEU ESPÍRITO 

 

te aproxima  

& afasta a minha carne 

ela se amontoa pelos caminhos vis do universo  

fede a estrelas podres & fende feras enfileiradas distraídas 

no caminho  

abatedouro  

meu corpo aberto de esquivas desvios & vãos 

achega-te toma posse meu frêmito de pássaro de pênis  

de constelação 

ocupa minhas palpitações cósmicas 

apascenta a possibilidade do avesso 

tange a ereção das minhas certezas 

me despe me põe de quatro sobre as verdades & penetra  

pulsante a lucidez 

achega-te mais perto sem precaução sem cautela que isto  
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muito atrapalha 

pousa nas extremidades na superfície da cremosa glande  

solar do meu cio 

interdita os meus poros meus orifícios interrompe meu grito  

com o teu sêmen 

estapeia minhas convicções me chama de puta de cristal  

vaca profana maldito 

estraçalha esta matéria em trânsito  

apanha a centelha que jamais ilumina & incendeia o existir 

deita comigo no chão do mundo onde flores 

atravessam meu peito brutais 

lambe minha ácida aura tateia o ânus do desconhecido toca 

a campainha que contém o uivo das eras 

 

º 

OLHOS POR TODO O CORPO 

 

feito profundezas inabitáveis 

 

tão faminto quanto o seu  

nome seria capaz de dizer 

 

fiz-me o pólen na  

camurça de seu dorso 

 

minha papoula entregue  

a seus viris beijos 

 

minha vulva querendo  

seu ferrão por inteiro 
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não compreendo em  

seu voo tanto brilho 

 

tomou posse de minhas intenções  

abismais & convidativo lambeu-me 

 

pôs-me arreios para  

me domar insone  

 

assinalou minhas coxas  

ferinas convulsivas 

 

ternura pousada em meu ventre 

retina fendida na úmida entrada  

 

pela primeira vez gozei ao ceder  

minha vagina para um macho  

 

me fez sua rainha por  

pequenos instantes 

 

Oh zangão sacana que confundiu meu  

clitóris com o beco sem saída de uma orquídea 

 

Tereza Tizorada  

(alter-egofeminido de Rodrigo Britto) 
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º 

SOB A TUA CAMISA 

 

meus peitos>> 

enrubescem sem ti 

pois nunca esteves dentro dela 

tanto como dentro de mim 

meus peitos>> 

os bicos entrando pelas 

casas de alguns botões 

abotoando teus olhos 

meus peitos>> 

planetários não vês  

mesmo distante 

tu aí da tua janela deste  

apartamento que foi nosso 

meus peitos>> 

como uma reza pontiaguda 

estourando os balões da 

tua descrença em minha 

força de voltar por cima 

meus peitos>> 

& agora eu só com tua  

camisa aqui da sacada 

 

 

 

 

 

 

da lua – chamo assim 

meu lugarzinho – para 

aonde uivas na pedra 

(macho alfa uma ova) 

fumo teus cigarros  

mais rígidos que a flacidez  

dos teus vocábulos 

por baixo do parapeito 

visto minha própria  

vagina os pelos aparando  

tua curiosidade precoce 

& quanto a teu falo (que  

aliás fazia tempo não  

falava nada) faz o favor: 

põe ele na tomada 

ele só servia quando  

estava ligado mesmo 

Meus peitos>> 

querido são pura  

eletricidade desta  

fonte tu não te 

recarrega mais 

 

Tereza Tizorada  

(alter ego feminino de Rodrigo Britto) 
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Rômulo Ferreira 

SOBRE ESTRELAS 

    “Eram tantas estrelas 

Que nem cabiam num só céu 

E de tanto não caberem 

Caiam no mar 

E criavam ilhas. 

E toda a cidade 

 

Flutuando 

A observar 

 

Estrelas com ar de cadência 

Num suicídio maravilhoso 

 

Que só mesmo 

Quem já morreu 

Alguma vez 

Pode entender” 

 

 

  

                                                           

25 Rômulo Ferreira; Mineiro de Ouro Preto; residente no Rio de Janeiro desde 2007. Autor e artista prático, editor de 

zines e publicações independentes. Organizador e criador do Coletivo AMEOPOEMA (fb.com/ameopoema); grupo 

que estuda tendências literárias e participa ativamente da vida poética da cidade do Rio de Janeiro. Publicou alguns 

livros, ajudou em outros espalha uns fanzines pelas cidades e segue morrendo nesta cidade nem tão maravilhosa. 
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º 

 

Meu poema quer arranhar seus olhos 

Quer ser a chave da sua decisão 

O pão 

O pau 

A cama 

A noite... 

Quer ser solidário em sua saída. 

Quer por que quer ser lido 

Deitado na sua cama 

Pelado 

Entre as suas pernas 

Sem norte 

Sem nome 

Sem álibi. 

Quer ser poema 

Coisa qualquer outra não lhe cabe, 

Quer ser seu suor 

A dor 

A manhã chegando 

Sôfrega e irritante 

Marcando o chão com este calor 

Dos nossos corpos 

Ainda em brasa de quebrante virado. 

 

 

  

º 

“A poesia que agride 

Morde 

Assopra 

Nem dói, 

Por que... 

A arte bate 

Com a sabedoria de quem 

Colhe flores" 

 

º 

me sinto céu 

terra seca 

um exército de terracota 

mar dentro do barco 

virada de mesa 

lua 

ave 

nem me sinto agora. 

provoco estrelas... 

e bem aprendi; 

neste jogo desleal 

as feridas nunca se fecham 

totalmente 
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Sandra Maciel Barreto 

º 

O QUE É AMAR? 

 

Nem com mil palavras 

É possível explicar... 

Mas ontem, 

Com a eloquência dos amantes, 

Eu o gritei, em monossilábicos versos. 

 

º 

O QUE É GOZAR? 

 

Verbo hétero direto,  

Homo indireto e 

LGBT pronominal, 

Utilizado por todos 

Ao bel-prazer  

 

 

 

                                                           

26 Poeta, compositora, roteirista e Escritora, ganhadora do Prêmio de Literatura infantojuvenil 2014 (IX Edital de 

Incentivo às Artes da Secult-CE) com a obra ficcional NO FUNDO DO FUNDO DO MAR, a Profª. Sandra Maciel 

Barreto é licenciada em Letras, com habilitação em Literatura Brasileira e Portuguesa, Especialista em Informática 

também pela Universidade Federal do Ceará – UFC. Fundadora e 1ª vice-presidente da Sociedade Cearense de 

Informática Educativa, período em que escreveu coluna semanal para o jornal Diário do Nordeste. Publicou artigos 

nacionais e internacionais: London-UK; Paris-FR; Holguin-CU, entre outros. Colaborou com o Ministério da 

Educação como consultora UNESCO, bem como com o Ministério das Relações Exteriores-Embaixada do Timor 

Leste e Ministério da Integração Nacional - UGFIN. Concluiu, com louvor, o curso de pós-graduação em Educação 

Continuada e a Distância pela Universidade de Brasília - UnB-UAB, onde também lecionou para os Cursos de 

Graduação em Artes e Letras; Publicou em 2011 os Livros EQUIPAMENTOS CULTURAIS DE FORTALEZA e 

ARTISTAS EM CENA e lançou o portal LOCALIZADOR CULTURAL. Atualmente é Diretora Técnico-científica do 

Instituto Cuidar e Moderadora do Movimento Mulherio das Letras na Europa. E mais: a professora Sandra Maciel 

Barreto é apaixonada por fotografia e vídeo, com participações importantes em vários trabalhos. 
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º 

PALAVRAS TRAVESTIDAS 

 

As Palavras velhas  

Sem roupas 

Roucas 

De tanto gritar 

Se escrevem 

Loucas 

Despidas 

Em brancos versos 

Suas encardidas 

Virilhas 

Por onde passou a vida 

 

º 

CHEIRO 

 

Meu amor é de um cheiro 

Que sem exageros 

Cheiro todos os dedos 

º 

AMOR 

 

É um cisco, 

Corisco pisco, 

Que inunda a face 

 

Num chuvisco, 

Sem chuva, 

Que invade a alma 
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º 

MULHERES  

 

Dizem sim quando querem dizer não 

Dizem não quando querem dizer sim 

Seja sim seja não 

Sempre têm razão 

E disso não abrem mão 

Sei não... 

Labirintos do coração  
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Suzeli Santana 

º 

O MOÇO DO 220 

 

“O certo é que eu dancei sem [saber] dançar...” 

 

Dois pra lá, dois pra cá... 

Um cortês pedido para me beijar... 

... e de repente me entorpeci  

com seu beijo a la marijuana. 

 

Sempre fui apaixonada por olhares e sorrisos. 

É clichê, mas o jeito como tu sorrias com os olhos 

fez-me perdida no labirinto dos teus castanhos olhos. 

 

(...) 

 

Temi não te ver novamente. 

 

(...) 

 

Agora, já era noite de Rock’nroll. 

Entre “Talo de mamona”, e psicodélicas músicas, 

encontro-te, ali, parado, no fundo 

a observar tudo e todos com teus “olhos de comer fotografias”. 

 

(...) 

 

Não resisti. Impulsiva e impetuosa. 

Não precisávamos falar nada. Nossos corpos falavam.  

O desejo era grande. A vontade nos consumia. 
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(...) 

 

Haviam 25 minutos de distância para saciarmos aquela sede de prazer. 

Aqueles 25 minutos pareciam ser os mais longos de nossas vidas. 

Fazia frio, mas tudo incendiava ao nosso redor. 

A cada passo, um toque. 

Sim, tu tinhas razão, eu ansiava para ter o seu corpo nu. 

Tu me acompanhastes cantando “Passarinho”, 

e já naquele momento, uma infinitude de borboletas dançavam no meu estômago. 

 

(...) 

 

Cartão vermelho... 

... por um triz, driblamos! 

Quarto 220. 

Adorei o desarrumado. 

Queria sair dali tão desarrumada quanto aquele lugar. 

Na parede um cartaz legal de Frida Kahlo. 

Nas prateleiras, livros de Virgínia Woolf e Freud. 

 

(...) 

 

O mais excitante é que não estávamos sós... 

.... já havia gozos na atmosfera. 

Aquela era a clássica noite de “Sexo, drogas e Rock’nroll”. 

 

(...) 

 

Nos despimos. 

Sem roupas, sem pudores. 

 

(...) 
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Entre o prevísivel e o imprevisível 

Gemidos de prazer, e gritos de dor 

Fundidos naqueles corpos. 

 

(...) 

 

Um piercing no peito esquerdo, 

e minha língua a percorrer teu ébano corpo. 

Tua boca nos meus lábios, 

nos mais íntimos lábios. 

Tuas mãos a pressionar meu corpo, 

e tua voz “sussurrando absurdos no ouvido do meu coração”. 

 

(...) 

 

Não esquecerei do teu rosto, 

dos teus olhos incendiando no escuro daquela sala, 

do movimento dos meus quadris sobre ti... 

... Ah, e de você dentro de mim. 

Dentro... 

... fora ... 

... dentro... 

... fora...  

Uma frase mal colocada e ... 

...Fora! 

Todo o tesão dissipado no ar! 

 

(...) 

 

O dito é irreversível... 

E de repente, então, já se sentia os 16º daquela cidade fria polissemicamente. 
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O frio no teu olhar, nas tuas palavras, nos teus gestos. 

 

(...) 

 

Agora, os 25 minutos da volta pareciam ainda mais longos... 

... éramos apenas 1 + 1 ... 

... não somávamos, não éramos par. 

A distância era incalculável, apesar de estarmos a menos de 40 cm de distância. 

... e o frio intensificava a tristeza em saber que aqueles seriam, de fato, os últimos 25 

minutos junto aquele comunista, com cara de anarquista... 

 

(...) 

 

O último beijo ainda tinha o gosto da Marijuana, 

mas, já não era como os outros... 

Senti pela perda do calor... 

... senti pela perda do prazer... 

... pela perda da oportunidade de conhecer de forma mais abissal aquele corpo, aquela 

mente e aquela alma pelas quais eu já havia me apaixonado no primeiro momento em 

que meus olhos encontraram os seus... 

 

(...) 

 

Não existe amor. Existem amores. 

Alguns duram uma década, outros uma noite. 

Ainda assim são todos amores. 

E de praxe, o eternizo em versos, com pequenas doses poéticas. 
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Wanda Monteiro 

º 

CORPO 

 

há quem diga que do corpo  

de sua concretude e solidez 

mas o que há é liquidez 

 

mais de mil esferas 

mais de mil partículas 

mais de mil núcleos 

fluindo num rio andante 

na disputa 

na defensa 

pelas mesmas artérias 

pelos mesmos veios 

numa permanente luta 

de vida e morte 

                                                           

27 Escritora e poeta é uma amazônida, nascida às margens do Rio Amazonas no coração da Amazônia, em Alenquer 

no Estado do Pará, Brasil. Reside há mais de 25 anos no Estado do Rio de Janeiro mas só sente-se em casa quando 

pisa no leito de seu rio. Advogada e mãe de três filhos, nunca se afastou de sua vocação literária. Nos últimos anos, a 

escritora tem se dedicado exclusivamente à literatura, com várias obras literárias ainda não publicadas, participa, 

como colaboradora, de vários movimentos culturais de incentivo à leitura, em várias regiões do Brasil. Wanda 

Monteiro publicou dezenas de seus textos poéticos nas Antologias Poesia do Brasil do ProyectoSurBrazil, 

participando  dos volumes IX, XI, XIII, XV. lançados no Congresso Brasileiro de Poesia no Rio Grande do 

Sul. Recentemente, realizou produção editorial, em parceria com a Professora e Escritora Deolinda Nunes, da 

organização da coletânea SETE Feminino de Luas e Marés que reúne 30 escritoras de várias regiões do Brasil  - uma 

obra que revela a voz feminina na produção literária no Brasil. 

Obras publicadas: O Beijo da Chuva, Editora Amazônia, 2009, poesia; Anverso, Editora Amazônia, 2011, Poesia;  

Duas Mulheres Entardecendo, Editora Tempo, 2011, Romance escrito em parceria com a escritora Maria Helena 

Latini; Aquatempo – Sementes líricas, Editora Literacidade, 2016. 
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há uma força  

que lhes une e desune 

que lhes funde e aparta 

 

o rio esse corpo 

que mergulha em si 

denso 

pesado demais para chover 

e precipitar-se no ar 

 

o corpo esse rio de sal 

e sangue 

lento de correr 

que mal sossega 

que mal respira 

ilhado de vento e vazio 

 

há quem diga que o corpo 

tem a agudeza de escutar 

de cheirar 

de tocar 

de mirar 

 

mas o que há é plena miragem 

consciência centrífuga 

ilusão de ser 

que reflui no verbo 

 

o corpo é esse rio 

cuja nascente  

e foz 

disputam a força 
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o espaço 

o tempo 

e as profundidades 

no centro de um coração 

 

 

 

 

º 

VERGA MORTE 

 

crista-flor 

rosácea gana 

engana 

o músculo em riste 

mira o arco 

no vão das coxas 

abre-lhe rosa cava 

rasa cova 

de 

verga 

morte 
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º 

CIO CEGO 

 

em  

fúria 

dispara 

mira o alvo 

a língua  

lambe 

sangra 

fulmina 

o 

cio 

cego 

silencioso 

da 

flor  
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CIO 

no oráculo 

a virgem desvela-se 

a carne viceja a cópula 

o pomo encobre ventre 

guardado entre catedrais  

de ancas colossais 

no arco das coxas 

a castidade 

rubra 

rosa 

pecaminosa 

tomba 

! 

 

 a espada  

em silêncio e fé 

 verga 

e 

rende-se 

 

vencida pelo cansaço das veias 

*** 

 

Meio 

o caminho é o do meio 

o meio é senda 

guardando no breu 

a luz de línguas cegas 

em mergulho abissal de desejo 

*** 
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Thaís Barbosa Ribeiro 

º 

UM FLERTE COM A MORTE  

 

aponto o dedo na cara do perigo 

vivo em busca do sentido 

o sentido é como uma estrela no alto 

o sentido é morto e bonito 

brilha 

assovia  

canções melancólicas, restos 

destruo, destruo 

destruo o corpo 

ah, como eu não queria tê-lo 

cambaleio dentro dele, 

minhas mãos tremem, 

o cigarro apaga 

os olhos de ressaca. 

além do sentido  

da destruição 

o que há? 

há o sentido em que  

me escondo 

 

 

 

 

como um escombro… 

aponto o dedo na cara do perigo 

caminho para onde não é bonito 

caminhar, meio doida 

a barra da saia longa 

encobre a falta de rumo 

que adoeceu os meus pés. 

“meio doida” 

até hoje conquistei isso 

metade doida, a outra metade é o que? 

feita da matéria do algodão doce 

dilui 

dilui 

dilui-se. 

talvez feita da matéria do vento 

vazia, transparente, livre 

assovia 

um som vazio. 

tudo é vão, 

e eu mais vã 

que tudo. 
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º 

BLASFÊMIAS 

 

o corpo é o castigo. 

a morte deve ser algo 

como o sono depois do álcool. 

o corpo é o castigo, 

todo ele, 

inteiro e 

cru. 

o corpo é o castigo 

que acorda conosco 

todos os dias, 

nos encara 

e cospe 

que sem ele não há ir, 

que é ele ou nada. 

carrego um castigo 

que me contém. 

enclausurada. 

prisão aceita 

de bom grado. 

o corpo é o castigo, 

sabe doer 

sabe inflamar 

sabe sangrar 

sabe criar pus 

sabe me impedir. 

o corpo é o castigo, 

casca que condena 

a um "sim" ou a um "não". 

o corpo é o castigo, 

contém em si o perigo 

de ser violado, 

de ser rasgado, 

de ser machucado. 

o corpo é o castigo, 

e se existe o pecado, 

é ele a ponte 

para qualquer pecado. 

o corpo é o castigo 

que muitos querem bem, 

belo, admirável, desejado. 

o corpo é o castigo, 

é um deus e um diabo fundidos. 

 

 

º 

VULGARIDADES 

 

não me importa a sua saudade 

não me importa a sua tristeza 

a sua angústia 
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o seu amor sem resposta 

a única coisa que me importa 

é o que existe com e após 

o seu corpo 

o seu toque 

a sua transa 

o seu  fôlego na cama 

suas pernas 

me enlaçando. 

tudo é carne 

depois de ser, 

tudo é carne. 

para fora do corpo, 

o que posso. 

o que é o seu corpo, 

pode, pode ser visto 

e tocado. só o corpo 

interessa 

nessa pós-modernidade 

em que morro. 
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º 

UM POEMA PARA A FUGA 

 

suma, faça o que quiser 

só não volte ao útero grisalho 

porque assim - regressão extrema 

afastamento fatal da linha de chegada 

que não é a morte, 

mas a imensa vitória sobre a solidão 

da vida. 

suma, faça o que quiser 

só não seja fraco ao ponto de se fazer, 

novamente, 

um feto enrolado em um ventre 

que hora ou outra, 

inevitavelmente, te cuspirá. 
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º 

LAPSOS 

 

o sexo 

dentro de um sonho 

o ritmo 

eu caída para dentro de você 

e você caído para dentro de mim 

nossos pedaços dentro de nós 

um abraço que afaga outro espaço 

você perdido para dentro do meu buraco 

infinito sem fundo mistério oco 

eu entregue a sua carne 

cedendo o meu íntimo 

- nós, nus 

talvez 

próximos ao máximo 

emparelhados, encostados, engolidos 

- sim, (para nós) é certo que esse é o perto mais perto. 
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Thaty Marcondes 

 

 

º 

Há dias em que minhas pernas se cruzam  

o pensamento fica confuso,  

difuso, obtuso.  

Uma vontade de não sei o quê  

me aflige não sei onde! 

 

Dias de fumaça, 

nuvem cinza,  

garoa, chuva,  

tempestade, granizo;  

um vento gélido  

e depois me ferve 

um calor sufocante. 

 

Descruzo as pernas 

e você está dormindo!  

Ah, homem meu,  

que por ser homem  

não me entende a menopausa!

                                                           

28 Thaty Marcondes (Thais da Cunha Marcondes) é natural de Jundiaí/SP. Residiu em Ponta Grossa/PR entre 2001 e 

2012, onde foi Conselheira e Delegada de Cultura (Literatura), voltando, posteriormente, à cidade natal. Premiada e 

selecionada através de concursos para participar de antologias e oficinas literárias desde 1983. Primeiro lugar no 

Concurso Nacional de Crônicas da ALCG (2008). Prêmio Anita Philipowski (2009). Em 2010, teve um poema 

incluído no vestibular da UEPG. Em 2012 lançou o livro AZUL DA PRÚSSIA (Estúdio Texto/Contos), habilitado em 

2013 para os Prêmios Brasil Telecom e Jabuti. Em 2013 foi premiada em segundo lugar no I CAMPOESIA. No 

mesmo ano foi homenageada no “Concurso Nacional de Contos Thaty Marcondes” realizado pela Prefeitura 

Municipal de Ponta Grossa/PR. 
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º 

DESEJO I 

 

Colhe meu néctar em tua boca ávida, 

percorre minha geografia com a ponta da língua, 

beija toda a minha extensão - um beijo molhado, 

sutil: brutal e delicado ao mesmo tempo -; 

  

deita tua mão em minha pele, 

arranha gentilmente o interno de minhas coxas, 

aperta minhas nádegas, 

morde meus seios suavemente; 

  

sussurra palavras de amor, 

grita teu desejo, escandaliza meus ouvidos 

confessando teus mais secretos desejos; 

se aposse com delicadeza e ímpeto: 

a impulsividade do tesão puro 

e a gentileza do amor sincero; 

  

trate-me como vadia,  

possua-me como fêmea, 

ame-me como mulher, 

no sentido mais extenso 

e completo da palavra... 

 

 

 

º 

FÊNIX DO MORRO 

 

 

eis me de volta  

Fênix das cabrochas 

pá de cal enterrando rochas 

não nado: pulo poças 

pouco importa se você gosta 

 

eis me de volta 

Fênix caipiroca 

agora viva, antes morta 

renasço nos prédios, na 

barroca 

chafurdo as camas qual uma 

porca 

 

eis me de volta 

apenas Fênix sambando 

polca 

cultura inútil pra tua foda  

tesão de fêmea que te soca 

milho em farinha, tapioca 

e como diria Fócrates: sou 

soda! 
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º 

NOITES DE LUA CHEIA 

 

Em noites de lua cheia 

tenho uma vontade de loba, 

de sair feito louca, 

buscar você, 

noite adentro. 

  

Se lhe encontrar, 

arranho o seu peito, 

desço minha boca  

até seu membro, 

mordo suas costas, 

deito você no meio fio. 

  

Sobre você  

meu corpo em brasa: 

pele de loba  

que não quer ir pra casa, 

antes de fazer você uivar! 

 

 

 

 

 

º 

TEIAS 

 

É halloween! 

Te procuro no negro 

das teias do teu casulo. 

Me arrasto languidamente, 

percorrendo os tramados 

de finos fios semi-transparentes. 

Te espero! 

Me recosto no tecido macio, 

sinto teu toque, mas não te vejo. 

Minhas mãos procuram teu corpo. 

Me toco onde me tocarias: 

me desejo como me desejas.  

Meia noite! 

Sinto teu sopro em meus ouvidos. 

Teus dedos me percorrem, 

finco as unhas na parede fria, 

te recebo em minhas entranhas, 

escorro o fascínio e grito o gozo.  

Teias! 

Emaranhadas e confusas linhas 

onde me perco e te espero. 

Se não vens, elas me dominam, 

me seduzem e me possuem. 

Quando chegas estou pronta.  

É halloween: 

peguei o doce 

e fiz travessuras!  
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Uélida Dantas de Oliveira 

° 

DESEJO 

 

Tua boca passeia por meus seios, 

Tuas mãos entrelaçam em meus cabelos, 

É pele, 

É paixão, 

É desejo, 

O arrepio do meu corpo com teus beijos.  

 

º 

PRAZER 

Boca, 

Lábios, 

Mãos, 

Coxas, 

Seios, 

Gemido, 

Libido, 

Intensamente... 

Tesão  

 

º 

NOS & NUS  

Nos beijos que me destes, amor eu vi  

Nus, beijamos, prazer senti. 

 

 

                                                           

29 Uélida Dantas de Oliveira, tem 30 anos, é brasileira e mora em João Pessoa na Paraíba, Graduada em Letras pela 
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Vinicius Comoti 

 

º 

Olfato 

A cama desleixada aos lençóis suados.  

Travesseiro sem fronha.  

Marcas de dedo na parede. Primatas em abundância,  

animais explodindo o progresso  

delimitando novos parâmetros para a mão, 

quando ninguém à vista  

o cheiro do quarto parado  

na angústia da testemunha muda  

esperando um novo contágio, a intriga da correspondência.  

A voltinha do desejo em círculos. 

 

 

º 

salada 

sirvo esta gelatina embaraçada vista a falta de atração  

meu cão preserva as bostas pelo pé direito. olhando fundo  

sinto no rosto a chuva lavando muros  

onde está levando o danone azedo?  

que vingue seu testemunho pelo menos nas partes íntimas  

se calce com chinelas e revire o fosso dos desarmados. ontem foi o mesmo  

crianças explodindo neurônios com tamanha informação  

sobrando os delinquentes assoprando paixão para se afogarem  

como delírios frescos levados pela chuva de Outono, chuva esquisita  

devida sua falta de interação com os novos ritmos do ano  

já não existem mais aquelas segundas pautadas em histerias  

                                                           

30 mestrando em Comunicação pela UFPR, especialista em Cinema pela Unespar, graduado em Jornalismo pela 

Unicentro. Publiquei em 2016 meu primeiro livro de poesia Lanzurapa. 
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babaquices, nevoeiros, arrependimento, fudeção 

seguiu a corda balançando e retrucando vícios ao som de fábricas  

palhaços moribundos aos beijos na fila para a barbárie  

consumindo os últimos risos de corações intrigados  

almejados pela nobreza do piti sem pontapé  

amantes cegos trocando malícias sob o sol irradiante  

ao custo de poder levar a tentação aos caminhoneiros  

numa fuga sem volta e mutilada pelo dia que anuncia o pio do galo  

evaporando a chalaça dos picaretas que arrendaram a festa junina pra lesa  

purgante na caixa d’água dos relientes formando sopapos duros  

cada caminhão uma nova geração de andrômedas devoradas  

a salada que cada um tempera como convir e gostar 

 

 

º 

 

Já deu 

cutuca colapsos.  

as dimensões do terror.  

Vamos pro interior? 

 

º 

Verniz 

O meu santo é fechado  

Para as suas maldades.  

A minha meditação  

Dispara contra seu fervor.  

Mas pequenina  

Repita antes de dormir.  

Agregar valor ao devoto  

É descobrir o mim  
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Que existe em você  

É descolorir o sonho  

Mentir sem perceber.  

Quem sabe um infarto  

Para me fazer subir  

E acabar com esse filme  

De pornô macabro.  

Me fazer admitir  

O que faz na terra  

Ficará na terra.  

E assim vamos colhendo  

Nossas trevas nos beijos ingênuos  

Nossas carcaças em devaneios  

Que um dia se mostraram  

Tão corriqueiros quanto o sonho  

Que um dia você me prometeu. 

 

  

º 

pensaste 

o que eu tinha pensado  

dançou a ordem biruta  

berrando informações sigilosas  

se arrastando como defunta. 

 

pode ser que tenha podado  

a vida louca que jurei pecado  

esses revezes sempre molhados  

que no fundo é a crosta firme.  

 

pode ser que eu tenha amado  

sempre em energia com a pele e pelo  

nas províncias de um outro que me habita  

as entranhas de dois corpos e meio. 
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PROSA 

Francesca Woodman 
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KHADIDJA DE ASSAB 

Alberto Arecchi 

 

No século XIX, o amor pelo exotismo se espalhou por toda a Europa, 

acompanhado do entusiasmo pelas aventuras coloniais e viagens de exploradores em 

países distantes. As pinturas das mulheres de Argélia e das odaliscas na arte romântica 

francesa são bem conhecidas, assim como as contribuições e a inspiração das 

impressões japonesas. A Itália, depois do Ressurgimento e da Independência, também 

sentiu a chamada das aventuras exóticas. Em 1870, após a abertura do Canal de Suez, 

a sociedade Rubattino comprou, de acordo com o Governo italiano, uma parcela de 

seis quilômetros por seis na Baía de Assab, na costa de Eritréia, no fundo do Mar 

Vermelho. Um lenço de deserto, com algumas dunas e um ponto de aterrissagem, foi o 

primeiro assentamento colonial do recém-nascido Estado nacional na planície ardente 

dos Denakis. Em seguida, a propriedade seria expandida para o norte, até ser 

renomeada "Colônia da Eritréia". Diz-se que Assab é um dos lugares mais úmidos do 

mundo. No deserto dos Denakis, atingem-se temperaturas próximas a 50° C. O solo é 

uma espessa camada de sal e, em alguns lugares, a lava emerge do centro da terra, 

solidificando-se sem mesmo deslizar. A depressão do solo atinge 150 metros abaixo do 

nível do mar. Os poucos moradores viviam em barracas e cabanas removíveis, 

praticando a criação de ovelhas e o comércio de sal. Esta foi a colônia que a Itália, o 

último dos países europeus, estava se preparando para adotar. 

Em 1884 foi organizada em Turim a Exposição Geral Italiana. Entre maio e 

outubro, pensou-se também na oportunidade para relançar a colônia italiana de 

Assab. O Comitê Executivo concebeu, juntamente com a exibição de produtos 

africanos, também a chegada dentro dos espaços expositivos de um grupo de 

                                                           

31 Alberto Arecchi é um arquiteto italiano, mora na cidade de Pavia. Tem uma longa experiência em 
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linguas e tem participado de concursos literários em italiano, português, espanhol e francês, ganhando 

prêmios, com novelas e poemas. 
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indígenas da região de Assab. Havia por aí tribos de pastores e guerreiros. O Comitê 

queria a presença de um grupo de gente de Assab em um lugar especialmente 

equipado para ser uma atração poderosa para o público. Na área escolhida, queria 

reproduzir um canto de África, com palhotas, gado e nativos, com a atmosfera exótica 

de uma aldeia, obviamente batizada "Baía de Assab", na costa do rio Pô. 

Na África, o chefe das instalações coloniais foi contratado para escolher o 

grupo de "nativos" para ser enviado para a Exposição. Entre a gente do lugar 

trabalhando no porto, depois de uma pequena discussão e depois de algumas 

recusações, acabou identificando um grupo de seis pessoas jovens e bonitas, três 

homens, uma mulher e duas crianças, todos de etnia afar e de religião muçulmana. O 

líder do grupo era um rapaz de dezoito anos, Ibrahim, acompanhado por dois homens 

de trinta anos, que seriam apresentados: um como "dignitário da corte" e outro, 

chamado Kamil, como "guerreiro". A mulher era Khadidja, a esposa de dezesseis anos 

(a terceira) do primeiro desses dois. Finalmente havia dois meninos de dez e sete anos. 

Eram pessoas humildes, provavelmente os únicos que haviam sido persuadidos, entre 

os indígenas gravitando em torno do porto italiano. A jovem Khadidja não era uma 

princesa, trabalhando como governanta no porto de Assab. Isso, juntamente com a 

liberdade sexual típica das mulheres africanas, muito diferente da das italianas da 

época, contribuiu para os contos que a descreviam como uma mulher de hábitos 

fáceis. 

Os "príncipes de Assab" embarcaram na viagem mais longa de suas vidas, 

atravessando o Mar Vermelho e o Canal de Suez. Chegaram a Turim no final de junho 

de 1884. Um clima de enorme curiosidade nasceu em torno dessa presença exótica. 

Por um lado, todos os observadores perguntando-se quão selvagem eles eram e, por 

outro lado, causando fortes tensões entre os africanos e uma audiência intrusiva e 

difícil de conter (demonstrada pelos tentados "atos de libido impulsivos", dos quais a 

jovem mulher foi vítima). A curiosidade para o outro criou uma forma especial de 

atração para Khadidja. Algo assim aconteceu com o "guerreiro" Kamil, cuja fraqueza 

para com as mulheres foi notada pelos jornalistas com diversão e, de fato, tanto a 

iconografia impressa como a iconografia fotográfica mostram um bom visual, atraente 

e do ar solene e marcial conferido por as armas e as penas nos cabelos, mas também 

pela rica túnica, regalo do príncipe de Aosta. Do mesmo modo, a linguagem das 
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descrições deixa ver certa tendência para propor os seis, designados como 

"representantes" de interesse racial e, além de sugerir combinações com o mundo 

animal, com referência tanto às formas físicas (músculos torneados, pele sérica, cor de 

chocolate, a flexibilidade ferina da mulher) quanto aos comportamentos (os gestos das 

crianças, parecidos aos dos macacos, o hábito de comer carne crua abatida no 

instante). Acima de tudo, despertou uma vaga de surpresa e simpatia a firmeza, 

teimosia e dignidade que podiam parecer majestosas (mas também caprichosas), com 

que os seis se recusaram a acomodar-se nas cabanas (também por falta de outro “lugar 

confortável “) e a ser "expostos" como bestas selvagens em um serralho. Os 

organizadores foram forçados a mudar a estratégia. No espaço de alguns dias, os seis 

foram transformados em "príncipes africanos". Essa idéia aparecia uma propaganda 

ainda melhor do que a dos “selvagens”. O resultado foi uma espécie de compromisso, 

no qual os seis africanos renunciaram ao papel de objetos de exposição em troca de 

certa liberdade de movimento que de fato os transformou - como eles próprios 

desejavam - em "visitantes" e não em vítimas passivas de um paradigma de exibição. 

Daí uma série de desenvolvimentos imprevisíveis para qualquer outro grupo de 

africanos que antes e depois visitaram as grandes exposições européias. O grupo de 

Assab foi recebido pela família real. O duque de Aosta e a princesa Clotilde encheram-

nos de presentes bonitos. O rei e a rainha os receberam em audiência privada em 

meados de julho. Personalidades importantes da política, administração e cultura de 

Turim fizeram uma corrida para guiá-los nos salões de exposições que os viram 

visitantes atentos. Eles participaram de todos os entretenimentos oferecidos pela 

exposição e toda a cidade, desde a cabana até a banheira dos pescadores, do pavilhão 

de eletricidade até o das belas artes (especialmente atraente para os homens, por causa 

de retratos de mulheres nuas), das regatas no rio ao serralho de Bidel, do circo Wulff 

aos concertos, aos pavilhões de chocolates e vinhos e espumantes (que jovens e idosos 

pareciam gostar sem muito pensamento por proibições religiosas) até o teatro Alfieri. 

Foi um compromisso real, capaz de tornar a estadia dos africanos aceitável? Os diários 

que, por unanimidade, gravaram as reações iniciais de melancolia, tristeza, nostalgia, 

irritabilidade (sintomas de incompatibilidade típica de tais experiências), também 

observaram a complacência e a mudança de humor, atribuída a uma civilização 

incipiente. Porém, também se houvesse sinais de melhoria e adaptação, tudo isso foi 
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contrariado pelas cabanas como habitação e pela constante e absurda presença de 

uma multidão de pessoas curiosas que, como os jornais relataram, seguiam, 

agachando-se, torceando, acariciando, apalpando os seis africanos criando não 

raramente situações de tensão que deram ocasião ao "guerreiro" de jogar olhares de 

fogo para os importunos. É verdade que, nas semanas até o final de agosto, nada foi 

visto comparável ao destino brutal que costumava ser reservado aos protagonistas 

inconscientes das exposições étnicas: nenhuma exibição forçada em atividades 

"típicas", nenhuma obrigação a observações científicas e práticas de medição, 

nenhuma forma de residência permanente em espaços rigidamente controlados. No 

entanto, há também testemunhos que nos fazem pensar sobre as práticas habituais de 

exibição: o público apegado à cerca que procurava atrair os seis fora das palhotas, o 

dinheiro, os cigarros e os bolos lançados às crianças, uma curiosidade mórbida e 

pronta para surpreender. E, na verdade, os seis continuaram a residir em certos 

capuzes africanos desconfortáveis. As barreiras físicas eram tão rígidas e acabou com 

uma situação de promiscuidade dentro e fora do recinto da "Baía de Assab". 

Testemunhos de isto são as imagens e os contos (não apenas na prensa "amiga" ou 

oficial), com atenção e acariciando crianças, reuniões alegres com pessoas públicas no 

pavilhão da exposição colonial, conversas de café entre os negros e os jornalistas, 

reuniões cordiais e cumprimentos civis nas ruas, atendimento social mesmo fora da 

Exposição. Em suma, havia, aparentemente, um esforço "corretivo", embora não sem 

ambigüidade: dirigir os africanos no interior da Exposição ou na cidade significava 

animar a sua estadia, mas também multiplicar o efeito atraente. Para os vários 

empresários teatrais e de espetáculos, a presença dos africanos à noite era uma 

garantia de "estar fora de estoque". Nem apenas a cidade de Turim entendeu a atração 

exercida pelos habitantes de Assab. No final de agosto, provavelmente por iniciativa do 

conde Arnaboldi, um amigo íntimo de Depretis, chefe do governo, foi organizada uma 

visita a Milão dos seis "com a pele queimada". O conde Bernardo Arnaboldi Gazzaniga 

era um rico nobre milanês, com propriedades em Brianza, Pavia e Oltrepò Pavese. Ele 

foi, sem dúvida, o homem mais rico em Pavia, tanto que se tornou comum a dica: “Não 

tenho o bolso de Arnaboldi!” 

A visita à capital da Lombardia, procurada por prestígio, mas também para fins 

práticos, durou de 18 a 21 de agosto. Houve momentos de triunfo, com a chegada de 
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um grande número de fãs ficando fora do Hotel Continental, esperando para ver os 

seis. Mesmo em Milão, foram repetidas cenas já vistas: recepção de honra pelo prefeito, 

com dama e filhas, atenções constantes do chefe da polícia, recepção pelo chefe da 

Municipalidade, desfile nas ruas da cidade. Em suma, uma verdadeira paixão da 

cidade, prejudicada só pela sátira afiada dos diários "Café" e "Homem de Pedra", que 

batizaram os seis africanos "Assabiotti" com uma peça de palavras dialéticas (em 

lombardo "biott" = nu, mas também miserável e mesquinho). 

A turnê lombarda ainda estava a surpreender: uma recepção no castelo de 

Carimate pela família Arnaboldi, com a recepção solene com vigias em uniforme de 

gala, a condessa com as filhas, o passeio no parque, uma visita aos salões, retratos, 

armaduras, móveis antigos, brinde, um grande banquete e finalmente as músicas da 

ópera virtuosamente sintonizadas pela anfitriã. Assim, em uma noite quente de agosto, 

o nobre lombardo ofereceu uma luxuosa festa em homenagem aos convidados 

africanos no castelo de Carimate, reconstruído em estilo neogótico. Um festival 

dedicado aos príncipes exóticos, mas especialmente à jovem Khadidja, capaz de 

avassalar um conde europeu. 

O pintor Giacomo Campi, que há muito tempo fora colaborador do Arnaboldi, 

quase um amigo da família, foi o principal ilustrador das glórias da casa. No Castelo de 

Carimate, o Conde deu-lhe a tarefa de eternizar a festa, dada em homenagem aos 

nobres convidados africanos. Foi uma estadia tão emocionante que de Turim, 

preocupados com a ausência prolongada dos convidados excepcionais, tiveram que 

telegrafar ao prefeito de Milão para acelerar o retorno à Exposição. Poucos dias depois 

de retornar de Milão, o grupo de Assab saiu de Turim para Gênova, onde embarcaram 

em um navio a vapor de Navegação Geral dirigido a Adem. Deixaram para trás os 

versos assustadores de poetas improvisados, a pontuação de uma "mazurca assabesa", 

desenhos animados, histórias ilustradas de sua estadia italiana, fofocas e dúvidas sobre 

sua condição social real e uma grande ironia nas contas deixadas para pagar.  

Um periodista informou a gravidez de Khadidja quando ela voltou para Assab, 

sugerindo que poderia ser o fruto de uma especial fraternidade italo-africana. O 

conde Arnaboldi, irritado por as maledicências e os rumores, decidiu demolir a 

argamassa ainda fresca do Castelo de Carimate que "eternizava" a ceia de gala dada em 
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homenagem aos convidados africanos. No entanto, o pintor Campi, alguns anos depois, 

teve a tarefa de pintar o altar do Sagrado Coração de Jesus em Pavia, na igreja do 

Carmo. Nesta capela representava Cristo na cruz, com raios de ouro saindo do 

coração, para atacar e converter os diferentes povos do mundo: europeus, asiáticos, 

africanos, americanos...  

Entre os africanos, a figura de Khadidja é bem distinguida. Não sabemos se a 

"princesa de Assab" fora convertida pelos raios da verdadeira religião, mas é provável 

que ela chamasse seu filho: Abdullahi Bernardo. 
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O PROMÍSCUO INGÊNUO E AS ARTIMANHAS VENEZIANAS  

Bruno Macêdo Mendonça 

 

̶  Que nada, não precisa agradecer: amigo do Perez é amigo meu, não ia deixar 

você sair sozinho na minha cidade. Como ele anda? Hum, Inglaterra? Bom saber. Que 

dê tudo certo. Que figura! Mas não entendo: viver na Ilha da magia e querer zarpar. 

Só gatas lá, não? Ah é? Difíceis? Ele tinha mencionado, é verdade. Mas nada se 

compara com isso aqui. Hellcife, cidade das mulheres mais chatas do país, pode crer. 

Você anda um pouco pelo Nordeste e só encontra simpatia, mas aqui, na nossa ilustre 

Veneza, valha-me Deus! Reportagem, que reportagem? Ah sim. Hahaha, ele me falou. 

É, a coisa tá feia, melhor pagar profissionais: corpos perfeitos, nada de chateação, 

cobranças, blá-blá-blá. É pá e pou! E acrescento: ainda sai mais barato, acredite. Muita 

gente fazendo isso. Você também? Tá mais que certo. Eu? Sim, claro, cansei dessa 

guerra: ser bonitão, sarado, suar na academia, ter dinheiro, roupas de marca, se 

esforçar feito doido. E depois, ninguém quer mais conversar, a prova é que mulheres 

só vão para lugares com muito barulho, já percebeu? Querem aparecer, desfilar, se 

acham as modelos. Se dão brecha, começa a gastança, tem que pagar de tudo antes de. 

Quando no final, o que todo mundo quer, bem, a gente sabe. Ô farsa! Então, sim, sim, 

testei a hipótese do Perez. Quero dizer: da revista. Aliás, não faz nem uma semana. 

Consultei uns sites, fiz uma escolha criteriosa, se é que você me entende, hehehe, liguei 

e marquei de ir buscá-la. Noooossa! Gata. Perfeita. Estudante, vinte e dois aninhos, 

sabe, aquela mulher que você queria namorar de tão perfeitinha. O corpo? Nem te 

digo. Não muito grande, do tipo panicat. Não curto; prefiro as bem-feitas, mas sem 

exageros. Quando a vi, em direção ao carro, rebolado discreto, pose de rainha, deu 

aquele aperto no peito, sabe? Mas pelo menos tinha certeza de que no fim. Felicidade. 

Quanto? Trezentos. Mas eu pagava até mais, sem hesitar. Disse que tava com fome, se 
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a gente não podia comer antes. Não, ela não quis, sabe como é, comida de motel não é 

lá essas coisas. Levei pro restaurante, coisa chique. Tomamos um vinho, ela escolheu. 

Nada barato. Espera, deixa eu terminar. Aquele clima massa, eu olhando pros lábios 

dela. Rosados, pequenos, carnudos. Meu Deus! Tá ligado? Delicadeza, cara de anjo, 

corpo de diabinha. Dizem que olhar pros lábios de uma mulher as deixa loucas, você 

sabia? Só que quem tava enlouquecendo era eu. Terminei pedindo outra garrafa. 

Château de não sei o quê. Bordeaux. Um filé maravilhoso acompanhando. Tudo muito 

bom. E ela falando, falando, falando. O quê? Sei lá, um monte de besteiras, das amigas 

que estavam numa festa, da faculdade que ela bancava fazendo aquilo. “Às vezes é 

meio trash”, disse, “mas não quando é com alguém que nem você”. Pegou minha mão. 

Subiu na hora, só de ela tocar, assim, de raspão. E por causa das segundas intenções 

maliciosas, aquelas dos olhos. Que olhos! E se inclinou, decote preto sem sutiã, inferno 

sobre a terra. Paguei o mais rápido que pude. Motel? Não, não. Assim, bem que tentei, 

mas, enfim, ela disse que queria dançar, que as amigas estavam naquela balada, “será 

que eu não queria – coisa e tal, tal e coisa – um pouco de agito pra esquentar o 

sangue?”. “Esquentar o sangue, hum!”. Meu sangue já tava fervendo. Oxe, e eu ia dizer 

não? O importante era finalizar. Mulher gosta de ser tratada como princesa. Parece 

que tu não entende da coisa. Brincadeira. Fui. Você também não aguentaria aquele 

biquinho rosa e delicado, a mão na sua coxa, pedindo: “só uma passadinha, coisa 

rápida”. Claro que fui. E você nega pedidos divinos? Sacrilégio. O quê? Quer outra 

bebida? Vou chamar o garçom. Mestre! Meu amigo aqui quer cachaça. Cancela a 

cerveja. De novo: fui. Porra, deixa eu terminar. Boate da moda, só gente bonita, as 

amigas, putz: mesmo nível. Fiquei meio escanteado, é verdade. Observando elas 

dançando. Espetáculo! Tinha uns machos que se aproximavam, mas ela não dava bola: 

tava comigo. Era minha, tá ligado? Anotava umas coisas no telefone, pra que eles 

tomassem vergonha na cara e saíssem dali. Desprezo total com os sujeitos, deu pena 

até. Sim, às vezes ela dizia coisas nos seus ouvidos. Vice-versa. E daí? Você faz cada 

pergunta. Velho, foi a noite toda só Chivase Redbull. Fiquei chapado, bro. Quem 

pagou? Eu, né? As amigas também beberam. Muito, por sinal. Mas estavam comigo, 

quando eu puxo uma mesinha redonda daquelas pro meio do fuzuê, saia de perto! 

Viro rei. Uns petiscos também, não ia deixar as pobres morrerem de fome. Essas coisas: 

camarão, carpaccio de salmão, coisa básica. Depois que o movimento enfraqueceu, 
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saímos. Continuavam com fome. Magras de ruim. Levei pra lanchar. Quem disse? 

Hambúrgueres gigantescos! Tudo bem contigo, cara? Parece que você tá... Beleza? 

Certeza? Tem pressão baixa? Ok, é que pensei, por um momento. Claro, deixei as 

amigas em casa. Foda foi que elas moravam cada uma num canto da cidade. Quando 

terminei, já era dia. Aí começou, né? Minhas mãos apertando aquelas coxas 

maravilhosas, beijos no pescoço da mina. “Vamo pra onde, gata? Tem um lugar bem 

legal por aqui”. Ela bocejou: “Gatinho, que tal fazermos isso outro dia? Tô morta”. 

Confesso que fiquei decepcionado. Porra, fiz tudo certo, cara! Meio chato também 

pagar pelo serviço que, assim, meio que aconteceu pela metade. Sim. Metade, não? Em 

termos semânticos, ela me acompanhou. O serviço é de acompanhante. Detesto 

eufemismos. Enfim. Esquema muito melhor do que a guerra, certo? Dar em cima, levar 

ré, chamar pro cinema, jantar, toda aquela parafernália só pra. Conhecer família, às 

vezes. Gastar e gastar, tem umas que seguram e seguram até você ter jogado fora uma 

fortuna. E leva pra conhecer amiga e vai em casamento chato, gasolina pra cima e pra 

baixo. Aqui é desse jeito, bicho. As menininhas são chatas. Não, não dá mais. Agora o 

esquema é esse mesmo. Pagou e pronto. Mulher na mão, tá ligado? Pagou, pegou e, 

enfim, já viu, foi-se, ponto marcado, desejo satisfeito, sono tranquilo, ego agigantado. 

Negócio da China. Não preciso te dizer, você já. Perez é um gênio. Quero dizer: a 

reportagem. E tal. Linda, linda, você precisava ver. 

Silêncio. 

Uma mosca suicidou-se no copo de uísque do narrador. Os ventiladores do bar 

tremulavam, abafando as vozes das mesas vizinhas. Os recém-conhecidos olhavam 

para os lados. Mulheres não lhes davam a mínima, umas com seus namorados, outras 

com sua beleza inacessível. “Vê só se eu me meto mais a ir atrás dessas aí”, pensou, 

“quando posso, num estalo de dedos, sacou?, hum!”. 

̶  Esquema infalível. Agora vai ser só assim. 

O visitante inclina a cabeça e num trago rápido engole a cachaça. 

̶  Você acha que eu devo ligar pra ela? 

... 

̶  Garçom! A conta, por favor. 
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O BEIJO 

Cesar Augusto de Carvalho

 

 Aconteceu outro dia. Estava sentado no banco da praça, lendo jornal, quando vi 

uma mulher toda de branco, vindo em minha direção. A contraluz realçava o perfil de 

seus cabelos escuros e de seu corpo. Uma deusa! Examinei-a por inteiro. Comecei 

pelos pés, que me lembraram as broas feitas pela minha avó, bem desenhadas e 

fofinhas. As pernas nada deixavam a desejar. O corpo, um violão erótico. Nem preciso 

dizer o tesão, que aumentou quando nossos olhos se cruzaram. Fiquei fulminado por 

aquele olhar. Abobalhado, deixei o jornal cair. Foi o meu erro. Ao agachar-me para 

pegá-lo, a perdi de vista! Levantei rapidamente do banco, olhei e nada! Tinha se 

misturado à multidão da praça. 

 Resolvi procurá-la e tomei a mesma direção. Meu coração palpitava cada vez 

mais forte. Imagens de seu jeito de andar, de seus olhos, de sua boca - ah! que vontade 

de mordiscar aqueles lábios – martelavam minha cabeça. Tinha que encontrá-la de 

qualquer maneira. Percorri boa parte da praça antes de desistir. Como encontrá-la?! 

Não a conhecia, não sabia nada dela, nada. Onde procurá-la?! A única certeza: ela 

correspondeu ao meu olhar com um sorriso insinuante! 

À noite não consegui dormir. Em minha cabeça ela caminhava pela praça, me 

olhava, sorria e eu via seus pezinhos feito broa e aquele corpo escultural, sedutor, 

erótico. O vazio no peito aumentou e trabalhei no dia seguinte feito trapo. 
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O tempo passava, mas o vazio no peito não. A concentração no trabalho ficava 

cada dia mais difícil. Ela se movimentava em minha cabeça, me despertava 

pensamentos diversos, me enlouquecia! Ficava imaginando como seria nosso primeiro 

encontro, o que eu diria para conquistá-la e como seria, finalmente, o beijo tão 

desejado?! 

Na tela do computador, o branco piscava enquanto a planilha aguardava a 

entrada de novos dados, mas eu permanecia estático, só pensava nela! Percebia que 

meus colegas de trabalho comentavam sobre meu comportamento estranho, sobre 

minha baixa produtividade e meu olhar perdido, de gente apaixonada, mas 

profundamente triste. Ouvia as fofocas, mas não dava a menor importância. O que me 

interessava as opiniões alheias se tudo o que queria era estar com ela, abraçá-la, amá-

la. Tinha certeza, seríamos felizes, para sempre. Só precisava encontrá-la.   

Ontem, no final da tarde, fim do expediente, decidi: voltar para casa, nem 

pensar! É a pior hora do dia, quando o trabalho termina. Sem ter o que fazer, a não ser 

ficar sozinho, com ela na cabeça. Pura angústia. Não aguentava mais. A única saída, a 

cura para minha dor, seria encontrá-la, declarar-lhe meu amor. Tudo bem, ela até 

poderia me dizer não. Tudo bem. Pelo menos é uma coisa concreta. É um não real, 

diferente do que se passava em minha cabeça, um amor imaginado. Não, decidi, não 

irei para casa, irei ao bar, junto com os colegas, beber, encher a cara. Esquecer. 

Sentei-me à mesa de alguns conhecidos. Durante a conversa sem graça daquele grupo, 

bebi várias doses de uísque. Meus olhos já estavam meio turvos e a cabeça bastante 

confusa com o burburinho quando, depois de um breve silêncio, ouvi uma voz 

descrevendo a mesma mulher pela qual me apaixonara. Só que, segundo ele, que 

estava sentado bem à minha frente, ela carregava uma espécie de maldição, trazia azar 

a quem se apaixonasse por ela. 

Achei aquela conversa meio absurda, mas, mesmo assim, e sem saber o porquê, 

pedi que a descrevesse novamente. 

−É difícil, disse ele. Normalmente ela está de branco, veste roupas sedutoras e 

tem um corpo de primeira. O problema é o olhar. Não pode olhar nos olhos. Olhou, 

dançou. Ela enfeitiça. O cara fica desesperado. Não pensa em outra coisa. Aí ela 

aparece, o cara fica feliz porque ela lhe dá um beijo daqueles e aí ele pira, se mata, 

some. Uma maldição! 
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Com a língua meio enrolada pelo efeito do uísque, mas, completamente curioso 

pela coincidência − eu só não tinha recebido o beijo − questionei como saber se uma 

personagem dessas seria verdadeira. Ele não hesitou: 

−Eu cheguei a vê-la junto de um amigo. Felizmente ela não me viu. Ele, depois 

disso, morreu. Já perdi outros amigos que estiveram com ela! 

Não sei se foi a força com a qual ele pronunciou suas palavras, ou se foi algum 

medo que senti, sei apenas que o efeito da bebedeira passou rapidinho. As 

coincidências levavam-me a acreditar que as histórias eram reais, mas, ao mesmo 

tempo, eram muito absurdas. Estava era espantado e pensei, ao esboçar lhe um sorriso 

mais descrente que irônico: se essa história for verdade, esses caras viram a morte, e 

ela estava viva! Já dizia Cazuza. Vítimas de um beijo, mortal! Não, não, não. Não quero 

esse tipo de beijo. É melhor parar de pensar besteiras. A morte não se veste de branco e 

muito menos é sedutora. 

∞ 

Hoje, acordei cedo, e bem. Nossa, até meu peito se recuperou, sumiu a sensação 

de vazio! Que coisa! Como pode sumir assim, de uma hora para outra, um amor tão 

angustiante, um tesão tão insuportável?! Levantei, fui fazer café e fumar um cigarro. 

Coloquei água para ferver e abri a janela. Adivinhe quem eu vi?! Olhei para baixo e lá 

estava ela, cruzando a rua. Ela também me viu! E, o mais estranho, tive a impressão 

dela estar vindo para cá, para meu apartamento! Mas, que bobagem! Como viria para 

cá? A gente nem se conhece?! Ela estar na rua, na hora em que abri a janela, foi só 

uma coincidência. 

∞ 

Ha, ha, ha, ha. Mulhermaravilhosa! E o beijo dela... Amaldiçoado uma ova! 

Uma delícia! 

Quando a campainha tocou, foi mágico. Abri a porta e ela parada, me 

esperando. Fiquei feito estátua, e antes que fosse capaz de esboçar qualquer reação, ela 

entrou olhando fixo em meus olhos até nossos lábios se tocarem e nossas roupas se 

espalharem pelo chão da sala. Nos deliciamos. Nunca em minha vida tive tantos 

orgasmos como tive com essa mulher. Foi divino. Antes de sair, ela disse que voltaria, e 

ficaríamos juntos para sempre!  

Estou exultante. Tenho vontade de gritar, para todo mundo ouvir, que estou 

apaixonado, que encontrei a mulher de minha vida. Mostrarei para aquele babaca do 
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bar que o beijo dela não tem nada de amaldiçoado, nem é de morte, é de vida, de tesão! 

Beijo gostoso, seu babaca. E faz amor como nunca vi antes! 

Estranho, sinto meu corpo desaparecen 
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O OUTRO CORPO DO SILÊNCIO 

Daniel da Rocha Leite.

 

 O boi. O céu tinto. A cor da água fervendo. Um golpe, o rasgar da carne. O 

corpo fibrila, espalhado pelo chão, espasmo. Ésses de ferro. O gancho fere fundo. A 

parede branca oculta o sangue passado, repetido, talhado, o boi dependurado, o corpo, 

uma tinta lilás escreve um número na carne. O olho parado, um vapor vermelho, 

várias as cores do sangue, a língua inscrita, os nervos expostos, tendões estirados do 

silêncio. Morrer é uma indústria, uma fome, um pasto. Arde o perfume da ferrugem 

misturado ao perfume do sangue, o oco do osso, a cabeça descarnada, o olho vítreo do 

boi, morrer é uma máquina. O óleo, o suor, o couro, o coração turvo, a lâmpada que 

não incandesce, a água que não brilha, a máquina, a máquina, a máquina, o cão que 

adentra, lambe a água, apanha, gane. A máquina, o homem, a máquina. O homem, a 

máquina, o homem, a máquina maquina sanguínea. Silencia. O silêncio é o esgoto da 

palavra. Sangue corre vomitado, plasma e óleo, creolina, mijo enfartado do boi. Serra-

se o ventre, vísceras desabam pelo chão em um barulho surdo, escorre a massa 

informe de um corpo. O piso de cimento revela a falha, a terra aparecida, a falta, o 

sangue nutre a fenda da fala, “o boi ainda não sabe morrer”. Impaciência, machado.O 

olho pedra. Terra inundada de sangue, o barro, céu gradeado, três abutres esperam, 

sangue em transe, a luz morta, o sangue preto. O boi pendurado, a máquina, o menino, 

o matadouro, a cidade pequena, um mundo, a máquina. O menino entendeu que o boi 

era homem, tinha cotovelos. A vaca que não fabricava mais leite, alta e esviscerada ali, 

sangrava ao lado, lentamente. O menino guardou que além de homem, ela era também 

mulher, um nome, uma morte, um outro nome, sangrava à mulher, um sangue vivo, 

esse o segredo da carne. Silêncio. Ésses de ferro erguem outros pedaços famintos. 
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Range a máquina, misturam-se o óleo e o sangue, o esgoto e a palavra. De duas carnes, 

um corpo mútuo. Tudo é fome. Tudo é turvo. A morte revela o seu sexo. Entre os 

corpos anônimos, o menino vê o passar do silêncio. Envelhece. 
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TOM E PAOLLO 

Diego Mesquita de Souza 

 

Tom olhou de relance, com os olhos cheios de esmeraldas, o relógio da vida 

escorrendo pela parede. Caiu abaixo a hora da letargia. Brusco, pensou no cu do 

leopardo-homem: Paollo. O cheiro dos ventos urbanos, do outro lado da cidade, 

balançou os cabelos de Tom, ele abriu um sorriso perfeito cravado por dentes 

pontiagudos. O rio das vontades, essa efemeridade de tons!, límpido da nascente 

cardiovascular, perdia-se num infinito movimento de sensações particulares e 

desaguava no mar de Paollo.   

Dois homens. 

Tom, homem resoluto, alma cativa cheia de brilho geometricamente cósmico 

abraçadapor desejos profundos, chão de oceano a percorrer o pobre coração. Aquele 

anjo deliciava-se toda noite com pensamentos saturados de putarias. Jatos lúbricos de 

leite acomodavam-se na intimidade das roupas. Um profano! Diga-se: Bicho melado 

que adorava homens e suas bundas arreganhadas. Paollo, ha, Paollo! o implacável 

domador de toras, in love até as abas, tinhauma lâmpada mágica onde carregava os 

seus três desejos: ser,ter, poder; todos direcionados a Tom, sem regras. 

Sábado. As estrelas surgiram fascinantes no céu. Os jovens procuravam um 

cultivo, algum sêmen a foder as entranhas da terra. Tom cortou o cabelo da cara, quis 

ser ninguém. Abotoou a camisa azul-marinho, enfiou-se num homem delicioso feito 

vinho puro. A essa altura, mais vaidoso ainda, Paollo cobria-se de cedro perfumado, 

avolumava os lábios muito vermelhos e carnudos a fim de sugar o pescoço branco do 

vampiro sedento. Isso é uma novidade no terreno batido da amizade. 

O gozo transitório era trem de viagem, se fez no absurdo das horas escapulidas 

da mão do homem, em algum espaço de tempo, já dizia o senhor padre: “é chegado o 

momento da redenção”. O encontro, enfim, deu-se numa rua pouco iluminada, brisa 

úmida, lua clara e alta. Paollo sonhava com um Tom ornado de cordialidades, mais 

amável, sem um nível de pressa para consumar uma foda animal ou um refúgio no 
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altar untado de gemidos de outro território. “Sonhei com você nalguma noite dessas”, 

adiantou Paollo. O diálogo não floresceu, nem era botão de rosa. Andaram às 

escondidas da publicidade, pisaram no chão vermelho do vulgar Casa das Putas. Das 

paredes do primoroso lar, sussurros e gritos eram expelidos de lábios-cus-picas-

bucetas anestesiadas pela dor e pelo prazer; no quarto 07, físico-quimicamente, os 

dois amantes masculinos corroíam-se. Das bocas, onomatopeias, verbos imperativos 

perfuravam o ar que arrastava os amigos na cúpula selvagem. Natureza recriada: mil 

tons pincelados no quadro fovista banhado por cores fortes a traçar a superfície da 

pele.   

Tom tinha sede. Consumidor de cuzinhos em brasa, ele endoidecia suas bolas 

que sacolejavam na parede morena de Paollo, atrito de batidas espumosas. Paollo não 

lutou, fez uma fogueira que alimentava o seu mundo interior. Por uma janela aberta 

abaixo do sol, ele vislumbrou a cuspida da lava mortal dentro de si. A vida é de foder.  

Tom e Paollo misturavam-se. Puro Segredo. Beijos, mãos suadas gotejavam no 

perfume da “duraça”, surgia ali um vendaval de corpos, de certo modo, homens-

furação... As páginas deste conto não superam essa mistura, as duas substâncias 

mancham a castidade do leitor, as palavras desta narrativa definham por conta do 

suco nascido do leito glorioso da amizade, a juventude criou dois ventrículos a estocar 

o desejo do peito, embora os pulmões suportem o ar rarefeito de suas montanhas. 

Entretanto, Tom teria vários rostos, um deles era o leão da violência. Sem 

demora, apertou o pescoço do amigo para tirar-lhe o oxigênio. As mãos espremiam 

pele, carne e ossos; a traqueia, amassada pela ferocidade do diabo, desintegrava-se, 

Paollo esmorecia a cada golada de dedos, sufocava com a língua prostrada ao ambiente 

exterior... mas era ilusão! Tom fantasiava em relances de segundos na altura do prazer, 

tendência psicopática, supostamente eram vontades conquistadas do vício em assistir 

filmes de morte e maldição. 

No cruzamento do horizonte sobre voo de pássaros, Tom projetou a pica 

completamente na boca de Paollo e lançou um líquido férvido na garganta do amigo, 

linguagem misturou-se à porra pastosa salpicada de doçura. Ah, anos de bênção 

amistosa entre o céu e o inferno da amizade: Tom é uma rocha ígnea presa aos 

escombros do dulcíssimo Paollo, este, uma puta da casa do cão... Homens belos, tanto 



 

111 
 

anjos, quanto demônios. “És o cara mais gostoso...”, disse Paollozinho, feliz por ser a 

felicidade alheia e objeto pragmático de um homem doente de desejo. 

Exaurido, Tom deitou-se ao lado do amigo. O suor caia de seus cabelos 

molhados. O olhar entre os dois era suave e de criança. Algum sentimento maior 

traçava novo manuscrito nas páginas da realidade: os grilhões da paixão eram 

destruídos pela novidade do porvir. Paollo amava o caótico Tom que andava na 

multidão dos homens discretos, por vezes, um criminoso em fuga... uma fuga 

clandestina aos olhos de Deus. 

“Paollo, eu...”, antes de Tom completar o desejo da frase, o amigo pulou sobre ele 

e, tão firme, acorrentou um olhar magnético, olhar de abertura para dentro d’alma de 

Tom. O beijo foi calmo e sereno, doce e compreensivo. Nenhuma palavra ousava 

desconstruir o sentimento prematuro: forte, delicado e não-secreto.  
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A  VIDA  É  UMA  APOSTA  CONTRA  A  MORTE 

Diógenes Carvalho Veras

 

 Cândido apostava desde a adolescência e dava igual que fosse jogo de baralho, 

mega-sena, resultado de futebol, eleição de candidato, jogo do bicho ou o fruto de uma 

simples teima com algum amigo. 

 Casou-se após ganhar, inesperadamente, algum dinheiro na loteria.  E abriu 

um pequeno comércio no bairro de Nova Descoberta. 

 Prosperou. 

 Dois anos depois nasceu a filha mimosa. 

 Mas não a viu tornar-se uma bonita moça porque a mesa do jogo o impediu de 

acompanhar o seu crescimento. 

 Tornou-se um inveterado, às vezes dormindo sobre a mesa do carteado.  Os 

valores apostados iam de mais a mais. 

 Até que, num trágico dia, perdeu tudo para um companheiro de jogo: o 

comércio e até o dinheiro no banco. 

 Para tentar recuperar o que havia perdido e num gesto de loucura, apostou a 

própria filha, bela de anos e de curvas. 

Mas perdeu-a também para um dos amigos de jogo! 

 Quando soube da desgraça, a sofrida esposa quase enloqueceu.  Depois, pensou 

numa solução para salvar a filha inocente.  Esperou que o marido aparecesse para 

almoçar e envenenou-o. 

 Julgada por fazer justiça com as próprias mãos, foi condenada e presa.  Mas 

não estava preparada para viver atrás das grades.  No ano seguinte, durante uma 

revolta na penitenciária feminina, uma inimiga assassinou-a. 

 A filha, agora uma prostituta, viveu alguns anos sobre os pais mortos.  Então, de 

uma hora para outra, principiou a emagrecer e soube-se que tinha aids. 
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 No Domingo de Ramos, uma vizinha de porta achou-a pendurada por uma 

corda de nylon azul, presa ao caibro do telhado do cubículo onde miserava a sua 

existência. 
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EU E ELE: HELEN 

Eduardo Selga

 

Hoje eu bato à sua porta e a chuva me faz sentir vontade de acreditar em seu 

cavalheirismo: não deixará um coração em frangalhos pegar pneumonia ao 

desabrigo... Não é verdade?  

Lembra-se da madrugada, quase tudo às escuras, um lilás sem força e 

presunçoso em sua tentativa de iluminar a parede vizinha à cabeceira? Havia algum 

frio facilitado pela posição da persiana e invadindo pela janela mal fechada. Eu não 

esqueço. Era uma chuva lá fora, sussurrando um somcheio de cachoeiras, era um 

convite para mergulharmos na cama e nunca mais sairmos dela. Lembra-se? Acho que 

não, apesar de que o paraíso, você me apresentou a ele na semana passada... Quantas 

mulheres e nódoas lilases em sua parede já não devem ter ocorrido em cada um desses 

sete dias... De meu nome verdadeiro já não se lembra – tenho certeza –, se até mesmo 

eu às vezes me esqueço. De meus gemidos, então, jamais! No máximo uma ou outra 

característica facial, alguma febre de minha boca melada de batom e sêmen que 

porventura tenha lhe permanecido no corpo, os rastros e restos de saliva na sua 

obscenidade cabeluda, na pele. Não... Nos dentros de você, onde certamente não 

consegui povoar, eu inexisti um segundo após deliciar-se na madrugada, chupando o 

ar feito um louco, xingando deliciosamente de ordinária minha pessoa como eu fosse 

qualquer uma. Lembra-se ao menos da Helen, o melhor de mim por ser um nome falso 

batizando meu eu verdadeiro? 

No meio daquela escuridão iluminada que era o quarto contigo, fui alguém 

que não o mesmo de sempre, cotidiano e urbanoide. A cada centímetro de você que me 

entrava nas carnes mais eu me rompia e gostava de ser outra pessoa. Porém, os dias se 

foram e você não procurou saber se a personagem que eu criei para mim, para você, 

na cama, tinha em sua matéria imaginária a carne do real. Nenhum telefonema para 

saber se o nome que eu disse que era para você era uma mentira verdadeira. Era 
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Mestre em Letras pela UFES. Em 2004 publicou o livro de contos A morte de João Mocinha e tem 

participação em coletâneas e site literários. 



 

115 
 

fictício, é óbvio (com tanta barba ninguém poderia me chamar Helen), mas não 

imagina o quanto, a partir daquela madrugada, depois que você gozou horrores 

dentro da minha bunda, eu gostaria me chamar assim... 

Na penumbra do quarto, desvencilhando-se das roupas com movimentos 

ondulados e na voz um tom de cálculo, foi cafajeste. Disse aquelas flores nas quais a 

alma feminina gosta de acreditar: que eu não podia fazer ideia de o quanto o caramelo 

de meus olhos lembrava certo grande amor de sua vida, muito lá atrás no tempo; que o 

cheiro de minha pele era a primavera entrando pela janela de quando você criança na 

chácara de seus amantíssimos avós. Ainda mais: a brandura de minhas palavras (eu 

que falei tão pouco e gemi tão louco) era a concretização de seus anseios de encontrar 

em alguém a beleza. Essas imprecisões ditas com o objetivo de dizer quase nada, como 

se fora o coração divagando, me encantaram. Seu mentiroso... Um sedutor de quinta, 

mas encantou. Acha mesmo que eu acreditei naquele lirismo de ocasião? Ah, mas que 

foi bonito foi... 

Absolutamente adorável ouvir as descaradas mentiras, a máscara sorridente 

para mim enquanto sua nudez se erguia aos poucos diante de mim. Colossal. Inteiriça. 

Eu pulsava, na cama, à espera, quase me acreditando de fato Helen. A felicidade, 

naquele instante, era uma questão de minutos. Longos minutos de palavrinhas 

estratégicas nos momentos mais sussurros, de muita língua. Minha e sua. Por meio 

delas fui aos poucos engolindo você. A princípio, com cuidado: a sua enormidade me 

assustava e não seriam quaisquer palavras que dariam conta. Fiz muitos circunlóquios 

na sua cabeça, você deve ter ficado zonzo com tanta falação. Eu subia e descia o ritmo 

dos adjetivos, molhava a palavra, tudo para não lhe cansar antes da hora. Uma delícia. 

De repente você me virou de bruços. O mundo começava a fazer sentido. E eu 

gritei, toda escandalosa, mas gostando. Com delicadeza, pediu silêncio enquanto 

pressionava levemente seu corpo sobre o meu. Abria espaço. E foi entrando, entrando... 

Fez de mim sua casa durante aquela madrugada maravilhosamente sem fim. 

– Mete, seu monstro... Passeia à vontade, me atravessa... 

Antes do quarto, a Madonna na sala. Aquela vagabunda cujos cabelos você 

tanto elogiava desde a conversa preliminar no cinema onde nos descobrimos os dois, 

deteriorados pela solidão. Ela rebolava à nossa frente, na smarttv, aquele escândalo de 

boca oferecendo-se a você que, excitado, contou-me detalhes da produção do 
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videoclipe, o número do Chanel preferido dela, as frustrações distantes das luzes. 

Acaso não dissuadisse seus olhos, você iria para a cama com aquela personagem, ao 

invés de ir comigo. Eu estava sentada ao seu lado, alisando as suas coxas e o totem que 

brotava entre elas, esperando sua paixão por ela arrefecer um pouco. Eu estou aqui! – 

quase gritei. E neste momento eu continuoaqui, esperando reencontrar-lhe, reatar o 

que nem mesmo começou.  

Se você estiver aí, e abrir a porta, vai dar de cara comigo, minha memória 

afetiva e uma mochila, onde trago escondido um vinho igual ao que você me ofereceu, 

cheio de tim-tins. Se você abrir, eu juro: vou me convidar para a sua cama. 

Desavergonhadamente. Sem aquela intrusa loura e midiática, é claro. Talvez uma diva 

da MPB com bem mais de cinquenta anos eu aceite. 

Até você dobrar meus joelhos eu não tinha sequer imaginado que um dia eu 

seria uma égua no cio. Seus toque e perfume mágicos. Quando resolveu descavalgar de 

mim, estava lambuzado, como quem nunca tivesse comido mel. Eu perdi o oxigênio 

junto com qualquer hipótese que porventura houvesse de considerar aquela 

madrugada como apenas uma transa eventual: você acabava de preencher um lugar 

em mim quando desceu do meu lombo, tão maravilhosamente exausto.  

Seu corpo ainda está aqui dentro. Perfeitamente encaixado, ondulatório e 

ofegante, dizendo-me eu sou uma delícia. “Nunca havia conhecido alguém tão... tão 

gostosura essa estrada apertadinha...” – você disse. Sobretudo, me perguntou uma 

loucura inesquecível e saborosa: “Por acaso... com todo o respeito, é claro... Não me leve 

a mal, mas... eu não gostaria de ser sua puta?”. 

Este é o ponto: eu quero. Durante os gozos eu já queria; nos intervalos em que 

nos sorríamos e eu mordiscava seus lábios e aquele gato tatuado no peito, eu fiz de 

conta não querer; e agora eu quero muito. Por isso volto, bato à sua porta em plena 

noite de chuva. Começar hoje minha felicidade, meu putanato contigo. Mais cômodo 

seria continuar em meu apartamento distante, túmulo, a tranquilidade de não suspirar 

verdadeiramente por ninguém, exceto por mim. Entretanto, em meu jazigo não existe 

luz lilás roçando parede do quarto, ou a vontade de beber um branco suave igual ao 

que você derramou em minha boca (era mesmo chileno?). Acredite, até da Madonna 

na tevê eu sinto falta. Aquelas minipizzas, lembra-se? Lá em casa ninguém as prepara 

para acalmar a fome rápida que ronronou nossos estômagos após tantos gemidos 
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felinos. Eles estão mudos. Nem durante os prazeres solitários debaixo da coberta ou no 

banheiro eles aparecem. Em meu remansodoméstico não existe você. 

Estou aqui fora. Atende! Bato à sua porta depois de tanto caminhar pelo 

bairro pouco conhecido. Quase me perco nas ruas daqui. Pela demora em abrir a 

porta, uma ideia arrasadora ganha corpo: você, na verdade, nunca residiu aqui; esta 

casa em que você me comeu quase até o dia clarear é talvez alugada só mesmo para 

isso. Abatedouro. Ou pertence a algum amigo de farra que sempre lhe empresta as 

chaves, de modo que possa mastigar, gato-selvagem, as presas e suas almas. Para que 

possa fazê-las enamorarem-se por um homem sem endereço, cuja melhor face se 

mostra no escuro azulado do quarto. Alguém que, na verdade, não existe senão na 

forma de maravilha. 

Apuro os ouvidos e nada se move nos cômodos, nenhuma lâmpada se acende, 

e a chuva é minha irmã: não serena. Provavelmente porque é a mesma daquela 

madrugada, voltando agora para recompor comigo o cenário. No interior do qual sou 

personagem sua. Ou gostaria de ser. 

O silêncio cheio de respingos, esse nada acontecer, me incomoda. Uns e 

outros passam ao largo de minhas aflições molhadas. Cheios de pressa e sem nada que 

os proteja da chuva, difícil se darem ao trabalho de perguntar se porventura podem 

ajudar-me a encontrar o homem que foge de mim. “Fulano? Ora... que esperança! 

Muito raramente aparece por aqui, e quando vem é à noite e acompanhado” – alguém 

diria; “olha, se quiser um conselho... eu nem me apaixonava. Vale a pena não. Sabe 

como é homem, não é mesmo?” – outra concluiria. Há quem, apesar da chuva, não 

suba a rua açodado e prefira observar-me de esguelha; há quem fique nas janelas mais 

próximas auscultando, perguntando-se sobre o motivo de minha presença ali àquela 

hora. Algumas comadres carentes de assunto para amanhã, tão logo o sol se espreguice 

no horizonte. Ouço os risinhos dessas cadelas contidas.  

A resposta às minhas batidas na porta é nenhuma. Por isso coço a barba e vou 

embora, meu rabinho entre as pernas, segurando debaixo d’água o choro e a vontade 

frustrada de voltar a ser Helen. No entanto, algo me diz: assim que eu fizer a curva no 

fim desta rua por onde vim, a chuva irá embora como se nunca houvesse aqui, e lhe 

encontrarei, sorridente e abraçado a Madonna. Com suas palavras, você a arrastará 

pelos ouvidos até o abatedouro. Ela estará algo desconfortável ao seu lado, receio de 
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identificação por algum fã ou paparazzi. Sem a maquiagem glamorosa. Desenxabida. 

Dizem que ela tem mau hálito e solta flatulências enquanto fode, sabia? Além disso, 

estará muito mal dublada (como será possível conversar com alguém assim?). Mas 

você nem vai reparar no atraso entre a movimentação da boca e o som emitido por ela. 

Afinal, só mais uma para o álbum de figurinhas. Parecerá um decalque, um desenho 

desanimado, enquanto eu, além do vinho escondido, trago na mochila uma calcinha 

nova em folha, lilás, que eu queria usar para você, mesmo sabendo: nem notaria. 

Claro: se você não sabe quando sou verso, como saberá quando reverso? Droga... como 

eu, nunca mais Helen, consigo ser assim tão ridícula?      
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SEXADOM 

Fernanda Isobe 

 

A coluna arde.  

 

A roupa tem impregnada a clandestinidade da viagem, e os costumes são 

ignorados nos últimos passos a caminho dum desembaraço animalesco. O pene pulsa 

teso, repuxado numa inércia espiritual. Ele tenta, mas continua fadado enquanto 

engole cachaça paraibana e aspira fitas inteiras de moídos. Depois de muito, vê o 

camarada. É confortável estar com.  

 

Quando deu por si, tinham desaparecido a capital, o lixo, construções 

arbitrárias, concreto, asfalto, egos globalizados, moribundos digitais, os mais bem-

aventurados cidadãos cosmopolitas e o caos que extravasa lindamente todas as 

tentativas de dominação. Quedam bregasinsistentes em autofalantes aleatórios, 

ambulantes acompanhados das mais louváveis fórmulas da felicidade e cerveja 

transgênica sobre a mesa da lanchonete da rodoviária. Uma menina bonita sorri pros 

machos em volta. E nele, no cara, mais um calo nas calças. O corpo se inclina e cai: três 

segundos depois um lábio se achega e taca a língua numa mama: chupa lambe morde 

arranca. O seio, aos prantos, pula dos trapos e cai de bandeja noutra cavidade. As 

ancas formam duas taças e recebem amasses de 

Três           crianças sugando a própria fome,  

Dois             espíritos sobre uma fêmea,  

Dois                  animais seguindo o cio sanguinolento duma cadela,  

Dois                      pederastas arregaçando um rego pueril,  

Duas estacas graúdas depositando todas as veias e artérias numa arca rubra,  

Quatro          mãos apertando um rabão,  
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Seis            pés arrodeando o clímax,  

Quarenta                dedos infiltrando um corpo absorto de pequena nova.  

 

Paus arrolados em contagem oral, doce salgado amargo, narizes empapados, 

malícia, a ponta da neve rapidamente é engolida. Chupa, bicha boa, esses pintos no 

lixo e baba, baba, baba, não vomita! Sinto o sino bater também nos fundos dessa 

garganta. Ajunta os olhos, cheira bimba escrota, não fala! Engole o pinto dele! E mira! 

Lambe assim, assim, gostoso! Assim! ASSIM! Ela geme estremecida enquanto solta 

epifanias eróticas e esputo pelos meatos, ungindo todos os rasgos. As fendas estão 

escrachadas. Enfia, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, engraza, bate, bate, 

bate, bate mais, mete a mão na cara pequenina, a sovadura no tronco, bate, bate, bate, 

arranha o couro, puxa os cachos e come as bagas, desata os nós, cospe na minha 

garganta, puxa mais um trago, arrebenta os limites, joga fora, grita a dor e tremelica. 

BOCETA! Respira feito besta infernal, com sede, mas continua laborando, mordendo os 

beiços rachados. Esguicha num gozo comprido e gordo, como tonel de vinho 

esmagado por pés sujos. É rio abundante. É mulher na carne e ossos e estrias e 

gorduras. Ri de apetite. Fervilha entre coxas peludas nos traseiros ovos bananas. Pula, 

repuxa, olha as próprias curvas na parede espelhada e velhaca. Gargalhadas. Aplausos. 

Contorções absurdas. Não para, não, não, estoca o balão azul!, estoca no meio. 

 

As costas recostadas na parede fritam bem na ponta, como uma grossa camada 

de pele, músculo e entranhas numa chapa. O ânus mostrado aos piscos se dá ao traço 

sem medo do ralo. Paulatinamente, frame por frame, cuspe atrás de cuspe, seis tapas 

nas nádegas roxas, quatro dedos esticam as pregas macias, uma língua caminha entre 

os gomos e toma!, garra, cacete, napa, boca, pito. Abre, abre, abre, roda gigante no 

buraco, cima e baixo, alarga, entra sujo e sai lavado, explode porra para todos os lados 

do quarto duma birosca em São Brás, agarradinha à rodoviária. Comem molecas, 

velhas pobres nesses quartos de meu deus, menininhos, cachorros, cabritinhas, corpos 

secos. Comem o mundo nessa porra!, e meu camarada ejacula no cu. 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! O meu esporro é engolido em baixo de choro.  

A coluna ainda arde. 
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CORTATO 

Isadora Salazar 

 

(Para Rosa Assis  

e Cybelle Salvador Miranda) 

 

Cortato. Fé. Saltar bem próximo ao porto. Afundar sob os barcos. Transpassar a parte 

mais funda do gaiola. Nem sempre a ânima ajuda. Transpassar é ter fé.  Perder o fôlego 

sob a densa romaria, receber fôlego de anjo, alcançar ou não alcançar o destino do 

oxigênio. Expirar. Respirar. Inspirar. Inalar. Exalar. Cortato é pizzicato, corda puxada 

sem meio ou fim. Há música sobre o Jurunas. Há corda de pizzicato sob o Jurunas. O 

moleque cai solto sobre o Jurunas. O moleque salta sob os ancorados. Muitas vezes 

salta sob mais de dois ou três. O moleque nem sempre percebe a nova gaiola que se 

atraca aos outros amarrada. E quando percebe, quando essa nova gaiola de homens e 

cascos chega é preciso afundar sob todos os assoalhos, tocar os solos, pedir licença ao 

criador de todos os mundos, adentrar no reino do fundo, temer ou não temer a piraíba, 

conter a apneia e confiar no empuxo. A piraíba é filhote e bicho do fundo, a piraíba é 

filhote e caça no fundo, vive no fundo, sobrevive no fundo. A piraíba é peixe de 

empuxo, é carro de prata, bicho de prata. O moleque é solto pelo Jurunas, o moleque é 

couro, mas pode ser prata. A piraíba é couro e prata. O moleque cravejado de prata 

sob o sol de meio-dia é couro, mas pode já ter sido anjo, pode ter sido engano, pode ter 

sido música, pode ter sido ouro, tomado fôlego de ouro, viajado em mala no carro de 

prata, pode ter sido vestido de asa, papel de asa, fé em cera, romaria de cetim; pode ter 

viajado na mala do carro de prata e rendido apneia, vencido empuxo, pizzicato de 

ouro, cortato de seda , sicorda de gaiola – e a já tão chorada vela da lanterna afogada , 

parida que está sobre o pó das palafitas que flutuam, eventualmente se choca contra 

todos os nós em um dia de ossada, desmando e vaga. 
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MIRAGEM 

Jordão Pablo de Pão

 

Ele me colocou contra a parede. Não estávamos ali, entremeados de sensações e 

de desconfortos, como simples transantes. Era mais do que isso. Ao me tocar, as suas 

mãos ficavam quentes e os meus gemidos mais intensos. Ao olhá-lo, sua boca ficava 

úmida e minha pele mais lubrificada. Estávamos comungando da energia da 

humanidade, essa estranha capacidade de se entregar que o ser humano tem. Não são 

apenas toques, são pequenas explosões de sinceridade que, unidas, desfazem uma 

guerra ou reconciliam o inimaginável. Um carro buzina, acordo em um repente. Ainda 

estamos na Paulista, ainda somos somente ele com suas mãos sobre um livro dentro da 

biblioteca e eu a deslumbrar pelo vidro o cara que me daria manhãs de inverno em 

gratidão infinda. 

 

GABRIEL 

Suas mãos passeiam pelas minhas costas nesta manhã fria de Petrópolis. 

Subimos a serra para construir o Paraíso. Descobrimos que ele fica muito mais 

próximo da árvore no meio do Jardim do que do Trono com trombetas. Seu corpo 

sobre o meu, pelo em pelo, pelo com pelo, um prólogo da beleza que é conhecer a 

eternidade a cada segundo. Seus olhos pegaram os meus e o sorriso se deu, cúmplice, 

ainda mais profundo e sincero. Os meus músculos dos braços, tesos, erguiam a visão 

singular de você, deitado, curvas dorsais logo abaixo do meu corpo, como quem recebe 

a visita de um anjo. Minha língua em sua pele, costas nuas frondosas de sinestesia, 

doces bárbaros da mesa celestial. A delicadeza do deus que habita meu corpo saúda a 
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singularidade do seu. Somos dois ou somos um? Quem sabe seja esta a manifestação 

mais visível do que chamam amor, e eu já te chamo amor há tempos. 
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Juan Garbo

 

Nas paredes dos motéis as sombras procuram o deleite prateado e o ouro 

estridente do suor. Esses quartos respiram as lagrimas escuras de sonhadores quando 

os corações transbordam junto ao nascer do sol.  

– 

A corrupção deslizou pelas suas costas de marfim enquanto as sombras 

dançavam no papel amarelado da parede que se arqueava sobre a nossa tristeza. No 

silêncio eu pude ver seus grandes olhos de papoilas e percebi que somos anjos 

expulsos pela tentação de não tentar. 

– 

Sexo, oásis da miséria! A prostituta é monarca, seu trono é uma ruína, sua terra, 

uma pensão no centro da cidade emporcalhado por ratos e doenças, sua varinha é 

uma bolsa brilhosa e vermelha. Ela rosna na noite, encardida e feroz, como uma cadela 

raivosa que acabara de parir protegendo suas posses e a sua existência. Os gigolôs em 

círculos, aos bandos, inchados e abatidos como porcos, de barbas ralas ou bigodes 

compostos, são caciques, comandantes: entrelaçam–se no neon seus aluguéis de cem 

reais, gestos prematuros, trocando ameaças e estabelecendo a ordem: o mundo dos 

excluídos e casados vibram em torno deles, rastejantes carniças de despojo. Mas na 

escória do mundo a fênix está sempre presente: borbulham novos comando onde não 

existe comandante, brota um louvor aonde o louvor é o desprezo.... Nascem poderio e 

príncipes, criaturas, na vulva dos cortiços, nos locais remotos onde perambula seu 

esposo ou padre em noites singelas é onde pensas que a cidade termina, mas no 

entanto, recomeça e recomeça mais milhares de vezes, com seus entrelaçados 

complexos cobertos pela verve do êxtase e a ode a Dionísio. Na ilusão do amor o ímpio 

vira homem: dissolve sua confiança no fálus e na vida, até humilhar a vida do 

desigual. 
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DO INFERNO E OUTROS LUGARES DE FÁCIL ACESSO 

Lindevania Martins 

 

A noite começa quando entro na Boate inferno. Desço os degraus de um 

vermelho lustroso, escorregando as mãos pelo corrimão de metal e atravesso o 

corredor cheio de gente, neon, música alta e fumaça. Liz me acompanha. Sabendo que 

sou uma mulher que precisa de certa ordem, espera enquanto mais uma vez me 

certifico de que está tudo em seu devido lugar: as chaves do carro, as chaves da casa e 

o dinheiro das bebidas guardadas na bolsa lateral, as alças do sutiã escondidas sob as 

alças do vestido, a franja volumosa dos cachos caída sobre a minha testa.  

O trabalho nos consumiu a semana inteira e nos confundiu, nos fazendo supor 

que não tínhamos mais desejo, que não éramos mais capazes de intensidades. Viemos 

dançar apenas para esquecer essa cadeia de repetição incessante a que estamos presas, 

para estarmos livres de metas, prazos e propósitos definidos, para fazer queimar esse 

fogo que deveria arder em nossa juventude.  

Nem sempre nossa vontade importa. Nem sempre conduzimos nossos pés para 

longe das formas apertadas. Por isso, nos agrada pensar que nessa noite exercitaremos 

um pequeno poder, embora precário, embora provisório, mas ainda assim poder, de 

repelir ou aproximar homens segundo nossa vontade. Agrada-nos pensar que nessa 

noite alimentaremos nossos corpos com outra substância que não a refeição magra 

que nos servem nos rápidos intervalos do almoço desses dias compridos. 

Nem sempre caminhamos sem ameaças. Nem sempre desejamos só aquilo que 

não nos fere. Mas ali, encerradas na Boate Inferno, em que aqueles corpos e rostos 

desconhecidos em nada nos mobilizam que seja mais profundo, nos sentimos seguras. 

Seguras em nossos vestidos pretos curtos, seguras em nossos batons vermelhos, seguras 
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em meio a tantos que nos parecem tão semelhantes que podemos facilmente tomar um 

pelo outro, seguras porque nada queremos que seja difícil de tomar. 

Eu e Liz nos dirigimos ao bar e peço dois copos de uísque. Liz cheira a bebida 

como alguns fazem com o vinho, rodando o copo de uma narina para a outra, 

enquanto sorrio do gesto gracioso e vazio. Esvaziamos nossos copos sem pressa 

enquanto inventario o lugar. Um olhar rápido me bastaria. Rostos jovens como os 

nossos nos circundam na Boate Inferno, assépticos rostos de estudantes, de recém-

formados. Mulheres de vestidos pretos curtos e batons vermelhos folhearam a mesma 

revista de estilo que nós. Homens de calça jeans, rostos sem pelo e cabelos rentes 

seguem a mesma receita de moda.  

Quando ouço a voz de La Bouche em Be My Love, deixo o copo sobre o balcão e 

empurro Liz para a pista de dança. Esbarramos em alguns rapazes, flertamos. 

Dançamos uma de frente para a outra, nossos corpos muito juntos, se tocando, se 

enlaçando como se nos desejássemos, provocando uma pequena plateia masculina a 

nos acompanhar hipnotizada. Gostando do jogo, Liz me abraça por trás e esfrega o 

nariz na minha nuca. Deixo a cabeça pender para o lado a fim de que meu pescoço lhe 

seja um território livre, para que ela lhe possa cheirar, beijar, morder. Acaricio suas 

mãos entrelaçadas na minha cintura. 

É então que meu corpo se imobiliza. Um vácuo imenso me atinge e já não posso 

dançar. Minhas mãos, flácidas, pendem ao lado do corpo sem ter onde se fixar. Como 

sempre, sem preparação ou sem avisos, vejo Téo destacado no meio dos outros. O 

cabelo comprido, a barba por fazer. Não o via há tanto tempo que seu rosto, nossa 

história rude e incompleta, já não ocupavam a totalidade dos meus dias. Meu corpo se 

imobiliza porque sabe que de agora em diante tudo parecerá inútil. Inútil dançar. 

Inútil querer acender qualquer fogo. Inútil acordar cedo todos os dias. Trabalhar tanto 

para sustentar o quê? Uma tautologia? Um círculo vicioso? Inútil qualquer artefato, 

qualquer substituição, qualquer linguagem. Por isso não direi mais como somos, nem 

quantos aniversários já comemoramos. Nem darei mais detalhes sobre as inúteis 

roupas que usamos. Direi apenas que nos reencontramos, mais uma entre tantas vezes, 

quase como dois estranhos.  

Ele está sozinho em meio a penumbra, encostado em uma coluna. Retiro os 

braços de Liz da minha cintura e digo em seu ouvido que o homem do qual sempre 
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falo, esse que sonhei em vão exorcizar da minha memória, está ali, no meio da Boate 

Inferno. Digo a Liz para que ela compreenda, quando eu a abandonar, o frágil controle 

que terei sobre minhas pernas.  

Ele vira a cabeça e seus olhos me percebem. Ele se empertiga e caminha para 

mim. Liz compreende a gravidade de tudo e se afasta. Vou em sua direção e logo 

estamos frente a frente. Palavras são desnecessárias e permanecemos em silêncio. 

Depois nos abraçamos longamente, os corpos muito colados um ao outro.  

Nas minhas noites de insônia, nos primeiros tempos daquela separação, me 

observava ao espelho imaginando que eram os olhos dele que me olhavam. Meus 

demônios me sopravam grosserias aos ouvidos e treinavam minha boca nas frases 

ásperas com as quais lhe mostraria mil vezes o quanto errara ao me deixar de forma 

tão abrupta. Mas em sua presença, nenhum resquício de cálculo sobrevive. Qualquer 

gesto ou palavra ensaiada desaparecem num vazio de irracionalidade e assombro.  

Sem hostilidades, minha língua invade sua boca, roça seus dentes e sua 

gengiva, numa fome difícil de ser saciada. Suas mãos apertam minhas costas, enquanto 

desejo que sumam roupas e pessoas. Seus dedos se enterram na minha pele, enquanto 

desejo senti-los no profundo nos meus ossos. 

Liz aparece e me acena em despedida. Deixo que ela que vá embora. 

Subitamente desperta, temo pelo que ocorrerá. Percebo que o pequeno poder que eu 

imaginava possuir naquela noite se extinguirá por completo. Percebo que não estarei 

mais segura porque nada do que cobiço é fácil de tomar. Então, por medo de perder 

meu pequeno poder, por medo de perder meu pequeno controle, digo a ele que 

partirei. Ele não permite um desfecho simples. Diz que irá comigo. Pede que o deixe 

em casa: “É perto daqui, uma rua de fácil acesso!”.  

Saímos da Boate Inferno e caminhamos como dois amigos em direção 

ao carro. Nossos corpos não se tocam, embora as mãos caminhem tão próximas. Uma 

certa tristeza se abate sobre mim. Quero lhe dizer que não exploramos todas as nossas 

possibilidades. Quero lhe dizer que merecíamos uma segunda chance. Mas no meu 

Golf prata, conversamos apenas sobre o que não atinge:  a música eletrônica se 

sobrepondo ao rock, o cheiro fétido do centro de São Luís, a areia do mar invadindo a 

Avenida Principal. 
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Quando desligo o motor, parando em frente ao prédio baixo e cinza que em 

nada lembra aquele alto e iluminado onde moramos por três meses, nenhum gesto ele 

faz de que pretenda descer.  “Quer subir?”, ele pergunta, a mão na minha perna, se 

debruçando sobre mim. Farejo seu peito, axila, pescoço, a barba por fazer. Farejo sua 

boca e ele abre os lábios. Deixo que minha língua entre, pois meus demônios, quietos e 

impotentes longe do espelho, não esbravejam, nem conspiram. “Vamos subir? Como da 

outra vez! Não quer?”, convida. Nada respondo, enquanto sinto sua boca percorrendo 

meu pescoço, descendo a alça do meu vestido. Pressinto os perigos dessa reincidência, 

pois desci à Boate Inferno para experimentar força e liberdade, não para me enredar 

mais uma vez em debilidade e submissão. E me ressinto de mim mesma, de que não 

pretenda apenas aproveitar a noite, aumentar a soma dos corpos, a lista das fodas.  

“Vamos subir? Sei que queremos a mesma coisa!”. Sua fala ressoa nos meus 

ouvidos, enquanto ele observa meu seio direito desnudo, minha pele escura sob as  

luzes externas que pouco nos iluminam no carro. “Sempre adorei seus seios”, ele 

emenda. A excitação crescente que me consome se confronta com um enredo antigo. 

Onde quer que estejam, me espreitam minhas irmãs, minha mãe, minha avó e a longa 

tradição de abandono das mulheres da nossa família. Daqueles homens que voltavam 

só para lhes foder os buracos e lhes fazer filhos igualmente abandonados. Agindo 

contra a minha vontade, cavalgo minha fraqueza, minha indecisão: 

“Não! Desta vez, nada acontecerá!” 

A minha voz firme me faz crer que dessa vez conseguirei honrar minha 

palavra. Mas quando a sua mão se insinua sob meu vestido, fracasso em qualquer ato 

heroico, em qualquer tentativa de diferenciação. Baixo os olhos para o volume de seu 

sexo, ainda sob a calça jeans. Em nenhum lugar sou livre, em nenhum lugar completa, 

senão, sempre assim, despedaçada. Seria possível entrar nesse jogo sem me machucar 

demais? 

 “A gente sempre teve uma química muito boa”, ele diz e logo sinto um rastro de 

saliva sobre meu seio. Lá embaixo, sua mão esfrega minha calcinha, a minha abre o 

zíper da sua calça. “A gente podia ficar assim: se encontrar de vez em quando pra 

transar, sem cobranças e sem pressões”. Porque nunca digeri nosso fim, sempre temo 

que me equivoque. Mas suas palavras não guardam ambiguidades. Fecho os olhos e 

um gemido escapa da minha garganta, enquanto ele me oferece sexo e indiferença.  
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 “Vamos subir, vamos? Você tá toda úmida”, ele diz. Desço do carro e o sigo 

escadas acima. Nenhum desacerto lhe persegue, por isso ele não hesita, enquanto não 

me sinto adequada. Nem adequada a ele, nem ao mundo, nem adequada a mim 

mesma. Sem conseguir me entregar sem reservas a uma sexualidade que mói minhas 

veias, caminho como se embriagada estivesse e ele precisa me amparar em seus braços. 

Prossigo, invejando sua posição de senhor, de quem não precisa se dobrar.  

De repente, entre um lance e outro, ele me empurra contra a parede. Seus olhos 

investigam os meus e uma dor já conhecida se aproxima de mim. Um desejo de 

destruição se voltando para dentro. Sua mão segue o contorno da minha face:  minha 

testa, minhas sobrancelhas, meus olhos, meu nariz, meus lábios úmidos que se abrem e 

roçam a palma da sua mão.  “E se fizéssemos aqui?”, ele pergunta, olhando para o vão 

da escada. “Sim… façamos”, respondo sem saber o que digo, porque pouca habilidade 

tenho em mentir, porque agora me escapam a existência de outros, regras, proibições. 

Porque ignoro todos os pensamentos da minha mente frenética e deixo que o corpo 

assuma o controle, querendo mesmo que se faça ali o que tem que ser feito.  

“Meu Deus, como você é louca!”, ele se espanta e me puxa pelo braço. Mais 

alguns degraus e logo estamos no pequeno apartamento no qual ele agora mora. No 

quarto, lanço um olhar furtivo para o porta retrato virado para baixo na cabeceira da 

sua cama. Tiro meu vestido e ele me empurra para o colchão que afunda sob o peso do 

meu corpo. Livre das minhas roupas, mas presa a um passado ordinário, sinto que 

estou condenada a repetir a história vulgar de abandono daquelas outras mulheres. 

Afasto a imagem de seus semblantes tristes quando ele recai sobre mim. Viro para o 

lado e monto sobre seu tronco. Prendo seus braços e ele ri. Sugo seus mamilos. 

Querendo ter acesso a tudo que lhe pertence, não querendo economizar nada, desço a 

mão entre suas pernas e penetro seu corpo. Ele geme com prazer e então se retrai, 

como se fosse flagrado num ato proibido: "Aí não pode!". E eu aprendo que o sexo 

nunca será um território livre. Ele empurra meu corpo. Inverte nossas posições. 

Afunda o rosto entre minhas pernas, se lambuza em meus líquidos como se sua boca 

tivesse sido feita para explorar essas funduras. Retribuo. E em breve, gozamos a 

primeira vez. 

Descansamos. Nossos cabelos úmidos, molhados em nosso suor, enroscam-se 

em nossas testas e alguns fios soltos se agarram em nossas costas. Querendo reter seu 
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gosto, guardar o seu suor em mim, mordo o seu peito. Ele se assusta e inicia aqueles 

movimentos conhecidos, pronunciando as palavras sujas que tanto gosto. De olhos 

fechados, começo a enxergar uma luz dourada, semelhante ao ponto alto de um pôr de 

sol em dia de verão. Da minha boca saem gritos descontrolados, gemidos, uma 

linguagem caótica. E se fosse possível a mim, nesse momento, pensar, pensaria ter me 

transformado em outro bicho que não o humano. Logo minha alma abandona meu 

corpo. Liberto de mim e de minhas dúvidas, sem qualquer necessidade de conexão 

senão essa que lhe preencheu orifícios, ele se dobra em arquejos, em espasmos. Mais 

uma vez, morrerei. Provisoriamente. Mais uma vez, passaremos a noite nos alternando 

entre mortes e renascimentos.  

E quando tudo parece ter fim, quando exausto é como se ele não mais pudesse 

retornar da última extinção, observo seus olhos fechados e volto minha atenção para o 

porta retrato na cabeceira de sua cama. Viro sua madeira gasta para cima e o vejo 

abraçado a uma jovem desconhecida e sorridente cujos olhos claros me fitam. Pele 

branca e cabelos lisos como a última mulher pela qual meu pai nos deixou.  

Recolho minhas roupas e saio.  
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CORPO 

Luciana Brandão Carreira

 

Fecho um dos olhos, enquanto agrego os dedos da minha mão direita num 

gesto de pinça. Corpo. Seguro o ar no máximo intervalo permitido pelos pulmões, à 

medida que modelo os lábios para o ato de molhar. Aperto-os. Esse corpo que nos vê. 

Introduzo a linha, lilás, no furo criado pelo bico da boca. Minha saliva a transforma 

em pincel finíssimo, ponta de aço. Emudeço minhas horas nestas vestes que me tecem. 

Sangro. A outra minha mão percorre a lonjura do filete até alcançar a ponta extrema, 

seca, do mesmo fio comprido, na habilidade de apenas dois dedos no arremate do nó. 

Corpo. Saliva. Sangue. Miro a delgada abertura, no limite mínimo da espessura. Lanço-

me à travessia da agulha unido ao lilás do algodão tingido, que me atinge, do qual me 

sirvo, na costura da estola rasgada.  Sou um homem comum, entre a virtude da 

confiança e o refluxo do desespero. Sou um corpo. Um corpo semelhante ao dos outros 

homens, sou ímpar na capacidade de regenerar e apodrecer. Atravesso este buraco 

cuja morada é o meu silêncio, mutação da carne, relíquia do pensamento. Escureço 

nessa cor. Estola rasgada. Relançado o fio à longa fenda da agulha, este antigo 

instrumento de bordar e coser folhas de papel para a mais viva caligrafia se fazer livro 

novo, livre liturgia, meu testamento.  

Agulhas, o meu espaço é por elas povoado na precisão pontiaguda de todas as 

mitologias que em mim se escreveram... agulhas de remendar redes para que se possa 
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pescar toda a sorte de alimento que venha das águas – a lâmina magnética da bússola 

− o ponteiro do relógio − a leitora das notas sulcadas no silêncio dos discos: agulhas.  

Corpo perfurado. Com todas as agulhas teci uma renda de arame farpado, alambrado, 

lugar de onde te peço que me vejas, retido no pequeno inferno fundador da inocência, 

o paraíso daqueles que nada mais esperam. Esse sou eu que és tu. 

Pé ante pé, as tábuas corridas rangem sob o meu peso de ilha. Esse quarto é o 

avesso de um espaço, ele redemoinha em torno de mim, eu que sou de taipa e barro 

amassado, arremessado à parede. É desse lugar que eu te enxergo, por onde eu me 

engasgo, cego de um olho pelo furo da fé. Daqui assopro a vela antes de irmos deitar, 

eu e tu, tu que me és a cada noite insone. Da agulha enfiada nos olhos, vimos nascer 

um farol submerso. Do grito escutado às escuras, sentimos da música a ressonância. 

Da estola, o rasgo.  

Abro um dos olhos, enquanto agrego os dedos da minha mão direita num gesto 

de pinça.  Penso. Édipo ficou cego porque sabia demais. Desamarro os meus pés. 

Afivelo os meus passos ao chiado das tábuas gastas. Foi demais o que vi. Estola rasgada. 

Sangro. O corpo pede passagem. No palheiro, já não procuro uma nova surpresa. 

Cheguei a Colono. Pressinto o que hoje é impossível não ver.  
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JAZZ 

Luísa Dalé Silva

 

Um quarto de motel. É terça-feira, meio de uma semana de um mês sem 

feriados, com 31 dias. Já passam das 11 da noite. Pela janela se vê a cidade inteira. E 

um jazz toca, vindo de caixas de som invisíveis. 

Ele acendeu aquele maldito cigarro. Perguntou se tinha problema. Eu deveria 

ter dito que sim, mas fiz que ‘não’ com a cabeça. A janela não abre, lavei meu cabelo 

hoje e vai ficar com esse cheiro nojento agora. 

Ele fica parado em frente à janela, que na verdade era quase uma parede de 

vidro. Ela está totalmente nua, ele, de camisa social desabotoada e cueca. 

- Isso não é jazz. 

Não interessa. O clima estava bom, gostoso. Me deixa curtir. 

- O jazz verdadeiro, sabe? Esse sim foi feito pra chocar. Quando você escuta 

um jazz de verdade, chega a doer. Mas depois você se acostuma. 

Salto no vazio, olhando aquele mar de pessoas no horizonte, o salto era no 

vazio. 

Vazio. 

Sentia isso por pouca coisa e coisa pouca. A impressão que tinha construído de 

si nos últimos meses — desde aquele trágico fim de relacionamento — é de que era 

forte, durona, inatingível. 

- Me lembra de te passar uns nomes de jazz pra você baixar depois. Você vai 

pirar. 

Já tô pirando. Tem mais de 48 horas que meu coração tá funcionando daquele 

jeito estranho, que faz tudo pulsar, até minhas têmporas. 

Estou sendo rejeitada. Que nem o jazz. 

- Imagina ter poder sobre tudo isso. 
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Ele parecia hipnotizado por aquelas luzes. Eu também estava, mas eram desejos 

diferentes…Totalmente diferentes. 

Que ilusão. Definitivamente não sabe o que é a joie de vivre. 

Eu só conseguia pensar naquela outra noite. Noite sem sono. E desperdiçar 

minhas horas mais recentes de vida tentando desvendar o segredo da cura da rejeição. 

Eu também quero ser poderosa. Mas não tenho ninguém pra quem admitir isso. Nossa 

como eu tô frágil ainda. 

Acabou o vinho. Que vinho ruim. Mas ela continuou com a taça na boca, 

apoiando um braço no outro, que estava apoiado no joelho e a taça sendo apoiada 

apenas por seus lábios inferiores. 

- Eu quero me desapegar. De tudo. 

- É, a gente é bem diferente. 

Somos. 

Ah, os joguinhos de poder, pensava ela. O pensamento estava distante, mas 

nisso, ela podia concordar com ele. 

O meio é a mensagem. A mensagem que recebi foi nenhuma, mas eu entendi. 

Entendi sua mensagem. Como alguém consegue ignorar o outro alguém depois de uma 

noite daquelas? 

Ele agora a observava silenciosamente. Finalmente. Então… 

- Você gostou? Foi bom pra você? 

As pessoas quase-conhecidas ainda se perguntam esse tipo de coisa? 

- Foi. 

- Pra mim também. Uma despedida e tanto. 

Nem achei tudo isso, mas esses caras muito certinhos se excitam com qualquer 

coisa vinda de uma louca como eu. 

- Vamos de novo? 

Eu não sabia mais como passar o tempo. Mas não queria sair dali. 

- Não consigo, preciso de mais um tempo. 

Ah, lá se foram meus 17 anos e meus homens de 20 e poucos…Acabei matando 

aquela garrafa daquele vinho horrível. Eu fico toda soltinha quando bebo, acho que 

vou dançar. 
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Ela esboçou uma dancinha levemente sensual, levemente, ao som daquele jazz 

que não era subversivo. Ela dançou para si, hipnotizada por seu reflexo que se fundia 

com as luzes da cidade. Ela estava bem consigo. Estava ali, nua, em frente a um quase-

estranho, e não estava nem aí. Isso era inédito. 

- Tá tarde. Vamos? 

Tarde pra quê? 

- Pode ser. 

Ele começou a se vestir. Ela não. Ele usava abotoaduras na camisa. Abotoaduras 

me dão tesão. É muito charmoso. Ele pegou o telefone e ligou na recepção pedindo a 

conta. 

- Quê?! 110 reais nesse vinho? Ruim desse jeito? 

Ele desligou o telefone incrédulo, mas jocoso. Eu adoro o sorriso dele. 

- Apaga a luz. 

Ele abriu a porta e apagou a luz. 

- Não, fecha a porta também. 

Ele fechou e sentou-se na cama, não ao meu lado. 

- Hum. Boa ideia. 

Agora só as luzes da cidade iluminavam parte do corpo dela, formando uma 

bela silhueta, em contraste com a falta de luz no ambiente. 

Um barulho lá fora. 

- A conta chegou. Vou lá ver. 

- Quer dividir? 

- Jamais! Onde já se viu mulher pagar motel? 

Meu bem, eu transei também, lembra? Podia ter passado sem essa… Mas eu 

não fazia questão de pagar. Mais de 200 reais por uma transa mais ou menos. Eu tava 

sem grana na verdade. Fazia tanto tempo que não ia a um motel, esqueci que tinha que 

pagar. 

Eu me vesti. Bem devagar, aquelas luzes eram viciantes. Ele abriu a porta para 

eu passar. Fico pensando na arquitetura de um motel. Várias passagens escondidas, 

tantas pessoas indo, vindo, gozando, trabalhando, gemendo. E ninguém se vendo. 

A gente entrou no carro e eu pedi para colocar uma música. Eu estava é afim mesmo 

de ouvir Nina Simone. 
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Strange Fruit começou a tocar. Estávamos naquela estrada que liga Sobradinho à 

Brasília, parece um início de montanha-russa. Mas perde logo a emoção. Só tinha a 

gente ali e um carro velho, caindo aos pedaços, que andava a 50km/h na faixa da 

esquerda. Isso me irrita até quando sou a passageira. 

Eu abri a janela e coloquei a cabeça para fora. 

 

Manhattan 

 

Eu acordei como se não tivesse dormido. Minhas costas doíam, meu coração 

acelerado. Assim, sem motivo aparente algum. Pensando em você, com você ao meu 

lado. 

É saudade, você me disse. 

A luz nesse quarto era especialmente bonita. Me senti uma mulher de negócios 

que estava na cidade por poucas horas, atribulada, preocupada, suada — que, nervosa, 

busca o celular na bolsa enquanto você me olha. E então eu páro. Te olho. Você me vê. 

Que importa o resto? No epicentro daquele poderio todo, ministérios, repartições, 

senados e câmaras, estávamos nós. Sobre tudo, assistindo a tudo de camarote. Que é 

poder, afinal? 

Como pode? Você tá aqui. 

É saudade, repetiu. 

Olhei pra janela. A cortina era amarelada, difundia a luz do meio-dia como se 

fosse cedo ainda. Ou o fim de um dia. Não o meio dele, não no meio de toda aquela 

gente, não no meio de todo aquele ir e vir. 

Me sentei. Na frente da cama havia um espelho, fiquei te observando pelo 

reflexo. Você deitado de bruço, só dava pra ver suas costas — nuas-, sua boca semi-

aberta e os olhos fechados. Contemplação. Obra de arte. 

Fiquei pensando no que disse. Saudade. Tive sede, não tinha água. No balcão 

algumas garrafas de vinho, uma delas quase cheia. Por mais que eu venere Dionisio, 

beber vinho agora não dá, me perco. Muito calor lá fora, muitas pessoas me 

apressando para que eu saísse dali. Eu só quis viver. Quis me exceder. Inspirada pelas 

Tourigas Nacionais, seu aroma, seus lábios roxos, o suor que o álcool te causou nesse 

calor de verão seco. O vinho era seco. 
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Pode ser ansiedade também. Por não querer sentir saudade. 

Olhei pela janela. Vi a multidão se movendo na rodoviária, o trânsito dos carros 

em agonia. Voltavam para almoçar em suas casas — enquanto isso é ainda possível em 

Brasília. Suspiro. Desisto. 

Me joguei de volta na cama e você sorriu. De olhos fechados, mas sorriu. 

Saudade só existe em português. 

Hum. Fiquei pensando nas línguas que eu sabia. Todas falam de falta. Nenhuma 

de saudade. 

Ainda bem que a gente fala português. 

Os celulares tocavam, quase que ininterruptamente. Num susto me levantei de 

novo. Senti sua mão nas minhas costas. Me dei dois segundos para qualquer boa ideia 

que pudesse me manter ali…Todas eram boas demais. 

Demais. 

Estranho sentir os pés no chão depois de séculos sem tocá-lo. Ainda mais um 

chão de carpete. Carpete velho. Quem tem carpete ainda? Carpete quente, nesse 

mundo quente — trágico — mundo de gentes em processo lento de autofagia. Se ao 

menos levássemos em consideração apenas o lado bom de se comer… Mas até eu me 

dava desculpas demais para fugir do prazer. Prazer demais dá culpa. E isso é culpa da 

Igreja, ah se é. 

Enquanto isso meus pés fincados no chão. O caminho era longo, quente e 

tortuoso até onde o dever me chamava. Tomei uma ducha rápida, vesti a mesma roupa 

de ontem, sem o cheiro de ontem. Ontem eu cheguei, hoje eu vou. Voltei pro quarto. 

Você sentado em frente à janela, sua silhueta leve sente minha presença com pesar. 

Você me olha. Eu te vejo. 

Saí. 

O sol estava rachando. Eu ainda estava com sede. Meu celular tocou e era uma 

mensagem sua. Até hoje sinto frio na barriga de ver seu nome na tela. Devia ter 

tomado aquele vinho. 
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DO ESPAÇO E DO TEMPO 

Maria Vita 

 

Seu corpo era todo palavra desde que ele tinha entrado na casa. Há quanto 

tempo não se viam? Um mar morto tinha se aberto nesse caminho de tempo. Um mar 

clandestino que nenhum deles desejaria ter margeado, estado perto, naufragado em 

cima, dentro, ou por onde viesse tanta água. Um mar morto entre eles tinha se aberto 

como se só sobrasse sal de suas salivas. Fala. A mim você não, fala. Ela poderia ter todo 

o espaço do tempo se conseguisse naquele momento abrir. A boca. Há silêncios que 

parecem com o meu nome. O seu nome é como? Como mesmo? Meu nome não é 

impronunciável, no entanto agora me é como o fantasma que um dia eu vou ser. Meu 

nome é um aprendiz de fantasma e agora ao teu lado ele não tem mais valia. Não-me.  

Pois agora era voltar no tempo e encontrar o mar morto aberto por uma passagem 

estreita, correta, dessas que só um deus sabe fazer. Ele parecia um deus no meio da sala 

pobre. Ele parecia um nobre no meio de um castelo de areia. Ela nem se parecia mais. 

No entanto a casa, era cheia de espelhos, desses que ela usava para não se esquecer o 

que  era, tinha sido, tinha visto em espelhos outros. Por um momento, o olhar de um e 

outro formou espelhos abissais, um na frente do outro, refletindo atrás o que não mais 

se via. Ela o perderia para o nunca mais. Nunca é uma palavra muito grande. Dou-lhe 

a minha palavra que nunca é um espaço muito grande. Eu não lhe digo nem uma. 

Súbito, ele faz um gesto. Sairia daquele silêncio pela porta dos fundos, da entrada, pela 

janela fechada. Por qualquer lugar. Resolveu sair do silêncio pelo lugar da palavra. 

Qual entre tantas escolher? Que palavra se faria corpo na tanta presença dela? Havia 

mulheres que sabiam atrair a cena para o seu lado. Perto delas, dela agora, ele era um 

embrião de palavra. Só queria entrar nela pelos ouvidos, primeiro, depois pelos poros, 

todos eles, por todos os buracos. Havia mulheres que enquanto corpo – eram quase 

sempre só palavra – venha-me, ela dizia sem palavra alguma, a espera da palavra 

uma, que a renderia. E ele escutava tudo com seus olhos de ver. Há quanto tempo não 

se viam? Não sabia mais medir. O tempo. Esse embuste ligeiro, mais apropriado para 
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os mortos. Que não precisam mais nada dizer. E ele sabia que a perderia a cada 

segundo a mais – que se fizesse excesso nesse buraco de tempo pesado como o silêncio 

dos dias em que se percebe que um morto não volta mais. Escolher a palavra que a 

renderia. Era quase como dar um nó no tempo. Ele era o que mesmo? Ela era quem 

mesmo? Havia uma espécie de vida na possibilidade de escolha da palavra correta. 

Pois resolveu acreditar nessa possibilidade avarenta. Mínima. Fugaz. Abriu a boca e 

ela, por sua vez, abriu-se como só o espaço sabe se abrir. Buraco. 

 

MARINA PAIVA 

 

  Túlio não quer mais que eu escreva sobre ele. Se ainda estivéssemos na Idade 

Média ou em plena ditadura militar, eu juro que entenderia. Mas é que hoje, enquanto 

enfrentava o trânsito das dez e meia da manhã - aquele povo todo se locomovendo não 

sei pra que - pensei nele. Num instante vacilei e meu pensamento estava em Túlio. 

                Ensaiei chorar quando o rádio começou a tocar Somewhere Beyond The Sea. 

Eu achava (e podia jurar) que a música era de Frank Sinatra e outro dia me avisaram: é 

de Bob Darin.  Mas isso eu digo agora, porque naquela hora o pensamento só pousou 

no nome dele. Parecia que o mundo estava me boicotando: sim, olhe o verão 

terminando, o ônibus que bufa a cada parada. A música no rádio. E Túlio? 

                Pela primeira vez não soube responder. Se ligasse, certamente não atenderia. 

Pensei numa estratégia mais democrática e respeitosa: mandar uma mensagem 

avisando que ia ligar. Ele não atenderia anyway. Túlio era um homem que sabia ser 

duro. 

                E aquele dia em que Túlio me negou para sempre usá-lo como inspiração 

para qualquer coisa. Ia buscar seus direitos nem que fosse na justiça, não podia ter a 

vida assim tão devassada. Bob Darin, boba, nada de Sinatra. Ou não sabe reconhecer a 

voz de Blue Eyes? 

                Porém uma saudade. Quando Túlio entrava, eu fechava os olhos. Teve um dia 

em que choramos juntos, exatamente nessa hora: não se pode ser assim tão feliz. Ou se 

pode? Túlio teria ficado contente com as novidades. Não teria usado aquele adjetivo 

que o homem novo usou, coisa jovial, mas sem emoção alguma na voz. Ainda forçou 
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algumas palavras a mais, tentou demonstrar empolgação com mais palavras, coitado. 

Mas ele tinha um defeito sério: não era Túlio. 

                De novo pensava naquele quarto escuro de Túlio, o frigobar escondido atrás 

das cortinas, o peso de vidro sobre os papéis dele. A vida inteira ali, se oferecendo aos 

olhos, em correspondências abertas, livros de capa dura, com e sem dedicatória. 

Quando Túlio entrava, eu fechava os olhos. O mundo era bom. Era leve, o dia podia 

começar às 22 horas com um filme em preto e branco. O cinema antigo. Esse planeta 

Terra, esse mesmo de hoje em dia, só que antes. 

                Antes de Túlio querer me processar. Eu de ré num processo, ele de autor. E a 

acusação? "Ela me usou de inspiração, escreveu minha vida, devassou minha história". 

A isso tudo eu daria uma resposta insossa, porque é só mesmo o que me ocorre: fiz 

porque quis, assumo, mas não pensei que era assim tão grave. 

                Aquilo que chamam de sabedoria de escadas aconteceu: depois de uma 

semana eu estava ali, presa no engarrafamento, com a resposta certa na ponta da 

língua. Não fiz porque quis. Fiz porque não saberia fazer diferente: Túlio é um pouco 

meu faz tempo, seu juiz, cresci com a lembrança de seus olhos atrás das lentes. Era 

escrever sobre eles ou eu estaria fadada à loucura, conversaria com minha sombra na 

rua, correria latindo atrás dos carros. Era ele ou eu, meritíssimo, e eu me escolhi. Nesse 

ponto Túlio estava certo, eu era egoísta, só pensava em mim. Mas também estava um 

pouco errado: pensava também - e muito - nele. 

                Só que Túlio não quer que eu escreva sobre ele. E para que minha voz não se 

cale de uma vez sobre todos os assuntos, essas palavras, esse nome que nem de longe 

lembra o dele, o de Túlio, tão mais cheio de poesia e de uma sonoridade que meus 

ouvidos adoram. Túlio, Túlio, Túlio, ao menos na ficção posso te chamar e pensar que 

você me responde: 'estou aqui', com aqueles seus braços, homem, a me chegar para 

perto. 

                Túlio me negou e eu mesma, dura de orgulho que sou, também tinha me 

proibido, mas tudo passa nesse sol das dez e meia da manhã, nesse engarrafamento na 

beira do mar, ô, Túlio, entende, essa música que me lembra você (e olha que nunca 

mais eu ouvi Gilberto Gil). Lê essas palavras e chega logo, Túlio, que uma vez mais 

fecho os olhos para você entrar  
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CARNE 

Octávio Proença de Moraes Neto

 

Estamos um em frente do outro, nos olhamos como predadores noturnos por 

entre os capins que tremem com o vento gelado da noite, os olhos sangrando e 

babando pelo ato prestes a se concretizar, os lábios prestes a chorar uma dor 

fragmentada, paradoxalmente, sedentos pela natural vontade de nos possuirmos, o 

desejo materializado em forma de saliva, a saliva quente e suja, a saliva assassina e 

violenta, sentimento que sempre em nós habitou. Começo então, minhas garras já 

cravam o primeiro arranhão, minha pata esquerda se move em sua direção, movo a 

cabeça para não ser visto, o som da terra úmida por entre meus dedos me faz perceber 

uma ligação pelo mais primitivo em mim que sou a terra úmida, sou o capim que 

amassei, sou minha sujeira. 

Ele se aproxima e crava os dentes em meu braço, começo a sangrar. Sempre fui 

um distraído, e ele sabe disso.  

Parti em sua direção e o olhei no mais profundo dele: ‘’O que somos?’’ Veio a 

pergunta como em só em infância me perguntava, e isso com relação ao meu próprio 

acidente de participar da festa e me unir a tudo. Bem, algo me chega por entre as 

narinas, é um cheiro de terra úmida misturada ao suor que dispensamos, o nosso 

corpo sabe mais do que nós mesmos. Eis a verdade: apesar de nossa vida sempre ficar 

para segundo plano, esquecemos que a própria vida vive.  

“Não te conheço’’, pensei. Não nos entendemos, nossos ruídos mais íntimos não 

são compartilhados, por isso queremos esquecer o abanar de caudas, por isso, 

levantamos nossos caninos e rosnamos um ao outro, somos o amor? O desconhecer 

por entre a ausência de letras? O que somos? Não somos nada mais que um fim que 

palavras quebram a cada prego retirado, mas seriam pregos? Será que não retirei as 
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sementes que joguei na terra arada e agora chuto esta terra, com toda a distração 

poética que existe no meu atemporal eu? 

É que a carne, a carne macia, lentamente ao longo do tempo preparada, desde 

sempre temperada, com sangue e ódio que me provoca, o amor me suga, o desejo é 

minha denuncia, minha cruel renuncia. Seus contornos em que me agarro, que me 

unem a mim mesmo que sou segregado de mim, e intimamente, me torno ‘’um’’ ao 

encontrar o outro, minha marca se perpetua como tudo aquilo que provém do amor. E 

quando desperto, suspiro e concluo: é o adeus que quebra a casca. 

Sei que o fim chegou e precisamos arar a terra, não mais nossa terra, mas a 

terra dos seres humanos, já que somos eles também, quer dizer, somos nós, somos eles, 

eles são nós, tudo está ligado, e não consigo acessar seu coração por meio de palavras, 

somos o farol que se acende apenas pela presença do silêncio, nossos olhares que se 

expressam melhor do que palavras que nos tapeiam como um desafio lançado.  

Volto ao momento, ele está falando algo, com o tom agressivo que faz parte de 

sua natureza libertada graças a nossa vivência. Eu, com o olhar sempre perdido, o olho 

e percebo que gesticula muito. Penso: ‘’esses seus mecanismos, não caio neles’’, mas 

não queria deixá-lo triste, apesar de tudo, sei que ele precisa destes para viver sua vida 

trajada com gravata. 

Digo então: ‘’Fim’’. Não permitimos mais que nossas almas cumprimentem-se, 

nos fechamos por entre camadas de madeira, ferro, concreto e a isso chamamos vida, 

somos isso tudo, todos sabem disso, morremos um para o outro. A vida, que é o 

constante assassinar amor, faz nos tornarmos cinzas, no mais amplo sentido que esta 

palavra possui. Apesar de tudo, somos palavra, somos luta, e somos o que acabamos 

que na realidade nunca termina. ‘’Em tudo há seu oposto’’, uma palavra me disse, e ela 

me disse isso no mais ilimitado e assustador silencio, logo confiei. 

Ele me olha com o olhar desafiador, e sei o que pensa: ‘’Ele deve estar 

divagando de novo’’. Sim, sou fluido, sou a água que agora vai para o esgoto, mas que 

voltará para banhar a todos, inclusive a você, pois sou também a água que cai das 

nuvens e alimenta a natureza resistente. Sou a água que alimenta o animal 

abandonado. Sou a água que deixa os edifícios menos cinzas. Obrigado por tudo. 

Apesar de tudo, apesar de minha revolta, o que tento escrever é o humano, e 

por isso mesmo sangra como animal cravado por flechas que corre pelo som cortado, 
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pelo pedido de socorro em forma de ruído. Rimos, pois a dor de machucar nos faz 

escapar de nós, a covardia também faz parte de nós, venho lembrar a todos. Ter prazer 

na dor é um grande segredo de tudo que tem acesso aos opostos. E pode agradecer a 

eles. 
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A MÃO E O SEGREDO 

Paulo Ribeiro Neto 

 

O segredo dele é a mão. 

Foi ela que primeiro encostou na minha, quase que por coincidência, quando 

íamos juntos até a entrada do metrô. Um toque suave e espontâneo, capaz de acender 

em mim uma chama. Uma casualidade perfeita e milimetricamente fabricada. 

Dias depois, ao tirarmos uma foto com um grupo de colegas, foi ela que 

pousou, sorrateira, na minha cintura. Aos poucos, seus dedos fizeram-se notar e ela 

ajudou na aproximação de nossos corpos. Ficamos perto o suficiente para que eu fosse 

capaz de reconhecer seu perfume aveludado e de ouvir alguns galanteios indecentes. 

Foi ainda essa mão que serviu mais vinho em minha taça e me puxou para 

dançar ainda na primeira noite, logo após o jantar.  Que, enquanto a outra pousava em 

meu quadril, afagou meus cabelos e permitiu assim o encontro de nossas bocas. 

Esta mesma mão me guiou por sua casa escura, abriu a porta do quarto e 

segurou-a para que eu passasse. Foi ela que afastou os lençóis da cama e arrancou 

tudo que nos cobria, peça a peça, sem precipitação. Que acariciou a minha pele quente 

enquanto nossos corpos se entrelaçavam e abafou meus gritos entrecortados na calada 

da noite. Que descobriu em mim lugares que eu jamais havia explorado. 

Foi também essa mão que, na tarde seguinte, veio presentear-me com um 

buquê na saída do trabalho. Gesto um tanto cafona, confesso, mas, ainda assim, 

romântico e singelo. Um final que teria sido perfeito, não fosse por ela. 

O segredo dele é a mão, mas ele se esqueceu disso e deixou a verdade escapar 

pelos dedos. Ele esqueceu da mão no dia seguinte. Da mão não, de um dedo. Ele 

esqueceu a joia no dedo anelar de sua mão esquerda. A sua própria mão denunciou 

sua infidelidade. 
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Só que a minha mão também sabe ser forte. Foi o que eu aprendi naquele dia. A 

minha mão se responsabiliza pela entrega de algumas mensagens que a minha boca é 

educada demais para pronunciar. Foi ela, por exemplo, que se entendeu com o olho 

dele por mim. 
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A MESMA MELODIA MELANCÓLICA 

Rafael Alexandrino Malafaia 

 

“Drop dead, it doesn’t matter, she said, 

It only hurts when I laugh, she said. 

Sometimes, it’s never a crime 

To spend the day in bed. 

She made certain that the curtains were red, 

To dream better by the light they would shed. 

She leaned back, tilted her head 

And this is what she said. 

 

You can’t win! Think it over again, 

I can’t win! Look at the trouble I’m in, 

We can’t win! And we’re stuck here together, 

Yeah, I hope it will last forever.” 

– Bad Religion, “Boot Stamping On A Human Face Forever”. 

 

 

Eu não consegui mais dormir depois que o Móðólfr levantou este assunto – 

maldito sejas tu, cara. Eu não devia não dormir pensando nisso, eu não devia pensar 

nisso. Tanta coisa pra pensar, tanta coisa pra não dormir. Os mesmos antigos erros 

sempre se repetindo, a mesma falta de atenção, a mesma confiança destruidora, o 

mesmo mesmo que implode o prédio e derruba a barragem. No escuro, não podem me 

ouvir sussurrando eu me amaldiçoando por tudo isso, não podem me ver me 
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arrependendo pelo o que estou – pelo o que não estou fazendo da minha vida. “No 

espaço, ninguém pode te ouvir gritar.” Ninguém pode me ouvir dizer Vosso nome. 

Ou eu mordo os lábios ou passo os dentes entre eles. “Por que não aconteceu?” 

“Por que não conosco?” Por que eu não tenho a lembrança de Vosso gosto como um 

todo em minha boca, a lembrança de minhas mãos por Vosso corpo? De vossos cabelos 

desgrenhados enquanto dorme ou quando se torna A-Rainha-do-Mundo, vendo os 

nove mundos de cima para baixo, mais alto que Heimdall? “Por que tantos entre tantos 

e não nós?” Mais perguntas que respostas, sempre mais perguntas que respostas. Por 

que não a lembrança de Vosso rosto vermelho, vossas pernas tremendo pós-gozo, seu 

“não, espera, espera, dá um tempo”? Sempre mais perguntas, respostas que originam 

mais perguntas. 

Uma vez as Musas-somente-à-Vista, mas isso... Eu ainda era adolescente e 

inclusive durante a época da Escola Técnica. Depois as Musas-à-Cama ou então depois 

tornavam-se Musas, porém estas nunca deixaram de existir quando a cama vazia. Eu 

admito ter inspirado o mais profundamente que pude, expirar o mais forte que pude 

quando vi suas fotos – “Por Gaia, Ela existe?” –, e quando vos tive aos meus olhos 

pessoalmente pela primeira vez – “Por Mãe Gaia, em toda Sua Misericórdia e Piedade, 

Ela existe!” O rosto, a forma dos óculos neste, as mãos, os lábios, os olhos, a voz, braços, 

pernas, quadris e tórax. Ah!, o Homem-Mais-Feliz-Entre-Os-Felizes de vos ter em 

beijos e braços e Todo. Ah! MUSA! Já que estas não pedem para ser, Elas simplesmente 

SÃO! E vós... 

Em algum lugar do meu quarto, tem uma pasta com pedaços de poemas 

escritos, não lembro se tem algum completo, mas tem passagens longas. Em versos de 

apostilas, folhas de cadernos, papéis avulsos como chamadas de festas no Vadião ou 

qualquer outro evento dentro ou fora da UFPA. Algumas coisas parecidas e dispares a 

“Soneto a Teu Corpo”, do Leoni, talvez algo Viniciusdemoraesiano, Gessingeriano 

(talvez um dia eu escreva como Moraes e/ou Gessinger, creio que escreva mais como o 

segundo), eu ainda não lia tanto Cruz e Souza e os românticos alemães. Não lembro se 

suava ao vos ver naquela época (ou qualquer uma a posteriori) mas sempre os dentes 

rangendo, mãos abrindo e fechando, prendendo a respiração. “Caralho, ela é 

maravilhosamente linda!” E eu, por alguns meses, me perguntando o que fazer para 

vos convencer do que via a meus olhos quando vos via. Quando Vos vejo. Para o diabo 
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com as capas das revistas femininas e masculinas e pornografias. Para todos os 

infernos de todas as mitologias quando Vós diante aos olhos, ao alcance de lábios e 

mãos, prestes ou não a se tornar una, simplesmente trocar de roupa para sair ou deitar 

ou... Ah, se eu... 

Como dizer “não sinta vergonha de vós, de vosso corpo – é por seres vós e ele 

(Vosso corpo) que vos desejo realmente e verdadeiramente!”?!? Como dizer “me dá 

uma chance, temos tudo para dar certo” sem parecer um completo imbecil, mais do 

que já sou?!? Como Vossas mãos de princesa às minhas? Como Vosso beijos aos meus? 

Como Vós em meus braços e meu abraço e nunca mais fora dele? Como Vós em meu 

abraço, de olhos fechados e lábios aos meus ouvidos, dizendo meu nome com os braços 

ao meu pescoço? Admito que a priori “caralho, ela é meu número” e depois “por Gaia, 

olha essa Mulher!” Quem precisa de outras enquanto Vós como Mulher e Todo e 

Completo? Eu não precisaria. Sem mais poesia, somente Vós como Poesia. 

“Ah”, direis... Podereis dizer, “mas tu também quiseste minhas amigas, e também 

tem aquela ruiva e tu namoraste com a Percival e a Ragnarsson e tu nunca estavas 

sozinho também.” Mas todas elas porque não vós, já que querer a dois só quando dois 

quando dois querem e estar a dois somente quando os dois o desejam. E porque não? 

Não saberei, talvez eu não saiba nunca Vossos motivos (até comentei com o Móðólfr, 

mas não passam de hipóteses e suposições). Mas os meus... Talvez eu deveria, devesse 

simplesmente ter dito quando tive a chance. Apresentar minha vontade e argumentos 

e... E... À Vossa casa: a manhã da terça de setembro de 2012, a noite da segunda de 

julho de 2013, a noite de segunda de agosto do ano passado, o pós-almoço na sexta de 

abril desse ano... Não foi medo da reação, o tanto de pedidos negados forja o espírito, o 

“sim” sempre bem-vindo. Eu perdi o tanto de vezes que ensaiei Vos dizer, ônibus, 

banho, avião, cama, com a cara em alguma mesa do hall da Clodoaldo Beckmann, 

antes ou depois do judô, todos os argumentos e contra-respostas e toda essa... “Mas eu 

isso... E aquilo”, dirias, e eu aceitar-vos-ia com todos os defeitos e méritos e todo o resto 

que compõe o cenário. O telefone na mão, te ligar e dizer... Vos ligar e dizer bobagem e 

acabar não dizendo nada. As infinitas mensagens sms e Facebook e então a tarde de 

sábado do ENEL 2013 – e no evento d’ano anterior, em Florianópolis, terdes salvo o 

meu rabo naquela situação extrema e impensável, obviamente, agradecer-Vos-ei 

sempre e ad eternum por isso – e então cada um prum lado num gesto errado de 



 

149 
 

demonstração de preocupação. Porém... Talvez não déssemos certo, não daríamos... 

Mas tentar... Por que não tentar? Dois cabeças duras tentando mover o mundo um do 

outro. Por que não? “Por que não eu?”, o mesmo Leoni cantou. 

E então sonhar. E então escrever. Sonhar e escrever. Idealizar a mulher real. 

Ainda vos ver em todas, escrever sobre isso. Talvez eu não devesse mais sonhar sobre 

isso. Talvez eu não devesse mais escrever sobre isso. Não que eu não seja e não esteja 

feliz com Lynn, todavia... Eu simplesmente não consigo não pensar e não escrever. E 

então este texto. 

“No espaço, ninguém pode te ouvir gritar.” No escuro, ninguém pode me ouvir 

dizer Vosso nome. 

Parvina. 
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A RUIVA DE PEIGNOIR 

Renata de Castro

 

Ele sempre voltava. Pensava a cada partida que não mais voltaria para aquele 

apartamento eternamente lusco-fusco. No entanto, mais uma vez sentiu suas mãos 

suarem ao vê-la abrir a porta com um sorriso cínico e vitorioso: – Você veio, então? 

Entra. E abria um pouco mais a porta, o corpo e o mínimo de alma. 

Como toda rotina, seguiam o tão repetido ritual de subjugo. A pouca luz 

iluminava a pele branca, leitosa e, para ele, deliciosamente consumível e viciante. 

Sentada no sofá, próxima ao abajur, deixava propositalmente suas pernas bem visíveis 

com os saltos de um vermelho profundo que a deixavam ainda mais branca e, para ele, 

mais convidativa. Enquanto ele pensava em ir embora, ela abria as pernas suavemente 

para que seu cheiro agridoce atingisse as narinas dele. Ela conhecia muito bem aquele 

efeito, conhecia a combinação: pele, salto vermelho, cheiro de fêmea. Em poucos 

minutos, como um pequeno inseto, ele era apenas um homem preso na teia do instinto. 

E sem dar muita importância, ela o consentia afundar o rosto naquela mistura de leite: 

carne e desejo. Ela apenas permitia que ele usasse seu gozo em deleite próprio.  

Com todo seu corpo teso, ele sorvia tudo que ela podia lhe dar à espera 

daqueles gritos curtos e multiplicados por um tempo infindo. E no único momento em 

que ela o tocava, seus dedos penetravam os cabelos dele e o seguravam. Vinham então 

os gritos de prazer, o tremor dos quadris, a explosão de calor e ele tinha seu instante 

particular. 

Nenhuma palavra, nenhum toque, nenhum olhar. Úmido, ele se levantava e ia 

em direção à porta. Ela ajeitava o peignoir e o seguia. – Volta? Perguntava ela 

dissimuladamente. – Nunca mais. Repetia ele. 
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A TRINDADE 

Vanessa Silva Paz 

 

Sou uma dessas mulheres que a muitos amou e por muitos foi amada. Não me 

refiro ao amor romântico, aos arroubos do coração que impulsionam muitos a 

buscarem vicissitudes do amor utópico como nos contos de cavalaria, de fadas, 

literatura romântica. Não! Eu nunca vivi um romance sequer como estes esperados 

pela maioria das meninas e mulheres, mas vivenciei experiências das mais insanas e 

verdadeiras possíveis, passagens pela casa da luxúria, pecados da carne condenados 

pela cristandade. Sim! Meus romances foram e ainda são assim. Sempre fui incitada e 

instigada pelo fogo, pela libido aflorada muito cedo, até busquei “acabar” com este fogo 

um tempo no puritanismo cristão, mas ele estava lá, me perseguindo o tempo todo, 

inflamando minha carne. Minhas relações sempre foram passageiras, romances 

sexuais, meus romances. Homens, mulheres, casais. Há um tempo atrás eu tive um 

caso com um jovem moço. Um belo rapaz passando na casa dos vinte e poucos anos. 

Corpo atlético, um membro lindo, sexo viril. Quando transávamos eu tinha a sensação 

de estar sendo possuída por um animal selvagem, um leão cortando minhas carnes, 

dilacerando meu ser, alimentando-se de mim. Nossa primeira transa foi em seu carro 

no mesmo dia que nos conhecemos. Foi rápido por estarmos em local perigoso. A 

adrenalina percorrendo nossos corpos, corações na boca, ele gemendo embaixo de 

mim, seu gozo invadindo minha intimidade. Assim, deu-se início a uma amizade 

colorida que durou um tempo e através desta, conheci uma moça que ele mantinha 

um relacionamento aberto. Uma bela moça negra, lábios carnudos daqueles tentadores 

demais, mãos firmes, jeito de menina, sexo de fera no cio. Enamorei-me dela, 

enamorei-me dele, enamorei-me de nós, mas mantive meus desejos sombrios e 

luxuriosos para mim, até que um dia fui surpreendida por um convite, eles queriam 

um ménage comigo. De ímpeto aceitei sem refletir, depois me acovardei. Por ter me 

relacionado com ele antes e por eu ter sentido atração por ela e por eles juntos, eu temi 

perder o controle da situação, eu sempre mantenho controle absoluto sobre os meus 
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casos, defesa de uma mulher não sentimental. Mas esse era diferente, então aceitei, era 

o primeiro ménage dos dois. Marcado o dia do encontro e chegando na casa dele, eu os 

observava tímidos, dava para sentir a ansiedade e o tesão percorrendo o ambiente, os 

nossos olhos se encontravam durante uma conversa sobre qualquer coisa enquanto 

eles bolavam um baseado. Servi um vinho para adocicar as bocas que iriam se perder 

em entrelaços orais. Enquanto eu os observava lasciva, meu sexo os desejava ardil, eu 

sentia as vibrações sexuais, as conversas lentas, os olhos curiosos, a jovialidade dos dois 

me instigando, a boca dela, dele, aquele cheiro de pecado invadindo tudo. O beck 

fumado, o vinho saboreado, tomei então a inciativa para o sexo começar beijando ela a 

pedido da mesma, sugando sua língua doce, sentindo seu corpo. Eu estava sedenta por 

aquele corpo, pelo corpo negro de Linda, percorri minhas mãos pelos seios fartos, eles 

enchiam as minhas mãos, a minha boca pequena se perdia em tamanha fartura, eu 

ficaria horas ali sentindo a sua vertigem e os batimentos do seu descompassado 

coração. Desci com meus lábios até seu sexo e agucei meu olfato ali para sentir o 

cheiro do seu tesão. Tirei sua calça, ela estava numa tanga vermelha e vermelho e 

molhado era seu sexo quando enfim a desnudei. De pernas abertas, gemendo com 

aquela voz celestial, Vulcano, como o deus mitológico do fogo, estava entre nós duas, 

incendiando a Linda com beijos ardentes, mãos viscerais em seu corpo enquanto eu 

percorria a flor dela com a minha língua e lábios a procura do seu mel. Uma buceta 

doce, quente, suculenta entre meus lábios. Logo, estávamos nós três perdidos, corpos 

de serpentes no ninho em plena copulação, a Trindade da luxúria adorando os 

prazeres sexuais, eram bocas, seios, bucetas, cus sendo lambidos, sugados, sentidos. Eu 

e Linda disputávamos o belo membro de Vulcano que arfava ardentemente nos 

observando, nossas línguas se perdiam entre o pau e nossas bocas. Eu de quatro 

chupando com vontade a bela buceta, ele metendo em mim e dando tapas em minhas 

ancas, apertando minhas carnes abundantes, gemendo gostoso. Eram gemidos e gritos 

sendo expurgados por nós madrugada a dentro ao som de Bob Marley. Era ela em 

cima de mim, esfregando faminta a sua buceta na minha e me olhando com um olhar 

pecaminoso e ardil, dominando meu ser, rompendo tapas em meu rosto, me tomando 

por sua. Era ele metendo em mim, nela, gozando uma vez na minha boca, outra na 

buceta dela, eu lambendo o gozo, ela me chupando, me surrando, os dois revelando o 

demônio do pecado que habita em mim. Eram vozes e desejos se perdendo nos ecos da 
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madrugada, dermes e sexos se fundindo num ritual de sacrifício perfeito em que 

corpos eram oferecidos no altar da cama dele, altar para Eros e Afrodite.  Vulcano 

tomava-nos para si, rompia nossos sexos molhados com estocadas viris, gemendo igual 

fera, mostrando a animosidade de sua natureza de macho. O gozo dele em minha boca 

derramado depois de eu matar a minha sede languidamente.  Me fez gozar em sua 

boca, tremi em sua posse enquanto me deleitava na vulva que dilatava. Ele deleitava-se 

enquanto ela tateava suas mãos firmes em meu rosto e em minhas ancas, ele e ela 

cortando minha carne com tapas fugazes, eu me perdendo em mim sob o domínio 

deles, eu perdi meu controle, eles me fizeram perder o controle. Foram horas 

dedicadas àquele ritual depravado, luxuriosas horas durante a madrugada até que 

jazeram sobre a cama três corpos satisfeitos, cansados, gozados. As suas vidas 

seguiram, trilando os caminhos da carne, do prazer e da luxúria. Uma das melhores 

relações que vivenciei envolvendo amizade, sexo e depravação. E assim vivo me 

arriscando em relações de prazer como essa, outras, homens, mulheres, casais, 

satisfazendo o Eros que me liberta, obedecendo os desejos da minha carne. 

 

ARIANA 

 

Nada foi planejado por nós duas, nada premeditado e talvez por isso tenha sido 

tão bom. Duas moças livres como folhas secas e soltas, sendo sopradas pelos ventos da 

liberdade de um lado para o outro, as fazendo dançar deliciosamente, vivendo as suas 

feminilidades. Nessa dança sem direção, elas se descobriram. Nestes súbitos encontros 

que simplesmente acontecem e que não exigem muitas explicações suas almas se 

encontraram. Foi durante uma viagem que nós pudemos nos aproximar mais. Após 

participarmos de um evento durante à noite, percorremos as ruas poéticas daquela 

cidade em busca do que ela poderia nos oferecer. Paramos no que se parecia uma 

taberna antiga em que poetas, poetizas e amantes dos versos declamavam estrofes e 

sentimentos. Bebíamos algo barato, ouvíamos música, dávamos risadas de coisas tolas, 

de maneira natural nossos olhos foram se atraindo, as minhas mãos tocavam as pernas 

dela suavemente, o sorriso dela denotava que estava correspondendo e que eu podia 

seguir. Logo notei a presença de um rapaz que ela havia se relacionado uma noite 

antes e que ardil tentava se aproximar na intensão de tê-la novamente. Não naquela 
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noite, pois ela seria minha. Eu meio que entrei em um duelo e para o azar dele e minha 

sorte, eu venci. A bebida barata fazia efeito, as horas iam passando, nossos olhos já 

cansados de se consumirem abriram espaço para que nossos lábios pudessem se tocar, 

e que beijo gostoso! A boca macia dela, a saliva tenra e com gosto de álcool me 

inebriaram. Ali eu percebi que a queria para mim, ali nossas vontades venceram 

qualquer tabu e logo éramos duas mulheres desejando-se ardentemente sem se 

preocuparem com todas as pessoas ali. Parecia que só havia apenas nós. Percorremos 

as ruas boêmias a fim de beber mais e dançar com nossos amigos. Nunca me expus 

assim, mas com ela eu perdera o medo, o receio dos olhares alheios, eu simplesmente 

não me importava, eu a queria. Madrugrando pelas ruas e meio embriagados, 

retornamos para a casa que alugáramos. Deitamos no mesmo colchão de casal no local 

que se podia dizer ser uma sala, próxima ao quarto que nossos amigos dormiam e ali 

começamos a nos deleitar. Eu estava em chamas, totalmente entorpecida pelo tesão que 

percorria meu corpo, ela da mesma forma estava permissiva, receptiva às minhas 

carícias vis. Nossas línguas se encontravam passando da sutileza à voracidade, nossas 

mãos tateavam nossos corpos, nossos sexos. Dedos e línguas invadindo uma à outra. 

Fiquei por cima dela e a despi. Primeiro senti seus firmes seios de menina, mamilos em 

tom rosado e lindos, sugava o bico de seus seios deliciosos, mordiscava, ela suspirava. 

Desci seu ventre de pele sedosa e terminei de retirar as suas roupas. Enquanto as 

minhas mãos percorriam a extensão das suas coxas, minha boca ia se aproximando do 

seu sexo, e eu sentia o cheiro da sua excitação. Percorri a sua virilha delicadamente 

enquanto ela tão linda esperava por minha boca tocar o sexo, até que toquei, cheirei e 

mergulhei a minha língua molhada ali. Que delícia de buceta. Meus lábios e língua 

buscavam o mel dos seus desejos naquela flor aberta, eu me sentia sedenta em busca 

de alívio para minha sequidão. Ela gemia, arfava, correspondendo às minhas 

investidas. Logo, ela estava me chupando também, que boca maravilhosa, sua língua 

quente acariciava minha intimidade no ponto mais sensível, as terminações nervosas 

do meu corpo pareciam se concentrar apensa ali. Ela enfiava seus dedos ágeis, me 

chupava enquanto eu me deliciava da buceta quente dela repousada em meu rosto. 

Dava-lhe tapas em sua bunda macia que estalavam, ela arfava. Gostosa! Nossas 

bucetas se atritavam no compasso de duas feras selvagens se consumindo e aquilo era 

gostoso demais. As carícias dela se tornaram insuportáveis e logo eu gozei. Fiz com que 
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ela sentasse de frente e colocasse sua bucetinha deliciosa no meu rosto. Enquanto ela 

esfregava a buceta no meu rosto, minhas língua deslizava, então fixei seu sexo em 

minha boca e comecei a chupá-la, procurando seu ponto de prazer mais sensível, ela 

gemia gostoso, eu firmava seus pequenos seios em minhas mãos, chupava-a 

indecorosa, faminta até que encontrando e a fustigando seu grelo ela gozou. Senti os 

batimentos de seu coração acelerados enquanto minhas mãos ainda repousavam em 

seus seios. Me deleitei do seu prazer enquanto sua liberação escorria doce na minha 

boca. Cansadas e satisfeitas uma da outra, nos beijamos sutilmente, nos entrelaçamos e 

dormimos ali. Aquela ariana, menina ruiva de pele macia e cheia de malícias fez com 

que eu me rendesse por querer, abdiquei dos meus medos por ela, deixei ela chegar. 
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SOB OS BRAÇOS E AS LIRAS DE EROS:  

UMA ANÁLISE DA POÉTICA DE GILKA MACHADO 

   

Francisco Jeimes de Oliveira Paiva (UECE/MIHL)50 

 

As mulheres que gozam hoje de plena liberdade literária para cantar as 

expansões do instinto e as propriedades eróticas do corpo deviam ser 

gratas a essa antecessora, viúva pobre que ganhava a vida com esforço e 

gostava de estar ‘toda nua, completamente exposta à volúpia do vento.51 

 

 

Resumo: Este ensaio objetiva traçar à luz da fortuna crítica literária uma breve análise 

de aspectos da poética, de Gilka Machado, a partir de uma revisão crítica acerca das 

características literárias da estética poética gilkiana, que é marcada por discursos e 

contextos de produção numa época em que as vozes femininas eram silenciadas e 

marcadas pela violência simbólica ao corpo, pensamento e comportamentos das 

mulheres numa sociedade conservadora e fechada para os direitos das mulheres. 

 

Palavras-chave: Poesia Erótica, Transcendentalidade Existencial, Gilka Machado.  
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 Em entrevista Drummond diz que: “Gilka foi a primeira mulher nua da poesia brasileira”, escreveu 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Partindo da epígrafe acima, de Carlos Drummond, a poética gilkiana traz 

consigo um grandioso itinerário da literatura brasileira, sendo ela, Gilka Machado, 

considerada uma poeta incluída na estética simbolista e com traços de sua poesia 

também no modernismo, foi contemplada com o título de maior poetisa do Brasil. 

Em um dos encontros da disciplina da Profa. Dra. Valdênia da Silva no 

Mestrado Interdisciplinar em História e Letras da Feclesc/Uece, tivemos o ensejo de 

conhecer a pesquisa da Profa. Dra. Socorro Pinheiro, cuja Tese: O Erotismo Metafísico 

na Poesia de Gilka Machado52 traz à baila uma série de argumentos e análises acerca 

da poesia erótica e, sobretudo, à transcendência de vanguarda na linguagem lírica 

presentes nos poemas gilkianos.  

Percebe-se isso em um dos poemas lidos por Socorro Pinheiro em sala: “Toma-

me todo corpo um langor insensato, fecho os olhos e sinto a alma carícia tua...”. 

Pinheiro (2015) diz que a obra desta poeta pode nos possibilitar inúmeras leituras no 

que se refere, em especial, ao eu poético [lírico]. Nesta pesquisa, Pinheiro (2015) 

evidencia que 

 

Encontramos, para nossa surpresa, uma poesia que podia nos dar outra 

concepção do tempo, do amor, dos sonhos, da alma, do desejo. Havia 

aspectos interessantes que poderiam ser investigados: vanguardismo e 

singularidade temática; formas poéticas e linguagem imagística; 

valorização do inconsciente e dos elementos da natureza; aspectos 

ideológicos, políticos e sociais; questões de gênero, de autoria feminina; o 

erótico, o transcendente e ainda outras coisas que outros olhares 

poderiam naturalmente perceber [...]. (PINHEIRO, 2015, p. 11). 

 

Observa-se com nitidez que os objetivos de pesquisa de Pinheiro (2015) 

excedem os já estudados anteriormente, demarcando outros aspectos literários e 

historiográficos ainda não apontados por outros estudos, citemos a exemplo, a 
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pesquisa de Nunes (2007) que considera que a poesia de Gilka Machado possui fortes 

marcas simbolistas e um forte reflexo do social no literário.  

Isto significa que até, então, em outras pesquisas há uma representação da 

condição feminina da época e muitas outras obras que, mesmo não tendo cunho 

declaradamente social, porém que se constroem de forma a nos permitir entrever 

evidências de uma determinada condição humana, social, existencial, temos na poética 

gilkiana um sujeito lírico que aponta seus olhares pardismo e sua metafisica de 

transcendentalidade existencial tão bem esclarecidos na investigação literária de 

Pinheiro (2015). 

Neste ensaio, procuramos desvendar o quão a estética poética gilkiana é 

marcada por discursos e contextos de produção que mais parecem querer nos mostrar 

“o além da repressão do superego e da repressão externa imposta pelas várias 

instituições sociais, onde a mulher sofre a carga repressiva de que as leis”, costumes, 

literaturas sempre foram feitas pelos homens. (SOARES, 1999, p. 97). 

Por outro lado, temos também a complexidade das construções sinestésicas na 

poética gilkiana, vislumbrando arquitetura lírica sem ressaltar diretamente seu 

vanguardismo e sua metafisica de transcendentalidade existencial tão bem 

esclarecidos na investigação literária de Pinheiro (2015). 

Neste ensaio, procuramos desvendar o quão a estética poética gilkiana é 

marcada por discursos e contextos de produção que mais parecem querer nos mostrar 

“o além da repressão do superego e da repressão externa imposta pelas várias 

instituições sociais, onde a mulher sofre a carga repressiva de que as leis”, costumes, 

literaturas sempre foram feitas pelos homens. (SOARES, 1999, p. 97). 

 

Algumas reflexões literárias acerda da poética gilkiana 

 

Por detrás dos olhos de uma poética erótica e transcendental 

 

Embora dos teus lábios afastada, (Que importa?  

– Tua boca está vazia...), Beija esses beijos com que fui 

beijada, Beijo teus beijos, numa nova orgia. 
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Em A dupla chama – amor e erotismo, Octavio Paz acentua que “a poesia por 

fazer parte de uma realidade sensível [...] nos faz tocar o impalpável e escutar a maré 

do silêncio cobrindo uma paisagem devastada pela insônia”. Nesse sentido, esse teórico 

explica que “os sentidos são e não são deste mundo”, porque “a poesia ergue uma ponte 

entre o ver e o crer, consequentemente é por esta ponte que a imaginação ganha corpo 

e os corpos se convertem em imagens”. (PAZ, 1994, p. 11-12). 

Literariamente, a luz é outra imagem bastante recorrente da lírica gilkiana, 

não apenas ao que a visão possa alcançar, mas tudo que a sensação de luz provoca no 

sujeito lírico, tudo o que aparece “por trás dos olhos”, construções ricas em abstrações. 

A poesia a seguir, Luz, está presente em Cristais Partidos (1915): 

 

Luz – concepção primeira e cósmica da Treva! 

por  esse teu fulgor lançares, dispenderes, 

a beleza da Forma o olhar atrai e enleva, 

goza a vista os da Cor emotivos prazeres. 

 

Por ti flutua no ar dos perfumes a leva, 

és o verbo de Deus, o poder dos poderes, 

o alimento vital que as coisas todas ceva, 

o calor que impulsiona a máquina dos seres. 

 

És o sêmen do Sol, que a Mãe-Terra fecunda, 

que na treva germina e várias formas toma, 

de cuja produção a humanidade é oriunda. 

 

Possa eu sempre te ver por tudo distribuída, 

luz que és som, luz que és cor, que és sangue, força e aroma 

que és idéia a medrar no cérebro da vida. 

 

A “luz”, aqui, não é demonstrada apenas ao que o sentido da visão alcança. 

Nessa poesia temos uma construção metafórica da construção da percepção da luz, 

como a concepção de algo que é anterior a ela: a Treva, pois, para revelar a treva 
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pressupõe que ela já exista. Adentra-se mesmo o campo filosófico-religioso: é o “verbo 

de Deus”, um Deus onipotente expresso a seguir em “o poder dos poderes”.  

Nota-se que a metafísica é uma constante dentro da poesia da autora. Há uma 

metáfora da luz antes mesmo de ser luz, como “concepção primeira e cósmica da 

Treva!”, onde “Treva” é escrita com inicial maiúscula evidenciando uma forma de fazer 

a palavra, literalmente, ampliar de tamanho, e junto com ela a sua presença e, por 

conseguinte, o seu sentido; luz como reveladora da “beleza da Forma”, a qual também 

o vocábulo “Forma” é escrito com inicial maiúscula.  

Ademais, o que neste aspecto se amplia é a apreensão dessa forma que, da 

mesma forma que salta aos olhos dentro do poema, quase no meio do verso, esse 

recurso nos faz saltar à nossa percepção: o sentido da forma que estava obscura e que 

é revelada, que salta aos olhos e nos atrai, quando nela se deitou a luz, observa-se uma 

ênfase que alude à revelação que da forma se realizou e que “o olhar atrai e enleva” 

para o gozo, o deleite da vista.  

Queiroz (2004),em sua análise, faz-nos lembrar que a poesia gilkiana realiza 

uma: “[...] constante referência a vôo, à asa, aos pássaros” oferecendo, assim, à crítica 

feminista “amplo material para uma oportuna referência à necessidade de evasão, de 

liberdade, em contraponto à condição feminina de então. 

Por fim, a construção poética dessa imagem metafórica em “Luz” que é não só 

como efeito perceptível, mas luz como revelação da beleza, luz pelo discurso religioso, 

luz como ação, ato consumado a partir da palavra proferida. A luz é figurativamente 

colocada aqui nesse poema como efeito da palavra e da libertação transcendental do 

ser. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A poesia gilkiana é eminentemente erótica e, por 

conseguinte, eminentemente, transgressora, uma 

verdadeira poética da transgressão. (GELADO, 2006). 
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Não resta dúvida, que o lugar de Gilka Machado, na produção da autoria 

feminina é caracterizada, sobretudo historicamente, por ter sido ela quem, numa 

época onde a literatura feminina era mero “sorriso da sociedade”, ousou demonstrar 

em sua lira erótico-amorosa uma sinceridade rude e uma forma de dizer abertamente 

as coisas mais íntimas que sentia e fazia questão de exprimir em seus versos. 

Entendemos, a partir desta pesquisa, a necessidade de se fazer cada vez mais 

outras leituras da obra de Gilka Machado e de sua poesia de uma forma geral, para, 

valendo lembrar, o leitor que comungue do pacto inerente que sempre precede 

leitor/obra, poderá se valer do sentimento de totalidade de que nos fala - onde cada 

palavra desencadeia várias imagens - acústicas ou não - e nelas se processa nossa 

razão, essência, liberdade, sensações etc.  

É preciso notar que no corpo e do corpo se constroem as relações de poder 

expostas na forma própria de cada agrupamento humano, sociedade. Esta construção 

poética vem para saciar nossa sede de formas: formas do mundo, de pessoas, de vida, 

de morte. Com a premissa inexorável a que sempre se deteve a arte poética: a 

reconstrução, imaginação e língua(gem) literária da criação estética. 

Concluo, portanto, esse ensaio literário, reforçando que na visão de Queiroz, 

também pesquisadora da obra gilkiana, a ideia de que “há muitas e boas razões para 

que sua obra seja divulgada, lida e avaliada no que ela representa de força lírica, 

inovação temática e percepção do universo erótico feminino”. Logo, Queiroz arremata 

que a obra de Gilka Machado “já se inscreve em movimento contraditório, que faz 

desejar ao menos um olhar mais ativo da crítica literária contemporânea sobre ela”. 
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EROSCRITA 

Luciana Brandão Carreira

 

“ o sexo e a escrita não seriam os dois nomes da mesma ação?”: o que Maria Gabriela 

Llansol nos ensina sobre o corpo pulsional. 

 

 

Maria Gabriela Llansol testemunhou no dia 02 de outubro de 1981, em um dos 

seus vários diários: “Não há Literatura. Quando se escreve só importa saber em que 

real se entra, e se há técnica adequada para abrir caminho a outros” (Llansol, 2011a, 

p.52). Ao se referir sobre o próprio estilo, ela também escreveu no dia 30 de maio de 

1979: “Destituo-me da literatura, e passo para a margem da língua (...) tal é a árvore 

genealógica da literatura portuguesa (...) vivo para escrever e ouvir e, hoje, fui um dos 

primeiros leitores de Na casa de Julho e Agosto; tão profundamente me sensibilizou o 

texto que, depois de me ter esquecido o que ia dizer, ou seja, escrever a seguir, me 

sentei no banco verde do jardim, junto de PrunusTriloba, a reflectir que me devia 
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perder da literatura para contar de que maneira atravessei a língua, desejando salvar-

me através dela” (Llansol, 2011a, p.12). 

Transpor os limites da linguagem significa engendrar o ilimitado pelas bordas 

do discurso, insinua Maria Gabriela.   

Essa modalidade de texto, que aponta ao lugar vazio da morte enquanto 

abismo da significação, indica o tópos de onde uma genuína invenção pode surgir, 

através da criação de uma nova retórica. Quando é preciso dizer mas não se tem meios 

para fazê-lo, forja-se essa novidade, capaz de modificar o corpus social por meio de 

sua potência poética. Assim novos significantes são criados e estilos inovadores 

reconhecidos, tanto quanto gêneros literários são rompidos e limites discursivos 

ampliados. 

Textos concebidos frente ao vazio da produtividade correspondem ao que se 

admite no discurso literário como Escrita Feminina, mesmo quando o sujeito da 

enunciação é um homem. Uma escrita de Gozo, diria Barthes. Ao meu ver, textos que 

dizem respeito ao que Jacques Lacan apontou em sua lição sobre Lituraterra, em seu 

Seminário 18 (1971) - DeumdiscursoquenãofossedoSemblante. Trata-se de uma 

escrita que advém a partir de uma posição discursiva aberta ao feminino, ao Gozo 

feminino. Uma abertura para a transgressão, tentativa de se ir além dos limites da 

língua, do corpo e da narrativa. Numa trilha além do prazer, além do princípio do 

prazer.  

Esse “a mais” que diz respeito ao “além” do gozo feminino é circunscrito pelos 

limites da linguagem, indicando a existência de uma modalidade textual que se 

produz nas bordas do discurso, mas não fora dele. Por isso podemos articulá-los como 

textos-limite, caracterizando uma literatura de borda, escritos que tangenciam um 

litoral e margeiam o gozo: Lituraterras. Ou, como testemunha Llansol: textos 

concebidos na margem da língua. Uma textualidade que se dirige ao que Barthes 

nomeou como Escritura, num além em relação à Literatura. 

Roland Barthes, em seu ensaio O prazer do texto ([1973] 1997), assinala que o 

texto é um corpo erótico. Ele também afirma que os ritmos literários correspondem aos 

ritmos corporais, que advêm a partir do trabalho realizado com a linguagem, cuja 
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matéria prima é a palavra poética colocada em ato. O ritmo de determinados textos 

deriva desse compasso (ou desse pulso) corpóreo, reconhecido na leitura, na 

alternância ocorrida entre tempos de pausa e suspensão e os momentos em que a 

experiência de ler se faz veloz e desenfreada.  

As entonações e o timbre musical também refletem a nostalgia de um momento 

mítico, desde sempre perdido, em que os prazeres se fariam sentir de maneira irrestrita 

e ilimitada, a partir do gozo com o primeiro amor, a mãe. Quando o sopro da voz 

materna é murmúrio na pele do bebê, a linguagem de Eros se faz repercutir na 

sensualidade do toque entre os corpos. Para Barthes ([1973]1997) o texto é também o 

lugar dos ritmos respiratórios, onde “a pulsão inscreve a sua pulsação, mimetizando 

eroticamente os movimentos criadores de um outro corpo erótico, nascido desse sopro 

do desejo” (Brandão, 1995b, p.57). 

A sensualidade investida no texto pode ser sentida nas palavras de Barthes 

quando ele descreve a relação amorosa, portanto erótica, entre o escritor e seu leitor. E 

ainda, entre o escritor e o seu próprio texto. E mais, entre o texto e o seu escritor. Ele 

chega a propor a ideia de que existe um desejo da própria escrita, uma vez que o 

escritor vive sob a exigência da obra. Ainda em seu livro O prazer do texto 

([1973]1997), ele nos apresenta essa ideia de que o texto deve dar provas ao escritor 

(bem como ao leitor) de que ele (o texto) é o desejante da escrita. Somente assim se 

atinge o que ele chama de Escritura, uma vez que nem todos os textos provocam 

prazer. Alguns, por ele chamados de textos de gozo, provocam inquietação, “o texto 

que o senhor escreve tem de me dar prova de que ele me deseja. Essa prova existe: é a 

Escritura. A Escritura é isso: a ciência das fruições da linguagem, seu kama-sutra 

(desta ciência, só há um tratado: a própria escritura)” (Barthes, [1973] 1997, p.11). 

O que é a Escritura para Barthes? Numa resposta curta e direta: a escritura é o 

kama-sutra da linguagem. Para ele, “a linguagem é uma pele: esfrego minha 

linguagem no outro. É como se eu tivesse palavras ao invés de dedos, ou dedos na 

ponta das palavras. Minha linguagem treme de desejo. A emoção de um duplo contato: 

de um lado, toda uma atividade do discurso vem, discretamente, indiretamente, 

colocar em evidência um significado único que é “eu te desejo”, e liberá-lo, alimentá-

lo, ramificá-lo, fazê-lo explodir (a linguagem goza de se fazer tocar a si mesma); por 

outro lado, envolvo o outro nas minhas palavras, eu o acaricio, o roço, prolongo esse 
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roçar, me esforço em fazer durar o comentário ao qual submeto a relação” (Barthes, 

1997, p. 64). 

Barthes se posiciona de um modo novo em face à crítica literária de sua época, 

ao propor que um texto nem sempre é lugar de prazer. Para além dos textos 

confortáveis e idílicos, há essa Outra escrita, que aponta, ao contrário, a um lugar de 

desconforto, próprio ao gozo que se vive na experiência do unheimlich. Textos assim 

se erguem numa íntima relação com a morte, com a morte enquanto ruptura. Por isso 

costumam ser vertiginosos. Eles demandam uma posição diferente de seus leitores 

(portanto, de seus críticos). Inicialmente dragados pelo turbilhão que tais textos 

suscitam, há todo um trabalho necessário de descolamento e separação por parte do 

leitor, que advém muitas vezes somente depois que ele é levado pelo texto a escrever. É 

preciso que ele suporte um tempo de simbiose amorosa e mimetismo com o objeto 

amado – o texto, que também é objeto de desejo – para que, no desenlace dessa paixão, 

a crítica se faça com alguma verdade. 

Barthes se refere a essa experiência com tal rigor que considera impossível 

proceder a uma leitura/escrita “de fora” do texto. É preciso escrever/ler “de dentro” do 

texto; nele, em seu interior, confundido com o escritor que inicialmente o concebeu. 

Talvez por isso a crítica tradicional muitas vezes os considerem textos herméticos, 

inanalisáveis e sem lugar... “o escritor de prazer (e seu leitor) aceita a letra; 

renunciando ao gozo, tem o direito e o poder de dizê-la: a letra é o seu prazer; está 

obsedado por ela, como estão todos aqueles que amam a linguagem (não a fala), todos 

os logófilos, escritores, epistológrafos, linguistas; dos textos de prazer é possível 

portanto falar [...] a crítica versa sempre sobre os textos de prazer, jamais sobre os 

textos de gozo [...]. Com o escritor de gozo (e seu leitor) começa o texto insustentável, o 

texto impossível. Este texto está fora-de-prazer, fora-da-crítica, a não ser que seja 

atingido por um outro texto de gozo: não se pode falar ’sobre’ um texto assim, só se 

pode falar ‘em’ ele, à sua maneira, só se pode entrar num plágio desvairado, afirmar 

histericamente o vazio do gozo (e não mais repetir a letra do prazer)” (Barthes, [1973] 

1997, p.31-32). 

Assim como que para Barthes existem duas modalidades textuais − quais sejam, 

textos de gozo e textos de prazer −, para Lacan existem duas modalidades de amor. 

Uma dessas modalidades corresponde ao amor no senso comum, entendido como uma 
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relação de proporcionalidade entre os amantes, que, exemplarmente encenado pelo 

amor cortês, faz barreira ao inconsciente e suplência à inexistência da relação sexual. 

O laço entre o leitor e os textos de prazer poderia ser pensado nessa perspectiva. Tal 

modalidade de amor é uma expressão subjetiva do gozo fálico, que visa à obtenção de 

sentido tributária da miragem complementar da unidade, indicada, desde Freud, 

quando ele discorre sobre o narcisismo, pois a unidade do ego abrange essa ilusão de 

completude com o Outro. No amor fusional, trata-se, então, de um laço que busca a 

complementaridade entre o amante e o amado, obturando imaginariamente a falta, 

através da ilusão narcísica de reciprocidade.  

No contraponto desse laço amoroso há outra modalidade de amar, que se 

aproxima da dimensão do que Lacan nomeou como gozo feminino ou gozo 

suplementar, que não tem reciprocidade ou proporcionalidade. Ao invés de conferir 

sentido e encobrir a falta, esse amor, ao contrário disso, faz furo no sentido e desvela a 

falta imaginariamente encoberta. Os textos de gozo provocariam como efeito esse tipo 

de enlace. Trata-se de uma experiência que se deixa sentir na fruição de um gozo que 

afeta o corpo: um gozo para além do falo, conforme Lacan salienta na lição do dia 20 

de fevereiro de 1973, no Seminário Encore ao esclarecer o estatuto de La femme. 

O árduo trabalho com a linguagem efetuado pelo escritor, frente a essa 

voragem de um gozo desmedido, provoca consequências. Barthes refere-se a ele como 

um processo que leva à extenuação, em que “por fim, o texto pode, se tiver gana, 

investir contra as estruturas canônicas da própria língua (Sollers): o léxico 

(neologismos exuberantes, palavras-gavetas, transliterações), a sintaxe (acaba a célula 

lógica, acaba a frase). Trata-se, por transmutação (e não mais somente por 

transformação), de fazer surgir um novo estado filosofal da matéria linguageira; esse 

estado inaudito, esse metal incandescente, fora da origem e fora da comunicação, é 
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desdobramentos especialmente entre as páginas 92 e 98. Em sua tradução para o português, com o 

título Mais, ainda (Lacan, [1972-1973] 1985), entre as páginas 97 e 104. 
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então coisa de linguagem e não uma linguagem, fosse esta desligada, imitada, 

ironizada” (Barthes, [1973] 1997, p.42-3). 

Essa extenuação levaria ao grão da voz? Pensamos que sim. Ainda com Barthes 

em O prazer do texto: “se fosse possível imaginar uma estética do prazer textual 

cumpriria incluir nela: a escritura em voz alta. Esta escritura vocal (que não é 

absolutamente a fala), não é praticada, mas é sem dúvida ela que Artaud recomendava 

e Sollers pede. Falemos dela como se ela existisse. Na antiguidade, a retórica 

compreendia uma parte olvidada, censurada pelos comentadores clássicos: a actio, 

conjunto de receitas próprias para permitirem a exteriorização corporal do discurso: 

tratava-se de um teatro de expressão, orador-comediante ’exprimia’ sua indignação, 

sua compaixão, etc. A escritura em voz alta não é expressiva; deixa a expressão ao 

fenotexto, ao código regular da comunicação; por seu lado ela pertence ao genotexto, 

à significância; é transportada, não pelas inflexões dramáticas, pelas entonações 

maliciosas, os acentos complacentes, mas pelo grão da voz, que é um misto erótico de 

timbre e linguagem, e pode portanto ser por sua vez, tal como a dicção, matéria de 

uma arte: a arte de conduzir o próprio corpo (daí a sua importância nos teatros 

extremo-orientais). Com respeito aos sons da língua, a escritura em voz alta não é 

fonológica, mas fonética; seu objetivo não é a clareza das mensagens, o teatro das 

emoções; o que ela procura (numa perspectiva de gozo), são os incidentes pulsionais, a 

linguagem atapetada da pele, um texto onde se possa ouvir o grão da garganta, a 

pátina das consoantes, a voluptuosidade das vogais, toda uma estereofonia da carne 

profunda: a articulação do corpo, da língua, não a do sentido, da linguagem” (Barthes, 

[1973]1997, p. 85-86. Os grifos são meus). 

A escrita em voz alta, diz Barthes, condensa eroticamente o timbre e a 

linguagem. Podemos ler essa escrita por ele proposta de mãos dadas com Lacan, uma 

vez que é do lado do que há de mais real na linguagem que Lacan situa a escrita. O 

grão em pauta corresponderia a esse irredutível, entre heterogêneos? Um grão-letra, 

que litura a terra. Ao mesmo tempo em que conserva o que há de mais real na fala (o 

timbre da voz) ele faz litoral com o fenotexto, com a linguagem que se abre ao 

universo de todas as representações. Um misto erótico, entre saber e gozo.  
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Em Lituraterra Lacan assinala que a letra demarca o litoral entre heterogêneos, 

não sem indicar a possibilidade de um atravessamento nesse ponto limite entre o real e 

o simbólico. Heteróclitos, saber e gozo não se misturam, mas coexistem.  

O corpo erógeno é um espaço que somente existe quando circunscrito por um 

bordejamento, para que assim a pele – enquanto tecido de linguagem – possa vestir a 

carne da qual também somos feitos. Podemos dizer que essa pele/borda coloca em 

relação o ‘dentro’ e o ‘fora’ que nos liga ao mundo, moebianamente, conectando a 

linguagem que igualmente nos constitui à realidade ‘interna/externa’ sem a qual não 

existimos –  fato que nos possibilita investir numa vida em relação com os outros, por 

via dos laços amorosos passíveis de serem feitos. 

Desde Freud nos foi dito que o ato de escrever coloca em evidência a dimensão 

sexual da escrita, enquanto ato sexual, que apenas se realiza porque implica o corpo 

do Outro – do Outro com ‘O’ maiúsculo. Nesses termos, o ato de escrever equivale ao 

ato de fazer amor com a palavra e o seu limite – com a palavra em seu limite ... “logo 

que o escrever, que faz com que um líquido flua de um tubo para um pedaço de papel 

branco, assume o significado de copulação, ou logo que o andar se torna um substituto 

simbólico do pisotear o corpo da mãe terra, tanto o escrever como andar são 

paralisados porque representam a realização de um ato sexual proibido” (Freud, 

[1926]1976, p. 110).  

Marcada pela impossibilidade, a escrita que pisoteia a página branca no 

momento original em que um texto é concebido é marcada por uma impossibilidade. 

Afinal, como asseverou Lacan, “tudo o que é escrito parte do fato de que será sempre 

impossível escrever como tal a relação sexual” (Lacan, [1972-1973] 1985, p. 49). 

Roland Barthes (1953) certa vez declarou que o ato de escrever é um ato erótico forte, 

cujo principal efeito, oriundo da escritura, é a fadiga amorosa de quem precisa insistir, 

sempre e reiteradamente, em escrever. Por isso, também para Barthes, escrever é uma 

necessidade inconciliável. Por qual motivo? Porque a cada vez é necessário relançar o 

desejo, pois a repetição, conseqüente dessa insistência, deriva da pulsão de morte, 

atestando a existência de algo inassimilável, vindo do real. 

Dito tudo isso, voltemos mais uma vez aos diários de Maria Gabriela Llansol, 

escritora que privilegiadamente indica as relações entre corpo erógeno e escritura. 

Quando os escrevia, dizia que os seus livros eram “atravessados por uma corrente 
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erótica fortíssima (...) por uma corrente libidinal”, o que a levou a se referir ao ato de 

leitura como o seu “sexo de ler” (Llansol, 2011d, p. 57). Tal como Freud, a escritora 

equipara o ato sexual ao ato de escrever, ponderação claramente verbalizada na 

anotação redigida num de seus diários: “E o sexo e a escrita não seriam os dois nomes 

da mesma ação? (Llansol, 2011b, p.19). Indagada a respeito dos motivos pelos quais 

era levada a escrever, certa vez respondeu: “Por que escrevo? Escrevo para 

testemunhar o que os meus olhos expectantes veem, a minha escrita é isso, o meu 

sopro” (idem, p.48). 

E no limiar da palavra, mais uma vez Maria Gabriela Llansol e a primazia da 

voz escrita, em textos de gozo e insistência: “a voz não está fora do texto. A voz não está 

dentro nem fora do texto... ao mesmo tempo é uma voz extremamente corpórea, é 

muito objetal essa voz. E, quando ela fala, ela provém de um corpo real que sabe 

perfeitamente qual é a sua experiência, o que viveu... digamos que ela traz as marcas 

de sua própria existência...” (Llansol, 2011d, p. 49-50). 
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EL CRIADO DE DON JUAN DE JACINTO BENAVENTE: RELEITURA MODERNA DE UM 

MITO LITERÁRIO 

Rodrigo Conçole Lage57 

 

Resumo: O objetivo desse trabalho é analisar a peça de teatro El criado de Don Juan de 

Jacinto Benavente. Na primeira parte examinamos a figura de Don Juan, discutindo 

sua origem, e o modo como se tornou um mito literário, assim como as diferentes 

versões existentes de sua história. Na segunda, estudamos o gênero no qual se 

enquadra, a farsa. Na terceira, apresentamos a peça, examinamos as didascálias, as 

características de cada personagem e analisamos o modo como à história foi 

retrabalhada, tendo como foco a figura do criado. Por fim, a partir da noção de ironia 

e da teorização de Freud sobre o chiste, examinamos como o humor foi construído. 

 

Palavras-chave: Jacinto Benavente, Don Juan, Humor, Teatro Espanhol. 

 

Introdução 

 

Durante muitos anos Benavente escreveu peças ligeiras, mas, após ter ganhado 

o Nobel de Literatura, foi abandonando progressivamente esse formato. Segundo 

Emilio Javier Peral (2004, p. 29), elas estavam em “um âmbito da heterodoxia e 

liberdade que casava pouco ou nada com o público bem-pensante a quem pretendia 

dirigir suas obras”. Consequentemente, ele abandonou o esse modelo de peça. Contudo, 

isso não quer dizer que o dramaturgo não as tinha em alta conta. Não se pode 

esquecer que, dentro de um conjunto de mais de cento e setenta peças, mais de 

cinquenta delas tem um único ato.  

Ao mesmo tempo, podemos ver a diversidade dessa produção pelas diferentes 

classificações que ele lhes deu.: ““esboço de comédia”, “monólogo”, “sainete”, “comedia 

em um ato”, “anedota em ação”, “diálogo”, “conto defadas”, “cenas da vida moderna”, 
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“quadro de história”” (VEGA, 2004, p. 17). Ou seja, ele se utilizou dos mais diferentes 

gêneros teatrais, tradicionais e modernos, numa revalorização dos que eram 

considerados menores ou que, atualmente, não são atualmente usuais, “como a 

pantomima e o circo” (VEGA, 2004, p. 35). Dentre essas peças, encontramos a El criado 

de Don Juan. 

Nesse processo de resgate dessa dramaturgia, o dramaturgo também reutilizou 

personagens tradicionais do teatro e da literatura para a elaboração de novas histórias 

(Pierrô, Arlequim, Colombina, Dom Quixote, entre outros). Isso inclui o próprio Don 

Juan que, deve-se dizer, aparece em outras obras. Além de uma tradução para o 

espanhol da peça Don Juan de Molière, de 1897, o encontramos em Señora Ama 

(1908) e em Ha llegado Don Juan (1952). Esse conjunto de peças, bem distantes umas 

das outras, cronologicamente falado, demonstra o grande interesse do dramaturgo 

pelo personagem.  

Devido à importância dessa produção, e com o objetivo de divulgar sua obra no 

Brasil iniciamos, em 2015, a publicação de traduções dessas peças curtas. Temos, 

inicialmente, no n. 23 da revista dEsEnrEdoS, a de O criado de Don Juan; e no n. 24, a 

do monólogo Conto imoral. Em 2016, publicamos no n. 21 do jornal Qorpus o artigo: 

Uma crítica a visão burguesa da caridade: Estudo do monólogo "Caridad" de Jacinto 

Benavente e a tradução do texto; no n. 22, do mesmo jornal, a do monólogo Por que 

Juan se afastou da bebida; e, no número 25 da dEsEnrEdoS, a da Não fumantes. Em 

2017, no n. 26 da dEsEnrEdoS a da Do alívio e, por fim, no n. 27 a da Despedida cruel. 

Na sequência, apresentamos um estudo a respeito de Don Juan, discorrendo 

sobre sua origem, seu caráter mítico e arquetípico, assim como as diferentes 

interpretações dadas a esse importante personagem da literatura universal. 

 

1 Don Juan: diferentes leituras de um mito literário 

                                                           

58 Manuela San Miguel Hernández analisou esta tradução em Benavente, traductor de Molière. É um 

detalhado estudo comparativo, acompanhado de uma minuciosa análise das alterações que ele fez no 

texto ao traduzir a obra para o espanhol.  
59 Atualmente, a tradução de mais uma peça está em avaliação. A da A laspuertasdelcielo. 
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Ficção e realidade se misturam quando falamos da figura de Don Juan. Apesar 

de o personagem ter surgido dentro da literatura espanhola e, posteriormente, ter se 

difundido pelo restante da literatura europeia, muitos defendem que ele não foi apenas 

uma criação literária. Desde o séc. XVII existem aqueles que defendem a ideia de que 

existiu realmente. Tal fato contribuiu para que, com o passar do tempo, ele se tornasse 

um mito literário. Ao mesmo tempo, passou a ser visto como um arquétipo do sedutor, 

isto é, um enganador (burlador, em espanhol) e libertino.  

Tirso de Molina, pseudônimo do frei Gabriel Téllez (um religioso mercedário 

espanhol), nascido na cidade de Madri, no dia 24 de março de 1579, é comumente 

considerado seu criador. Ele teria aparecido pela primeira vez na peça El burlador de 

Sevilla y convidado de piedra, de 1630. Contudo, essa paternidade é rejeitada por 

alguns, que colocam sua origem numa anônima obra anterior, Tan largo me lo fiais, 

que teria sido encenada pela primeira vez em 1617. De qualquer forma, como foi 

assinalado por Marta Figueiras Lorenzo (2015, p. 107): 

 

Não obstante, o Don Juan de Tirso não é, inicialmente, uma figura mítica. Se 

converterá em tal ao «independentizar-se» de seu autor, da obra a que 

pertenceu originariamente, começando uma vida própria, autônoma, 

passando de autor em autor, de obra em obra, de uma época a outra, em um 

renascer e evolução contínuos. 

 

Um exemplo importante dessa independência é o fato de que Molina cria o 

personagem dentro de uma perspectiva religiosa, da Contrarreforma espanhola. A 

peça estava, portanto, inserida dentro de uma literatura moralizante, de matriz cristã. 

Consequentemente, o fim trágico do personagem seria uma consequência de suas 

ações dentro de um universo regido por Deus. Isto é, seria uma punição divina pelas 

muitas vidas que arruinou. Podemos então dizer que a obra é “a ilustração de um caso 

de Teologia em relação com as questões discutidas em seu tempo: a graça, a 

predestinação, o livre-arbítrio” (LORENZO, 2015, p. 110). Contudo, essa perspectiva 

religiosa está ausente de muitas das versões posteriores, incluindo a do próprio 

Benavente.   

                                                           

60 Todas as traduções de citações são de minha autoria. 
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Seja como for, a validade da tese de Marta não se ajusta somente ao 

personagem de Molina, ela independe do criador do personagem e poderia ser 

utilizada para um texto anterior ao dele. Portanto, mesmo que não tenha sido o 

verdadeiro criador, esta hipótese continuará válida. A grande questão seria até que 

ponto podemos dizer que as versões de Don Juan que irão surgir posteriormente 

“respondem a um mesmo arquétipo de personagem que possa supor-se pré-fixado 

pela criação dramática que assentou as bases do nascimento do mito” (LORENZO, 

2015, p. 108). Essa pergunta se coloca porque as relações com um arquétipo podem 

ser positivas, quando ele é utilizado para a criação de uma nova história, ou de forma 

negativa. 

Um mito pode ser posteriormente desmistificado, perdendo uma ou mais de 

suas características fundamentais (uma divindade passa a ser vista como um homem, 

por exemplo), ou pode ser remitificado, ou seja, vem a “sofrer variações na fixação 

dessas características” (LORENZO, 2015, p. 111). Os arquétipos literários podem 

passar pelo mesmo processo. Em qualquer um desses casos, a relação das diferentes 

versões com o original se apresentam de forma negativa, como tentativas de se 

contrapor ao arquétipo.  

Ele se tornou um arquétipo Don Juan porque possui uma série de 

características que estarão presentes nas diferentes versões e que fazem do 

personagem o que ele é. Ao mesmo tempo, cada nova versão poderá lhe dar, ou não, 

algumas características específicas que a diferenciarão das obras anteriores. Mas, 

quais são essas características fundamentais? Sobre essa questão, afirma Marta 

Figueiras Lorenzo (2015, p. 108):  

 

Praticamente todos os estudiosos coincidem com Jean Rousset na hora de 

estabelecer como traços específicos (invariantes) do mito de Don Juan as 

personagens femininas, a morte e o próprio herói. As versões implicam 

indefectivelmente transformações na fixação desses traços no que diz 

respeito a obra original, pelo que caberia falar de reinterpretação do mito. 

  

                                                           

61 Um estudo detalhado da figura de Don Juan nos obrigaria discutir até que ponto essa desmistificação 

está presente nas diferentes versões de sua história, o que exigiria um estudo específico sobre o assunto.   
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Contudo, além dessas características vamos encontrar dois elementos 

estruturantes, que estão presentes em praticamente todas as versões: a sedução e a 

inconstância. São elementos estruturantes das narrativas delas e são os diferentes 

modos como eles são trabalhados que permitirão o nascimento das novas versões de 

sua história. Isso ocorre pelo fato de que cada nova versão da história é um rearranjo 

das relações do herói com as mulheres que ele seduz e das mortes produzidas por tais 

relações.  

Não esquecendo que a presença desses elementos leva a outros. O engano, por 

exemplo, é um ponto essencial das histórias e uma consequência de sua inconstância. 

Para que conquiste uma nova mulher é preciso antes enganar a que foi conquistada 

anteriormente, para depois abandoná-la em prol da nova conquista. Esse jogo de 

sedução e abandono ocorre num ciclo infinito que só termina com a morte do sedutor. 

Ao mesmo tempo, se lembrarmos de que originalmente a peça tinha um sentido 

religioso, podemos interpretar esse ciclo como uma visão materialista da vida. Tal 

ponto de vista leva ao desprezo pelo que ocorre após a morte (dele, das mulheres que 

conquistou e dos homens que matou) e, consequentemente, um desprezo pelo divino.  

As relações do personagem são mediadas pela sedução, cujo processo varia de 

caso a caso, e pela forma como sua inconstância assume diferentes formas; sendo 

ambas causadoras de várias mortes (de mulheres apaixonadas e dos homens que, de 

diferentes formas, estão relacionados a elas). Seja como for, a sedução possui duas 

variantes. Em algumas versões é uma espécie de maldição da qual ele não pode se 

livrar porque, mesmo quando o deseja, a sedução ocorre independentemente de sua 

vontade e, em alguns casos, a contragosto do personagem.  

Por outro lado, em outras, a sedução é “uma espécie de dom, muito útil para a 

conquista” (LORENZO, 2015, p. 111). Quando isso ocorre vemos que ele é um 

enganador, um personagem cruel que, de forma destrutiva e sádica, sente prazer não 

só em conquistar, mas também em enganar a pessoa conquistada. O sofrimento 

causado a pessoa enganada lhe dá o mesmo prazer que sentiu ao conquistá-la. Sem 

esse sofrimento a conquista não lhe daria o mesmo prazer. Ao mesmo tempo, ela está 

relacionada à busca pela fama, ao desejo de ser visto como o maior conquistador do 

mundo, como um homem capaz de conquistar qualquer mulher. Esse tipo de 

personagem é o que foi criado por Molina. 
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Nesse jogo de sedução, duas perguntas se apresentam: Como ele conquista as 

mulheres e qual a natureza da burla praticada por ele? Encontramos uma resposta ao 

vermos como nas diferentes versões ele explora o ponto fraco de cada uma de suas 

vítimas. Segundo Lilian dos Santos (2007, p. 48-49), “para conquistar uma mulher, 

Don Juan simplesmente “dá” o que ela quer, fingindo propiciar aquilo que ele sabe que 

é desejado”. Com isso, consegue superar todos os obstáculos. Essa exploração do ponto 

fraco das mulheres (e porque não dizer também a dos homens que engana), o fato de 

procurar conquistar qualquer uma (mesmo a de um amigo) e de não ter remorso em 

matar ou trair nos revelam como não dá nenhum valor a qualquer outra pessoa além 

dele mesmo.  

Ele não tem nenhuma simpatia pelo próximo e por isso é capaz de fazer as 

maiores atrocidades desde que lhe tragam benefício. Don Juan desconhece o sentido 

da palavra remorso. Isso para as versões que adotam a ideia de que é um dom. Pois, 

naquelas em que a sua capacidade de sedução é apresentada como uma maldição ele 

poderá, em algum momento, sentir remorso pelo mal que fizera a alguém. Mas, no 

primeiro caso, dentro de uma ótica cristã, o personagem seria uma encarnação do mal, 

do diabo. O único código de conduta adotado por ele é o de fazer tudo o que deseja. O 

que se contrapõe ao princípio de se de sufocar os próprios desejos, em obediência a 

vontade de Deus, presente na ética cristã. 

Para Emilio Javier Peral Vega, a amoralidade de Don Juan é oriunda da 

influência da moral nietzschiana, que também estaria presente em outras peças. Nela, 

segundo Vega (2004, p. 32), “triunfa o ideal pagão, segundo o qual a ideia de pecado 

se subordina a necessidade do prazer, já que, no final das contas, a vida, em toda sua 

plenitude, se impõe aos condicionamentos religiosos e morais”. O personagem a 

adotaria como contraponto a uma moral que considera burguesa. Assim, a partir do 

que foi dito, temos assim uma visão geral das diferentes interpretações a respeito do 

personagem e podemos passar a examinar a peça de Benavente.  

 

 

 

2 Por uma definição da farsa 
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Como Benavente classificou sua peça como sendo uma farsa devemos examinar 

suas características. Ela é um gênero teatral da Idade Média, que surge no século XIII, 

e “parece ter nascido em meio aos mistérios e moralidades” (MACHADO, 2009, p. 

124). Ou seja, se enquadra dentro do teatro religioso medieval. Ao longo do tempo 

foram sendo elaboradas as mais diversas definições, sendo que alguns nem a 

consideram como um gênero propriamente dito. Seja como for, “no século XV a 

palavra farsa era de uso comum para designar uma pequena peça cômica (Idem): 

 

B. Rey-Flaud associa o substantivo farsa ao verbo farcer, que no francês 

antigo significaria enganar, e define a palavra farsa como sendo uma “Peça 

dramática curta, essencialmente cômica, explorando todos os meios a sua 

disposição para fazer rir o público, ela impressiona por sua simplicidade”. 

Segundo os estudos de André Tissier (1999: 8), a farsa foi o único gênero 

que sobreviveu, embora no final da Idade Média a mesma denominação 

designasse peças variadas (Idem).  

 

De qualquer forma, como apresentar a evolução da farsa ao longo do tempo 

fugiria aos limites de um mero artigo nos limitaremos a apresentar as principais 

características do gênero em sua origem. Com isso,  discutiremos até que ponto o texto 

se enquadra nele. No caso específico da peça de Benavente, nós veremos que ela se 

enquadra perfeitamente na definição apresentada, apesar de não fazer parte do teatro 

religioso. Outro ponto em comum com as farsas tradicionais diz respeito aos 

personagens. O fato de o protagonista ser o criado e não Don Juan provavelmente tem 

relação com o gênero adotado. Segundo Machado (2009, p. 124-125): 

 

A farsa coloca em cena personagens populares, tomados de empréstimo à 

realidade cotidiana do povo, em que a intriga apresenta situações e conflitos 

elementares. Os personagens da farsa encontram-se ancorados na realidade: 

eles possuem mulher, filhos, trabalho etc. 

 

Contudo, apesar de todas essas semelhanças, Benavente dá um toque de 

originalidade ao adotar como tema a história de Don Juan em lugar da temática 

tradicional: “Os temas da farsa são emprestados das fábulas populares medievais e 

revelam um acentuado gosto pela obscenidade e escatologia, daí a constante troca 
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entre o gênero narrativo e dramático” (Machado, 2009, p. 125). Não iremos encontrar 

nenhum desses elementos em El criado de Don Juan. Por outro lado, vamos encontrar 

a presença de outro elemento essencial do gênero que é a trapaça, o que faz de Don 

Juan um personagem perfeito para uma peça deste gênero.  

Segundo Machado (2009, p.130), “é sempre necessário que alguém seja 

enganado, logrado e que esta trapaça recaia sobre o próprio trapaceiro, para que a 

farsa seja inteiramente cumprida”. Nesse sentido, Benavente introduz uma importante 

mudança que é o fato de que a trapaça não recai sobre o próprio trapaceiro, que fica 

impune, mas sobre um dos criados que ele utilizou como instrumento para sua 

execução. Como sua vida gira em torno da sedução de mulheres ele é o burlador por 

excelência. Contudo, devido a brevidade da obra, a burla não tem a mesma 

complexidade das farsas medievais. Por ter sido simplificada a peça se agiliza, tendo 

um andamento mais rápido, o que está ligado a imediaticidade do cômico. 

Lembrando que, “A grande galeria de personagens da farsa revela caracteres 

reduzidos a poucos traços. Os personagens tornam-se tipos cuja linguagem e 

comportamento acentuam seus vícios até o ridículo (MACHADO, 2009, p. 128). O que 

corresponde ao caráter arquetípico de Don Juan. Ao mesmo tempo, ele se adequa ao 

gênero porque outro elemento importante da farsa que é o modo como a mulher é 

representada: “Uma das características da farsa em seu principio era, sem dúvida, a 

misoginia. As mulheres eram seguidamente o motivo de deboches, e a presença 

feminina em cena assumia caracteres diversos” (Idem).  

Por tudo o que foi dito, podemos dizer que Benavente não se prendeu 

completamente as características encontradas no gênero, mas promoveu algumas 

mudanças importantes. Contudo, tais modificações se encaixam perfeitamente no 

espírito da farsa.  

 

3 El criado de Don Juan: um estudo da peça 

Uma peça é composta de duas partes: o diálogo e as descrições cênicas, que 

recebem o nome de didascália ou rubrica, que o complementam e servem de 

referência para a construção da encenação. A palavra didascália (do grego didaskalia 

(διδασκαλία), e tem o sentido de instrução, ensinamento. Segundo Alice Mendes 
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(2010), são as indicações cênicas que descrevem diferentes elementos utilizados para a 

representação da peça, ou seja, englobam tudo o que não é dito pelos personagens, mas 

que faz parte, direta ou indiretamente, da história.  

Elas se dividem em dois grupos. Temos as que se referem a peça propriamente 

dita, contribuindo para a  materialização do espetáculo, e as que dizem respeito a 

atuação dos atores. No primeiro, temos os nomes dos personagens, indicações 

espaciotemporais, as descrição dos cenários e dos efeitos de luz e de som e as das 

vestimentas. No que diz respeito ao segundo, temos as que dizem respeito ao momento 

da entrada dos atores, a sua posição, movimentação, atuação (gestos, atitudes e 

expressões) e sua fala (tom de voz e o modo como se fala (sarcasmo, indiferença, 

adulação, desprezo, irritação, tristeza, medo, etc.).  

Quando aparecem dentro dos diálogos são chamadas “didascálias internas” e 

quando estão fora deles recebem o nome de “didascálias externas”. O estudo dessas 

indicações é tão importante quanto o do próprio texto porque o complementam, ao 

descrever o cenário ou dar indicações sobre o modo de se interpretar um personagem, 

entre outras coisas. Elas também são úteis porque contribuem para a construção da 

encenação ou, pelo menos, para o entendimento do modo como o autor pensou que 

devia ser encenada. Segundo Luiz Fernando Ramos (1999, p. 17): “É através dela que 

qualquer leitura, seja a de fruição literária seja a pragmática, visando uma encenação, 

vai melhor vislumbrar a materialidade e a tridimensionalidade cênicas potenciais 

naquele texto dramático”. 

Portanto, não se pode ser ignorá-las no estudo dos textos teatrais. Alguns 

autores, como Samuel Beckett, as usam de forma exaustiva de modo a dar o máximo 

de indicações para os diretores e atores. Por outro lado, alguns não utilizam as 

didascálias ou apresentam um número mínimo de indicações de modo a dar o máximo 

de liberdade na montagem da peça. Sendo que, não se pode esquecer que a decisão 

final de usá-las ou não dependerá sempre dos profissionais envolvidos na sua 

montagem. 

 

 

3.1 Um resumo da peça e das didascálias 
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El criado de Don Juan, uma farsa “adaptada ao ritmo da commedia dell'arte” 

(NEBOT, 2007, p. 7), foi publicada originalmente no primeiro número da revista La 

vida literaria, p. 11-13. Ela foi dirigida pelo próprio Benavente e saiu no dia 7 de 

janeiro de 1899. Em 1905 foi incluída, juntamente com outras peças, na segunda 

edição do livro Teatro fantástico. Segundo Emilio Gonzalez Lopez (1977, p. 316), “foi 

levada mais tarde aos palcos, pois estreou em 29 de maio de 1911 no teatro Espanhol”. 

Nela encontramos todos os elementos típicos do gênero, o que inclui “o disfarce como 

meio de sobre atuação dentro da ficção cênica” (VEGA, 2004, p. 33).  

Ela é composta de um único ato, dividido em quatro cenas. Benavente apresenta 

o desenrolar da história de forma simples e linear. Na primeira cena, vemos um 

diálogo entre os criados de Don Juan, Fabio e Leonelo. Fabio havia ficado a manhã toda 

em frente ao palácio da duquesa Isabela, se fazendo passar pelo patrão, e Leonelo foi 

substituí-lo após ter entregado várias cartas por toda a cidade. Subentende-se que 

eram para as mulheres que Don Juan estava tentando seduzir. Como pretendia 

conquistar Isabel fingiu passar dias seguidos em frente ao palácio, numa 

demonstração de amor.  

Na segunda, temos um breve diálogo entre a duquesa e Celia, sua criada, onde 

ficamos sabendo que já era o segundo dia daquela encenação. Indignada com a atitude 

daquele que imaginava ser Don Juan manda Celia ir buscá-lo. Sua intenção é mostrar 

que não será seduzida por ele. Na sequência, temos seu encontro com Leonelo, o que 

lhe permite descobrir o modo como tentou enganá-la. Diante de sua atitude irônica 

ela lhe fala com altivez e afirma que o chamou, não por estar apaixonada, mas para 

mostrar que é uma mulher honrada. Leonelo retruca afirmando que muitas agiram 

com a mesma altivez e terminaram sendo seduzidas e que com ela não seria diferente. 

Indignada, a duquesa retruca dizendo não ser uma mulher do povo para agir assim.  

                                                           

62 Commedia dell'arte é um gênero cômico que surgiu na Itália, no final do séc. XV (e continuando a 

existir até o séc. XVIII), sendo que “têm seus principais registros datados a partir de 1500, período em 

que se inicia a história documentada deste gênero e momento em que estava em completo esplendor” 

(GOMES, 2008, p. 7). Era praticado por grupos de atores profissionais que, a partir de uma trama 

preestabelecida, composta de situações padronizadas e personagens-tipo, improvisavam o diálogo e a 

ação. Ela continha também elementos de mímica e de acrobacia circense. 
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Diante dessa atitude, Leonelo fala de sua tristeza ao ver tantas mulheres 

arruinadas enquanto ele mesmo não é amado. Isso não a comove e ela zomba dele 

dizendo que sua fala não corresponde ao trabalho que realiza para Don Juan. O criado 

se defende, afirmando que a necessidade o levou a isso. Na última parte, Don Juan 

adentra ao palácio armado com uma espada e furioso com a demora do criado. 

Indignada com esta invasão a duquesa diz a Leonelo que se casará com ele, se duelar 

com Don Juan. Os dois combatem e o criado é morto. Assustada com o ocorrido, e com 

o ajuntamento de pessoas do lado de fora, Isabela pede a Don Juan que a salve de um 

escândalo. Ele, então, se compromete a tirar o cadáver sem que ninguém saiba do 

ocorrido. Assustada, ela pede que ele fique e a peça termina com Don Juan dizendo 

que já a conquistou e lamentando o triste fim de seu criado.   

Além da simplicidade do roteiro vemos que Benavente utilizou-se de um 

pequeno número de didascálias, o estritamente necessário para demarcar alguns 

pontos importantes para sua montagem. Apesar da falta de maiores indicações ser uma 

característica de sua produção, neste caso em especial, isso pode ter ocorrido por 

influência da commedia dell'arte. Seria um meio de dar maior espaço para a 

improvisação típica deste gênero. Podemos comprovar esse fato pelos tipos de 

indicações utilizadas. Em primeiro lugar, temos logo no início uma lista dos 

personagens e, posteriormente, o nome dos que vão atuar em cada cena. 

Contudo, não há nenhuma descrição física e, no que se refere ao figurino, 

temos somente a que descreve Leonelo como estando “embuçado até os olhos em uma 

capa roxa” (BENAVENTE, 2015, p. 2) e a sobre Don Juan com a “espada 

desembainhada” (BENAVENTE, 2015, p. 6). Tudo isso contribui para uma maior 

liberdade de trabalho para os figurinistas. Ao mesmo tempo, como não temos 

nenhuma didascália sobre a iluminação e efeitos de som, temos mais liberdade para os 

diretores, sonoplastas e técnico de iluminação. 

Temos igualmente poucas indicações espaciotemporais, o que dá maior 

liberdade para o cenógrafo. No que diz respeito ao cenário, uma situa a história na 

Itália e as outras duas descrevem sucintamente o local em que se passa a primeira 

cena: “Rua. Ao lado da fachada de um palácio senhorial” (BENAVENTE, 2015, p. 2), e, 

“Sala no palácio da duquesa Isabela” (BENAVENTE, 2015, p. 3). Ao mesmo tempo, a 
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única referência temporal está na que informa que a história está situada no “século 

XV” (BENAVENTE, 2015, p. 1).  

Além disso, essa liberdade também foi dada aos atores. A personalidade dos 

personagens se define a partir dos diálogos, não temos nenhuma indicação para as 

falas. Benavente se limitou a fornecer algumas breves didascálias referentes a 

movimentação tais como: “Fabio passeia diante do palácio” (BENAVENTE, 2015, p. 2) e 

“saindo” (Idem). Assim como algumas que descrevem a posição dos personagens: 

“olhando por uma janela” “Contemplando o cadáver de Leonelo” (BENAVENTE, 2015, 

p. 8).  

Por fim, temos um pequeno número de didascálias referentes a atuação 

propriamente dita: “espera com altivez a entrada de Don Juan” (BENAVENTE, 2015, p. 

4) e “entra com violência” (BENAVENTE, 2015, p. 6) e “Fica muito abatida” 

(BENAVENTE, 2015, p. 8); e como na última cena vários personagens estão atuando ao 

mesmo tempo existem duas indicações referentes à pessoa com quem a duquesa está 

falando, “A Leonelo” (BENAVENTE, 2015, p. 13). Vemos que, em vez de contradizerem 

a ideia de improvisação, elas contribuem para dar um rumo a essas improvisações ao 

esclarecer algumas situações que poderiam gerar ambiguidade. 

Por tudo o que foi dito vemos que Benavente se limitou a fornecer uma 

quantidade mínima de informações, somente o necessário para a dar uma ideia da 

ambientação e para ajudar os atores, pois sem essas orientações algumas cenas iriam 

depender da criatividade do diretor para terem sentido devido a sua ambiguidade. Na 

próxima seção iremos tratar dos personagens. 

 

3.2 Caracterização dos personagens 

Após examinarmos as características básicas passaremos aos personagens, o 

que nos permitirá entender como Benavente retrabalhou a história para a construção 

de sua própria versão de Don Juan. Sobre Fabio, um dos criados, podemos dizer que, 

assim como Leonelo, não está satisfeito em trabalhar para ele. Nada é dito sobre os 

motivos que o levaram a trabalhar para ele e sua pequena participação não nos 

permite um melhor conhecimento de sua personalidade. Por sua insatisfação é possível 

que a necessidade também tenha sido o motivo que o levou a aceitar esse serviço.  
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Celia, criada de Isabela, tem uma participação ainda menor, o que não permite 

um maior desenvolvimento da personagem. As únicas coisas certas sobre ela é que se 

via no direito de discutir com sua patroa, mesmo que isso a contrariasse, e que ficou 

impressionada com o suposto Don Juan. Podemos dizer que no seu caso, assim como 

no de Fabio, temos mais a construção de um tipo social do que a de um indivíduo. O 

que é uma característica da farsa. 

Leonelo e Isabela são os personagens mais bem construídos da peça. Sobre o 

primeiro, podemos dizer que é um homem honrado, tendo sido levado a aceitar esse 

emprego movido pela necessidade. Contudo, não vê com alegria a ruina das mulheres 

seduzidas pelo patrão. Pelo contrário, sofre por vê-las nessa situação e gostaria de 

salvá-las. Além disso, é um homem solitário, que anseia pelo amor de uma mulher. 

Pode-se dizer que o remorso foi o que o levou, inicialmente, a tentar ajudar a duquesa. 

Contudo, a possibilidade de casar com ela foi um fator importante para que ele 

aceitasse duelar, talvez como uma forma de escapar desse modo de vida. 

Dentre as mulheres seduzidas por Don Juan, na obra de Molina, Benavente 

escolheu Isabela como protagonista de sua peça. Originalmente ela “não sobressai 

como personagem feminina em El burlador de Sevilla. Seu papel é o da primeira 

mulher seduzida e enganada por Don Juan” (LORENZO, 2015, p. 113). Com isso, 

Benavente lhe dá uma importância maior do que a que tinha originalmente. Sendo 

também o personagem mais bem construído da peça, o que é uma característica 

essencial do teatro de Benavente. Em suas peças os personagens femininos são mais 

bem construídos que os masculinos. 

E, por ter eliminado a figura do duque Octavio, seu prometido, na obra de 

Molina, Benavente lhe dá um caráter virtuoso, que a difere da original. Virtude que 

pode ou não ser fruto de seu orgulho, ou ser a causa deste sentimento, e que é 

acentuada no final, pelo fato de ter se aproximado de Don Juan por medo do escândalo 

e não por ter sido seduzida. Ao mesmo tempo, ela se mostra uma mulher orgulhosa e 

irônica. Orgulho que a levará a ruína, por estar relacionada à questão da Honra, um 

valor fundamental daquele período. Sobre a questão da honra é importante salientar 

que honra e honor tinham sentidos diferentes, mas que se confundiam: 

A honra é sempre externa, é a opinião dos outros homens que prevalece, e 

nisso se distancia da honor, outro termo usado na época, que se relacionava 

com a idéia de “dignidade”, de consciência tranqüila consigo mesmo, sem se 
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pautar pelos demais. Muitos autores, porém, usam indistintamente ambos os 

termos, como no trecho supracitado, onde honor se usa na acepção de 

honra. Esta, pertencendo à esfera social, também tinha uma dimensão 

diacrônica, que a ligava à linhagem familiar da pessoa, e uma dimensão 

sincrônica, que seria o bom nome que liga a pessoa à sua comunidade: 

alguém “desonrado” desonra também sua família e sua cidade. Sob esse 

aspecto, a honra espanhola se liga à honor clássica, no sentido de que as 

duas zelam pela boa reputação de alguém como reconhecimento público de 

suas qualidades (RIBEIRO, 2007, p. 27). 

 

Na atitude da duquesa há principalmente o medo da perda da reputação junto 

a comunidade. Foi o medo de que as pessoas viessem a fazer fofoca, devido à morte que 

ocorreu em sua casa, que fez com que viesse a pedir ajuda de Don Juan; que 

aproveitará a situação para obter sucesso em sua conquista. O que não deixa de ter seu 

lado cômico devido a contradição da situação. Ela confiou em um homem que havia 

criticado antes, sabe que é um mentiroso e um sedutor inescrupuloso. Isso pode ser 

visto como uma crítica a falsa virtude, para com aqueles que aparentam ser virtuosos 

pelas mais diferentes razões, mas não são. Mas também pode ser fruto de uma visão 

negativa da mulher, típica das farsas. 

Mas não se pode excluir que a sua dignidade pessoal também tenha motivado 

sua atitude. Nesse sentido, mesmo sendo italiana, sua noção de honra está construída 

em cima da honra espanhola. De qualquer modo, mesmo com o final em aberto, a 

peça dá a entender que ele veio a usar essa situação para se aproximar dela e 

conquistá-la. Além disso, a conquista da duquesa nos apresenta a principal 

característica da peça: “o ar de total desinibição que a impregna, alheio, por completo, 

a qualquer obstáculo de índole moral” (VEGA, 2004, p. 33). 

Apesar de a história girar em torno da tentativa de conquistar uma mulher 

vemos que Don Juan aparece somente no último ato. Sua ausência indica que estava 

ocupado, possivelmente com outra(s) vítima(s), como as cartas entregues por Leonelo 

dão a entender. Tal fato reforça sua falta de caráter, assim como a pouca importância 

que dava a conquista da duquesa. Como sua aparição é breve não podemos ver muitos 

detalhes de sua personalidade. Contudo, por seu comportamento em relação a duquesa 

e a Leonelo, podemos incluí-lo entre as versões que veem na sedução um dom e que 

tem prazer na conquista. Ele demonstra não ter nenhuma consideração pelos dois. Ela 
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seria apenas uma das muitas mulheres que estava conquistando naquele momento e 

ele seria somente uma ferramenta para atingir seu objetivo.   

Mesmo que de forma indireta, vemos a presença de um elemento central do 

personagem: “seu prazer pela diversidade e sua “paixão pela mobilidade”” (LORENZO, 

2015, p. 118). O passado não dá importância ao passado e nenhuma das relações tem 

futuro. Consequentemente, a única coisa que lhe interessa é o presente. Sua vida pode 

ser entendida, na maioria das versões, como um “eterno presente”, sem passado e sem 

futuro. Benavente adota essa visão da personagem não só por meio das cartas, mas 

pelo fato dele terminar a peça na certeza de que ela já está conquistada. Isso é visto 

com maior clareza quando, no final da peça, comemora antecipadamente sua vitória 

dizendo: “És minha! Mais uma...!” (BENAVENTE, 2015, p. 8).  

Contudo, para Emilio Gonzales Lopez, a peça deixa em aberto a questão de ter 

sido ou não conquistada por ele: “No final, não se sabe se a Duquesa, impressionada ao 

ver que Don Juan havia matado o outro homem por ciúme, se sente atraída por ele e 

desmaia, ou se, pelo contrário, continuará lhe resistindo, coisa que não parece ser” 

(LOPEZ, 1977, p. 316). O texto da didascália, no original, diz: "Queda 

enelmayorabatimiento" (BENAVENTE, 2015, p. 14). Segundo o dicionário da Real 

Academia Espanhola  abatimiento, tem o sentido de “1. m. Ação e efeito de abater ou 

abater-se”, não de desmaio. Portanto, ela fica desanimada, deprimida com a morte do 

criado, mas não desmaiou.  

Além disso, ele deixa de lado o fato da duquesa ter pedido para que Don Juan 

não a deixasse. Dentro da trajetória de vida do personagem esse fato nos leva a deduzir 

que, mesmo com alguma resistência, ela no final foi igualmente conquistada. A fala de 

Leonelo, quando os dois conversaram, também dá a entender que, por mais que ela 

viesse a resistir, no fim seria mais uma de suas vítimas:  

 

LEONELO Assim, como a vós agora, ouvi muitas mulheres responderem a 

Don Juan, e muitas lhe desafiaram como vós e muitas como vós lhe 

receberam altivas...  

DUQUESA E Don Juan não escarmenta? 

LEONELO E não escarmentam as mulheres! A morte, o remorso, a desolação 

são horríveis e não podem nos deixar apaixonados, mas as precede um 

mensageiro sedutor, belo, juvenil...o perigo, eterno sedutor das mulheres... 

Evita o perigo, crede-me; não ouçais a Don Juan... (BENAVENTE, 2015, p. 5)   
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Se lembrarmos de que, para conquistar uma mulher, ele explora seu ponto 

fraco, essa fala é a confirmação de que não só o encontrou, mas estava utilizando dele 

para concretizar essa conquista. Também chama a atenção o fato de que termina 

lamentando a morte do criado. Essa fala não é fruto de um remorso pelo que 

aconteceu, pois demonstra não ter nenhum apreço por outras pessoas. A forma como 

elas são tratadas deixa bem claro que “para ele é como se o outro não existisse” 

(RIBEIRO, 2007, p. 67). O que justifica o fato de não ter tido nenhuma hesitação em 

procurar seduzi-la diante do cadáver. Com isso, podemos dizer que seu lamento seria 

um comentário irônico diante do acontecido, uma zombaria por ter tentado desafiá-lo 

e impedir sua conquista.  

Isso se ajusta ao fato de que, segundo Marc Vitse, a trajetória de Don Juan 

“conduz a uma mudança na acepção do verbo “burlar”, pois se em princípio ele 

aparece com o significado de “enganar, ludibriar”, evolui para um sentido de “rir-se 

de, mofar-se”” (RIBEIRO, 2007, p. 60). Se lembrarmos de que Leonelo veio a trabalhar 

para ele movido pela necessidade podemos defender a ideia de que Don Juan também 

o enganou de algum modo. Afinal, era uma pessoa honrada que, em outra situação, 

jamais aceitaria aquele serviço. Com essa suposta burla, o levou a agir contra seus 

princípios.  

E não podemos esquecer que, devido a sua perspicácia, seria natural que 

percebesse os sentimentos de seu criado em relação aquele trabalho e as mulheres que 

seduzia e isso seria mais uma razão para desejar enganá-lo. Assim, Leonelo também 

teria sido uma vítima da burla, que o levou a morte. Morte que é um dos elementos 

essenciais deste mito literário e que, ao contrário de outras versões, atinge unicamente 

ao criado. Nessa versão, o final deixa implícito que ele continuará vivendo e 

praticando suas conquistas impunemente.   

Apesar de tratar a morte do criado com desprezo, não há um discurso no qual 

ele mostre indiferença pelo que ocorre após a morte, pela ideia da existência de Deus 

ou de uma justiça divina. Assim como não há a presença da punição divina no final da 

história. Portanto, a religião está completamente ausente dessa versão. Apesar de a 

duquesa associar Don Juan ao diabo, ela não se utiliza de argumentos religiosos para 



 

190 
 

condenar o criado pela tentativa de enganá-la ou para tentar demover Don Juan de 

seu plano. Elementos que estão presentes em outras versões de sua história  

 

3.3 O humor em El criado de Don Juan 

O último elemento da obra de Benavente que merece destaque é a presença do 

humor. Ele se manifesta tanto por meio dos jogos de palavras quanto na utilização da 

ironia. Ironia, no sentido geral da palavra, isto é, como “uma forma de discurso na qual 

o autor diz algo que na verdade ele não quer dizer e espera que as pessoas entendam 

não só o que ele quis dizer de verdade, mas também sua atitude em relação ao que diz” 

(KNOEPFELMACHER, 2008, p. 14).     

O humor aparece já na primeira cena quando Fabio, pelo fato de Leonelo ter 

dito que percorreu meia cidade levando as cartas, fazer um jogo de palavras ao dizer 

que os cidadãos farão o mesmo com Don Juan: “A cidade, toda, que não mede, 

certamente correrá levando e trazendo sua pessoa. Em má hora entramos a seu 

serviço!” (BENAVENTE, 2015, p. 2). Assim, vemos que ele se apresenta por meio do 

chiste que, nesse caso é basicamente uma frase espirituosa na qual o humor e a 

sagacidade se manifestam por meio do jogo de ideias, também conhecido como chiste 

intelectual. Quando Fabio diz que a “cidade não mede” faz uma analogia com a 

noção de “meia cidade”, que é reforçada pela ideia de que toda a cidade agirá (não só 

metade dela), pois a população não mede na hora de agir.  

Ao mesmo tempo, ele joga com a ideia de que, se Leonelo correu levando e 

trazendo cartas, os cidadãos vão levar e trazer Don Juan para ser punido. Essas 

associações e contrastes dão o toque de humor a cena. Sendo, portanto, uma forma do 

personagem dar vazão a frustração e a revolta de ter que fazer esse tipo de trabalho. 

Vemos que a teoria de Freud explica tal fato quando afirma que “(os chistes) tornam 

possível a satisfação de um instinto, seja libidinoso ou hostil, face a um obstáculo” 

(KNOEPFELMACHER, 2008, p. 18). Isso porque, para ele, o humor é uma forma de 

                                                           

63 O chiste também pode ser construído por meio de um jogo de palavras, o chiste verbal, ou apresentar 

tanto o jogo de palavras quanto o jogo de ideias.   
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superar as inibições internas que bloqueiam nossos “impulsos naturais”, nos 

impedindo de lhes dar vazão.  

Mas nem sempre o humor foi completamente desenvolvido. Na segunda cena, 

vemos que o diálogo entre a duquesa e sua criada dá a impressão de que também vai 

caminhar para um momento de comicidade. Contudo, curiosamente, o humor não se 

concretiza devido a atitude de Isabela. Desde a comédia antiga, os diálogos entre 

servos e patrões têm produzido momentos de grande comicidade, mas Benavente 

parece ter optado por evitar tal situação por causa da brevidade da peça. Além disso, 

pode-se dizer que nenhum dos que estão nesta obra seguem fielmente o modelo 

comumente encontrado nas farsas: “Criados oportunistas e hábeis, motivados pelo 

desejo do ganho, obedecem a seus patrões segundo seu interesse” (MACHADO, 2009, 

p. 127).  

Isso ocorro porque, apesar dos servos de Don Juan agirem motivados pelo 

interesse e serem hábeis, eles possuem algum escrúpulo quando tem de tomar uma 

atitude condenável. Não são oportunistas, nem agem motivados pela ganância, mas 

pela falta de opção diante da necessidade. Isso explica o remorso que os atormenta. Por 

outro lado, no caso específico de Celia, ela passa a impressão de que poderia ser 

encaixada no modelo tradicional, mas, por causa de sua pequena participação, não 

chegou a se desenvolver completamente.  

De qualquer forma, o humor está igualmente presente na terceira cena. Ele se 

manifesta no diálogo entre Leonelo e a duquesa em diferentes momentos. Podemos vê-

lo quando ela afirma que ele ficou “dois dias com duas noites” (BENAVENTE, 2015, p. 

4) rondando seu palácio e ele retruca dizendo que foram “algumas horas do dia e 

algumas da noite” (Idem). Como Isabela não sabia que os dois criados se revezavam a 

frase vê a resposta como uma zombaria, não como uma afirmação, talvez com certo 

toque de humor, do que realmente aconteceu, e isso a leva a retrucar com indignação: 

“Ah! Grande burla! Sois um dos rufiões que acompanham a Don Juan?” (Idem).  

Um fato interessante a respeito da ironia é que muitas vezes ela não está no que 

foi dito e sim na forma como a outra pessoa interpreta uma fala.  Nesse sentido, vemos 

que a frase “Sem mensagem alguma de vossa parte para Don Juan?” (BENAVENTE, 

2015, p. 5) também lhe parece uma pergunta irônica, apesar de aparentemente não 

ser dita com essa intenção. Fato que se repete quando, mais uma vez, Leonelo afirma, 
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talvez com alguma compaixão: “Assim, como a vós agora, ouvi muitas mulheres 

responderem a Don Juan, e muitas lhe desafiaram como vós e muitas como vós lhe 

receberam altivas...” (Idem). Como o desejo dele é salvá-la não podemos afirmar que 

tinha a intenção de ser irônico com Isabela.  

O último momento de ironia dessa cena é quando, depois de ouvir o lamento de 

Leonelo pelas mulheres que se arruinaram por Don Juan, ela pergunta se ele é poeta. 

Diante da resposta que lhe foi dada ela muda de atitude, mudança que ocorre de 

forma um tanto abrupta, o que a torna um pouco forçada. Por fim, na última cena, nós 

temos a troca de ironias entre Isabela e Don Juan quando ele afirma que não 

permitiria que seu criado o substituísse por tanto tempo. Ela retruca dizendo “Grande 

vantagem!” (BENAVENTE, 2015, p. 6), no que ele ironicamente responde “Todavia, não 

podeis apreciá-la” (Idem). Essa afirmação de duplo sentido pode se referir ao prazer de 

sua companhia, mas também pode ser interpretada como tendo um sentido sexual.  

Nesse sentido, podemos dizer que o humor foi utilizado como uma arma no 

jogo de sedução. Esse fato cria uma situação irônica, anteriormente mencionada, pois 

ela pede ajuda ao homem que quer seduzi-la, colocando-se assim em suas mãos. Isso 

lhe dá uma superioridade sobre a duquesa já que é o único que sabe daquela morte. 

Essa atitude contraditória torna a situação cômica ao mostrar esta mulher, 

aparentemente virtuosa, como uma pessoa volúvel, que se entrega nas mãos de quem 

antes desprezava. Nesse ponto Benavente parece se apropriar de outra característica 

da farsa que é a presença da misoginia: 

 

As mulheres eram seguidamente o motivo de deboches, e a presença 

feminina em cena assumia caracteres diversos: por vezes eram mostradas 

como infiéis e sempre prontas a enganar seus maridos – tem-se como 

exemplo a farsa de George leveau, em que a mulher faz com que seu marido 

acredite, com a ajuda do padre, seu amante, que ele é um bezerro. Há 

mulheres dominadoras cujos gritos e discussões acabam por exasperar seus 

maridos, e um bom exemplo delas está na farsa Le cuvier. A mulher 

controladora é um elemento recorrente na farsa e faz parte da tradição que 

provoca o riso popular: o marido dominado e espancado é um dos motivos 

favoritos (MACHADO, 2009, p. 128). 
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O fato de não lamentar em nenhum momento a morte da pessoa com o qual 

pretendia casar, de não sentir nenhum pesar, realça essa visão crítica da mulher. Ao 

mesmo tempo, isso cria uma situação cômica, de um certo toque humor negro, pelo 

fato dele ter morrido por nada; não é a morte de Leonelo que ela lamenta e sim o fato 

de que houve uma morte em sua casa, que seria fonte de escândalo. A inutilidade de 

sua morte irá repercutir no lamento de Don Juan diante do cadáver.  

Contudo, a ironia da situação não elimina seu lado trágico. Assim, ao mesmo 

tempo em que é lamentável morrer por uma mulher que o usou por necessidade, e que 

jamais sentirá falta dele, a situação não deixa de ter seu lado irônico. Seja como for, 

Emilio Gonzales Lopez (1977, p. 316), ao discorrer sobre a questão da peça terminar 

em morte, afirma que “essa nota trágica é minoritária e não majoritária no teatro 

benaventiano”. Isto é, dificilmente os protagonistas de Benavente terminam mortos. 

Assim, podemos dizer que o dramaturgo se utilizou de um recurso raramente utilizado 

em sua produção teatral com um objetivo pedagógico. 

Com esse final, o dramaturgo reforçou a ironia da situação e, ao mesmo tempo, 

deu maior intensidade a crítica em relação a atitude dela. O fato de não lamentar sua 

morte, porque Leonelo lhe era totalmente indiferente, é um exemplo dessa dualidade. 

Ao mesmo tempo, como Don Juan não atribui nenhuma importância a vida dos outros, 

ele jamais sentiria remorso em matar alguém, o que é coerente com o perfil 

psicológico do personagem. O que torna o comentário feito diante do cadáver ainda 

mais irônico. Portanto, apesar da presença de um importante elemento trágico, a peça 

mantém o seu caráter de farsa. Sendo, portanto, parte importante do conjunto de obras 

cômicas do autor.  

 

Conclusão 

 

Devido a importância do personagem Don Juan não nos surpreende que 

Benavente também tenha se apropriado do personagem para produzir seus próprios 

trabalhos. Ao longo dos anos, ele se tornou uma espécie de mito literário que deu origem 

as mais diferentes versões, tornando-se assim um arquétipo adotado como modelo pelos 

mais diferentes escritores. Examinando as características de El criado de Don Juan, e o 

fato de ser uma farsa, podemos observar como o dramaturgo retrabalhou o gênero. Tal 
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fato pode levar a discussão sobre a sua classificação, o que exigiria um estudo mais 

aprofundado do gênero e a comparação como outras obras do gênero, o que fugiria aos 

limites desse artigo.  

No que diz respeito a narrativa propriamente dita, ao analisarmos as 

características dos diferentes personagens podemos entender melhor a obra e ver como 

uma nova versão foi construída a partir da história de Molina. Como o personagem 

aparece em diferentes peças de Benavente, seria importante um estudo comparativo de 

todas essas peças. Além disso, como traduziu a obra de Molière sobre Don Juan, seria 

importante um estudo comparativo da tradução com essa produção donjuanesca, com o 

objetivo de verificar se houve alguma influência. Esperamos assim, contribuir para a 

divulgação da obra de um importante dramaturgo, ainda pouco traduzido e estudado 

no Brasil.  
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