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APRESENTAÇÃO 
 
Em julho de 2018 tivemos a 17ª edição do curso de 
Escrita Criativa, realizado online e conduzido por 
mim, sob o selo da Aretê Coching, empresa 
especializada em treinamento, desenvolvimento e 
coaching, com foco no desenvolvimento de 
carreiras e negócios bem-sucedidos. 
 
Na turma, várias pessoas criativas e entusiastas da 
escrita. E cinco delas toparam o desafio extra de 
juntar-se a mim em um projeto extraclasse de 
publicar nossos microcontos escritos durante o 
curso em um livro digital para distribuirmos 
gratuitamente. 
 
E esse livro que você tem em mãos, ou melhor, na 
tela do seu celular, tablet ou computador é o 
resultado dessa brincadeira gostosa que fizemos 
com seriedade: escolher microcontos que 
pudessem provocar a reflexão e despertar ainda 
mais o interesse pela leitura e escrita. 
 
Esperamos que você curta esse conto e 
compartilhe este e-book com os amigos. E, ainda 
melhor, se você é assim como nós, que gosta de 
escrever, inspire-se e comece a compartilhar seus 
textos também! 
 
Solimar Silva 
www.aretecoaching.com.br 
www.solimarsilva.com 
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Desejo 
 
Nunca viu o mar, mas desejava. 
O dia chegou inesperado e seu desejo se 
cumpriu. 
A imensidão de água, delineada pelo horizonte, a 
areia cor de marfim, as gaivotas rodopiando no 
céu azul, seu âmago alegrou e em sua alma tudo 
perpetuou. 

Encanto 
 
O que me encanta em você? 
Será sua beleza nativa, 
Sua simplicidade campestre, 
Seus gestos pueris 
Que me transportam no tempo. 
Tempo passado da glória juvenil. 
Será seu orgulho em ser você? 
Daquela terra amada, ou 
Porque me completa o ser, 
Um ser que é ser por você. 

Essência 
 
“Espelho, espelho meu”, a frase que ela mais 
falava. 
“Quem é mais bonita do que eu?”, a pergunta 
que ela mais fazia. 
Não havia ainda descoberto a sua essência, a 
beleza que a acometia.  



Precipitado 
 
Tinha tanta pressa, mas tanta pressa, que só 
lia os títulos e não as notícias. Tirava 
conclusões precipitadas e de nada sabia. 

Natureza 
 
A alegria contagiante nela fluía naturalmente. 
Mal sabiam que aquela alma carregava 
dissabores e provações. 

Felicidade 
 
Seguem os dois, de mãos dadas, felizes com 
suas vidas. Os recém apaixonados, absortos do 
que os rodeia, trocam juras para a eternidade. 

Amordaçada 
 
As palavras que ouvia eram cruéis. Esquecê-las 
jamais. Silenciar um dever 

Esperança 
 
Refugiado num país que lhe é estranho. Viver ou 
sobreviver? A esperança é tudo o que possui. 

Equívoco 
 
Queria ser, mas sem o ser. Cresceu achando 
que era, contudo, se desvaneceu. 



Simplicidade 
 
Vivia tranquilamente na sua casa de campo. 
Uns chamavam-lhe casa da roça, outros de 
Sítio. A denominação nada importava, apenas o 
prazer de viver daquele jeito e desfrutar 
daquele espaço do mundo como se fosse o 
mundo. 

Questões 
 
Por tudo e por nada questiona seus pais, seus 
tios ou avós. A idade dos “porquês” chegou 
sem avisar. 
Sobre cada resposta reflete e formula novas 
questões. 
“Que pergunta virá a seguir?”, questionam-se 
os familiares. “Será que saberei responder?” 

Sementes que perduram 
 
“Partiu! Partiu para todo o sempre. Não mais 
está entre nós”. Desenganem-se os leigos; só 
parte quem nada semeou. 

Fiel 
 
Um cachorrinho de aparência muito fofa foi 
adotado por aquela família. O pequeno cresceu 
sem parar e a vontade de outrora acolher, 
transformou-se no desejo de abandonar. 



Equação 
 
Passado, presente e futuro. Como posso 
separá-los se vivem unidos num breve 
momento. 
Escrevo, presente. 
Leio, é passado. 
Penso a seguir, é futuro. 
Que mistério se encerra nesta equação do 
tempo. 

O drama de Mariana 
 
Mariana todos os dias descia o vale com 
encanto, feliz, livre e serena. 
Um dia, uma tragédia aconteceu, e Mariana não 
mais desceu o vale feliz. 

Solidão 
 
A “Maria Fumaça” ia lotada de familiares em 
grande euforia e lá no fundo, bem no último dos 
bancos, aquele velhinho viajava quieto e calado. 
A viagem que tanto havia planejado findou por 
fazê-la sozinho. 

Terra à vista 
 
À deriva andaram, sem “terra à vista” encontrar. 
Coragem foi a armadura daquela gente, pois já 
haviam visto outros naufragar. 



Determinado 
 
Todos os dias, bem cedo, vestia seu uniforme e 
ia para a escola. No calor ou no frio, nada lhe 
tirava o ímpeto de querer aprender. 
O tempo passou e aquele menino, agora 
graduado, é conceituado e respeitado. 

A recolha dos bandos 
 
Dlim, dlão, dlim, dlão, ouvia-se ao longe os 
sinos tocar. 
O lusco fusco principiara, era hora de às 
suas árvores voltar. 

Voltou? 
Guerra, matar ou morrer. 
Foi! Deixou sua família em lágrimas. 
Lutou! 

Contágio 
 
Juntas, riam do nada, com gargalhadas 
vibrantes e estridentes. Muita alegria e 
bastante frenesi. Contagiavam aos que 
estavam ao seu redor. Impossível ficar 
indiferente. 



Meu livro 
 
Meu livro da vida escrevo nessas páginas 
que recebi. 
Serei hábil, capaz e tenaz. 
Terei ternura, coragem e paz, não posso ser 
fugaz! 
Pois sei que um dia vão ler, tudo o que 
escrever, 
O bom, o melhor, o pior, daquilo que lhe 
grafei, 
Serei eterna ou etérea, dependerá do que 
lhe ler, 
Mas sei que nelas estão o real do meu ser. 
E nelas eu sei que vão ler da afeição que 
encerro em você. 
 

Adiar 
 
Procrastinava ser feliz.  

Sentimento 
 
Mas, porém, contudo, todavia. Entretanto não 
foi correspondido 
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Reflexo 
 
Em um dia normal na residência de psicologia 
sento em minha cadeira diante do próximo 
paciente, me viro em direção a ele e nunca 
havia tomado baita susto, eu o conhecia, eu 
nunca havia atendido algum conhecido. Quer 
dizer, conhecido não, amigo íntimo! 
-Não vai dizer nada? Apenas vai ficar me 
olhando com essa cara de surpreso? Oras eu 
também estou chocada! Anda, diga alguma 
coisa, o que veio fazer aqui se eu conheço 
absolutamente tudo sobre você? Diga! 
O silêncio me deu vontade de pegá-lo pelos 
ombros e sacudir e foi isso que tentei fazer, 
vorazmente levei minhas mãos de encontro aos 
ombros magricelos e topei-as com força no 
vidro do espelho onde se encontrava meu 
reflexo. Que dor ao assumir minha alma despida 
diante de mim. 

Silêncios 
 
Sons sombrios sussurrados. Shh! 
Sozinhos, somente seus silêncios. Surtos e socos 
surgiam. 
Sozinha seu semblante suplicava socorro! 
Sem saída sucumbia sorrateiramente. 
Sentia-se súbita, subordinada. Sutilmente, sopro, 
sumiu. 



Pequenas vitórias 
 
Nada é tão pequeno que não possa ser 
comemorado, hoje cedo me atrasei, perdi o 
ônibus, peguei lotado, molhei a roupa de lama 
na calçada, levei um fora da namorada e na 
prova a nota zerada. Na volta para casa peguei 
o caminho errado, não poderia ter sido melhor 
presenteado, no final da longa rua havia uma 
placa nua e crua: “Quem sabe a vida aproveitar 
e um sorvete quiser ganhar passe o dia sem 
reclamar.” 
-Tem de pistache? 
-Com ou sem gotas de chocolate? 

O perfume fora do frasco 
 
Sabe que perfume estou usando? O primeiro 
que senti na sua casa quando entrei, eu usava 
diariamente até descobrir que se acabar o 
líquido de dentro do frasco de vidro o amor se 
junta a ele e evapora. Parei. Guardei-o dentro 
do armário e a fragrância na memória. 
Hoje depois de anos peguei-o para usar 
novamente, pois senti falta do cheiro que estava 
distante até de minha memória, mas já não era 
mais o mesmo. Assim como nós não somos. A 
essência evaporou do perfume, o amor evaporou 
de nós. 
 



Marquise 
 
Todos os que são invisíveis se enxergam, 
descobri que temos muito em comum. Moramos 
em lugar nenhum, vestimos o que ninguém quer 
e comemos o que restou. 
 

Entre nós 
 
A laços apertados prefiro nós entrelaçados. 

Limite 
 
Quantas vidas terão de passar pela minha até 
eu descobrir que tenho uma? 

Pressa 
 
Corremos constantemente, cercados, 
conformados, comandados. Caras e coroas 
colidem, certificam-se, continuam. Como 
conseguimos? Carinho, cadê? 
Congestionamentos cognitivos, cólicas, 
clamores, cansaço! Condolência? Credo! 
Caímos como crianças chorosas. 



Para crescer 
 
Por toda vida prefiro não saber amarrar os 
sapatos ou comer de garfo e faca, se para isso 
aprender eu precisar abrir mão das bolas, 
peões, bonecas, cordas e amarelinhas. Entre a 
sabedoria do fazer e a criança que tem em mim 
eu prefiro viver para sempre perguntando se 
existe ou não bicho papão! 

Éramos duas 
 
Antes de te conhecer eu sabia que deveria ser 
bom conviver contigo! Ah, você me parecia tão 
feliz, mas eu não fazia ideia de como te abraçar 
sem te assustar, nem imaginava que não iria 
ligar para tantas demonstrações de afeto 
repentinas. 
Viajei muito deitada no sofá da varanda 
imaginando o dia em que iria correr pelos 
campos floridos, tomar sorvetes deliciosos, vestir 
as saias mais rodadas tudo junto da melhor 
companhia, para que tudo isso pudesse 
acontecer eu precisava acender a luz. A 
escuridão ainda se fazia presente a todo 
momento. 
Cheguei a quase conseguir, mas os espelhos me 
lembravam, a balança não me permitia 
esquecer, os olhares afirmavam que jamais 
conheceria a ti, a tão desejada liberdade. Então 
te entreguei de vez para eles e desisti deitada 
na varanda mesmo. 
 



Ideologia 
 
É melhor um sundae no copo do que uma 
casquinha caída no chão. 
 

Na estrada 
 
Dos caminhos da vida eu acho que peguei a 
contramão, vejo muitas caras amarradas 
refletindo no meu sorriso. 

Ninguém gosta dela 
 
Uma aluna exemplo de comportamento e 
educação, sempre se prontificava a ajudar toda 
a sala incluindo o professor. Já as notas eram 
bem desagradáveis indo contra seu total 
esforço e tentativa de concentração. 
Organizada, sempre com o pouco que tinha 
limpo, distante da mãe que se mudou levando 
apenas seus irmãos, morava com a avó, mas 
amava ambas igualmente. 
Muito pontual até que a avó iniciou um período 
de doenças constantes. Só tinha a ela. Amigos? 
Aproveitavam sua gentileza, mas riam de seu 
cabelo, achavam a mais chata da classe e um 
bocado esquisita. A cada risada dos 
aproveitadores uma parte de mim se quebrava. 
Queria poder leva-la para casa, mas sempre 
voltei sozinha e ela sempre viveu assim. 



Dúvidas 
 
Ela que não tinha certeza do que fazer 
acreditou nele que dizia saber o melhor. No fim 
o melhor para ele era sem ela. 

Medida 
 
E eu que pensei que não cabia em lugar algum, 
encontrei dentro de mim o espaço ideal. 

Sinal de trânsito 
 
Transitamos pelas ruas e eles transitam entre 
nossas máquinas confortáveis e caras. Entre 
balas doces, biscoitos e bombons quem os 
deveria estar comendo batia no meu vidro. 
-Vai, tio uma bala? 
-Quanto é? – Nem precisei que ele dissesse 
algo, seu olhar respondia que custava um 
abraço e uma partida de futebol na tarde de um 
domingo, mas me enganei. 
-1 real só, essa é a última pra acabar. 
Comprei e saí. Ele foi embora também, guardou 
no bolso, deitou embaixo do viaduto e se cobriu 
com um plástico. Que tipo cruel de criminoso me 
tornei. 
 



Entre olhares 
 
Sensação de estar sendo seguida sempre da 
cozinha para a sala. Me desperta curiosidade, 
mas não olho para trás. No sofá com meu prato 
no colo aos poucos juntam-se a minha frente 
olhos vidrados e rabos abanando. Foi ali que 
entendi que quem espera sempre alcança e 
pode não cair do céu, mas a insistência faz a 
oportunidade quem sabe cair do prato. 

Jardinagem 
 
O primeiro me dava flores, mas não dava amor. 
O segundo não dava amor nem flores. O 
terceiro juntou seu amor com o meu e plantamos 
nosso próprio jardim. 

Hematomas 
 
Era tão desastrada que vivia caindo. Eu sabia 
mesmo que ela não desconfiasse que o que 
sempre chamou de escadas, calçadas e 
maçanetas eu chamava de marido. 



Azar 
 
Ainda existem pessoas que fazem valer a pena 
passar por debaixo da escada do que ao seu 
lado na calçada. 
 

Em construção 
 
Quando pensei que havia perdido tudo descobri 
que sequer tinha alguma coisa e então passei a 
construir meu mundo sem que os outros fossem 
os engenheiros. 
 

Cacau 
   
Queria saber o som, a consistência e a forma do 
amor. Quando cheguei em casa, ele latiu. Era 
macio e tinha patas. 

Oportunidades 
 
A vida inteira passei ouvindo que devemos saber 
aproveitar bem as oportunidades. Comi a 
sobremesa antes do jantar e todos ficaram 
surpresos. Oras, eu estava aproveitando a 
oportunidade de sentir fome, a história de deixar 
o melhor para o final funciona apenas com 
apresentações artísticas. 
 



Nada é tão ruim que não possa ensinar 
 
Entre quedas, porradas e arranhões aprendi a 
levantar e sempre ter um curativo na bolsa ou no 
coração. 

Sabia amar 
 
Ela não queria que alguém a ensinasse a amar, 
ela não queria que alguém a ensinasse a ser 
livre, ela não queria que alguém a ensinasse a 
viver. Ela queria alguém para não fazer mais 
tudo isso sozinha. 

Alimentando a alma 
 
Ela sempre estava feliz em sua cozinha e todos 
que entravam naquele pequeno local guiados 
pelos maravilhosos cheiros sentiam o sabor 
colocado em cada prato. Era assim, ela amava 
ver que fazia tantos estômagos enviarem 
mensagens para corações esbanjarem sorrisos. 
Ela sorria também, mas nunca sozinha. O 
alimento de sua alma era a felicidade do 
mundo. Olhou no espelho, tentou sorrir e ele 
sorriu de volta. Descobriu que habitava nela um 
prato cheio. 
 



Pesos 
 
O menino carregava aquela mochila para onde 
ia. Subia ladeiras, descia escada, atravessava 
ruas sempre com o esforço para levar sua 
mochila pesada. Um dia perguntei: 
-Mas o que pesa tanto nessa mochila? – Seguro 
respondeu: 
-É uma mochila de sonhos! 
-Uau! Deve ter muitos! 
-Sim, mas não é tudo meu não. 
-Se tem dono então por que os carrega? 
Em um outro dia o vi novamente, ele e a 
mochila, dessa vez parecia leve, porém não 
vazia. Agora carregava apenas os sonhos dele. 
 
Vasos 
 
Plantei hortelã e os colhi um tempo depois, 
plantei pimentas e as colhi também. Plantei 
gratidão e colhi sorrisos. 
 

Fome de crescer 
 
Meu único sonho que me arrependi de realizar 
foi o de virar adulto. 

Oferta de emprego 
 
Numa placa anunciava uma vaga: 
Vaga de emprego. Exigências: Fazer alguma 
pessoa feliz começando por si mesmo. 



Raquel Donegá não existe! 
Não existe para quem nunca 
a conheceu, nunca a leu, 
nunca a viu. Raquel Donegá 
é o pseudônimo de uma alma 
solta neste mundo, que 
precisava de nome para 
poder crescer, cursar Letras, 
Pedagogia, se especializar 
em Língua Portuguesa e se 
enveredar pelos caminhos da 
mente no curso de Psicologia 
quando tudo já parecia 
pronto em sua vida. 
 
Escreve poemas soltos desde 
os 8 anos, já publicou alguns 
em coletâneas. Na 
faculdade, descobriu que a 
escrita era maior que isso e 
passou também a ensinar a 
escrever. Este não é o fim, é 
o recomeço. 
 
Contato: 
 
queldonega@gmail.com 
raqueldonega.blogspot.com 
 
 

Raquel Donegá



Luto 
 
Achava que sua fé era inabalável, mas quando 
perdeu o filho descobriu que seu apego era 
maior. 

Surpresa 
 
Decidiu voltar mais cedo naquele dia pra casa, 
tarde demais para seu relacionamento, estava 
tudo acabado! 
 

Imóvel 
 
Quando o trator da prefeitura passou por cima 
do seu barraco viu desmoronar ali sua vida 
inteira. 

Carências 
 
Foi andando para casa naquele dia porque 
escolheu comprar um chocolate para o filho, o 
sorriso dele quando ela chegou em casa com 
um presente compensou. 
 

Tela azul 
 
Desbloqueou o celular pela milésima vez para 
redescobrir que era invisível 
 



Turnê 
 
Viajou o mundo inteiro e para encontrar-se em 
um abraço. 
 

Separa 
 
Acabado o sexo, virou-se para o lado - Até 
quando teria que aguentar aquele homem?" 
 

Compulsão 
 
Devorou até o último grão e aliviou-se no 
banheiro com dois dedos enfiados na garganta, 
agora estava duplamente satisfeita" 
 

Profana 
 
Cerveja, beijo em desconhecidos, falta de 
comida, carnaval para que se não era cristã? 

Passagem 
 
Deixou a porta do quarto aberta para ver se sua 
mãe entrava pra lhe dar um beijo, mas nunca 
aconteceu. 



Sem condições 
 
Olhava todos os dias para seus pais querendo 
lhes contar seu segredo mais íntimo. Mas diante 
dos julgamentos recorrentes que eles dirigiam 
aos outros, sempre recuava. E se o amor não 
fosse, afinal de contas, incondicional? 

Muda 
 
Dizia que era exagero de suas amigas quando 
falavam que seu namorado abusava no apego. 
Para ela era prova de amor. Mas, diante do 
afastamento, dos hematomas e dos recorrentes 
BO’s, ninguém se espantou quando ela 
apareceu morta. 
 
 Vestindo a camisa 
 
Na comunidade, José era apenas mais um entre 
os milhares que saiam para trabalhar cedo e 
voltavam tarde para colocar comida em casa e 
pagar as Casas Bahia. Já estava cansado há 
mais de 50 anos quando enfartou durante o 
jogo do Brasil: sua última esperança. 

Batalha do retorno ao lar 
 
Diante de lama e aço, lembrava de sua filha 
sorrindo. Acertou a cabeça de um inimigo com a 
esperança de voltar pra casa. A morte alheia é 
o único caminho para sobreviver. 



Uso tópico 
 
Um dia descobriu sozinha que era feliz. Se 
despiu das imposições, abraçou o amor, sorriu 
estrelas e nuvens, bebeu verdades e recitou 
encantos... Acharam que havia enlouquecido, 
mas ela havia descoberto a cura da loucura. 

Mal-estar juvenil 
 
Não tinha certeza nenhuma sobre a vida, só 
queria que o ano acabasse! Qual curso? Tá 
estudando? ENEM? Redação nota 1000? Pré- 
vestibular? Simulados? Insônia! Procrastinação! 
Ansiedade! O Terceirão atropelou seu sono e já 
nem sabia mais como sonhar. Queria um 
abraço. 

Linha tênue 
 
Era o pior aluno da escola desde o 1º Ano do 
Ensino Médio, antes era medíocre. Aprendeu a 
desdenhar do futuro, rir do perigo, ignorar os 
pedidos da mãe. Ainda não sabia, mas havia 
uma linha tênue entre a falta de vontade e o 
medo de fracassar. Precisava de uma mão pra 
travessia. 

Urgências da alma 
Às vezes a dor que aperta o peito vem tão forte 
que anestesia e como se já não bastasse o grito 
oprimido, o ar falta, a razão fraqueja. Eu erro. 
Preciso de um remédio para as dores da alma! 
Chame um amigo, por favor! Me abraça pra 
sempre... silencia comigo... É URGENTE! 



Doses homeopáticas 
 
Acendeu uma ideia nova, baseada em fatos 
completamente imaginários. Ela só queria um 
mundo melhor, mas estava ficando cansada... 
tomou seu comprimido, repetiu aquele mantra e 
foi dormir mais cedo. Amanhã há muito mais 
mundos para mudar. 
 
 Ecos internos 
 
Acordou com um ruído estranho. Ela não sabia, 
mas ele estava apenas dentro dela. 
Paulatinamente o som começou a ecoar em 
cada canto do seu ser até que não houvesse 
mais silêncio. Ela nunca aprendeu a desligar o 
próprio volume, então inventou novos barulhos. 
 
 Adubo orgânico 
 
Semeado em meio à merda, cresceu. Destoava 
das outras semeaduras pelo caráter e vigor 
quase desumanos. Não era homem que levasse 
desaforo pra casa. Errou, pagou, foi solto, 
mudou. O Cristo na parede nunca respondia às 
suas orações, então ele mesmo se salvou.  

Cíclico 
Pegou no microfone e falou com uma facilidade 
que nem parecia sua. Era a última vez que 
falaria para aqueles amigos, irmãos de turma. 
Sonho, garra, lembrança, riso e choro. Palmas. A 
gratidão preencheu o auditório lotado. O ensino 
médio acabou, mas a vida só está começando. 



In consciência 
 
Abriu os olhos. Nem sabia que ano era, mas 
desejou um café forte e quente. Lentamente sua 
memória descarregou flash do dia anterior: 
drinks, beijos, luzes, dança, volante, dor... Que 
estranho, não sentia nada. Não reconhecia seu 
quarto. Por que sua mãe chorava? 
 

Abafa 
 
Um dia a moça tirou fotos lindas: Eram para o 
seu namorado. Quando outra pessoa viu ficou 
chocada por ela ser tão sensual. Ao ter sua 
intimidade invadida, primeiro teve medo, depois 
ignorou. Apagou os holofotes sobre sua 
escuridão e voltou sozinha pra sua caverna. 
 

Avesso da pedagogia 
 
Não ouviram suas reclamações. Pediu ajuda, 
mas foi ignorado. Quando errou, era preguiça. 
Acusaram-no de querer chamar atenção. 
Infantil! Cobraram notas excelentes no ENEM, 
redação nota mil. Só esqueceram que não se 
pode tratar alguém como idiota e esperar 
resultados de gênio. 
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Cobra 
 
Diziam que ela era uma cobra. Havia 
trocado de pele tantas vezes que passou a 
acreditar. Ser outra todo dia era quase 
rotina, até que se esqueceu da pele que, 
outrora, tinha. 

Telefonema 
 
O telefone tocou naquela tarde. Esperava 
alguma novidade, mas era só a atendente 
de telemarketing. Não oferecia um estímulo 
de vida, só um plano de telefonia. 

Prisioneiro 
 
Passou a vida inteira preso numa prisão. Em 
cativeiro, sonho não cresce, só murcha, 
definha. Será que apodrece? Era alimentado 
de falsas esperanças e algumas migalhas de 
ilusão. Sonho fraco, fraquinho, incapaz de 
viver fora das grades de sua prisão. 

Pressa 
 
Tinha pressa em encontrar a felicidade. Tanto 
a buscou que chegou ao fim do caminho. E a 
felicidade, aquela tola, acenava em cada 
esquina, mas passavam por ela sempre com 
tanta pressa que achava que jamais seria boa 
companhia. 



Raptada 
 
Havia sido raptada. Agora estava dentro de 
um livro e não havia preço a ser pago pelo 
resgate. O raptor apenas ansiava ser lido. 

Esmola 
 
O sinal fechou. Catou as moedas no bolso e 
coloco-as nas mãos do menino. Quem dera 
guardasse ali, no fundo daquele bolso, 
esquecido numa dobra, algum futuro. 

Cotidiano 
 
Todos os dias abria os olhos. Não queria 
acordar. O despertador tocou. “Bom dia!”. 
Café quente para começar, alguns sonhos 
para continuar. 

Bicho de estimação 
 
Era bicho doméstico. Não fazia nada fora de 
casa: limpava, passava, cuidava. Nem teve 
tempo para descobrir que tinha asas. 

Romeu e Julieta com a letra F 
 
Fabulosa farsa feita fantasia. Frágil 
fingimento, fazendo fluir furtivamente 
felicidade. Faziam frases, forjavam fanatismo. 
Fingiam, fugiam, falhavam. Ficavam 
fascinados, ficaram feridos. Fatal fúria 
familiar, fadado foi fatídico final. 



Inglês 
 
Era preciso aprender inglês para dialogar 
com o mundo. “For what?” No mundo 
globalizado, decidiu brincar de mudo. 

Outra vida 
 
Um tiro. Outra vida. Na manchete seguinte é 
notícia. À tarde é novidade requentada e à 
noite, esquecida. Tiraram apenas outra vida. 
Agora é número, é estatística. Qual era o 
rosto? Qual era o nome? Qual era a 
história? Quem era aquele? Nem lembramos 
mais. Um tiro. Outra vida... 

Rede social 
 
A rede social estava cheia. Quase cem 
amigos para curtir uma foto de mais um final 
de semana solitário. 

Beleza 
 
Encontrou-se bonita, apesar de não ver 
nenhum rosto como o seu na TV ou nas 
revistas. Eles não sabiam que a beleza que 
eles inventavam nada parecia com a beleza 
que ela tinha. Então perguntou apenas ao 
espelho. Ele sabia.  



Erro 
 
Quando a máquina do tempo foi inventada, 
todo homem e mulher teve o direito de 
retornar e consertar alguma falta. Agora eu 
não sei se o que estou vivendo aqui foi um 
erro que cometi ou um deslize que consertei. 

Exercícios 
   
O sono era o seu personal trainer. Durante o 
dia, lutava contra ele e, as noites, era atrás 
dele que corria. 

Presente 
 
Entregou o presente, mesmo temendo a 
rejeição. No papel, embrulhado com esmero, 
pulsava o coração. 

Bilhete de despedida 
 
O bilhete de despedida dizia: “Adeus! 
Querida não suporto mais estar sempre errado 
para você!” Antes de chorar sobre o papel, 
teve que colocar uma vírgula. 

Escritor 
 
Preso no escritório, redigia uma dúzia de 
relatórios. Mas, no fundo, queria estar 
escrevendo um romance água-com-açúcar. 
Era um escritor dentro do armário, incapaz de 
se assumir. 



Adeus 
 
Quando você partiu, imaginei que o Sol 
nunca mais nasceria e que cada estrela do 
céu se apagaria. Mas no dia seguinte o Sol 
nasceu e o céu ficou salpicado de estrelas. 

Ator 
 
Era tão bom em fingir, que confundia a vida 
com o palco e o palco com a vida. Seu 
melhor papel era de homem feliz. 

Chamado 
 
Quando você me chamou, eu me perguntei 
se deveria arrumar as malas ou a vida. 

Princesa 
 
Para ser princesa, ela tinha a cor errada. 
Demorou uma vida inteira para entender que 
o erro nunca esteve nela. 

Contador 
 
Pegou o troco e enfiou no bolso. Antes ser um 
otário enganado que um idiota declarado. 
Jamais soube contar os trocados. 



Espera 
 
“Próximo”, a atendente chamou. A fila longa 
se estendia infinitamente pelo corredor. 
“Próximo”, ela gritou outra vez. Era paciente 
em esperar. “Próximo”. Era sua vez. Não 
sabia mais pelo que esperava. 

O trem 
 
O trem chegou. Todos embarcaram. Menos 
ele, que sempre estava atrasado. 

Fobia social 
 
Desmarcaram o encontro. Suspirou aliviado. 
Não precisaria inventar uma desculpa. 

Um bom homem 
 
Havia sido apenas um tapa. Isso nunca havia 
acontecido antes, nem aconteceria depois. 
Havia apenas sido outro tapa. Isso já havia 
acontecido antes, mas não aconteceria depois. 
Então se repetiu. Isso não aconteceria mais, ele 
prometeu e, no bom homem, ela acreditou.  

Tristeza 
 
A tempestade que caiu naquela noite deixou 
o céu cinza. O sol não apareceria naquela 
manhã, embora, escondido pelas nuvens, o 
céu continuasse azul. 



Resposta 
 
Subiu o mais alto monte, na busca de um velho 
sábio que tinha todas as respostas. Precisava 
saber como salvar a humanidade. Encontrou o 
cume vazio. 

História 
 
Contaram-me uma história. Era tão antiga 
que precisei tirar a poeira das palavras. 
Descobri, então, que as histórias não 
envelhecem.  
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Vende-se 
 
 
Vende-se professora quase aposentada, retinas 
cansadas, ilusões desfeitas, mas dessas que 
ainda se respeita. Cabelos grisalhos, sorriso 
comedido. Deu sua vida pela educação, mas 
aqui não tem mais serventia, não. 
 
 
Vende-se brinquedo artesanal, desses  para 
brincar com a imaginação. Não usa pilha, 
bateria, nem eletricidade. Só precisa de tempo 
e boa vontade. Motivo: trocado pela tecnologia 
alienante. 
 
 
Vende-se todo o oxigênio do planeta em nome 
da modernidade. Todas as árvores por um sinal 
livre de wi-fi. Toda a sensatez pelo desejo de se 
querer mais. 
 
 
Vende-se uma infância perdida para a 
adultização. Vende-se o sorriso inocente, as 
ideias mirabolantes e os planos infalíveis. 
Motivo: infância deturpada pelos meios de 
comunicação. 
 
 



Vendo currículo Lattes impecável, repleto de 
publicações nunca lidas e apresentações em 
congressos que sequer foram ouvidas, feito a 
base de muitas horas de trabalho, sem alimento, 
sono nem tempo para a vida. 
 
 
Vendo o almoço para comprar o jantar. Para 
equipar a cozinha, vendo a sala de estar. Vendo 
o presente por um futuro promissor. Assino 
promissórias com parcelas pesadas. São pagas 
com escasso recurso não renovável chamado 
vida. 
 
 
Vendo tudo o que acumulei do trabalho de uma 
vida inteira: essa casa, que deixou de ser um lar; 
essas dívidas do que comprei sem nem me 
lembrar; essas olheiras de ver e não enxergar e 
esse remorso por não poder mais voltar. 
 



Muda 
 
Por muito tempo ficou calada. Achava, assim, 
que não podia dizer nada. No começo, era 
mesmo o medo da repressão. Fora criada sob o 
jugo pesado da ditadura patriarcal. O olhar 
bastava. Sufocavam-se as palavras, ideias que 
morriam prematuras, como num aborto invertido. 
O corpo não as cuspia fora. Eram sugadas antes 
de alcançar a luz do dia. Antes de o 
pensamento sequer concluí-las, eram 
exterminadas. Depois, ela mesma se repreendia 
pelas ideias tolas. Até que elas não fossem mais 
ideias e ela mesma que se transformasse em 
tola. 
 
Tantas vezes isso aconteceu que o mundo 
concluiu: tinha mesmo nada a dizer. 
 
Assistia passiva às notícias da TV e se 
contentava com as evasivas do rádio para não 
ficar deprê. Se estivesse no mundo de Sofia, 
talvez teria vontade de subir lentamente o pelo 
do coelho e vislumbrar o universo. Mas, 
certamente não faria isso. Acabaria lá embaixo, 
com medo. 
 
Com tantos livros escritos só em sua mente, ela 
era a sábia mais estúpida. Os últimos livros só 
continham páginas em branco. Acostumou-se 
demais a ficar calada. Emudeceram corpo e 
alma. E muda ficou. 
 



Casamentos 
 
 
Convites. Salão. Dia da noiva. Bufê. Vestido. 
Buquê. Presente. Maquiagem. Cabelo. Doces. 
Enfeites. Decoração. Flores. Músicas. Sapato. 
Lista. Lista e mais lita. Alianças. Lua de mel. 
Viagem. 
Convidadas. Vestido. Maquiagem. Cabelo. 
Reflexo no espelho. Gastar tanto dinheiro. Para 
quatro horas. Fotos. Social. 
Risos. Atraso. Calor. Música. Conversas. 
Impaciência. 
Noivo e nova. Fotos. Gravata na bandeja. 
Dança. Tudo lindo. Foi bom. Felicidades. 
Dormir. 
 
 
12 coisas irritantes da era digital 
 
(Tentar) conversar pessoalmente com quem não 
larga o celular e seus grupos do Whatsapp. 
Foto de almoço sem graça na sua tela – aliás, 
de qualquer tipo de comida, com exceção de 
propaganda de restaurantes. 
 
 
Compartilhamento de correntes velhas da 
época da internet discada (se você concorda, 
compartilhe com vinte pessoas ou coisas muito 
estranhas vão acontecer em três dias). 



Divulgação de notícias ou boatos por pessoas 
que sequer leram a matéria ou se certificaram 
da veracidade do conteúdo. 
 
 
Postagens que as pessoas deixam no seu mural 
do Facebook para todos lerem, ao invés de 
enviarem uma mensagem privada. 
 
 
Marcação de fotos em que você está fazendo 
caras e bocas horrorosos. 
 
 
Selfies no espelho. 
 
 
Selfies que são "selfwe" – com pessoas 
espremidas para caber mais gente. 
 
 
Pau de selfie. 
 
 
Alguém marcar que “estava com você”, só para 
você ver as fotos – o problema é que você 
estava trabalhando na hora das fotos e fica 
parecendo que você estava de bobeira, 
passeando. 
 
 



Pessoas 
que 
enviam 
qualquer 
mensagem 
de 
texto 
palavra 
por 
palavra 
ao invés de um pequeno parágrafo coeso, com 
a ideia completa de uma só vez e sem encher a 
sua paciência com toques intermitentes do 
telefone. 
 
 
Lista de coisas irritantes, porque sempre fica 
algum item que esquecemos de mencionar. 
 
 
Saber que você já cometeu uma ou mais coisas 
da lista de coisas irritantes. 
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Walas Cazassa



Hematomas disfarçados com maquiagem e 
roupas compridas. Entre quatro paredes a vida 
daquela mulher era totalmente diferente da que 
os amigos viam nas redes sociais. 

Microcontos para pensar 
 
Silvânia era uma mulher forte. Mãe, professora, 
esposa e conselheira. Apesar de uma vida 
dedicada aos outros, Silvânia morreu sozinha. 

À beira da passarela na Av. Brasil, pensava em 
jogar-se para por fim a tamanho sofrimento. O 
número UM devolveu o sopro de vida: UM 
minuto, UM abraço, UM “te entendo”, UM “vem 
comigo”. 

Passou a infância toda tentando aprender a 
andar de bicicleta. Seu pai já havia desistido. 
Na adolescência aprendeu a andar na bicicleta 
do vizinho. É, cada um no seu tempo! 

Marcelo confiava demais nas pessoas até ser 
passado para trás por aqueles aos que mais 
demonstrava afeto: um irmão e um amigo mais 
chegado que irmão. Hoje, Marcelo se protege 
atrás de um escudo chamado pessoa-dura-e- 
fria. 



Mesmo passando fome ele dividiu o único pão 
que ganhou com o vizinho que também não 
comia há dias.  

Dona Maria é uma cozinheira de mão-cheia! 
Todos a amam na casa onde trabalha. Tem os 
filhos do patrão como se fossem seus e os seus 
ela não tem ideia de onde estejam. Espera que 
protegidos por Deus. 

O terno 
 
Ao abrir o guarda-roupa ele viu aquele terno 
antigo, porém conservado. Mil lembranças 
passaram em sua cabeça: seu casamento, o 
batizado do primogênito e o casamento do 
segundo filho. Lágrimas marejavam seus olhos 
ao tirar aquele terno para usar depois de tanto 
tempo: dali a quatro horas estaria renovando os 
votos de Bodas de Ouro com a mulher com a 
qual dividiu os momentos mais marcantes de sua 
vida. 
 

Solidão 
 
Um crepúsculo frio num anoitecer junino, sob 
uma aroeira. O vento gélido cortando-lhe a 
face. O pensamento frio minando-lhe a mente 
vazia. 



Jovens corações 
 
Sob aquele Ipê-rosa deste campo verdejante, 
dois corações apaixonados compartilham 
promessas de amor eterno diante das 
borboletas como testemunhas. 
 
A força do pobre 
 
Diante das dificuldades enfrentadas, João não 
se deu por vencido. Além dele, havia mais 
quatro bocas pra alimentar e a fraqueza não 
era característica do seu ser. 
 
Rebelde 
 
Tão poucos anos de vida e tantos sentimentos 
incompreendidos. Pressão, cobranças, 
problemas. “Já sabe qual faculdade fazer?” 
“Estudou para as quatro provas que você tem 
hoje?” “Sua mãe é alcoólatra!”. Joana era 
rebelde. Mas não é difícil desconfiar porque. 
 
Pequena felicidade 
Aquela coxinha da padaria era alegria certa 
quando o pai de Lucas recebia o décimo 
terceiro salário. Diante das dificuldades em 
sustentar uma família grande com um salário 
mínimo, o cardápio diário não era muito 
diferente do arroz-feijão-e-ovo. 



Fé sertaneja 
 
Diante da fome que assolava as terras secas 
do sertão tudo que restava a Inácio era sua 
viola, a dor da perda de sua esposa e o apego 
a Nossa Senhora que um dia iria tirá-lo de 
tamanho sofrimento, nem que seja para junto 
do colo dela. 
 
Microcontos de críticas sociais 
 
Uma cabeça pensante servida numa bandeja 
de prata. 
 
Humilhada por ser faxineira da escola, Laura 
não abaixou a cabeça. Poucos ali sabiam de 
suas lutas diárias: ela, lutando contra a 
depressão; seu pai, lutando contra um câncer. 
Nem por isso Laura fraquejava. Alternava o 
limpar as salas sujas de bolinhas de papel e 
chicletes nas carteiras com o curso de direito 
que fazia a noite. A luta contra as diferenças 
sociais estava apenas começando e ela era 
apenas um dos alvos. 
 
Com dezesseis anos foi expulso de casa pelo 
pai. O motivo: “não quero bicha em casa!” 
Largado na rua, sem qualificação profissional e 
sem apoio familiar o que lhe restou foi marcar 
ponto de prostituição. Numa das noites de 
trabalho foi morto por um de seus clientes. O 
que será que faltou a Gustavo? “Vergonha na 
cara!”, diriam alguns. Prefiro acreditar que 
faltou-lhe amor. A falta de amor causou a 
morte de Gustavo. 



Geovane era o aluno rotulado como apático. 
Não interagia com ninguém e ficava quieto no 
canto da sala. Na sala dos professores ele era 
um dos assuntos: “não tem vida aquele garoto!”, 
“ah ele deve ter problema mental!”. Apenas 
algumas pessoas conheciam a realidade desse 
aluno que sofria bullying no intervalo e em casa 
era abusado pelo padrasto. Pois é, é fácil rotular 
alguém sem conhecer a sua realidade. 
 
 
Naquela família conservadora existia um tapete 
deveras pequeno para guardar tamanha 
quantidade de sujeira. 
 
 
Depressão 
 
Enfraqueceu-lhe a força de viver. Os monstros 
em sua mente diziam-lhe barbáries. Não 
gritavam, não se agitavam. Apenas sussurravam 
sugestões em seu ouvido. 
 
 
Pseudopríncipe 
 
Princesa Estela beijou o sapo e dez anos depois 
se arrependeu do resultado. 



Humanos 
 
O monstro do fundo do poço na verdade tinha 
medo de humanos. 
 
Sonhos enterrados 
 
Bruno e Luisa estavam enamorados e 
planejavam se casar. Uma lástima esse sonho 
ter sido destruído quando Bruno misturou volante 
e algumas doses de uísque. 
 
Terráqueos 
 
O extraterrestre não achou os terráqueos tão 
inteligentes assim. “Afinal, com tanta guerra, 
destruição e desigualdade, esses humanos 
devem possuir sérias falhas neurais.” 
 
O poder do respeito 
 
Pedro fazia piada de tudo e de todos, se achava 
muito engraçado, até o dia que a piada foi ele... 
 
Abandono 
 
Passando na calçada da rua de dona Mirna eis 
que tenho a ideia de visitá-la. Uma senhora 
distinta “um tanto linguaruda”, mas solitária. 
Chamo no portão e sou convidado a entrar. A 
vejo sentada na varanda comendo um prato de 
arroz com ovo insosso. Me pego pensando em 
como a solidão pode atingir uma senhora como 
ela, que alimentou dez filhos e hoje todos a 
abandonaram. 



Saudade 
 
Todo segundo domingo de maio Ricardo vai pra 
praça da cidade distribuir rosas para as 
mulheres que ali passam. Ele contou-me que faz 
isso pela memória da sua mãe a qual foi levada 
por um câncer. Contou-me também que em 
cada rosto feminino vê a mãe dele e que essa é 
uma forma de amenizar a dor da saudade. 
 
Não reclame 
 
Naquela manhã, Rubens não embarcou no seu 
ônibus rotineiro rumo ao trabalho. Por cinco 
minutos de atraso ele não chegou a tempo no 
ponto. Por cinco minutos de atraso ele não 
sofreu aquele acidente. 
 
Laços 
 
“Você não é meu filho biológico. Nunca te 
contei isso porque na nossa relação o laço de 
sangue nunca foi importante diante do laço de 
amor feito entre nós”, dizia o bilhete encontrado 
na caixa de guardados do seu falecido pai. 
 
Valores 
 
Um passarinho contou a Letícia que a felicidade 
não custava tão caro assim. 
 



Bem te conto! reúne microcontos de seis 
escritores brasileiros. 
O livro nasceu das produções textuais do curso 
de escrita criativa, promovido pela Aretê 
Coaching. 
Os autores expressam sua singularidade, 
criatividade, visão de mundo e estilo em 
microcontos que nos fazem refletir, repensar a 
vida e nossas interações humanas. 
Um presente para o deleite do leitor que deseja 
uma leitura contemporânea para degustar aos 
poucos.


