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Nota preliminar

Este livro foi concebido pela curadoria da 7ª edição 
do FLI — Festival Literário de Iguape, realizado entre 07 e 
08/06/2019, e constituído por textos produzidos em oficinas 
de criação literária conduzidas, a partir das provocações lan-
çadas por Angélica Freitas, Cidinha da Silva e Eda Nagayama, 
em sete municípios do Vale do Ribeira. 

Em Itaoca e Ribeira, a poeta Angélica Freitas coordenou o 
Laboratório Poético, nos dias 13, 14, 15, 16, 29 e 30/04/2019. 
Em Cananéia e Iguape, a escritora Eda Nagayama ministrou 
a oficina de autoficção, nos dias 09, 10, 11, 12, 23, 24, 25 e 
26/04/2019. Em Cajati, Eldorado e Registro, a cronista Cidi-
nha da Silva coordenou a oficina de crônicas, nos dias 09, 10, 
11, 12, 13, 14, 27, 28, 29 e 30/04/2019 e 02 e 03/05/2019.

O FLI é realizado pelas Oficinas Culturais, Programa da 
Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São 
Paulo que, desde 1986, promove formação e vivência à po-
pulação no campo da cultura. O Programa é administrado 
pela Poiesis — Organização Social de Cultura.

Iguape, 08 de junho de 2019.
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Olhar firme e punho erguido:  
além da leitura, a escrita

Se a literatura nos permite sentir, borrando as fronteiras 
do eu-outro, do singular-universal, um festival literário nos 
possibilita compartilhar e elaborar tal sentir. Olhos nos olhos. 
Com cheiros e texturas materializadas.

O público de um festival é também autor de literatura. 
Pela vida que dá aos livros lidos e discutidos, é evidente, mas 
também pela escrita praticada em rascunhos de e-mails, ca-
dernos de notas, guardanapos — nos momentos de urgência 
— oficinas de escrita. E livros.

Já pensou, então, vincular oficinas de escrita a um festival 
literário e delas fazer nascer um livro? Se não está na rubrica 
orçamentária, no projeto, no que é feito todo ano, no sistema, 
não deve ser possível. Mas a curadora não sabia que gestoras 
e gestores públicos comprometidos com a literatura, o lugar, 
o futuro e a memória tecem o impossível a partir da estrutura.

Com limitações de diversas ordens, as escritoras Angé-
lica Freitas, Cidinha da Silva e Eda Nagayama — autoras de 
renome internacional e de destaque na programação do 
FLI — foram convocadas para potencializar a escrita de quem 
vive no Vale do Ribeira. Os textos reunidos neste volume são, 
portanto, fruto do investimento de cada uma delas em cada 
quilômetro percorrido, cada aula preparada e dada, cada tex-
to debatido, e também do investimento de cada participante 
interessado em aprimorar a própria escrita.
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Depois disso, então, houve todo o processo de edição, 
revisão, diagramação para que tivéssemos este exemplar em 
mãos. Com registro de receita de família, mas também de 
como sobreviver à fome. Com lembranças das enchentes que 
produziram desabrigo e destruição, impedindo tantas outras 
lembranças. Com a esperança de emprego e a determinação 
em permanecer com os pés no próprio chão.

Em verso e prosa (crônica e autoficção), a produção aqui 
publicada nos permite conhecer mais de nós mesmos e de 
toda a humanidade a partir do violeiro que trabalha de sol a 
sol em Itaoca, das pretas e pretos do Quilombo Cangume, de 
estudantes que percorrem 17 quilômetros para chegar à es-
cola, da criança que era metade curupira, de Yby Marã-e’yma.

A hipocrisia do cidadão “de bem” está escancarada na 
mesa de jantar, na fila do supermercado e na emergência do 
hospital. No suco sabor de infância está o alimento transfor-
mador, sustentando olhar firme e punho erguido. Marielle 
presente também no Vale do Ribeira!

Boa leitura.

Bianca Santana*

* Bianca Santana, pesquisadora e jornalista. Doutoranda em Ciência da 
Informação pela USP, pesquisa a escrita autobiográfica de mulheres negras. 
Colunista da Revista CULT, autora do livro Quando me descobri negra (SESI-
SP, 2015) e organizadora das coletâneas Inovação Ancestral de mulheres 
negras (Oralituras, 2019) e Vozes insurgentes de mulheres negras (Editora 
Mazza, no prelo). Está escrevendo a biografia de Sueli Carneiro, com apoio 
do Instituto Ibirapitanga, a ser publicada pela Companhia das Letras.





Parte 1

Poesia
Itaoca e Ribeira
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Apresentação

Os poemas que você vai ler a seguir foram escritos nos La-
boratórios de Poesia que ocorreram no mês de abril de 2019 
nas cidades de Ribeira (3.351 habitantes) e Itaoca (3.326 ha-
bitantes), de acordo com Censo 2018 do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE). As duas cidades ficam 
quase na fronteira com o Estado do Paraná. Na primeira, o 
público constituiu-se de pessoas com mais de vinte anos, 
universitárias em sua maior parte. Na segunda, os autores e 
autoras foram estudantes do Ensino Médio. Nosso objetivo 
foi escrever sobre o passado, sobre as lembranças individuais 
e comunitárias, mas também sobre o presente, para que no 
futuro as pessoas que moram no Vale do Ribeira possam ler 
estes poemas como memórias da região. 



23

Escrevemos sobre personagens da terra, como a artesã 
dona Sinhana e o violeiro Ivan Rufino, mas também sobre co-
legas, pais, avós. Escrevemos sobre o Rio Ribeira e também 
sobre um pé de ipê que dá aos moradores de Ribeira lições 
de resistência através das estações. Para chegarmos a esses 
textos, trabalhamos a partir de poemas canônicos, como 
“Confidência do itabirano”, de Carlos Drummond de Andra-
de e “Canção do exílio”, de Gonçalves Dias, mas também de 
textos contemporâneos e experimentais como “27 poemas 
com nomes de pessoa”, da argentina Cecília Pavón e “I re-
member”, do artista americano Joe Brainard.

Nossa bússola foram estes versos de Alberto Caeiro, hete-
rônimo do poeta português Fernando Pessoa:

O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia,
Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia
Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia.

Angélica Freitas*

* Angélica Freitas, poeta e tradutora, é autora da graphic novel Guadalupe 
(Cosac Naify, 2007) e dos livros de poemas Rilke shake (1ª ed., São Paulo: 
Cosac Naify, 2012, 2ª ed., São Paulo: Companhia das Letras, 2017) e Um 
útero é do tamanho de um Punho (Companhia das Letras, 2017), ganhador 
do Prêmio APCA 2012. Suas obras já foram editadas nos Estados Unidos, 
Espanha, Alemanha e Portugal.
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RIBEIRA
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Confidência do ribeirense

Vivo em Ribeira
Principalmente nasci em Ribeira
Por isso sou solidário e fluente
Como as águas que transbordam

A liberdade motiva a paixão
Por essa cidade pacata e tranquila
Que vem com suas noites
Acalmar nossos corações

Ê, Ribeirinha amada, com alegria
E expansão, com suas festas do Bom Jesus
Trazendo alegria para a região

De Ribeira trago saudade e emoções
Das conversas e de manter meu pé no chão
Minha terra amada será sempre minha opção

Ana Laura Bacil Alves, Keila Cristina Scavard, Luciane Andrade 
Rodrigues, Mariane Soares Alves
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Confidência do ribeirense

Vivo em Ribeira
Principalmente nasci em Ribeira 
Por isso sou imponente como o rio
E alegre como o carnaval
Me transformo em calcário
E me permito concretizar

A vontade de me reinventar
Floresce todas as primaveras como o velho ipê rosa
Que perde as folhas na seca
E ressurge fulgurante

Como pode tão pequenina cidade
Trazer consigo tamanha grandiosidade
De um matuto sem maldade
Transbordando amizade

Se a saudade tivesse gosto
Seria de rapadura
Que traz o doce e a riqueza do açúcar
E a dureza de quem na roça labuta

Cleiton Leandro dos Santos Marcelino, Jussara do Amaral Oliveira, 
Paulina Gomes Alves
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Infância em Ribeira

Eu me lembro da minha infância
Um tempo de alegria, sem canseira
Onde nossa imaginação ultrapassava fronteiras

Eu me lembro das brincadeiras
De descer de carrinho de mão
De polícia ladrão
Não tinha horário pra acabar

Nossas conversas na beira da calçada
Só paravam se ao entrar em casa
Simplesmente para beber água
Minha mãe não me deixava mais voltar

Minha infância foi alegre e divertida
Uma lembrança que levo para toda vida 
Que quero passar ao meu filho
Para nunca ser esquecida

Que quando somos crianças
Coisas simples nos encantam
E se você cair e se ralar
Um simples beijo de mãe tem o poder
De qualquer ralado curar

Keila Cristina Scavard
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Histórias de Ribeira

Conheci uma senhora, ela se chamava Ana 
e era uma pessoa encantadora e humilde, 
gostava de ajudar os necessitados.
Ela ajudava nas festas de Bom Jesus
Amava assistir às missas e falar de Jesus
Por isso tenho certeza de que agora ela mora do ladinho dele,
lugar que ele reservou para essa pessoa de luz.

Eu me lembro das enchentes que alagaram
várias casas e deixaram muitos desabrigados
Muito sofrimento na cara e na alma
das pessoas, ninguém conseguia ter 
dias bons até que passou esse furacão

Minha infância foi muito boa, só dava 
eu correndo perto das pessoas que tanto amei e sinto saudades
Amigos que me deixaram e foram embora da cidade
Hoje só me restam as lembranças
Como eu queria voltar no tempo da infância
Queria voltar a ser criança

Espero um futuro melhor, que ofereça
mais empregos e que os ribeirenses
fiquem no sossego e não no desespero
Quero levar uma vida sossegada
Sem me preocupar com nada.
Por isso peço pra Deus me ajudar na minha jornada.

Maria Gonçalves dos Santos
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A cidade de Ribeira

Ribeira, um pequeno povoado
Que nasceu segundo a história
No ano de 1870
Foi fundada por um índio
Chamado Vitorino

Seu nome era antes
Bom Jesus da Casa Verde
Depois passou a se chamar Ribeira
Terra de esperança e beleza
Verde sempre haverá aqui

Amamos essa terra humilde
Para que todos nela prosperem
Temos um povo muito amável
Que continue sempre assim
Os habitantes se chamam ribeirenses.

Emília de Fátima França Marquardt
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O pé de Ypê de Ribeira

Amor, paz e alegria
Isso não é utopia 
Para que isso se torne real
É preciso abandonar o lado carnal
Investir nas coisas simples da vida

Ter esperança é fundamental
Esperança tem o povo de Ribeira
em esperar florescer o pé de Ypê
O qual se encontra em frente ao polo da UNIVESP

Setembro e outubro são os meses
Onde o Ypê é contemplado e admirado
Com muitos flashes ele é registrado

Mas após esse período, ele não é mais aplaudido
E sua beleza esquecida
Suas flores caíram
Já não se ouve sequer um suspiro admirando o pé de Ypê
Mas ele continua o mesmo, só está aguardando o tempo
Para voltar a florescer 

Jocimara Gonçalves Veloso
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Meu algodão doce

Amo a lembrança que me traz
A saudade que deixou
E o suspiro que ainda sinto
Lembro-me do sorriso mais aberto
Do abraço mais apertado
E do aconchego doce de minha vó

Me vêm as lembranças
De uma infância dura
Mas cheia de esperança
Das noites passadas em sua casa
Ouvindo suas histórias
Horas alegres e horas tristes

Sentados ao redor do fogão à lenha
Sentindo o calor do fogo
E o cheiro da fumaça
As histórias se tornavam encantadoras

De uma família de portugueses
Nasceu junto com Ribeira

Numa casa cheia...
Cheia de pessoas, de afeto e amor
As noites sempre tinham lugar para mais um
E em volta daquele fogão
Os pinhões, as batatas e milhos eram assados
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Seu prazer sempre foi acolher
Num lar onde muito não se tinha 
O pouco dava para todos
As bolachas Maria compradas com tanto sacrifício
Eram as mais crocantes que existiam

Quando o verão chegava
A casa era aberta para as bebidas
Frias ou quentes
Os sucos frescos e chimarrão quente
Todos se deliciavam

Uma mulher que eu vi sempre feliz
Apesar da infelicidade de ter se casado 
Com alguém que não amava
Alguém escolhido pelo pai
Mas aprendeu a respeitar e amar
O homem que lhe foi dado

O tempo passou, mas o amor só aumentou
A noite mais deliciosa
Era quando dormir seria na sua casa
Lá falávamos de tudo
Agora era minha confidente
A que escondia os bilhetes de amor recebidos

Ah, que amor é esse
Que até hoje sinto seu cheiro pela casa
Que quando abro a janela
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Sinto seu sorriso em forma de flor
Se eu pudesse a faria eterna
Assim como ela ficou em meu coração
Assim como a lembrança
Do seu macarrão talharim com caldo Maggi
E o queijo com doce de leite
Comidos à noite
Sem culpa e sem medo de ser feliz

Contar estrelas era a brincadeira predileta
Olhar pela janela e procurar a mais linda do céu
Deitar no seu colo e sentir sua mão
Me acalmando ou acalentando meu coração
O cobertor mais quente nas noites frias

A idade foi chegando
E agora eu a acalmava
Dava banho e trocava as fraldas
Passava seu cheirinho de lavanda
Cortava as unhas
Penteava seus cabelos
Cantava para acalentar seu coração
Pegava no colo e lembrava
De tudo que tínhamos feito juntas
Ficou em mim a lembrança
Da fortaleza, do porto seguro e da esperança
O meu algodão doce se foi, aos 104 anos
Mas o cheiro doce que ela deixou
Será eterno no meu coração

Jussara do Amaral Oliveira, em homenagem à sua avó, 
Aparecida Domingues de Oliveira



34

O Rio Ribeira
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O Rio Ribeira é um rio extenso
de águas turvas
e muitos peixes

O Rio Ribeira encanta 
com os lindos cantos dos pássaros
e suas belas cachoeiras.

O Rio Ribeira é muito lindo,
mas muito perigoso.
Ajuda bastantes vidas
mas também já tirou muitas.

O Rio Ribeira é divisa 
de São Paulo com o Paraná
É um rio cheio de histórias
e lendas para se contar.

Ana Laura Bacil Alves
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Rio Ribeira refúgio de capivaras
de corimbas e do famoso cascudo
Rio Ribeira de lindas cachoeiras

Rio Ribeira que divide dois estados
São Paulo e Paraná

Rio Ribeira que levou a velha ponte
conhecida como Ponte da amizade
mas que com a nova ponte
fez Ribeira e Adrianópolis 
se unirem ainda mais

Rio Ribeira que traz sustento para 
tanta gente, seja através da pesca
ou da plantação

Rio Ribeira onde predomina a mata atlântica

Rio Ribeira que traz tantas vidas
e também leva tantas delas 

Rio Ribeira de lendas
como a do nego d’água
que vira o bote dos que maltratam o rio

Rio Ribeira de histórias 
da época dos bandeirantes
Rio Ribeira do famoso varadouro
onde a pesca é abundante
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Rio Ribeira que também abriga muitas espécies de aves
como o frango d’água, pato d’água e marrecos
como tantas garças, socós e o famoso martim caxá,
que além de se alimentar dos peixes
ajuda também na sua reprodução

Rio Ribeira que há mais de 200 anos foi refúgio de escravos
que saíram de São Paulo e vieram para o Paraná
formando ali o Quilombo de João Surá.

Pobre Rio Ribeira, hoje recebe tanto lixo
e esgotos das cidades
exterminando espécies como o cascudo

Rio Ribeira, onde se dizia: 
quem come a sopa da cabeça do cascudo
sempre que vai, volta.

João Francisco Alves
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Rio Ribeira de águas turvas e mansas
ao passar por ti agora
lembro-me de meus medos
que tinha quando criança

Ao cruzar a antiga ponte
o seu arco me fascinava
quando avistava a sua armação

Mas quando olhava para baixo
via as águas escuras
pelas frestas da construção

Sentia calor nos pés
e um gelo no coração
A grandeza de suas águas
só me enchia de alegria
quando olhava suas margens
terminada a travessia

Maria do Carmo Alves Soares
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Rio de águas resplandecentes
Indomável
Orgulhoso

Recanto
Incandescente de
Beleza
Exuberante
Inquieta-me 
Rever suas 
Águas

Maria do Carmo Alves Soares
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ITAOCA
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Canção do exílio de Itaoca

Minha terra tem cavernas
Com morcegos a voar
Tem rios e cachoeiras
Pra gente poder nadar
Tem senhoras de vigia 
Na janela a nos olhar
Minha terra tem cavernas
Com morcegos a voar
Quando eu sair de Itaoca
Pra na faculdade estudar
Vai bater uma saudade
De quando eu morava lá
Minha terra tem cavernas
Com morcegos a voar

Camilly Martins da Silva, Diego Rodrigues Gorgonha, Dhomini 
Mendes Lima, Fabíola Aparecida Ferreira Assunção, Glederson de 
Paula, Henrique Lima Mendes
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Pessoas da minha terra
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Ivan Rufino*

Vejo um carro de boi
Com duas juntas puxando
Sentado em cima dele
Há um homem cantando

Toca viola como ninguém
Sempre com muita alegria
Trabalhando de sol a sol
Para sustentar a família

Ouço de longe
As crianças gritando
Acho que ele está vindo
Tocando viola e cantando

É o único que ainda faz
O carro de boi rodar
Mantendo viva a tradição
Para não deixar acabar

Dhomini Mendes Lima e Henrique Lima Mendes

* Violeiro.
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Dona Sinhana*

A peça principal de nossa cidade
É com amor que ela produz a arte
Mulher guerreira incansável
Com argila ela se torna responsável
Mulher que deseja muito para o seu povo itaoqueense
E da cultura ela deseja que saiam descendentes

Ronaldo Rodrigues dos Reis

* Artesã.
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Meu lugar
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Cangume

Um lugar privilegiado
Com uma vista bonita
Onde o povo fala cantado

São descendentes de africanos
Que foram escravizados
E de índios que aqui moravam

Dedicam-se à terra e à pecuária
E também são artesãos
No quilombo todos se ajudam
e vivem em união

Camilly Martins da Silva, Diego Rodrigues Gorgonha, Dhomini 
Mendes Lima, Fabíola Aparecida Ferreira Assunção, Glederson de 
Paula, Henrique Lima Mendes
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Itaoca

Itaoca, lugar amado, em tua bandeira 
o orgulho está estampado.

O soar da batida do tamanco,
a beleza desse fandango
e o trança-fita a trançar 
onde o verde domina
na viola a melodia, joão de barro
há de cantar.

A aurora repousa a brilhar,  
no infinito horizonte a paz vem a reinar.
Um paraíso de belezas naturais,
um lugar encantador
cheio de riqueza cultural.

Letícia Fortes
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Infância em Itaoca

Eu me lembro de quando eu saía da escola todo dia de 
 [tarde e ia andar de moto no pátio
Eu me lembro de quando tinha curso de violão toda terça 
 [e quinta
Eu me lembro de quando eu ia fazer trilha de bicicleta 
 [com meu primo
Eu me lembro de quando jogaram uma pedra no meu 
 [dedo e ele quebrou
Eu me lembro de quando eu ia na quadrinha toda noite 
 [jogar bola
Eu me lembro de quando teve a enchente
Eu me lembro de quando eu ia nadar na ponte mole
Eu me lembro de quando eu ainda estudava
Eu me lembro as viagens com o grupo de fandango
Eu me lembro de quando eu brincava de taco na rua
Eu me lembro de quando todo dia de tarde tinha descida 
 [de carrinho de rolimã
Eu me lembro do meu amigo tirando a pipa da árvore 
 [com outra pipa
Eu me lembro de quando meu primo quebrou um tijolo 
 [na cabeça do William

Henrique Lima Mendes
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Na minha infância 
brincávamos muito
de pé na lata, taco
e bandeirinha
O bairro inteiro
se reunia
para fazer uma 
grande folia
Eram crianças, adultos
e muito mais
Brincavam até 
os nossos pais
Íamos para a rua
ficávamos o dia 
inteiro
E no fim da tarde íamos
procurar chinelos, bolas
e tacos nos terreiros

Diego Rodrigues Gorgonha
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Nossos contemporâneos
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Diego Rodrigues

Veio com a gente
irá voltar com a gente

não se deixa um amigo para trás

Vanira Aparecida Martins

Um dia ela me disse
que eu deveria sair do quarto

Aproveitar meus dias

Pedi para sair pra rua com os amigos...
NÃOO

Camilly Martins da Silva
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Brasilina Ferreira

Há algum tempo atrás
Minha avó dizia:

— Aproveite a vida.

Cleide Regina

Uma coisa ela sempre diz
— Pode até bagunçar,

contanto que arrume depois.

Ives Rodrigues

Nas provas ele sempre diz:
— Coloca D de Deus e vai na fé.

Fabíola Aparecida Ferreira Assunção
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Camilly Martins

Há 4 meses atrás
Camilly disse chorando: — O Iury sumiu.

Milena Dias

Eu nem bebi
Eu só provei
É diferente

Valéria Silva

Não importa se você conheceu
ela primeiro.

Você é meu amigo e pronto.

Diego Rodrigues Gorgonha
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Lia Oliveira

Brava/Legal
Ao mesmo tempo ela sorri e não sorri

Fala mal dos outros e ao mesmo tempo não fala
Brava demais, boazinha demais

Educada demais

Mãe Giselda

muito querida
muito linda

mora no meu coração
minha amiga

Dhomini Mendes Lima
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Professor Reinaldo

Olha meus óculos novo
Só na armação

Eu paguei quinhentão

Luiz Augusto Martins

Por que esse bolo está assim, de conhêm?
Foi culpa do forno

Que estava de revesguei*

*Como se diz torto em Itaoca

De conhêm
De revesguei

De nharga
De revestrés

Henrique Lima Mendes





Parte 2

Crônica
Cajati, Eldorado e Registro
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Apresentação

Nas cidades de Cajati, Eldorado e Registro, no Vale do Ri-
beira, em abril de 2019, foram realizadas oficina de escrita 
criativa focada no gênero crônica. A ideia foi passear por dife-
rentes características do gênero (leveza, crítica, ironia, ritmo, 
humor, poesia, entre outras), em formatos diversos: relato, 
diálogo, texto jornalístico, texto opinativo, crítica cultural e/ou 
de costumes, entre outros.

Alguns dizem que a crônica é um gênero tipicamente 
brasileiro, por causa de sua singularidade e da amplitude de 
enfoques possíveis. Tal gênero é praticado por escritores tão 
diversos como Drummond, Fernando Sabino, Paulo Mendes 
Campos, Rubem Braga, Luis Fernando Veríssimo, Machado 
de Assis, Lima Barreto, João do Rio, Clarice Lispector, Rachel 
de Queiroz, Carolina Maria de Jesus, Marta Medeiros, Cidi-
nha da Silva, entre outros. 

Valendo-nos da permissão que o gênero nos oferece para 
produzir textos diversos (pois seus pressupostos, baseados 
na observação do cotidiano e na reflexão sobre ele, são aces-
síveis a todos os que desejam escrever) realizaram-se exercí-
cios de escrita, leitura crítica e reescrita, quando o tempo e a 
dinâmica do trabalho permitiram.

Na cidade de Eldorado os participantes da oficina pro-
duziram textos memorialísticos sobre a infância e o cotidiano 
escolar. Nesses textos, chamou-nos a atenção a vida dura das 
pessoas moradoras de zonas rurais, mesmo nas pequenas 
cidades; todos os percalços para estudar e também a pre-
cariedade do trabalho nas culturas de banana, a que muitos 
adolescentes estão sujeitos.
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Na cidade de Cajati foram produzidos textos sobre amor, 
política e memória. Aqui, à diferença daqueles que vivem em 
zona rural, os alunos podem acordar mais tarde e não levam 
duas horas, em estrada de terra, para chegar à escola às sete 
da manhã. Em Cajati houve a possibilidade de reescrever os 
textos a partir da leitura e da crítica aos textos da turma. 

Em Registro, por fim, a oficina foi realizada com um núme-
ro diminuto de participantes, exteriores ao ambiente escolar 
(agentes culturais). As crônicas ali produzidas foram de natu-
reza exclusivamente memorialística. A dinâmica do trabalho 
nos três espaços consistiu em: levantar expectativas sobre a 
oficina; apresentar as características da crônica como gênero 
textual; promover a leitura oral dos textos; discutir a produção 
do grupo verificando em que medida estão nela presentes os 
traços que caracterizam o gênero crônica; reescrever os textos 
incorporando as sugestões e críticas feitas pelos colegas. 

O trabalho com escrita criativa é sempre surpreendente 
e enriquecedor, o que se pode observar nos textos apresen-
tados a seguir, que devem falar por eles mesmos. Esse é um 
pressuposto importante para a boa literatura, que os textos 
falem por si, sem maiores explicações.

Cidinha da Silva*

* Com quinze livros de literatura publicados entre 2006 e 2019, Cidinha 
da Silva é umas das mais importantes figuras no pensamento sobre 
as relações raciais contemporâneas no Brasil. No campo dos ensaios 
organizou Africanidades e relações raciais: insumos para políticas públicas 
na área do livro, leitura, literatura e bibliotecas no Brasil (2014).  Entre seus 
textos literários destacam-se: #Parem de nos matar! (crônicas, 2016) e Um 
Exu em Nova York (contos, 2018).
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O barulho

Tudo começou indo pra escola, um barulho que estava 
me incomodando muito. Fiquei estressada, muito estressada, 
não sabia de onde vinha.

Cheguei na escola, briguei com professores, mas não era 
só eu que estava escutando aquele barulho chato. Até que 
todos os alunos e professores resolveram me ajudar a procu-
rar o barulho, minha colega falou: 

— Está vindo da sua mochila! 
Aí eu me lembrei: era meu grilo. Fui abrir minha mochila, 

meu Deus, cadê o grilo? Tinha fugido. 

Aline P. Rosa
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Crônicas

Meu nome é Vanderson, tenho 19 anos. Morador do Bair-
ro Rio das Pedras, minha rotina é mais ou menos parecida 
com a dos meus colegas. De manhã levanto cedo, preciso de 
duas conduções para vir à escola. Nossas estradas não são 
as melhores, são estradas rurais, sempre em más condições. 
Quando chove, não conseguimos vir para a escola. 

 Fora das obrigações escolares, gosto de ajudar meus pais 
no serviço braçal.

O sítio em que moramos está fora da área telefônica, 
usamos o telefone rural, mas ainda há muita dificuldade de 
comunicação. 

Também enfrentamos dificuldades quanto ao transporte, 
por causa da má condição das estradas, a que já me referi, e 
problemas na área da saúde.

Mas mesmo assim somos felizes por morar aqui, convi-
vendo com as belezas naturais de nosso município. E é isso 
que posso resumir da nossa vida.

Vanderson Rosa Ferreira
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O raio de sol

Meu caminho para a escola sempre me pareceu normal, 
talvez por falta de atenção da minha parte.

Hoje de manhã, enquanto ia pra escola, prestei muita 
atenção no percurso que faço antes de chegar ao meu desti-
no e pude observar o quão privilegiada eu sou.

Observei os pássaros cantando, pessoas saindo para tra-
balhar e, com um simples raio de sol, começou um novo dia, 
e com ele nossas esperanças por dias melhores.

Agradeço por viver onde vivo, agradeço por tudo o que 
me cerca, apenas agradeço.

Maria Eduarda Rosa de Miranda
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O dia em que não tinha aula

Eu acordei às cinco e meia, super atrasada para a escola. 
Fui ao banheiro, lavei meu rosto às pressas, depois me vi, ar-
rumei meu material. Ao terminar de me vestir, fui para a rua.

As horas vão passando e nada do ônibus, até que escuto 
uma voz atrás de mim:

— Vitória! O que você tá fazendo aí?
— Estou esperando o ônibus, para ir para a escola.
— Mas hoje é sábado.
De repente escuto outra voz me chamando:
— Vitória, Vitória! Acorda, já são onze horas.
Daí que fui perceber que era só um sonho.

Vitória dos Santos Ramos
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O ônibus encalhado

Na segunda-feira tudo permanecia tranquilo, aliás, nada 
de esquisito havia acontecido. Naquela mesma manhã eu 
tinha me ausentado da escola, por causa de uma viagem à 
cidade de Eldorado, mas na volta algo aconteceu. 

As estradas estão muito ruins, e cada vez que chove fica 
pior. Algumas semanas antes, o ônibus havia encalhado, po-
rém desta vez foi pior. No dia 8 de abril, o ônibus encalhou 
novamente, mas o pior é que desta vez levava crianças de 
cinco a oito anos. As crianças ficaram apavoradas, pois o freio 
do ônibus não estava pegando, e o ônibus estava voltando 
para trás muito devagar. A sorte foi que a monitora conseguiu 
tirar as crianças a tempo.

Ana Cristina Costa de Paula
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O melhor dia

Acordei atrasada para ir à escola, mas ainda faltava meia 
hora para o ônibus passar pelo ponto. Me troquei, coloquei 
uma música e dancei pela casa, feliz da vida. Não deu tempo 
de eu tomar café, abri a porta, o tempo estava nublado, com 
cara de chuva.

— Que dia lindo! 
Acabei perdendo o ônibus.
— Mas o tempo está maravilhoso para ir a pé.
Um caminhão passou do meu lado trazendo muita fumaça, 

respirei fundo.
— Tão bom respirar esse ar puro maravilhoso!
Cheguei atrasada na escola, a diretora me deu convocação:
— Nossa, diretora, como você está linda hoje! 
Chegando na sala de aula, o professor anunciou a prova 

surpresa de matemática, para a qual eu não tinha estudado 
nada. Olhei para o lado e vi aquele menino. Ele então sorriu, e 
eu, suspirando, apenas disse:

— Nossa... que dia lindo!

Emilly Ribeiro de Sousa
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Confusão no ônibus

Mais um dia de transporte cansativo para chegar à escola. 
Sofro muito por morar em um lugar muito distante da esco-
la. Em um desses dias aconteceu algo inusitado: estávamos 
todos conversando quando a porta do ônibus abriu e entrou 
um pequeno e feio ratinho. Sua chegada ao veículo causou 
um tremendo alvoroço, todos queriam matá-lo.

Ao ver aquilo tomei a defesa do pobre ser pequeno. Assim 
o peguei e o levei para fora do ônibus. Todos ficaram contentes.

Rodrigo Jorge
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Minha vida

Eu gosto muito de andar a cavalo e por isso eu comprei o 
meu próprio. Não é pra me gabar, mas tenho um dos melho-
res cavalos da região.

Pego ele todos os dias para lidar com a boiada, tenho 
uma vida muito boa com a minha família.

Vou para a escola todos os dias de busão.

Emilzer Gomes Antunes
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Meu percurso escolar

Às cinco e vinte meu celular me desperta com a música do 
MC Digu. Eu levanto, me preparo e às seis entro no ônibus. 
Pelo caminho, ouço músicas para me distrair. Olho para um 
lado, vejo o bananal, olho para o outro, vejo o igual, vejo pas-
tos, cavalos, vários tipos de animais. 

Em certos pontos, o ônibus para, para que mais alunos 
entrem. Isso acontece nos 17 km que percorro todo dia para 
chegar à escola.

Renan Manoel Cruz de Oliveira
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Felicidade

Acordando de manhã com os olhos cheios de pesar, a 
alma quebrada, me pergunto onde talvez ela poderia estar.

Talvez possa estar feliz, talvez possa estar bem ou talvez 
possa estar em apenas outro lugar.

Sempre a mesma coisa, acordando, tomando o café da 
manhã, indo à escola e depois indo embora, até chegar um 
outro dia e tudo isso se repetir novamente.

Tem dias que parece que eu não vou aguentar. Nessas 
horas, fico firme, melhor viver cada coisa em seu lugar, deixar 
a chuva vir pra ver o sol raiar.

Mateus Paulo Ferreira  
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Simplesmente integrante

O menino ficou perturbado a manhã toda por conta da-
quela cena, estava horrorizado! Vira duas meninas se bei-
jando no banheiro feminino. Pensou dias sobre isso, até que 
começou a gostar da ideia. Quando saiu para a rua, encon-
trou outro menino, decidiu beijá-lo. Não é que ele gostou? E, 
simples assim, o movimento LGBT ganhou mais um membro.

Paola Stefani Antunes



71

Uma forma de amar

O que é o amor? Como defini-lo? Desde sempre ouvimos 
aquela história de amor romântico, de fogo e paixão, mas será 
essa a única explicação de amor? Vou lhe contar uma história.

Certo dia ao entrar no metrô, lotado como sempre, me 
pus em pé junto a um apoio de borracha diante do assento 
para idosos, curiosamente ocupado por um rapaz de quase 
vinte anos, que ali se sentou sem nenhuma preocupação. Mi-
nutos depois entrou uma senhora baixinha e de cabelos gri-
salhos que, na falta de lugares vagos, foi para perto do rapaz, 
que ocupava o lugar a ela destinado.

Ao observar tal cena, logo percebo a ironia, mas nada 
digo, para evitar o desconforto. A poucos passos de mim 
estava um homem de meia-idade claramente cansado, que, 
adotando um comportamento diverso do meu, resolveu pe-
dir ao rapaz que liberasse o assento para a senhora. 

Isso é amor?, pergunto-lhe agora. Importar-se com os ou-
tros e fazer o possível para que as pessoas a seu redor se 
sintam bem, isso é amor? Sim, é amor, também chamado de 
empatia, mas é amor, amar aos outros e amar a si mesmo.

Illana Dryele
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Um amor impossível

Laila era uma cachorra alegre que não parava quieta nem 
por um segundo. Por esse motivo era muito elogiada pelas 
pessoas que a viam. Sua dona a amava e a levava para passear 
sempre que podia.

Em uma manhã ensolarada, Laila passeava ao lado de sua 
dona, que resolveu parar em um parque onde havia um lindo 
lago. Toda alegre, a cachorra foi correndo para a margem do 
lago. Ali ficou olhando para os peixes e com isso encontrou 
seu grande amor.

Laila, antes tão alegre, começou a ficar triste ao chegar em 
casa. Triste por estar longe do seu amado peixe. Sua dona per-
cebeu a tristeza e, mesmo sem saber o motivo, tentou de tudo 
para fazê-la feliz.

Certa manhã Laila saiu para passear com sua dona no par-
que. Ao correr para a margem do lago, viu que seu amado não 
estava mais ali. Como nunca mais pode encontrá-lo, acabou 
entrando em depressão e morreu por amor.

Melissa Oliveira de Almeida
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O pano que dança

Um dia eu levantei e senti o cheiro de pão recém-saído 
do forno. Dei uma espiada na cozinha e vi a mão de alguém 
adoçando o café e cobrindo o pão com um pano. Logo per-
guntei à dona da mão se já podia comer. Toda indignada, ela 
me respondeu:

— Nem um bom-dia eu recebo! Claro que não pode co-
mer, ainda está muito quente.

Triste, acompanho-a até a sala, onde me surge a ideia de 
fritar um ovo. Corro para a cozinha, coloco a panela no fogo, 
pego o ovo e, ao virar para trás, vejo o pano preferido da 
minha mãe dançando com o fogo. Puxei-o pela ponta, ainda 
não chamuscada, e o joguei no tanque de água do quintal. 

Em desespero, mamãe entrou na cozinha perguntando 
que cheiro era aquele. Com toda inocência respondi-lhe:

— A bonequinha do pano quis dançar com o fogo; eu avi-
sei que a mamãe não ia gostar.

Na hora do acidente eu vi uma coisa ruim, mas hoje perce-
bo esse incidente como um aprendizado no livro didático da 
vida, onde cada história, brincadeira, cada jogo, cada bronca 
nos ensina uma coisa.

Nicole Santos Garcia Figueiroa
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Aprendendo a amar

O amor é algo muito relativo. Quando falamos nele, pen-
samos automaticamente em paixão, casal, beijo, entre outras 
coisas. Mas o amor não é só isso, você pode amar desde uma 
pedra até um bicho qualquer, e é esse o amor que Fernando, 
pai de Milena, queria entender.

Para Fernando, animal era só animal, não gerava amor, mas, 
para Milena, Ricardo da Mata era tudo. E esse sentimento de 
amor por outras coisas, não só por pessoas, o pai da menina 
não entendia.

Desde quando Milena ouviu seu latido pela primeira vez, 
dentro de uma caixa jogada na mata, o amor a tomou e Milena 
soube o que era amor verdadeiro.

Com todo o carinho que Milena demonstrava por Ricardo 
da Mata, ela fez seu pai entender que amor não é só por pes-
soas, mas por qualquer coisa que atraia ou desperte carinho 
ou atração.

Ricardo da Mata também passou a entender que, mesmo 
sendo um cachorro, podia ser amado e também podia exercer 
o sentimento do amor.

Kamilly Teixeira
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O achado de Maria

Maria ansiava por amor, seu sonho era viver uma ardente 
paixão, então saiu com Carlos, depois com João, saiu com Pe-
dro, Marcos, Flávio, saiu também com Ana, Lara e Laís, mas nada 
sentia então. Seria Maria uma boneca de lata, sem coração?

Mas de repente ela se deu conta de que não sabia nada so-
bre o que procurava. Era como desejar uma bota porque todos 
querem tê-la, sem ao menos saber que diabos é uma bota.

Então ela mudou seu olhar, dirigindo-o à pessoa com quem 
mais convive e conhece plenamente: ela mesma. Ao conhecer 
o amor-próprio, Maria não aceita mais amores rasos, não aceita 
que sua felicidade dependa inteiramente de alguém.

Agora ela está casada com Marcela, que lhe ajuda a trans-
bordar de amor cada vez mais. 

Paula Hellen
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Coração de mármore

Calisa era uma jovem provavelmente mal instruída no 
amor. Ela começaria a cursar o 3º ano do Ensino Médio e, na-
quele momento, suas preocupações limitavam-se a descobrir 
em qual sala ficaria.

No momento de entrar em sua sala ela percebeu que fica-
ria na mesma turma, ironicamente no mesmo lugar que ocu-
para no ano passado.

A primeira aula transcorrera normalmente, com os profes-
sores de sempre. E assim foi passando o dia, até a última aula, 
de biologia. Claro que seria dada por Eduard, seu professor 
habitual. Mas Calisa teve uma surpresa, no lugar de Eduard, 
entrara um jovem alto, ruivo, cheio de sardas e com olhos in-
crivelmente verdes.

De repente o mundo parou. O mundo parou, o professor 
entrou, logo se apresentou e nossa protagonista se encantou.

A ilusão era grande, mas o amor era maior. Quando a aula 
acabou, Calisa, do lado de fora, pelo professor esperou. Ela o 
encontrou, se declarou e depois se decepcionou. 

Afinal, os tempos mudaram, como o sexo de seu professor.
O moço já não se chamava Carlos, mas Sofia.

Luana Prado
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Como nossos pais

Não lembro os dias, tampouco as horas, mas lembro o 
que senti. Pode parecer piegas, mas em um instante tudo 
mudou. Como num plot twist norte-americano.

Era noite, as estrelas brilhavam no céu, o frio já batia à 
nossa porta, entretanto, nada nos abalava. Eu e minhas ami-
gas adorávamos essa rotina: sábado era o dia de sair! Comer 
um lanche, beber uma Fanta e depois perambular pelo mo-
nótono centro de Cajati. Essa cronograma funcionava bem. 

Naquela noite, nada parecia diferente, exceto por um acaso.
Ele. O rapaz mais bonito que meus olhos já tiveram o 

prazer de ver. Um grande colírio. Ele tinha o andar de James 
Dean e os olhos de DiCaprio. Mas seu semblante era preo-
cupante. Aparentava a solidão. Parecia querer alguém que o 
reconfortasse. E o que dizer? Sempre fui muito solidária.  

Eu queria muito seguir meu coração e ir até ele, perguntar 
algo sobre rodovias e fingir ser despretensiosa. Contudo, não 
conseguia. Algo em meus músculos não parecia correto.

Naturalmente, o garoto, que não tinha nome, endereço 
ou telefone, sumiu. Mas o sentimento que ele me causou pa-
recia ter se abrigado. É, não teve jeito. Não sei se foi amor ou 
paixão, curiosidade ou mistério. Acabou que alguma coisa eu 
senti, e ainda sinto.

Jasmin de Oliveira
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Meu amor vai muito além de uma namorada ou qualquer 
outra coisa do tipo, eu amo algo maior, que me dá orgulho, 
amo algo que me dá títulos, amo algo que tem seis campeo-
natos brasileiros, tem três libertadores e três campeonatos 
mundiais, amo algo que defende por mim, corre por mim, 
ataca por mim, amo o meu time o São Paulo Futebol Clube. 

Na verdade, não, somos mais que um time, quando en-
tramos em campo somos uma família, a cada toque, a cada 
jogada, a cada lance, o coração bate mais forte. Não é um 
time de futebol, é o melhor time de futebol jogando.

Gilson Guilherme Ferreira
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Política no lugar errado e na hora errada

Política, palavra de muitos significados, acerca da qual 
tudo o que sabemos pode estar certo ou totalmente errado.

Segundo Mahatma Gandhi, o futuro depende daquilo 
que fazemos no presente. E isso é verídico, afinal, um país mal 
administrado, no futuro estará quebrado, e isso será difícil de 
ser “arrumado”.

A opinião pública não é totalmente respeitada. Muitas 
vezes a opinião política se altera por influência de terceiros 
(amizades, familiares) e até de propaganda enganosa.

Alguns minutos de reflexão depois...
— Elisa! — Lucas! — a mãe chama-os pela décima vez, gritando.
— O que foi? — Elisa pergunta assustada. — Por que essa 

voz autoritária e essas palavras complexas? Estávamos falan-
do da camisa de vereador do papai e o assunto virou isso!

— Você está assustando os nossos parentes, e até o nos-
so tio, que briga por política! A carne que está na grelha até 
queimou! — Lucas ri.

— Bem, mamãe nunca gostou que eu falasse de política, 
afinal, mal completei onze anos e não tenho travas na língua. 

— Por isso eu nem vejo televisão.
— Assim o cidadão é cego, ele evita ver o problema, po-

rém, a política é um assunto em que deve ser muito discutido. 
É preciso ouvir diversas opiniões e respeitar todas elas.

— Pare com essas bobeiras e vamos almoçar, antes que a 
carne queime mais! — fala Lucas, encerrando o assunto.

Clara Claudino
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Mais vidas poderiam ser salvas

 A autoridade política é utilizada muitas vezes sem ética. 
Um cargo pode trazer importância e salvar muitas vidas, mas 
apenas algumas pessoas são escolhidas! Pensava isso uma 
menina sentada em um banco, no velório municipal.

Na sala de espera de um hospital, todos sentados esperam 
o devido atendimento. O menino passa muito mal e sua mãe 
inquieta anda de um lado para o outro na sala. Já desespera-
da, querendo ser atendida adequadamente, pega o celular e 
encontra em seus contatos o telefone de um amigo deputado. 
Ao desligar, senta-se ao lado do filho dizendo que tudo fica-
ria bem. Após alguns segundos, ela consegue uma consulta 
perfeita. Seu filho sai do consultório medicado e em perfeito 
estado, mas também fica sabendo que, entre as pessoas na 
sala, havia um homem que também esperava por atendimento 
e acabou falecendo. Será que ele faleceu porque não tinha um 
contato importante?

Alane dos Santos
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Uma pequena e necessária distração

Acordo mais um dia para viver meu entediante cotidia-
no. Levanto da cama, tomo um banho, como alguma coisa 
e saio para trabalhar. Vou caminhando pelas ruas e notando 
pessoas, o que fazem e conversam, até que uma grande dis-
cussão chama a minha atenção.

Como sou curioso, acabo me envolvendo na conversa, 
que era sobre o prefeito ter passado na frente de todo mun-
do na caixa do mercado. Não entendi de imediato o motivo 
de tanta raiva, estavam realmente nervosos com o aconteci-
mento, mas, ao refletir sobre o fato, consegui compreender o 
porquê da indignação.

Os políticos sempre são tratados como superiores, achamos 
normais esses pequenos atos do cotidiano, sempre à nossa 
frente, mas nos esquecemos de que eles são iguais a nós, mere-
cem o mesmo tratamento, pois são “gente como a gente”!

E foi chegando a essa conclusão que notei ter perdido o 
horário de entrada no meu trabalho.

Thainá Hipólito
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Política versão esperança 

Intenção, alienação, bajulação, manipulação, má intenção, 
corrupção, falta de investimento em educação, submissão, 
destruição, mensalão, corrupção, “prisão”...

Opiniões diversas, argumentos contrários. Liberdade, 
que liberdade? Poder, autoritarismo, preconceito, ditadura, 
mordaça, comemoração de fatos que deixam manchas de 
sangue na história, falta de investimento em educação, ma-
nipulação, voto, democracia. Que democracia? Que país é 
este? Quanta violência!

Hierarquia, vantagens, corrupção, manipulação, salários, 
benefícios para minorias. Autoritarismo, expectativa versus 
realidade...

Mentiras, ganância, manipulação cuja intenção é alienação. 
O povo não enxerga, vive à mercê de ideologias esmagadoras. 
Economia, leis, debates, mídia, manipulação, intenção, visão, 
liberdade de expressão, mordaça, relações do cotidiano que 
invadem vielas, periferias, cidades, estados, Brasil...

Enquanto isso...
Esperança, juventude, educação, transformação e novos 

caminhos... Caminhos?
Investimento, conscientização, valorização, responsabiliza-

ção e respeito. Futuro, sombrio cheio de possibilidades... Futuro 
brilhante cheio de possibilidades... Esperança cheia de possibi-
lidades... Vida e possibilidades... FUTURO – VIDA – ESPERANÇA.  

 
Beatriz Lima dos Santos Costa
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A índia dos pés virados para trás

Lembro-me de que, na minha infância, as brincadeiras 
eram muito diferentes das de hoje, pois aconteciam ao ar li-
vre e hoje em dia nem são realizadas. Atualmente, os jovens 
se divertem mais com jogos virtuais na web, ou seja, não fa-
zem parte da natureza como antes.

Uma história de que não me esqueço e que meu avô sem-
pre contava era a do índio dos pés virados para trás, o curupi-
ra. Ela era contada da seguinte forma:

Um dia, um homem que era caçador foi caçar com seus 
compadres. Chegando à mata, eles se dividiram, cada um 
foi visitar uma serra. Uma moça da mata, conhecida como 
curupira, aproximou-se de um dos homens. Ela o encantou e 
juntos viveram por longos tempos. Tiveram um filho que era 
metade homem, metade curupira.

Um ano depois, os compadres retornaram ao local para 
resgatar o rapaz, que ficava preso em uma toca. Com a ajuda 
dos compadres, o homem fugiu. 

Porém só havia uma forma de ele se libertar de vez, que-
brando o encanto: matando a criança.

O homem cortou a criança ao meio, mas, para a sua surpre-
sa, a criança não morreu, apenas virou integralmente curupira.

Maria Eduarda dos Santos Souza
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Minha infância

Na minha infância vivenciei vários momentos importantes 
e que me ficavam na lembrança. 

Um dos mais marcantes aconteceu em 2012: foi no dia 
em que, na rua, juntamos os colegas para brincar de “pé na 
lata”, um brinquedo que usávamos na infância. 

Só que de repente, jogaram a bolinha bem longe. Um ami-
go foi então pegá-la. Quando chegou perto de onde estava a 
bolinha, avistou uma árvore caída próxima a uma beira de rio. 

Subitamente ele teve a ideia de que todos deveriam ir 
brincar ali. 

Então ele voltou para nos chamar.  Chegando à árvore, 
cada um foi fazer sua casa de brinquedo. Eu era bem novi-
nha, resolvi fazer uma casa no baixo. Todos fizeram suas casas 
e foram brincar. Lembro que a brincadeira se estendeu até 
o cair da noite. Quando escureceu mais, minha mãe foi me 
chamar pra ir embora. E assim terminou nosso dia de criança, 
criançada feliz.

Chirlen Pedroso Teobaldino
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Um acontecimento em Itapeúna em 2011

Na minha infância já aconteceram coisas boas e ruins, feli-
zes e tristes, coisas que nos marcam ao longo de nossas vidas. 

Um acontecimento que me marcou muito foi a grande 
enchente que atingiu Itapeúna em 2011. Foram vários dias 
de tristezas, por termos perdido coisas valiosas. Hoje me re-
cordo de como foi sofrido: você está em sua casa, dormindo, 
e de repente a água cobre tudo ao seu redor, e você, deses-
perado, tenta sobreviver. 

Foram muito doloridas as perdas e as tristezas nos rostos 
das pessoas, mas agradeço a Deus por estar aqui hoje con-
tando essa estória.

Daniela Viviane Costa



86

Lembranças do meu avô

Eu lembro de várias coisas da minha infância, mas o que 
marcou muito minha infância foram as visitas à casa da minha 
avó, aonde eu sempre ia. Meu avô me levava para ver os sa-
pos e a coruja que ficava no poste. Aquilo me marcou muito, 
eu tinha uns cinco anos. Com o passar do tempo, meu avô 
foi ficando muito doente, já não tinha forças para me levar e, 
infelizmente, depois de alguns meses ele morreu. 

Eu sinto tanta, tanta saudade dele! E também muita fal-
ta das vezes em que ele me levava para ver os bichos. Hoje 
quando eu vou lá não tem mais graça, eu olho para o poste e 
guardo muita recordação. Sinto muita saudade.

Samara Martins Felix da Costa



87

Vida loka
Acidente de bike

Um dia que eu estava em casa jogando GTA no PS2 quan-
do um amigo me chamou para jogar bola na quadra. Peguei 
a bike, que estava sem freio, e saí com ele para a rua.  Descía-
mos uma ladeira íngreme quando, no meio da descida, um 
carro azul nos fechou perto de um cruzamento. Perdemos 
o controle, não conseguimos fazer a curva. A bike subiu na 
calçada, batemos contra uma árvore. Eu peguei a árvore no 
peito, caí e comecei a deslizar uns dois metros. Bati então em 
uma viga. Eu me levantei, olhei o parça. Tentamos sair corren-
do, mas não aguentamos e caímos novamente. Acabei des-
maiando e só fui acordar mais tarde, em cima da minha cama.

Nikolas Aparecido da Silva Moreira
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Minha infância

Na minha infância eu lembro de vários acontecimentos, 
mas o que ficou mais marcado foi o cheiro do café quando 
eu voltava pra casa depois de brincar com minhas amigas. 
Minha mãe estava sempre me esperando com o café no bule. 
Todo dia era a mesma rotina: chegar da escola, trocar de rou-
pa e ir brincar, e só voltar para casa com o cheiro do café. 

Ser criança é tão bom! Pena que a gente cresce. Depois 
de crescidos, queremos voltar do início. 

Karoline Rafael Pinto
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Banana assada

Nas frias manhãs de julho uma saudosa e recorrente lem-
brança aquece e alegra meu coração. Nessas manhãs gélidas 
e ventosas, à beira do Rio Ribeira, lembro da minha avó.

A janela de madeira pintada de um azul pálido dava para 
uma área com uma pequena cozinha, cuja peça principal era 
um fogão à lenha.

Lembro como se fosse hoje o cheiro da madeira queimada 
e o crepitar da sua transformação. Toda manhã, vovó colocava 
sobre a chapa de ferro fundido várias bananas nanicas para 
assar, como se fosse um ritual de chamamento. Aquele cheiro 
de fogão à lenha, café e banana assada era um convite para 
seus filhos e netos.

A cozinha estreita e comprida era tomada de calor físico e 
humano. Eu ficava à beira da taipa esperando pelo sinal. Quan-
do a banana estava pronta sua casca se rompia e ela começava 
a espumar.

Vovó, com o corpo arcado e uma corcunda profusa, chama-
va seus convidados para sentar à mesa e compartilhar aquela 
simples refeição. Sua respiração ofegante, devida à bronquite 
crônica, e seus cabelos amarrados com duas tranças, escorri-
das pelo óleo que usava, completam o quadro pintado e eter-
nizado na memória de seu neto.

Jônatas P. Cunha
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O boi preto

Na minha infância eu e meus irmãos éramos muito bagun-
ceiros. Certa tarde apareceu um boi preto no curral da minha 
casa, então nós tivemos a ideia de atentar o boi: pegamos um 
pano vermelho e fomos para o curral. Começamos a abanar 
o pano, o boi começou a ficar bravo e quebrou a mangueira. 
Meus irmãos saíram correndo e me deixaram sozinho. Corri 
e subi na mangueira, mas o boi não saiu de lá, esperando eu 
descer. Para enxotar o boi, meus irmãos foram buscar meu 
pai, que chegou em seguida. Ele tocou o boi para fora, eu 
desci e meu pai deu uma bronca em todos nós, colocando-
-nos de castigo.

Fagner Tiago Pedroso Pinto



A noite com minha família

Começo a recordar de tempos atrás, eu e minha família 
todos juntos.

Uma noite acabou a energia em casa. Eu, meus pais e meus 
irmãos não tínhamos nada para fazer, então decidimos fazer 
uma fogueira no terreiro de casa. Ao redor dela, contamos his-
tórias e entoamos canções até a energia voltar novamente.

Esse vai ser um dia que ficará para sempre na lembrança, 
nunca o esquecerei.

Raquel Alves da Rosa
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Joãozinho em minha memória

Todas as vezes que acabava a energia em minha casa, a 
minha mãe reunia eu e minhas irmãs, todas na mesma cama 
de casal, e relatava várias histórias pra nos pôr medo.

Mas a história que mais marcou minha memória foi a de 
Joãozinho, que ela contava falando de uma casa em cujo te-
lhado se ouviam barulhos. Então uma voz dizia:  

— Joãozinho joga os braços – e Joãozinho jogava. – João-
zinho joga as pernas – e ele jogava. E assim era até o menino 
jogar todos os membros do corpo. Por último, a voz gritava 
mais forte:

— Joãozinho, acorda! 
E Joãozinho acordou.

Graziele Costa
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O primeiro tombo

Lembro-me de quando tinha lá por volta dos meus seis 
anos. Estava aprendendo a dar minhas primeiras pedaladas, 
havia ganhado uma bicicleta roxa de presente de natal.

Num determinado dia, resolvi que eu andaria sem o au-
xílio de ninguém. Nos fundos da minha casa havia um mon-
te de pedras. Eu me desequilibrei e caí. Acabei me ferindo 
muito, foram cortes profundos nos joelhos. Ali havia tido meu 
primeiro tombo de bicicleta.

Tainara Nogueira da Silva
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Minha memória

O que a minha memória guardou pra mim foi a sensação 
de quando eu, com apenas dez anos, ganhei a minha primeira 
bicicleta, eu fiquei muito feliz.

Passada uma semana, eu andando nessa bicicleta, fui des-
cer uma ladeira. Como eu vinha muito rápido, acabei colocan-
do os pés no chão e caí. Ralei todo o meu corpo e quebrei 
o guidão da minha bicicleta, depois voltei chorando pra casa.

Carlos Daniel Dias de Souza
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Um pedacinho de mim

Lembro de quando eu tinha cinco anos e morava em El-
dorado com meus avós José e Leuzina. Lembro quando meu 
avô colocava banana verde pra assar na brasa. Era muito bom.

Gostava muito de brincar e escutar as histórias que eles 
me contavam da infância deles, e eu gostava muito.

Hoje estou muito feliz por ainda morar com eles. Minha 
mãe mora em São Paulo e eu não gosto de lá, por causa da 
poluição, que me deixa com falta de ar.

Com todas as nossas dificuldades, somos uma família feliz.
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Thauane Larissa Dias
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As lembranças

Em um sítio no interior, onde o sol sempre brilhava, vivia 
o velho Carlos com sua família. Muitas emoções ele viveu ali, 
dificuldades extremas, mas sempre buscava em sua memória 
alguma história feliz para contar.

Carlos descrevia essas histórias como sua herança, eram 
lembranças importantes de seu passado e todos os dias seus 
netos se reuniam na sala para escutar as aventuras do avô.

Quando acordou certa vez, Carlos percebeu algo diferen-
te. Abriu a janela de seu quarto e deparou nuvens carregadas 
e escuras encobrindo o forte brilho do sol. Ele acreditava que 
quando isso se dava algo ruim aconteceria.

Fazendo suas atividades diárias, Carlos começou a sentir 
falta de algo, mas não conseguia identificar o que era. Como 
de costume, quando anoiteceu, todos os netos se juntaram. 
Ao ver todos reunidos a seu redor, Carlos não conseguiu falar 
uma palavra: seu mundo havia desabado, pois subitamente 
notou que suas lembranças haviam sumido.

Por muitos dias o sol se escondeu e só voltou a brilhar 
quando o velho Carlos percebeu que sua missão estava cum-
prida, pois tinha deixado sua maior riqueza para seus netos, 
suas lembranças.

Vitória Gabriele
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Memória

12/6/2017. Exatamente com quarenta semanas de gesta-
ção, eu tinha uma consulta marcada para as nove da manhã. 
A ansiedade estava forte, o coração apertado, se aproxima-
va a hora de conhecer o amor da minha vida. E no mesmo 
dia ela veio ao mundo, linda e cheia de saúde exatamente às 
21h09, pesando 3,290 kg, medindo 38 cm. Seu nome? Na-
thália Vitória. Eu ali, olhando para ela, senti nascer dentro de 
mim um sentimento inexplicável, me senti a pessoa mais feliz 
e realizada do mundo. 

Meu nome é Suzana, sim, tive uma filha aos quinze anos. 
Cedo demais? Talvez. Fui imprudente? Pode ser. Mas o que 
eu tenho a dizer é que naquele dia, 12 de junho, dia dos na-
morados eu me tornei mãe. Uma mãe como qualquer outra, 
mãe que ama, educa, briga e põe de castigo na hora certa, 
que se sente incapaz às vezes, que se sente insegura, que 
tem vários sentimentos dentro do coração e várias memórias 
desde o primeiro “mamãe” ao “mãe entrei pra faculdade”.  

Suzana M. F da Silva
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Pequena doce infância

Infância, oh doce infância. Lembro-me de quando era pe-
quena como um brotinho de girassol. Sempre ia ao parque 
com meus pais, ah, meus pais, grandes e belos girassóis.

Sabe, eu sempre quis ir nos brinquedos grandes, porque 
me achava um brotinho corajoso, mas nunca deixavam, “você 
não tem tamanho”, diziam os cravos carrancudos.

— Vou provar minha coragem à vocês! — gritei baixinho, só 
pra mim! Quando estavam todos distraídos corri para a casa 
do terror. Vai brotinho, vai!

Mas quando lá cheguei, era horrível, com monstros, labi-
rintos, e... e... tesouras de poda. Meu santo adubo! Sai, bro-
tinho, sai.

Mas sair para onde? Tantos caminhos. Ah não... eu estava 
perdida. Com lagrimas escorrendo pelas folhas, me escondi, 
assim, bem quietinha.

Já no finzinho da tarde, quando as flores já estão se fe-
chando, eu vejo um brilho, belos girassóis, meus pais, ah, 
meus heróis.

Tudo ficou bem no final. Bom..., tirando a folhagem que 
tomei no bumbum.

Kamily Rhaiany
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Memórias de um manhã de domingo

Manhã de domingo, 28 de abril, 2019.
Paro meu carro, desço e caminho a passos lentos rumo à 

pracinha da cidade. Alguns raios de sol semeiam-se por entre 
as robustas árvores do local. As flores, em suas diversas cores, 
parecem querer beijar cada raio de sol, tamanho é o brilho, 
em suas tonalidades e nuances.

Meus olhos encantam-se com tamanha beleza, e o meu 
coração tem uma sensação de paz, ao mesmo tempo em que 
uma nostalgia toma conta do meu ser.

Busco um banquinho ali ao redor. Sento-me e fico a pen-
sar. Um turbilhão de pensamentos e lembranças invade-me 
a mente e o coração, pois noto a presença de umas poucas 
pessoas ali, como eu, a extasiar-se com a beleza e a magia 
local: um casal de idosos sentados no banco ao lado, uma 
mãe passeando com seu bebê de colo num carrinho e um 
senhor passeando com seu cachorro, que corre ligeiro e ale-
gre pra lá e pra cá, sem nada entender (mas talvez seja este 
cãozinho o ser mais feliz dentre todos ali presentes).

Minha mente remonta vinte anos atrás, quando, nessa 
mesma pracinha, numa manhã de domingo qualquer, o nú-
mero de visitantes era muito maior. Havia mais adultos, crian-
ças, jovens e até idosos, cada qual com seu desfrute, a se de-
liciar com cada detalhe ali exposto.

Principalmente as crianças brincavam livres! Entretinham-
-se com bolas ou piões, pulando corda ou amarelinha, brin-
cando de “lenço atrás” ou de “ciranda, cirandinha”.

Era bonito de ver!
Hoje os tempos (e as pessoas) são outros. A modernida-

de impera, em vez das gostosas e velhas brincadeiras, vemos 
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celulares nas mãos de nossas crianças. Um pouco do muito 
encanto da vida acabou.

E isso, quer se queira ou não, deixa as crianças cegas 
diante do belo e da natureza. Aliás, a cegueira é generaliza-
da, pois até mesmo nós, adultos, se não tomarmos cuidado, 
acabaremos indiferentes aos ricos e belos detalhes da vida.

Filoh Poeta
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Em memória de Guilherme Sousa

Hoje é um dia em que me questiono: Qual o sentido da 
vida? Por que é que pessoas se vão e não temos nem ao me-
nos a chance de nos despedir? Quando nada mais faz senti-
do para mim, eu escrevo. A palavra cura. A literatura tem me 
salvado desde então.

Pessoas entram em nossa vida com um propósito. Foi as-
sim que conheci Guilherme Sousa, poeta, rapaz engajado, de 
chinelo e meia, cheio de sonhos, vontades e planos, como 
eu. A sincronicidade daquele dia, em que nós amparávamos 
moradores de rua, foi o que levou a nos conhecermos.

Tínhamos o mesmo intuito: levar a poesia para a vida, sol-
tá-la no mundo. Sentíamos a necessidade de liberar aquele 
grito interno que nos consumia. E através da minha voz, ainda 
que um pouco baixa e rouca, transmiti minha força feminina a 
fim de encorajar outras mulheres e também de me entender 
enquanto mulher e artista.

Quando enfim demos nosso primeiro passo, tropeçamos, 
e a cada tropeço você fica inerte. Mas ao meu lado estava ele, 
sempre me levantando e me lembrando das futuras conquis-
tas que realizaríamos.

Beirava as 16 horas e minha ansiedade berrava aqui den-
tro. Fui no meu vizinho e pedi emprestado um microfone e 
uma caixa de som. Peguei tudo, carreguei um livro e fui com 
Guilherme para a praça. 

Não imaginava o que estava prestes a acontecer ali, mas 
sabia que, queríamos estar naquele local e, mesmo que esti-
véssemos sozinhos, algo aconteceria.

Loucura, né? Eu, uma mulher de 23 anos, ocupando um 
espaço público, dizendo algo? O que pensar? O próprio fato 
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de uma mulher fazer arte e ter senso crítico, de expor sua opi-
nião, já é considerado atrevimento.

Chegando o momento, ligamos o microfone e declama-
mos poemas. A cada minuto que que se passava, se aproxi-
mavam mais e mais pessoas, se articulando, manifestando-se.

Hoje, em razão de uma negligência médica, meu parcei-
ro de sonhos, meu amigo. O vento o levou para outro lugar. 
Mas a poesia dele sempre será lembrada, porque poesia não 
morre, se eterniza. Ele foi ser maior em outra dimensão. Mas 
uma vez, o tumor venceu.

Ana Clara Muniz
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O morador de Yby Marã-e’yma

Logo de manhã quando acordei, ouvi um barulho de pes-
soas conversando, dezenas de vozes emboladas e sem sentido. 

Levantei da rede, fui até a porta para ouvir com mais clare-
za e me assustei quando descobri que a cobra-grande tinha 
feito mais uma vítima. Dizem que quem vê os olhos da cobra, 
brilhantes como sol, nunca mais volta.

Ao levantar da luz, peço minha proteção para Jaci e parto. 
Avisto o rastro da cobra-grande: uma trilha escura como as 
noites, dura como a carapaça de um tatu. 

Vejo duas luzes em meio à escuridão, é ela. Seu som é 
alto, ela é mais veloz que as flechas, mas eu a acerto. Ela para, 
e uma criatura sai de dentro de sua cabeça. Não consigo ver 
seu rosto, mas escuto um som, algo que me ensurdece. Aos 
poucos minha visão se apaga, minhas pernas não me obede-
cem, caio ao chão!

Hoje eu entendo: os guerreiros que não retornam da ca-
çada à cobra-grande foram punidos pela caipora. 

Agora sou guerreiro, morador de Yby Marã-e’yma. 

Eduardo Henrique
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Parte 3

AUTOFICÇÃO
Cananéia e Iguape
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Autoficção: a experiência pessoal como 
matéria-prima da criação

Os textos a seguir resultam dos dois módulos das oficinas 
em Iguape e Cananeia em que propus a experiência pessoal 
como matéria-prima para a criação literária. Em uma contem-
poraneidade onde as identidades são definidas por positivos 
recortes e fragmentos – em posts, compartilhamentos e likes 
—, parti do princípio de que narrativas originais pudessem 
resultar de uma reflexão sobre o lugar ocupado no mundo, 
do desconforto e da perturbação singular e individualizada 
diante do estado das coisas. No curto período de trabalho, 
estimulei a consciência em relação ao uso e sentido da pala-
vra — seja como elemento determinante na composição do 
enredo ou da forma e do estilo narrativo. Que, para além do 
uso oral e cotidiano, a narrativa e o discurso pudessem ser 
aqui autorais e expressivos, enraizados na interioridade e, as-
sim, profundamente significativos para cada um. 
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Do ponto de vista temático, a família e suas relações apa-
receram em diferentes abordagens — se mais nostálgica em 
Juluz, Guilherme Pontes e J.P. Santiago, mais dolorosa e fe-
rida pelas perdas nas criações de H. Vitória, Jéssica L., Bia 
Cunha, Ayrton Pereira e Giovana Neves. Houve sarcasmo e 
crítica nas proposições de Maristela Ferreira e Felipe Coração 
de Leão; o questionamento diante do presente e das opções 
de vida individuais e coletivas marcou as narrativas de Anisia 
Lourenço, Kelly Cena e Albert Green. Nos treze textos, fica 
evidente, através das escolhas criativas e discursivas, a diver-
sidade de olhares e perspectivas, a complexidade dos afetos 
e experiências individuais.  

Minha gratidão aos que enfrentaram as palavras produ-
zindo sentido e expressão para a interioridade e a experiên-
cia pessoal — seja saudosa, sombria ou perturbadora. Que 
encontrem ressonância em seus leitores, para muito além do 
Vale do Ribeira! 

Eda Nagayama*

* Eda Nagayama, escritora, é doutoranda em Estudos Literários em Inglês, 
pela USP, com o tema A crise migratória e o traumático na narração literária. 
Foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura 2016, com Desgarrados 
(Cosac Naify, 2015), livro vencedor do Programa Nascente, da USP, em 
2011. É autora de Yaser (São Paulo: Ateliê Editorial, 2019).
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À mesa

Se existia algo que enchia Tânia de orgulho, era ser a 
guardiã da mesa de jantar, símbolo da estrutura e união da fa-
mília Damico, passada de geração em geração ao longo dos 
últimos duzentos anos. Era seu aniversário, ocasião perfeita 
para que mostrasse a todos quão bem cumpria tal incumbên-
cia. O dia transcorreu nos preparativos do banquete: a toalha 
branca e perfeitamente lisa, o apropriado serviço de louças, 
as taças alinhadas, bem como os talheres à frente, à direita 
e à esquerda dos pratos. Para finalizar, ornou o centro com 
um arranjo floral. Suspirou. Enquanto aguardava, permitiu-se 
ainda um comedido sorriso.

(...)
Todos ocupam seus devidos assentos enquanto Ricardo, 

o caçula de toda a família, olhava fixamente para a TV. Na tela, 
a coreografia de Frozen, a animação infantil, da qual ele não 
queria perder um passo sequer. Diante da cena, Tereza, a 
mais religiosa das irmãs, faz o sinal da cruz:

— Onde já se viu, Ana, deixar esse moleque rebolando fei-
to uma bichinha?! Se eu fosse você, dava logo um corretivo 
bem dado, porque depois fica pior.

— Pois eu acho é que você devia cuidar da vida da sua 
filha Renata, que tá aí, dezesseis anos e passa o dia fumando 
maconha e mostrando os peitos na rua.

Antonio não consegue se conter e sussurra:
— Ai, que vontade de apertar esses peitos... Devem ser tão 

durinhos, tão macios...
— Tá com saudades, né, seu velho safado? Até três anos 

atrás pedia pra apertar os meus peitos com a desculpa de 
que era pra ver se estavam se desenvolvendo bem...
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Geni se levanta e começa a atirar talheres, taças, comida 
e tudo o mais que estava a seu alcance, ao mesmo tempo em 
que dizia aos berros: 

— Como você pôde, Antonio? Já não basta estarmos com 
todos os nossos bens confiscados, o medo que sinto todos 
os dias de que algum policial bata à nossa porta para nos 
levar! Tudo por conta daquele maldito desvio de verba da 
sua empresa! E agora mais essa, Antonio?! A minha própria 
sobrinha, Antonio? Como você pôde, Antonio...

Em meio a essa estranha melodia de acusações, choros e 
ofensas, Tânia se sente verdadeiramente contente e satisfeita: 
lá estava a família unida! E nestes dias de hoje?...

Maristela Ferreira
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Penumbra

A hiperinflação assolava o Brasil com os maiores índices já 
registrados no país. Meu pai acumulava alimentos não pere-
cíveis na despensa: seis quilos de açúcar, seis de café, cinco 
de feijão, quinze de arroz. Eu tinha vergonha, virava motivo 
de piadas e constrangimento diante dos colegas da escola e 
dos tios que apareciam de vez em quando em casa. Ele pou-
co se importava, empilhava e organizava tudo por tamanho 
e peso para que o prejuízo não fosse maior, caso o armário 
arqueasse ou cedesse. Mas meu pai é que arqueara com o 
peso da doença e das dificuldades financeiras desses dias in-
sanos. Não me recordo de quando ainda caminhava ereto, se 
é que um dia teve tal postura. Nas minhas lembranças mais 
antigas, fora sempre o mesmo: magro, corcunda, com olhei-
ras. Lembro-me também do seu sorriso terno, das cócegas 
que fazia em meu pé e dos cafunés em minha cabeça. Tudo 
isso para eu não me entristecer ao vê-lo daquela maneira. Na 
memória trago seu cheiro de cigarro, escondido na hortelã 
que mastigava. Ele fumava e não queria que eu soubesse, 
mas eu não ligava, até gostava. Naquela época, não havia ain-
da ficado claro que o cigarro o tiraria da minha vida. Como o 
preço dos alimentos de um mês para outro, a doença de meu 
pai inflacionava de forma contínua e descontrolada. 

Nossa casa era humilde, sempre limpa e cheirosa, sem-
pre bem organizada. Na mesa, apenas dois lugares. Caso 
recebêssemos visitas, papai utilizava os banquinhos que ele 
mesmo havia feito, assim como a mesa, de restos de tábuas 
da construção da casa. Fazíamos ali as refeições que, por cau-
sa do chão de terra batida, deixava às vezes a mesa bamba, 
dependendo da posição. Sobre ela, os pratos. O meu estava 
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lascado há algumas semanas, quando lavando a louça, meu 
pai sentiu-se mal e caiu junto com o prato. Na sua testa, ficou 
uma cicatriz que se somou às rugas, o mapeamento de cada 
dia difícil desde a doença e a hiperinflação, desde o afasta-
mento do trabalho que fez as contas acumularem. Envelhe-
ceu tanto nesse último ano!

Além dos pratos sobre a mesa, dois copos, duas colhe-
res e a vela ao centro. A energia fora cortada há alguns dias, 
sem previsão de religamento. Talvez ele estivesse pensando 
em sopa para o jantar. Sentado, meu pai mantinha os olhos 
fixos na Santa Ceia do Senhor, pregada na parede de madei-
ra da cozinha. Nunca gostei daquele quadro e, naquele dia 
em especial, ele me pareceu irônico, os discípulos zomban-
do da nossa situação, dos pratos vazios. Vez ou outra, meu 
pai balançava a cabeça de um lado para o outro, erguia os 
cotovelos apoiados sobre a mesa e, com as palmas da mão, 
esfregava e pressionava o rosto. A mesa também balançava 
um pouco, mas a vela ainda projetava suas sombras, deixan-
do entrever na Santa Ceia uma dor menor do que aquela, 
sentida por meu pai. Eu sabia que não haveria jantar. Cami-
nhei sorrateiramente pelos três cômodos da casa buscando 
encontrar um modo de aproximação. Ele sequer olhou para 
mim. Talvez sem querer me assustar, talvez sem querer se 
sentir constrangido por vê-lo nessa condição. Ele sabia que 
a dor dele doía em mim, misturada à dor do estômago vazio. 
Passei a mão pelos seus cabelos molhados de suor e choro:

— Pai, levanta. Vamos dormir. 
Num lento suspiro, fez que sim com a cabeça, mas não se 

moveu.
— Vamos, pai. Amanhã há de ser outro dia. 
Seguimos em direção ao quarto. Com a vela em uma mão, 
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eu cuido e seguro um de seus braços para que não esbarre 
em nada. Sem mal tirar os pés do chão, eu não sei se ele os 
arrasta por fraqueza física ou do espírito. Deita-se na cama e 
então me olha nos olhos, sorri com o canto da boca. Agrade-
ce. Antes de assoprar a última vela acesa, eu o cubro com o 
lençol. Seus olhos já estão fechados, talvez já tenha dormido. 
Antes da penumbra nos envolver, digo em pensamento: “Dor-
me, o sono vai nos alimentar. Amanhã será outro dia”. 

O dia seguinte não amanheceu para meu pai; a penum-
bra daquela noite nunca mais me deixou.

Giovana Neves
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Pai

Quatro anos de idade. Com minhas costas junto à porta, 
tudo que consigo ouvir é a guerra da família na sala. 

Cinco anos de idade. Tudo de que me lembro são as suas 
costas saindo pela porta, em direção ao aeroporto, deixando 
a mim e minha mãe para trás. 

Dez anos de idade. Um outro aparece recolhendo pedaço 
por pedaço, preenchendo o buraco aberto por um pai numa 
criança de cinco anos. Ele faz florescer na minha mãe o lado 
doce e esperançoso que tinha morrido.

Dezoito anos de idade. No dia da minha da formatura, 
prometo a mim mesma que jamais dependerei de homem 
nenhum, que vou me tornar uma ótima advogada e ajudar a 
minha família. Inclusive meu pai.

(Amaria deixá-lo em paz, mas não consigo ainda. Acredito 
que o amor de uma filha o fará largar a garrafa.)

Vinte e um anos de idade. Começo a namorar alguém que 
conheci na Faculdade de Direito. 

Vinte e quatro anos. Termino a faculdade. Minha família 
inteira está na minha formatura: minha mãe, meus irmãos gê-
meos e meu padrasto. Mandei um convite para o meu pai, 
mas ele não apareceu.

Vinte e sete anos. Tenho emprego, casa e marido. Vou ten-
tar ajudar meu pai. Ele saiu de casa há vinte e dois anos sem 
nos falar o motivo. Agora é um viciado em álcool, deve quatro 
meses de aluguel e está à beira da morte.

(Infelizmente amor e carinho não são de graça, têm que 
ser ganhos. No passado, quando não tínhamos o que você 
precisava, não tínhamos valor. Fui enganada a maior parte 
da minha vida, mas hoje percebo: quando você falava “eu te 
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amo” era por querer algo em troca. Eu era a sua garotinha, 
mas você me deixou de fora do seu mundo. Mentiu para sua 
carne e sangue. Machucou aqueles que te amavam.)

Vinte e nove anos. Estou grávida de uma menina. 
 (Uma menina que eu nunca vou deixar, como você me 

deixou. Ela não irá duvidar de seu próprio valor pois, diferen-
te de você, vou colocá-la em primeiro lugar. E sabe, o pai dela 
nunca quebrará o seu coração, mas irá cuidar dela, amá-la. O 
pai de minha filha restaurou a minha fé de que um homem 
pode ser gentil, um pai incrível. 

Após minha gravidez, não fui mais atrás do meu pai. Per-
cebi que quanto mais o procurava, mas me desapontava. Não 
valia a pena.)

Hoje, sem pai meu, com o pai da minha filha. Na conta dos 
anos e dos dias. 

Ayrton Pereira
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Recomeço na chuva

Lily não tinha como imaginar. Naquele lugar? E depois de 
tantos anos!... Naquela noite de chuva, de cabelo e roupas 
encharcadas, correu para a loja de conveniência de um posto 
de gasolina. Era o único lugar aberto que encontrou. Ela tinha 
fugido de casa. 

O atendente, de cabeça baixa, não parece ter percebido 
sua entrada. Ainda ofegante, ela pergunta:

— Oi, moço! Será que posso ficar aqui até a chuva passar? 
Ela mal ouve a resposta. Ele levanta a cabeça e Lily o reco-

nhece e a cabeça entra num turbilhão de perguntas: Será mes-
mo? Como assim? Como é que ele tinha ido parar ali? Por quê? 

O atendente não a reconhece e não parece notar as lágri-
mas nos olhos dela. Talvez tenha achado estranho a garota sair 
correndo, afinal, continuava a chover lá fora. 

Lily foi embora sem dar satisfações. Como o seu pai um 
dia fez também, deixando-a na casa de estranhos. Fugiu dessa 
casa; foge de novo desse homem. Talvez nunca mais volte e, 
numa vida nova que imagina a partir de agora, esse atendente 
não foi e nem é mais seu pai.

Bia Cunha
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O vaso quebrado

Acordei com barulhos de coisas quebrando e, a princí-
pio, achei que fosse apenas coisa da minha cabeça. Esperei 
um pouco e, como o ruído continuou, levantei e fui à procura 
da sua origem. Enquanto me aproximava, o barulho cessou 
e passei a ouvir murmúrios confusos: “Tudo vai ficar bem, 
o pior já passou. Ninguém vai saber do que aconteceu. Eu 
preciso ser forte”. Quando entrei na sala, ela estava sozinha 
e encolhida no chão, nua. Com os olhos marejados, falava 
e repetia para si mesma: “Vai ficar tudo bem”. Grossas lá-
grimas também escorreram dos meus olhos ao ver as suas 
mãos e pernas amarradas. Numa confusão de medo e dor, 
corri à procura de algo para soltá-la e encontrei uma tesoura. 
Aproximei-me com cautela, não sabia qual seria sua reação; 
tinha medo de machucá-la ainda mais. De perto, pude ver o 
seu rosto vermelho, os olhos roxos, as marcas no seu pesco-
ço. Havia manchas por todo o corpo, sangue seco no canto 
da boca e no topo da cabeça. Sem mencionar uma palavra, 
cortei as cordas que a prendiam. A reação dela foi se retrair 
a cada toque meu, voltando a chorar: “Eu estou bem, pode 
voltar a dormir, minha querida”. Não obedeci e fiquei ali, cho-
rando junto dela, vendo desmoronada a mulher tão forte que 
havia me criado, vendo em pedaços a pessoa que mais amo. 
A minha mãe é como o vaso, agora espatifado no chão, como 
eu, ao vê-la assim. A sala, única testemunha de tudo, parecia 
ainda mais fria e silenciosa.

H. Vitória
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O doce da minha vida

Sempre que minha mãe não está trabalhando fazemos o 
que achamos divertido. E são muitas coisas: dias de sol quan-
do posso tomar banho de mangueira (sem ela gritar que fica-
rei gripada), assistir desenho, brincar na areia, dormir na casa 
da minha avó só pra comer banana frita com farinha de milho 
no café da manhã. Mas hoje o dia não está bonito, o céu está 
bem preto e começou a chover. Peço então pra comprar um 
doce pra comer vendo desenho. Vamos até o mercado do 
outro lado da cidade, parece até uma viagem. Mas é lá longe 
que tem as delícias do mundo.

Demora muito, mas finalmente chegamos. Eu vou patinan-
do, empurrando o carrinho pelos corredores cheios de comi-
da. Não quero nada disso, só o meu doce favorito. Procuro em 
todos os lugares, mas não o encontro. Olho para a minha mãe: 
o que ela vai me dar se não tiver mesmo Amanditas? Mas ela 
nem me viu. Está estranha e, com os olhos arregalados, aperta 
a minha mão. Deve ser por causa do barulho que ouvimos.

As luzes começam a piscar e as pessoas todas correm e 
gritam. De repente, as luzes apagam de vez e a minha mãe 
me pega no colo. Mesmo assim, não consigo ver nada: está 
escuro e as prateleiras são muito altas. Sinto meu rosto quen-
te. Fico com vergonha, já estou grande demais pra ficar no 
colo. Grito que quero descer, mas minha mãe não me ouve. 
Uma prateleira cai bem perto de nós. Tem muita fumaça e 
começo a chorar. De medo também. Eu e minha mãe. Mas 
ela nunca chora. 

Subimos uma escada e entramos numa sala. Não sabia 
que no mercado tinha sala. Não tem ninguém ali, só eu, ma-
mãe, um monte de caixas velhas e uma mesa enorme cheia 
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de papel. Ela sobe em uma cadeira quebrada que estava atrás 
da mesa para alcançar a janela e gritar por socorro. Tem um 
barulho muito alto, não sei se é aqui dentro ou lá fora. Dá para 
ouvir gritos, mas não vejo ninguém. Um moço de vermelho 
aparece na janela, minha mãe me pega no colo de novo e me 
passa pela abertura apertada. O homem estranho me pega e 
descemos por uma escada muito alta que fica em cima de um 
caminhão. Lá embaixo, minha tia me chama, mas não consi-
go ver nada. Tanta gente. Quando finalmente chego no chão, 
estou tremendo. Consigo ver minha tia e esquecendo que já 
sou grande, saio correndo para o colo dela. Minha mãe ainda 
está lá dentro. Alguém diz que ela vai trazer minhas Amandi-
tas. Mas ela está demorando muito. Agora não dá mais para 
ver o mercado. O que eu consigo ver é só fumaça e fogo. 

Jéssica L.
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Uma árvore de indaiá

Qual não foi a minha surpresa quando, a caminho de uma 
reunião, avisto uma árvore de indaiá. Cada vez mais só, em 
extinção, ela me remete ao passado, à minha infância. Com 
seus frutos cor de ouro, me fez lembrar de minha mãe, quan-
do ela tirava os cocos para fazer um delicioso cuscuz de ar-
roz. Eu tinha mais ou menos oito anos, e toda tarde ficava 
rodeando, ansiosa e impaciente, esperando o momento de 
finalmente saboreá-lo. 

Como sou grata à natureza.
Hoje eu também faço esse cuscuz, mas o meu não tem o 

mesmo sabor. Falta a mãe, o indaiá, falta ter de novo oito anos. 

Juluz



122

Minha querida avó Maria

No domingo passado, eu estava na calçada da minha 
casa, quando vi uma senhora que me fez lembrar da minha 
falecida avó Maria. Num dia, eu caí quando brincava de pega-
-pega e a minha avó ficou desesperada, e saiu gritando pela 
rua feito louca: Kaioooooo!

Eu dei tanta risada do jeito dela que até esqueci do ma-
chucado no joelho. Ela veio, me ajudou a levantar, me levou 
pra casa. Mas logo depois, foi a minha vez de ficar desespe-
rado e quase chorar. Lembrei que iria participar de um cam-
peonato no outro dia! Mas como, se eu estava machucado?! 
O joelho cicatrizou, houve outros campeonatos. Eu até caí 
outras vezes, mas aí a avó Maria já não podia mais acudir, gri-
tando feito louca.

Guilherme Pontes
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Pitanga, pitangueiras

Fazia muito calor naquele final de ano e algo estranho 
pairava no ar. Seria chuva ou o anúncio de mais uma noite 
insuportavelmente quente? Eu andava pelas lojas da cidade 
à procura de enfeites para decorar a pequena pitangueira de 
minha família. Parte da minha infância, ela há décadas fazia as 
vezes de árvore de Natal, tratada com dedicação e carinho 
durante o ano todo. Caminhava imaginando os dias que logo 
chegariam. Entrei numa loja e notei a promoção: compras 
acima de determinado valor davam direito a um refrescante 
suco natural. O calor fez o apelo ser irresistível e fui logo à pro-
cura dos meus adornos e enfeites para a pitangueira. Compra 
feita, de cupom nas mãos, eu agora queria meu suco. À minha 
frente, havia somente duas senhoras de cabelos brancos. Foi 
inevitável lembrar dos meus avós, de épocas saudosíssimas. 
Atendidas, as senhoras saboreavam o suco lentamente e uma 
delas se perguntava de qual fruta era feito: “Tem o sabor de 
quê, mesmo?”. Próximas de mim, não resisti: “Sabor de infân-
cia”. As idosas sorriram concordando. Para mim, as pitangas 
do suco eram daquela árvore lá de casa, que alegrou a mi-
nha infância, ora com frutos, ora decorada, à espera do Natal. 
Numa outra noite de calor infernal, bateu um vendaval que a 
arrancou, com raiz e tudo. Plantei de novo, talvez vingue. Fir-
memente enraizadas, estão mesmo as minhas recordações. 

J.P. Santiago
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A canção do cão verde

Estou ajoelhado, com o facão na mão, no meio da floresta, 
ali ouvindo, observando a vida à minha volta. De repente, o 
facão escorrega e cai; entro no rio para recuperá-lo, mas meu 
pé afunda e a bota se enche d’água. Meus cães vasculham a 
areia, eu procuro com as mãos, mas não o encontro.

Intuo um movimento na mata; ouço um barulho.
Recupero o facão às pressas e sigo as pegadas no chão 

até encontrar um chumaço de pelo verde preso a um galho. 
Não tinha a menor ideia do que podia ser aquilo. Com medo, 
decido voltar para casa.

Quem sabe o que mais poderia encontrar?
Hoje à tarde tenho uma reunião com a Paris Empreendimen-

tos Imobiliários para fechar um contrato muito importante. Dan-
do certo, ganharei uma boa comissão e talvez uma promoção 
para a filial em Hong Kong, onde espero me aposentar. 

Já não aguento mais a minha vida nessa cidade; já não me 
resta nada nem ninguém. Eu me esforcei tanto pra crescer na 
vida, mas perdi minhas relações, minha identidade... 

Sentado no banco traseiro do táxi parado no sinal, me 
lembro do sonho na floresta. O mais estranho é que parecia 
ser no passado; nele, eu devia ter uns 30 anos. Chego na rua 
do escritório e ao descer do carro, piso numa poça d’água 
e meu sapato italiano se molha por completo. Torcendo as 
meias também encharcadas, vejo um vira-lata do outro lado 
da rua. Ele até levanta a cabeça, mas desinteressado, logo vai 
embora, começa a subir a ladeira.

Um cão com uma franja verde nas costas. Será que eu de-
veria segui-lo?

Albert Green
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Uma viagem espiritual para as terras de 
palhaços, o sonho de Yoao

Conversava com um monge-palhaço, guardião da entrada 
do recinto onde o Grande Mestre-Palhaço estava. O guardião 
lhe explicava que havia apenas um requisito para adentrar o 
lugar pela primeira vez: responder a uma pergunta. De acordo 
com a resposta, receberia ou não permissão para ingressar. 

Yoao concordou e o monge-palhaço perguntou como ha-
via decidido vir ao Mosteiro Palhaço da Sabedoria HaHaHa. 
Yoao então lhe contou sobre um dia em que estava tomando 
um café num pub, sentado em uma mesa de madeira ao ar 
livre, quando um jovem se aproximou. Não tinha mais que 30 
anos de idade, mas parecia fraco e tímido; pediu ajuda: 

— Desculpe-me, eu não tenho intenção de incomodá-los. Te-
nho vergonha, mas estou sem dinheiro e a necessidade leva-me 
a essas coisas. Estou passando por um momento difícil, o que 
me trouxe aqui para pedir a sua ajuda, sua colaboração. Você 
poderia me dar algum dinheiro para comprar um iPhone? 

Aquela situação tocou tanto Yoao que, pelo resto do dia 
e por toda essa noite, ficou pensando só nisso. No entanto, o 
detonador da decisão mais importante de sua vida teve lugar 
no dia seguinte.

Dirigia e, ao parar num semáforo, ligou o rádio:
Oh, 7h20 da manhã e as notícias de saúde! Vamos conti-

nuar nossa campanha de prevenção contra a ameaça desta 
nova gripe causada pelo vírus J. Ele ataca de uma só vez, sem 
dar tempo para reagir, causando a morte em apenas 28 segun-
dos. E, o que é muito perigoso, o vírus se espalha pelo contato 
visual. Atenção: contato visual! A vacina está à venda na farmá-
cia mais próxima!
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7h25 da manhã! Seguimos agora com as notícias de trânsi-
to. Informamos que a Rua Liberdade apresentará lentidão de-
vida a manifestações e protestos contra o aumento de 400% 
do imposto pelo uso de bicicletas nas ruas da cidade. Espe-
ra-se assim que mais pessoas morram em ambulâncias, que 
não conseguirão chegar a tempo aos hospitais. Muita atenção 
então, usuários de ambulâncias! 

7h29 e, com esta manhã fria, continuamos dando as melho-
res notícias sobre coisas que você não pode resolver, mas que 
aos poucos já secam seu cérebro bem cedo neste dia laboral. 

Continuamos com as notícias econômicas e o tempo: es-
perado para esta tarde um aumento de 49% do dólar, que 
durante a noite chegará a 80%.

Naquele momento, Yoao desligou o rádio: “Algum tipo de 
apocalipse moderno chegou e eu não percebi!” Ele voltou 
para sua casa, pegou dinheiro, mochila, roupas, guardou no 
carro e dirigiu para o norte, cruzou cidades, países e conti-
nentes. Viveu muitas aventuras, conheceu pessoas extrava-
gantes e distantes. Mas, sem dúvida, o mais importante seria 
conhecer a Terra dos Palhaços e, acima de tudo, o Mosteiro 
Palhaço da Sabedoria HaHaHa. 

As palavras surpreenderam muito o monge-palhaço, que 
então permitiu a entrada de Yoao. 

No grande salão, ele logo avistou o Grande Mestre-Palha-
ço. Animado, começou a meditar como os outros monges-
-palhaços do lugar, fazendo malabarismos com bolas colo-
ridas. Após terminar, todos começaram lentamente a sair do 
grande recinto e Yoao pôde então ter uma curta conversa 
com o Grande Mestre-Palhaço. 

— Quero saber, por que eu vim a este lugar — perguntou 
Yoao. E o Grande Mestre-Palhaço, com um sorriso branco em 
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seu rosto vermelho, respondeu:
— Algumas pessoas viajam para fugir, outras viajam para bus-

car. Não sei qual foi o seu caso, mas só posso dizer que, neste 
lugar aonde você chegou, cada um de nós é um sacerdote, com 
uma única doutrina, sem qualquer dogma. Somos apenas leva-
dos pelo amor e não é preciso nada mais, porque tudo é claro 
e compreendido. Somos guardiões de um templo sem paredes 
porque nossa divindade nos ordena amar a liberdade.

Naquelas palavras Yoao percebeu uma verdade, a razão 
pela qual deixara sua cidade natal e seu trabalho de “conse-
lheiro estadual de projetos de investimento para a vivenda 
social” para então viajar pelo mundo, encontrar esta comuni-
dade-palhaço, que tanta sabedoria e alegria deu ao seu cora-
ção até o dia em que ele se casou*.

Felipe Coração de Leão

* Nota de esclarecimento do autor: Peço desculpas ao público romântico, 
mas esclareço que esta história não tem um final feliz. Repito: não é um 
final feliz. Obrigado.
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 A poltrona de Any

Any estava sentada em sua poltrona, ali no céu, solta ao 
vento. Aquele lugar era cheio de cores e cheiros que, se re-
metiam a momentos já vividos, também me davam a sensação 
de nunca haver estado ali antes. Talvez estivesse num sonho e 
acreditei mesmo que estava até que me estendeu a mão uma 
mulher de uns 70 anos com um vestido azul brilhante, sorrindo 
para mim num convite para me sentar ao seu lado. Mas como 
eu poderia subir e me sentar ali na poltrona?

Any percebeu minha confusão e fez um gesto, ainda sor-
rindo, como um aceno com as mãos, que fez descer a poltro-
na no gramado. Eu me sentei e foi a minha primeira vez numa 
poltrona flutuante, vendo tudo de um outro ângulo. Em meio 
ao nosso passeio, contei sobre os meus projetos futuros, de 
como pretendia mudar o mundo, enquanto observávamos 
os pássaros à nossa volta, o Rio Ribeira em direção ao mar, 
a mata atlântica, os pescadores em suas canoas, gente capi-
nando os bananais e até mesmo as crianças que brincavam. 
O mundo visto de cima era mesmo perfeito e todos pareciam 
bem e integrados à paisagem. No sobrevoo, o Vale se mos-
trou verde, farto de nascentes e rios, e com uma diversidade 
de pessoas e etnias. O tempo passou ligeiro, a poltrona de 
Any pousou e eu me despedi, grata pelo passeio. Mais uma 
vez ela sorriu e se foi, levada pelo vento.

Na manhã seguinte, tinha a sensação de ter resolvido to-
dos os incômodos e angústias dos dias difíceis do passado. 
Fui trabalhar, conversei com as pessoas pelo caminho, obser-
vando tudo à minha volta, li as notícias do dia no meu ce-
lular. Demorou bem pouco para perceber que tudo estava 
como antes, como antes do sonho. O mundo visto de longe 
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e do alto parecia muito melhor do que este, aqui, tão ruim; 
eu, acordada e de pés no chão. Vi a tristeza das pessoas, a 
falta de esperança e o que me fez mais mal foi perceber que 
estavam alienadas e não sabiam disso. Mas o que havia acon-
tecido? Como permitimos essa terrível mudança que nos 
trouxe um retrocesso de muitos anos? O que fazer para resol-
ver essa situação que sei que só vai piorar com o passar dos 
dias? Percebo que estava de volta à minha vida e que tudo 
que vivi com Any foi mais do que um sonho, uma necessária 
fuga. Sentei em um banco à beira do Valo Grande e pensei 
em Any e quis que o mundo real fosse aquele, visto dessa sua 
poltrona, com lugar não só para ela, mas para mim também.

Os dias passaram e ninguém veio me buscar. Retomei a mi-
nha vida e decidi seguir, com os poucos amigos que me forta-
leciam em momentos de angústia, com quem, juntos, resistía-
mos ao que estava por vir. Percebi que Any não voltará para me 
buscar. Precisarei construir a minha própria poltrona voadora.

Anisia Lourenço
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O medo antes de ser expressão 

Noite de cheia. Seja de lua. Seja de maré. Inverno quente, 
mas não naquele momento. Sensação de bem-estar da moça 
que estava prestes a recitar em um festival literário que acontece 
todo ano em sua cidade. A hora de sua apresentação se aproxi-
mava, suas pernas estavam agitadas e as mãos suavam a ponto 
de deixar úmida a ficha que preenchia para poder participar.

Não se vestia como o público ali presente. Todos usavam 
roupas mais formais e sérias, enquanto ela, uma combinação 
de jeans claro, uma regata marrom, meias com listras brancas 
e pretas e um chamativo cachecol laranja intenso.

Entregou a ficha com suas informações e depois de alguns 
minutos, chamaram-na antes que desistisse. Subiu no palco 
como se fosse a primeira vez. Passos curtos e hesitantes a leva-
ram até o centro, mantendo uma pequena distância do apre-
sentador. No pé do ouvido, ele lhe perguntou se estava boa 
a altura do pedestal. Ela respondeu que sim com a voz tímida 
e fina. E então aproximou-se mais, aos poucos, com medo de 
ser engolida pelo que estava pronta para dizer. Segurou o mi-
crofone com firmeza avistando a quantidade de pessoas que 
iriam escutá-la. Era como se lá estivessem sete equipes de fu-
tebol americano amontoados em suas cadeiras e preparados 
para o próximo touchdown.

Nervosa.
Na mente, contou dez segundos e começou a recitar. 
Leveza na voz em dois minutos. Foi o necessário para falar 

de feminismo e injustiça. Em tão pouco tempo, descreveu em 
detalhes inusitados o que muitas mulheres passam no decor-
rer da vida. “A gente cresce. Somos educadas para sermos fe-
mininas, não feministas. E no final do dia, morremos. Seja pelo 
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feminicídio. Seja pelo trabalho. A gente morre!”. Atingiu o ponto 
G. Touchdown! Incrível, os olhares a fortaleceram mais e mais, 
fazendo com o que a autocrítica fosse se desmanchando.

A forma como se expressava permitiu que todo o nervosis-
mo fosse arrancado do seu peito para longe daquele lugar de 
fala, sem se abalar. Os braços e mãos em harmonia com o res-
tante do corpo, sincronizados. No ar, ainda que calmo, dese-
nhou a “Noite Estrelada” de Van Gogh. Há quem diga que suas 
mãos estavam elétricas, tamanha a adrenalina do momento. 

Uma pausa curta. O olhar firme. E um grito de guerra, de 
punho erguido: “MARIELLE, PRESENTE!’’.

Terminou.
Ali. Em poucos minutos, se tornou infinito o seu interior. 

Compartilhou a sua experiência com o mundo controverso e, 
no final, entendeu que, por ser mulher e negra, deve estar no 
seu devido lugar: o palco.

Kelly Cena
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Anexo: HQ
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Criado em 2013, o FLI - Festival Literário de Iguape tem 
como fio condutor o desdobramento das noções de Ter-
ritório e Identidade, combinação que parte do autorre-
conhecimento do evento em um Vale do Ribeira polo de 
resistência estética e política. Tal resistência liga-se ao fato 
de que esse território, enquanto campo simbólico de cons-
tituição do sujeito, produz corpos históricos carregados de 
costumes, tradições, defesas e meios de escuta. Para tanto, 
a plataforma itinerante da 7ª edição do Festival, composta 
por oficinas de criação literária coordenadas pelas escri-
toras Angélica Freitas, Cidinha da Silva e Eda Nagayama, 
resultou neste Futuro e Memória – Escrevivências do Vale 
do Ribeira, obra que reúne textos de escritores de Cajati, 

Cananéia, Eldorado, Iguape, Itaoca, Registro e Ribeira.

Gestão Realização
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