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Introdução 

 

Em Anna Kariênina, Tolstói escreve que “se há tantas cabeças quantas 

são as maneiras de pensar, há de haver tantos tipos de amor quantos são os 

corações”. O foco deste texto não é sobre literatura russa e seus icônicos 

romances, mas vai valer um gancho. Em meio a pandemia da COVID-19, a 

realidade se pinta num mosaico de ansiedades, medos e pequenas esperanças 

para o futuro. Há quem diga que qualquer escapismo é valioso, e que aliviar o 

peso da vida não é nenhum luxo, mas sim uma necessidade. Praticar yoga, 

assistir séries em streaming, ousar receitas novas na cozinha ou então se 

dedicar em qualquer forma de afeto. A questão é que se há várias formas de 

se trabalhar uma paixão quantos são os sentimentos — e vivemos num 

turbilhão deles —, o Concurso Rasuras me mostrou que há tantos tipos de 

paixões engenhosas quantas são as possibilidades de executá-las. E isso quer 

dizer alguma coisa. Distância social, corpos enclausurados e mentes 

desgastadas: nada disso foi capaz de frear o ímpeto de pessoas dispostas a 

vencer limites em nome de algo maior. Articulados sob a disciplina de 

Empreendedorismo Criativo, os estudantes de Escrita Criativa da PUCRS 

encabeçam esse projeto caoticamente bonito, cuja origem sempre se dá na 

troca de ideias e no rico choque de visões, numa efervescência humana que 

ultrapassa as telas dos computadores e as janelas do Zoom. Resultado de uma 

paixão coletiva, isso me diz uma coisa. Há algo de forte na Literatura. 

Aqui reunidos, os textos finalistas e vencedores representam muito 

mais que a qualidade literária ou a inventividade criativa pelos quais são 

expoentes — aliás, os parabenizo por isso. Protagonistas deste livro concebido 

numa época que beira ao absurdo, esses textos são sinônimos de fôlego. 

Fôlego para acreditar. São motivos para respirar a criação e deixar um pouco 



de lado a estranheza da realidade. Porém, há de se imaginar que alguns deles 

possam falar dessa mesma estranheza: está tudo bem. A Literatura não precisa 

ser um mergulho cego; ela funciona melhor enquanto viagem consciente. Ela 

está aqui para reforçar tudo o que é humano, e que, por meio de monitores, 

softwares e redes digitais, estamos tentando manter com o máximo de 

sanidade e carinho possíveis. Ela está aqui como um lembrete singelo de que 

carregamos um coração. Um coração que, em condições ideais, bate setenta 

vezes por minuto. Talvez algo ideal não há, e a própria Literatura esteja aqui 

para lembrar que é tudo plural. Você, que lê essa introdução, que tal entrar de 

cabeça e começar a pulsar não-sei-quantas-linhas por minuto? Aí, quem sabe, 

você possa ler este livro, ler Guerra e Paz do Tolstói e vários outros títulos, e 

encontrar uma bela companhia para esses tempos difíceis.  

 

Ricardo Holsback 

Estudante 
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O boi (Henrique Schlickmann) 
1º lugar 

                                            

Alguém aqui sabe como chamar um boi? Quando tinha dez anos 

ganhei um bicho de presente. Meu pai disse que meu tio tinha me dado, só que 

eu nunca podia ver, ficava na fazenda do vô e meu pai não queria me levar lá.  

Era tudo homem no interior, largos, falavam alto do tamanho dos pés 

e picas. Os bois eram fechados por duas retas de cerca e uma floresta de 

eucaliptos cheia de espinhos. Uma vez peguei meu tio chorando lá no meio, 

perguntei para ele se aquele trabalho todo era promessa, mas ele disse que 

não.  

Tentei descobrir como chamar os bichos, se assobiava me rodeavam 

as serpentes, se latia tinha que correr da cachorrada de caça e se batia palmas 

acabava por espantar o gado. Descobri que o gado também pulava e derrubava 

cercas, mas que ficava preso na lama do pasto, que no fundo era poça da merda 

encharcada pela chuva.  

Por anos fugi de bois, cobras e cães. E fingi que nunca tinha visto 

coisa tal. Mudei para a capital, decorei o nome dos carros e das marcas, mas 

não consegui superar o cheiro, não sabia se era de couro curado ao sol ou do 

sangue que secava no chão. Os anos passaram, o boi também cresceu e por 

algum desejo aprendeu a invenção das línguas. Ninguém sabe como isso 

aconteceu, porque até onde se conta o dom do ajuntamento de letras era 

guardado na gaveta trancada do bibliotecário do colégio.  

Os bois, agora espertos, mataram meus dois tios numa tarde, um chifre 

entrou pelo cu de um deles e arrebentou saindo pelo umbigo, minha vó me 

contou isso sussurrando, com medo que alguém ouvisse e inventasse sobre a 

macheza do falecido. Fui no outro dia para a fazenda.  



Perto do açude os bichos rodeavam umas pedras e berravam alto, 

tentei me aproximar e entender seus palavreados, entendi algo sobre tradição 

e guerra, na língua deles era uma palavra só. Também descobri que estava 

proibido lamber a gengiva e que naquela noite iriam tomar a casa.  

Corri de volta e contei a minha vó, tentei convencer ela a ir junto 

comigo para a cidade, fazer nova vida, deixar para lá essas coisas que não 

rendem futuro. Ela não quis, ela morre ali, ela disse. Eu não sei contradizer 

ela, nunca emendei uma palavra dela, então preparei a casa, preguei tábuas 

nas portas e janelas, soltei os cachorros de caça, tranquei tudo e entrei pra 

dentro com a vó. Ela me perguntou se me importava de rezar um terço, ela 

sabe da minha descrença em cruzes então o pedido veio um pouco 

envergonhado, eu rezei com ela.  

Era já umas nove horas, sei porque olhei no relógio, quando começou 

um barulho de casco na brita lá fora, os bois vieram, começou então uma 

bateção de porta e janela, as tábuas chacoalhando, estalando, batida, coisa 

caindo, minha vó berrando, os bichos mugindo, estalo, minha nossa senhora 

mãe de deus, arrombaram uma janela, puta merda, meu deus nos abençoa, um 

berro do bicho, um berro da vó, creio em deuspai nosso senhor, um gado bem 

gordo pulou para dentro da sala.  

Ele me encarou bem feio, nessa altura olhei para a vó e ela tinha se 

mijado e tava correndo para dentro do banheiro, lá ela se trancou. O bicho 

continuou me olhando. O que tu quer bicho ruim? Eu disse isso meio no susto, 

mas o pior mesmo foi quando ele me respondeu: Cadê o seu 

Orlando?  Orlando era o meu pai, só não entendi naquele momento o que um 

boi poderia querer com ele, mas de qualquer maneira meu bom pai tinha 

morrido já fazia anos, o coração tinha explodido, minha tia disse que a culpa 

era minha, já que o que andava deixando ele nervoso era saber que eu tinha 



começado a fumar droga na cidade, coisa que era só uma meia verdade; pois 

só fumei umas 4 vezes, sem nunca pegar muito gosto. 

De qualquer modo quando contei que Orlando era meu pai e que tinha 

falecido o bicho se desarmou. Veio mais para cima de mim, agora era eu que 

já tava para me mijar, mas então ele me lambeu a cara e me chamou de irmão, 

depois pediu para eu me sentar que iria contar o mal entendido. Para encurtar 

a história, o que sucedeu é que o boi era filho de meu pai e também meu irmão, 

antes de papai se ir ele sempre vinha para casa da vovó e trazia presentes para 

seu filho no curral, até por isso deve ter me dito que o bicho era um presente 

para mim, então tinha desculpa. O problema era que já fazia anos que não 

aparecia visita, então meu irmão tinha se enervado e feito todo esse escarcéu 

para chamar a atenção do nosso pai, que ele não sabia estar morto. Mas agora 

já tinha se acalmado. Só achei curioso que o animal não chorou nem se 

entristeceu em saber da sua condição de órfão, não perguntei, mas desconfio 

que seja questão dessa religião deles.  

Quando minha vó saiu do banheiro e soube de toda a história tratou 

de fazer uma boa janta para os bichos e também começou a deixar meu irmão 

dormir dentro de casa, assim fazem companhia um para o outro e vivem sem 

desentendimento. Na verdade ela tem é ficado mais feliz, já que desde a morte 

dos últimos filhos, ela queria que algum neto vivesse mais junto dela.  

 

  



A boneca (Thaís Maciel Barros) 
2º lugar 

 

Segurei a boneca em meus braços curtos, apoiando sua cabeça dura 

na dobra do cotovelo para melhor suporte. Meus dedos gordinhos 

tamborilaram pelo plástico de seus pés, apertando–os, pinçando–os com as 

unhas grandes demais e sujas de terra. Aquela boneca era cara – minha mãe 

devia ter gastado uns 300 reais ao comprá–la, pois a mesma piscava os olhos, 

bebia água, chorava e fazia xixi. No começo, eu gostava da boneca. Gostava 

demais, até como se fosse minha própria filha. Mesmo quando criança, eu 

gostava de crianças. Se me pusessem como irmã–mais–velha–temporária de 

alguém mais novo para que nossos pais pudessem conversar sobre suas vidas 

superficiais e vazias, eu fazia o meu trabalho com maestria. As crianças me 

adoravam, mesmo eu também sendo criança. 

Mas algo mudou. 

Com a boneca em mãos, ouvi–a chorar e quis que parasse. Dei água 

para ela, limpei seu xixi, mas ela não parou, então desliguei sua bateria, 

irritada. Eu não queria mais ser a mãe daquela boneca, pois ela era muito chata. 

Insuportável! Joguei–a de qualquer jeito no chão, de modo que, se minha mãe 

tivesse visto, teria gritado comigo, e deitei na cama de barriga para baixo. 

Como do nada o meu amor incondicional pela minha filha havia se 

transformado em ódio? Tanto ódio, que meu sangue fervia e eu podia ouvir 

meu coração palpitar nas orelhas. Pensei no carinho que minha mãe tinha 

comigo, em como ela me punha para dormir toda noite escorregando suas 

unhas levemente pelas minhas costas lisas e infantis, em como ela me levava 

a peças de teatro para conhecer a Branca de Neve e o Aladdin todo domingo. 

E então, sem ser chamada, a memória daquela mesma mãe segurando meus 

pulsos pequenos com força, trancando–me no quarto enquanto eu me debatia 



em pânico, arrancando os próprios cabelos e andando trôpega pela casa 

enquanto me chamava de palavras que eu não podia repetir, veio. Meu pobre 

cérebro ainda não completamente desenvolvido não sabia interpretar aqueles 

sinais tão confusos. Ter filhos era amar ou odiar? Talvez fosse os dois. Ter 

filhos era cuidar ou maltratar? Não tinha como ser os dois! 

A boneca ainda estava estatelada no chão, contorcida em uma posição 

que, se fosse um bebê de verdade, provavelmente estaria morta. Uma raiva 

imensa me subiu. Eu odiava aquela boneca. Nunca havia me arrependido tanto 

de pedir algo de aniversário como me arrependia dela. 

“Vamos fazer assim”, minha mãe havia sugerido. “Você para de 

chupar o dedo e eu te dou uma boneca de aniversário, qualquer uma que você 

quiser!” 

Ela fez um quadro com cartolina vermelha, desenhou cuidadosamente 

no mesmo uma espécie de calendário e foi contando quantos dias eu ficava 

sem chupar o dedo. No dia do meu aniversário, com mais de 30 estrelinhas 

douradas no calendário, ganhei o presente tão esperado no meio da minha 

festinha. Não vou abrir agora, pensei. Tem que ser especial. Esperei que todas 

as minhas amigas (nada de meninos, porque eca!) chegassem para 

ritualisticamente desembrulhar a boneca. Eu queria que elas compartilhassem 

aquela vitória comigo, e queria que vissem que eu tinha sido capaz de cumprir 

minha grande responsabilidade de não deformar minha arcada dentária com o 

dedão. Nenhuma delas pareceu particularmente animada pela revelação, e 

logo mais me vi sozinha com a boneca de 300 reais enquanto elas brincavam 

de pique–pega embaixo do bloco. Senti vergonha por ter aquela idade e ainda 

brincar de boneca – e essa foi a primeira vez que senti raiva da minha filha. 

 Levantei da cama determinadamente. Marchei com passos pesados até 

a boneca, peguei–a pela mão plastificada e a balancei, querendo torturá–la. 

Peguei uma tesoura, daquelas de escola mesmo, pois eu não podia usar 



tesouras de adulto, e abri seus lábios de silicone com o metal da mesma, 

cortando–os em pedacinhos. “Cala a boca, cala a boca!”, uma voz retumbou 

em minha mente. Queria que ela calasse a boca, e ela nem estava chorando. A 

boneca era chique, mas ainda era uma boneca, portanto não tinha língua. Mas 

tudo bem, eu me orgulhava da minha imaginação fértil – e com toda a maldade 

do mundo, cortei sua língua imaginária, querendo que a boneca sofresse e 

chorasse. Mas ela estava desligada – e era boneca, não sentia dor –, então 

continuou em silêncio quando meu coração começou a acelerar de forma 

preocupante, e minha respiração já não mais cumpria o seu papel de me manter 

viva. Ao contrário, parecia querer me matar. Caí de joelhos. Como eu 

conseguiria criar sozinha uma filha que me causava tanto ódio? Então lembrei 

do meu pai, que fechava a porta do quarto quando minha mãe chorava, que 

me levava para passear quando minha mãe gritava, e desejei também ter 

alguém para proteger a boneca de mim. Ela precisava de proteção, senão eu 

poderia matá–la. Eu sabia que era capaz! 

Mas eu estava sozinha, e cabia a mim mantê–la viva, assim como era 

o papel de qualquer mãe. A culpa me inundou. Eu era horrível. Eu era uma 

péssima pessoa, uma louca, e não havia cura para o meu tipo de insanidade. 

Eu era uma das mais vis e crueis mães do mundo, não merecia aquela boneca, 

e quis chupar o dedo, mas não o fiz. Eu nunca mais iria ligar aquela boneca. 

Como poderia, depois de tratá–la tão mal? Peguei–a com a ponta dos dedos e 

abracei–a fortemente, soluçando de tanto chorar. Pedi mil desculpas, afaguei 

sua cabeça careca, passei a mão em seus lábios rasgados. Não existem palavras 

para descrever a tristeza que me inundou, a culpa que me corroeu e a satisfação 

velada que eu havia sentido ao machucar minha própria filha. 

Levei–a para o quarto de brinquedos, abri a última gaveta e a pus 

naquele lugar confinado. Pedi desculpas mais uma vez, e com pesar, disse: 

“Eu te amo. Mas não gosto de você.” 



Era seu funeral, e fechei a gaveta sabendo que minha única filha havia 

morrido. Aquele foi um dos primeiros momentos em que senti que não havia 

chances de Deus me perdoar por tanta crueldade. Ao passar da vida, vários 

pensamentos egoístas e desumanos me vieram como assaltos armados, mas 

nunca segui esses impulsos malévolos, nunca me permiti mostrar aos outros 

como eu sentia raiva e como eu me imaginava enfiando as mãos em seus peitos 

para arrancar seus corações, desesperada para ver com os próprios olhos o que 

havia de diferente neles que os permitia ser pessoas boas.  

Ser uma pessoa ruim, então, sempre me foi algo extremamente 

pessoal, enquanto meu amor por crianças sempre foi público. Mas ninguém 

sabia o que eu era capaz de fazer. Talvez nunca viriam a saber, pois eu não era 

verdadeiramente capaz. A boneca sem nome foi doada, nunca mais a vi. Mas 

me veio uma irmã, um primo, uma sobrinha, uma afilhada, nunca um filho. O 

impulso selvagem de apimentá–los continuava no fundo do estômago – e se 

eu os empurrasse do parapeito? E se eu me jogasse?  

E foi assim que os “e ses” viraram uma coleção. 

O pior de todos, porém, era o e se eu tivesse uma filha e ela visse em 

meus olhos a cólera que eu vi nos olhos da minha mãe? 

“Nossa família é amaldiçoada”, mamãe havia me dito há muitos anos. 

“As mulheres têm gene defeituoso. A gente não funciona bem”, continuou e 

cutucou a própria têmpora duas vezes. 

Eu sabia que, assim como minha mãe, eu amaria a minha filha com 

todo o meu ser. 

Mas também sabia que, tão intensamente como, eu jamais – sob 

hipótese alguma – gostaria dela. 

  



O derradeiro trabalho (Ednei 

Pedroso dos Santos) 
3º lugar 

 

Venho até vocês contar como se deu meu primeiro e único encontro 

com o Sr. Phillips, e como esse evento foi decisivo para me marcar para 

sempre e findar, de vez, com os negócios da família. Preciso, antes, dizer que 

não sou ninguém em especial, e que o trabalho que me foi ensinado pelo meu 

pai e, antes disso, passado a ele pelo meu avô, tampouco o era; dessa forma, 

seu desaparecimento não fará tanta falta ao mundo, além do simples padecer 

de uma tradição laboral em uma linhagem que muito provavelmente se 

encerrará em mim, um solteiro convicto. O fato é que venho de uma família 

de mestres colchoeiros, peritos na arte de projetar e construir colchões de 

razoável qualidade em uma sociedade que, cada vez mais, dorme menos. Digo 

razoável porque, com a filosofia, formação que escolhi para complementar 

meu entendimento da vida, aprendi que o máximo e o mínimo são armadilhas 

do senso comum e, dependendo da perspectiva filosófica que se escolhe, 

virtualmente inexistentes. Isso posto, não haverá muita catarse no término 

desse relato e creio que seu real valor estará na ordem dos acontecimentos e 

de como esses me levaram a decidir pelo fim da minha atividade. 

Meu encontro com o Sr. Phillips foi marcado para as 15h, na sua 

própria residência. Como de costume, cheguei cinco minutos mais cedo e 

observei, por entre as lanças do portão enferrujado, aquele sobrado antigo, 

encrustado no meio de três enormes prédios em uma avenida de grande 

movimentação do centro da cidade. Olhei para o céu e calculei que a luz do 

sol jamais tocaria o telhado daquela casa em qualquer momento do dia, como 

se a noite eterna fosse seu castigo por impedir o avanço do progresso.  



Antes de eu apertar a campainha, alguém surgiu na porta. O queixo 

protuberante apareceu primeiro na penumbra, depois o nariz adunco, as 

orelhas grandes e, por fim, a testa ampla que terminava em cabelos 

metodicamente penteados para o lado. Era o Sr. Phillips, arrastando suas 

pantufas pretas de couro, enquanto tentava esboçar o sorriso cordial e tímido 

de uma boca rasgada a estilete. Não devia ter mais de 50 anos, mas se movia 

e se vestia como se estivesse às vésperas da senilidade. O homem abriu o 

portão e me estendeu uma mão enorme, e seu aperto era tão gelado que, por 

um momento, duvidei da condição de pessoa viva do meu empregador. 

Minha missão naquela casa era orçar a reforma de um colchão que, 

segundo o Sr. Phillips, tinha quase 100 anos e era uma herança de família. 

Preciso dizer:  vocês ficariam surpresos em saber como é comum esse apego 

emocional que os colchões produzem em certas pessoas, principalmente 

alguém de hábitos como parecia ser o Sr. Phillips. Uma vez entrando no 

sobrado e aguardando–o ajeitar as coisas para que eu pudesse subir ao quarto, 

não tinha como não pensar que tudo ali naquela sala – e muito certamente 

naquela casa – era fruto de hábitos peculiares e herança de família: móveis 

que pareciam brotar do chão, iluminados pelas luzes amareladas de um par de 

abajures gêmeos ovais; quadros representando igrejas demolidas, enseadas 

mortas e casebres isolados em montanhas frias; enfeites com motivos náuticos 

decorando prateleiras de mogno; e um rústico pedestal de livros com o que 

parecia ser uma grande bíblia fechada, faziam do aposento um santuário de 

objetos lúgubres, que amornariam os ânimos da criatura mais ferrenha. Como 

eu suspeitava, a casa era desprovida de luz natural, como se o vazio fosse a 

única certeza por trás das cortinas. E o silêncio, quebrado apenas pelos meus 

passos no assoalho, abafava qualquer tentativa do mundo exterior de sinalizar 

sobre sua existência.  



Naquele instante de torpor, tive meu primeiro calafrio ao perceber o 

animal de estimação do Sr. Phillips do outro lado da sala, olhando para mim 

com o focinho em chamas: era um cachorro de aspecto mestiço entre um galgo 

inglês e um rottweiler, negro como a noite e tão desproporcional que poderia 

ser confundido à distância com um cavalo. Seu rosnar era como o ranger de 

portões malditos e, se não fosse pelo Sr. Phillips a me garantir que o cão era 

manso e logo me chamando para o andar superior, provavelmente eu teria me 

evadido naquele momento e ainda hoje seria um mestre colchoeiro. 

Adentrando o quarto, senti o vento gélido de três aparelhos de ar–

condicionado refrigerando o recinto. O Sr. Phillips me emprestou um casaco 

e disse que a temperatura se mantinha daquele jeito para a conservação dos 

móveis. Ao contrário de mim, que batia os dentes entre névoas provocadas 

pela minha respiração, o dono da casa parecia confortável, de roupão e pijama 

de tecido fino, empunhando uma xícara de chá. Estava sentado ao lado da 

cama, em uma mesa adornada com uma máquina de escrever, e me observava 

com curiosidade inquietante, enquanto eu analisava a cama vazia e seu 

colchão.  

O Sr. Phillips não estava mentindo quando disse que o colchão era 

antigo: um remanescente de um colchão Sealy adaptado com molas, 

esparramado em uma cama Luiz XV, e que estava afundado do lado direito. 

Comecei olhando embaixo da cama para ver se os estrados estavam 

abalroados, mas dei de cara com o breu absoluto, um abismo de trevas tão 

niilistas que seria impossível de reproduzir fora de um laboratório. Me senti 

nauseado com toda aquela escuridão e com o ar glacial e asséptico que me 

subia pelas narinas. Imediatamente, tentei quebrar o mal–estar com uma 

conversa amigável. 

– O que o senhor faz da vida, Seu Phillips? – perguntei, enquanto 

tateava a cama por baixo e tentava não olhar para ela. 



– Sou escritor – respondeu o Sr. Phillips, sorvendo o chá com pretensa 

classe britânica. 

– Que interessante. O que o senhor escreve? 

– Eu escrevo o que a alma humana não consegue perscrutar, o que a 

humanidade não tem conhecimento e maturidade para compreender. Desbravo 

algo que é mais antigo do que o próprio mundo e cuja face, tão profana e 

maravilhosamente hedionda, gelaria o sangue, moeria os ossos e retorceria a 

alma de qualquer mortal à completa insanidade em um simples vislumbre. 

Após ouvir uma descrição tão eloquente e com tantas imagens, 

presumi que o Sr. Phillips era algum tipo de poeta. Quando me levantei para 

tentar remover o colchão e continuar a conversa, ouvi uma respiração sibilante 

vindo de cima da cama. Naquele breve segundo que fica entre o que vemos de 

canto de olho, o que o cérebro assimila e o que a imaginação reconhece, 

percebi um vulto esparramado no colchão e torci, com todas minhas as forças, 

que fosse o cachorro ou a ilusão de uma ótica afetada pela escuridão. Não era 

nenhuma das duas coisas. 

A forma nebulosa capturada pela minha visão angustiada era 

humanoide, mas de forma alguma humana: não há como se referir ao que vi 

sobre o colchão senão como algo concebido sob a forja do mais profundo 

horror, e a única coisa que ouso descrever para vocês sobre aquele ser ignóbil 

é que ele, ela ou aquilo, tinha os olhos invertidos. Quando tentei me afastar de 

tal pesadelo, algo debaixo da cama agarrou meus pulsos, me puxando para 

junto da figura nefasta. E o desespero definitivo, aquele que reduziu minha 

esperança de não estar diante da mais absoluta estranheza, foi quando percebi 

que se tratava de enormes tentáculos, álgidos, tenazes e úmidos como os de 

um ente marinho, grudados nos meus braços. Fechei os olhos e gritei, mas 

nenhum som saiu da minha garganta. 



Não tive dúvidas de que estava no inferno, e que meu diabo particular, 

o Sr. Phillips, divertia–se entre gargalhadas e goles de seu chá. Senti que era 

um daqueles momentos nevrálgicos que ocorrem uma ou duas vezes na vida, 

quando a ação seguinte pode ser a diferença entre permanecer respirando ou 

aceitar o abraço da morte. Entre a coisa em cima da cama e a coisa embaixo 

da cama, apoiei minhas mãos no chão, reuni o pouco vigor e discernimento 

que ainda me restavam e dei um poderoso coice em quem eu achava que estava 

pintando aquele quadro grotesco, o arquiteto responsável por toda aquela 

loucura: chutei o Sr. Phillips e fiz seu chá voar pelos ares. 

O ser diabólico no colchão emanou um urro de dor. Os tentáculos 

afrouxaram as amarras e liberaram meus braços por segundos preciosos. Com 

a criatura abjeta se contorcendo no colchão, o Sr. Phillips se recuperando do 

golpe e o cão infernal postado à porta, não tive dúvidas sobre aproveitar a 

chance e saltar pelos vidros da janela, aterrissando pesadamente no chão de 

terra batida do pátio. Olhei uma última vez para a neblina saindo da janela do 

segundo andar e saí daquela propriedade, mancando e sangrando, para nunca 

mais voltar, nem para buscar minhas ferramentas de volta, nem para devolver 

o casaco do Sr. Phillips. Algo me diz que tive sorte e que outros, antes de mim, 

foram menos afortunados. 

Depois do episódio, decidi nunca mais trabalhar com colchões, para 

não cometer o deslize de perturbar qualquer ser sobrenatural aprisionado entre 

suas camadas. Aliás, aboli meu contato com esse objeto, inclusive, na minha 

vida pessoal, pois prefiro lidar com os fantasmas dos meus antepassados a 

passar pela mesma situação novamente. Hoje, durmo em redes e, entre um 

balançar e outro, me pergunto o que Bauman, Schopenhauer ou Tomás de 

Aquino diriam sobre isso: chego à conclusão de que não diriam nada, afinal, 

estão todos mortos. 

  



Retrato ambíguo (Vinícius Utz 

Pessota) 
Menção Honrosa 

  

Carlos se perguntou o que diria, afinal, à professora. Tinha de ser algo 

um pouco mais convincente que a realidade... a verdade não faria bem algum 

naquele caso. “Perdi o prazo do trabalho por ter pensado em Maria o dia 

inteiro”. Repetiu a frase ao murmurar, medindo o peso das sílabas com a 

língua e crispando os lábios ao ponderar o sussurro. Imaginou o rosto da 

professora da escola a sua frente, o inevitável franzir do cenho, a expressão 

estúpida que ele teria no rosto ao dizer aquilo em frente à escrivaninha. É fato, 

teria de mentir. 

Tarefa difícil. Por acaso não conheciam esses mestres, do alto de suas 

cadeiras de madeira e com gizes em punho, o quão complicado era 

administrar, naquela idade tenra, o peso sufocante de um primeiro amor?  

Maria, vogais abertas explodindo no vento, saltos e giros sobre a 

corda, olhos úmidos a lhe abraçar. No caminho que às vezes fazia até a praça, 

já pensando difusamente nos passos que tomaria por entre o serpentear das 

estradinhas que saíam das árvores, vinha–lhe sempre a vontade de passar mais 

uma vez por sua casa. E por mais que sempre soubesse por que tomaria essa 

decisão, achava–se sempre indeciso no momento derradeiro de direcionar à 

direita os pés e trilhar aquela passagem estreita por onde via, em flashbacks, 

o rosto sorridente de seu amor envolto pelo nevoeiro da lembrança.  

Estava decidido. Ao sair da aula... 

– Carlos 

Ao sair da aula iria até lá, não importava o quanto seus colegas rissem 

pelas costas, mesmo que... 



– Carlos, já terminou de escrever o despacho? Tenho que levar ele pro 

chefe ler e assinar. 

Professores estúpidos. Deviam entender sua situação. A professora de 

português, essa então já estava com o emprego por um fio. Talvez não durasse 

até o fim do Ensino Médio. Outra pessoa que não durou até o fim foi o colega 

do Rio de Janeiro, Gustavo ou Marcos? Ficou um ano, todos na sala previram 

sua saída. Inclusive o João... 

– Ô Carlos, me dá isso aí, faz um favor. 

Num sobressalto, Carlos distinguiu o vulto do colega de trabalho 

impaciente a seu lado. Entregou–lhe os papéis. Fitou longamente o café sobre 

a mesa, ao lado do computador. O burburinho usual da repartição confundia 

os ouvidos, mas, depois de alguns anos de trabalho, era bem possível se 

acostumar. Qual comentário ácido sairia por detrás dos dentes da professora 

de artes ao vê–lo ali, em uma cabine com os dedos das mãos cruzados sobre o 

colo? Carlos juntou as sobrancelhas. Conjurou os cabelos loiros da figura 

velha e tentou imaginar suas palavras, algo como a falta de criatividade ou o 

quão ruim era o trabalho burocrático. Uma coisa do tipo. Suas aulas eram nas 

terças e ela costumava ter uma implicância com Lucas, seu melhor amigo 

ainda dos tempos do basquete. “A semana de arte moderna foi...” 

– Carlos, estamos indo almoçar ali no restaurante da esquina pra pausa 

do almoço. Se você sair por último, tranca a porta e puxa a grade do vidro. Se 

é que você ainda está aí. 

Há quanto tempo acabaram seus anos de colégio? Uns seis, sete anos? 

Nunca mais ouviu falar das professoras. Provavelmente haviam sido 

demitidas. Lucas, esse havia encontrado um emprego em uma empresa 

próxima, não? Lembrava de ter conversado com ele muitos meses atrás. O ex–

colega enturmou–se rapidamente na nova faculdade, recebeu logo uma 

proposta de emprego. Carlos não cultivara muitas amizades desde então. 



E Maria. Empertigou–se ao lembrar de Maria. A silhueta veloz sobre 

o verde do gramado nas aulas de ginástica. Poderia ter emendado a situação 

entre os dois. Naquela tarde, poderia ter dito outras coisas além das quais 

falou, e ficariam juntos apesar do ciúme daquele aluno dois níveis abaixo dos 

seus. Que houve com ele, a propósito? Se formou um ano atrás, pelo que 

parecia. Administração. Viu–o na foto com o canudo vermelho sob o punho 

fechado, triunfante. 

Carlos resolveu–se. Diria a Maria, naquela longa tarde, o quanto 

errara. Após isso, daria um forte beijo em suas bochechas e os dois 

permaneceriam juntos pelos últimos anos da escola. Ririam juntos no parque 

domingo após o almoço, falariam bobagens sob um gentil pôr do sol, 

gastariam o tempo inútil de seus últimos anos de sossego a fofocar por entre 

as mochilas e passar em claro a madrugada. Sentariam juntos em meio ao 

sorriso zombeteiro dos colegas, sorrindo eles mesmos ao se darem as mãos 

por debaixo dos moletons, comentando sobre provas e o desconhecido porvir, 

até se abeirar  o crepúsculo no qual as meias de seus pés enamorar–se–iam por 

entre cobertas e ele vislumbraria, do breu  da noite, o amanhecer em pétalas 

desabrochar das maçãs daquele rosto. E quando o futuro galopante chegasse, 

de feição incerta e borrões por braços, com o prumo de quem descerra todo 

devaneio, teria ele a sua frente um belo quadro de passarinhos. 

  Com um meneio da cabeça, Carlos afastou os pensamentos e se 

levantou da cadeira giratória. A seção ficara vazia pela pausa. Alguns 

telefones tocavam ao fundo, seus chamados reverberando sem resposta. 

Papéis foram deixados soltos pelas mesas separadas em pequenos cubículos e 

revoavam agora sibilantes ao ritmo do vento que adentrava pelas janelas. 

  “Ou saio logo ou perco o horário de almoço” — o quão engraçado 

seria se, repentinamente, Lucas aparecesse no meio da refeição. Imaginou se 

ele por acaso ainda usava o mesmo penteado de adolescente.  



Pensando nisso, agarrou sua maleta e pôs–se pronto para sair. 

Percebeu, repentinamente, que não sabia mais onde Maria morava desde que 

ela se mudara de cidade. Casou–se com um homem que conhecera na 

universidade depois de uma breve amizade. Formou–se. Seguira a vida. 

Trabalhava agora em um tribunal da capital. O nome do marido ele não 

lembrava. Recordava de ter lido as felicitações pela festa dos dois em alguma 

rede social. Era uma casa grande, a julgar pela imagem, jardins ao fundo. 

Tinham filhos? Parece que sim, ela ganhara o primeiro um mês atrás, Carlos 

havia–o visto por uma foto pela internet. E o bebê, tal como a mãe, possuía 

uma certa interrogação nos olhos. 

Ao estender a mão para finalmente desligar o computador, avistou, 

sem intenção, sua face barbada a fitar–se no espelho amplo à frente. Sobre 

seus cabelos refletidos no vidro, o relógio de parede da repartição ressoava 

pela sala vazia o tique–taque estridente dos ponteiros.  

Antes de sair, de casaco sobre o cotovelo, hesitou: O que diria, afinal, 

a Maria? 

  



Centelha (Gustavo Flores Pedroso) 
Menção Honrosa 

 

Uma das primeiras lembranças que tenho de meu pai é de muito cedo. 

Eu tinha três ou quatro anos de idade e estava na garagem da nossa casa. Ele 

estava em pé e sem camisa, na frente do capô do nosso antigo carro – um fusca 

amarelo modelo Itamar 95. Meu pai pediu alguma coisa e mamãe alcançou 

uma ferramenta. Depois de alguns momentos, juntou dois fios que estavam 

em suas mãos e faíscas surgiram. Não lembro o que ele estava tentando fazer, 

mas assim que elas apareceram ele me olhou e sorriu. Foram necessários 

alguns anos para que eu entendesse o significado desse momento. 

Eu era muito novo para frequentar a escola naquela época, então 

passava a maior parte do tempo em casa. Hoje em dia eu mal vejo meu pai. 

Ele me acorda cedo todas as manhãs para tomarmos o café. Chego na cozinha 

e ele já está vestindo o terno que usa para trabalhar. Quando termina seu café, 

dá um beijo em nós e sai.  

É mamãe quem me leva ao colégio todos os dias. Tenho aula pelas 

manhãs, almoço na casa da vovó (que fica pertinho da escola) e faço diversos 

cursos à tarde – inglês, espanhol, violão e programação. Raramente tenho 

algum dia livre. Sinto falta daqueles tempos. 

Geralmente chego em casa depois do meu pai. Todos os dias o 

encontro na garagem, mexendo em alguma coisa, livros espalhados pelo chão, 

caixas e mais caixas de ferramentas abertas. Ele sempre está consertando 

alguma coisa na garagem – que há muito tempo perdeu sua função de guardar 

nossos carros. Virou sua oficina particular. É ali que eu o encontro para 

conversar, para contar como foi meu dia ou qualquer coisa do tipo. Cozinha e 

garagem, manhã e noite. É onde nossa relação se acomoda dentro de casa.  



Ontem eu estava cansado e com dificuldades para terminar uma 

redação da minha aula de Português e Literatura. Era para escrever uma 

resenha sobre algum filme de faroeste que vimos em aula. Cheguei em casa e 

logo fui para a garagem pedir ajuda ao meu pai. Ele me olhou rapidamente e 

disse que estava tentando se concentrar para consertar o painel de um carro. 

Sugeriu que eu esperasse minha mãe chegar. 

Mamãe me deu algumas dicas, mas não ajudou muito. Algo estava me 

desconcertando. Me faltava vontade, interesse. Escutei o que ela tinha para 

dizer e aproveitei para perguntar algo sobre meu pai. Por que ele passava tanto 

tempo na sua oficina? Ele já não trabalhava de terno todo dia? 

Mamãe sorriu e disse que ele fazia isso porque o deixava feliz. Não 

tinha outra explicação. Na hora não entendi o significado. Quando usava terno 

meu pai já trabalhava em uma grande mecânica de carros – a maior vendedora 

de peças da cidade. Por que voltar para casa e mexer com mais peças na 

garagem? 

Lembrei daquele sorriso. Fui então para o meu quarto para fazer a 

tarefa. Foi difícil. O texto penou para ficar pronto. Enrolei em diversas 

passagens. Dei uma revisada quando terminei e fechei o caderno. Estava 

pensando no que mamãe disse quando me veio uma vontade súbita. Reabri o 

caderno com pressa.  

Comecei a escrever a história que eu gostaria de ter feito desde o 

começo. Sobre um menino que encontrava um alçapão mágico na garagem de 

casa. Lá dentro havia um cavalo, um revólver e uma roupa de cowboy. O 

menino vestia tudo e virava um super–herói no velho oeste, salvando o mundo 

e voltando para casa antes dos seus pais perceberem. Dessa vez o lápis voava 

na folha. Assim que coloquei o ponto final, fiquei chocado. Levantei–me 

rapidamente da cadeira. Nesse momento meu pai passava pelo corredor e me 

viu paralisado, olhando para o caderno aberto. 



— Aconteceu algo, filho? 

Olhei para ele e soltei um riso antes de responder. 

  — Faíscas.  

  



Natal no front (Alessandra Wink 

Guaragna) 
Finalista 

 

Ypres, Bélgica 

Frente Ocidental, 1914. 

 

Não era o natal que ele esperava. Não havia o banquete clássico de 

guloseimas da sua mãe, não havia canções, nem uma lareira quente e 

convidativa e muito menos a expectativa contagiante de troca de presentes. 

Havia lama, muita lama, por toda parte, até no lenço bordado pela sua irmã 

com tanto esmero e guardado cuidadosamente no bolso interno do casaco de 

lã – tudo, dos pés à cabeça, dentro e fora, longe ou perto, apresentava uma 

pequena mancha amarronzada da terra. Havia frio também, de rachar os dedos, 

que combinado com os cheiros fétidos e, é claro, com a lama, dava o toque 

final e trágico nesse cenário de desolação natalina. 

O que era para ser a guerra para dar fim a todas as guerras, aquela que 

em poucas semanas sedimentaria de vez a barbárie no mundo, se mostrava 

uma miragem. Meses de conflitos e o único avanço observável era das 

tortuosas trincheiras, das doenças e dos massacres. Nenhum sinal da 

prometida civilização. Há muito Andrew já havia perdido a esperança de 

voltar logo para casa e refletia sobre tudo isso enquanto dava cabo de sua ceia 

de Natal: meia tigela de uma sopa rala e meia fatia de um pão velho. Ao menos 

tinha um último cigarro para dar algum alento naquela noite. Guardava–o com 

cuidado durante dias como um presente a si mesmo e agora finalmente poderia 

desfrutá–lo. 

Caminhava entre seus companheiros de regimento em busca de um 

local mais sossegado para fumar quando ouviu os primeiros acordes da 



música. Era uma melodia sútil, baixa, como se estivesse receosa de se 

apresentar em meio àquele caos, como se não tivesse certeza que era bem 

vinda. Um princípio de cântico natalino e, ainda que um pouco desafinado, 

surgiu como um bálsamo para os ouvidos de Andrew. Era a primeira vez em 

meses que escutava algo para além da harmonia diária da artilharia. 

O desempenho musical que começou com uns poucos soldados rasos 

estava contagiando os demais, e nem a hierarquia tradicional resistia a esse 

embalo com oficiais juntando–se com seus subordinados para entoar o hino 

de louvor. Numa camaradagem, irmãos de armas, irmãos de pátria, de 

saudades e de anseios, se abraçavam e cantavam. 

A ação toda durou poucos minutos e com o fim da canção seguiu–se 

um silencio desconfortável, uma troca de olhares encabulados e meio sorrisos. 

Parecia que por algum instante todos haviam esquecido onde estavam e agora, 

baixada a névoa mágica do momento percebiam o quão absurdo era a situação. 

Andrew ainda estava meio paralisado, não havia saído plenamente do feitiço 

da música, e por isso mesmo não estranhou quando uma nova melodia 

começou. Seus companheiros, no entanto, entraram em choque porque 

compreendiam que aquela nova canção vinha de outras vozes, em outra 

língua, em outra trincheira, numa outra guerra. Eram as vozes das tropas 

alemãs que para além da terra de ninguém cantavam em resposta. 

A situação era tão espetacular que entre os soldados ingleses ninguém 

sabia bem como reagir. Qual seria o protocolo em ocasiões como essas? Mas 

quando houve, na história dos conflitos armados uma situação dessas?! Tal 

era a desordem do momento quando a música alemã terminou e Andrew 

gritou: Feliz Natal! 

Foi um ato de pura reação e logo em seguida colocou a mão sob a 

boca em espanto por ter agido assim. Estava tão imerso no clima de paz que 

as canções aspiravam que simplesmente respondeu como responderia a um 



daqueles grupos de coral de rua que tomavam conta das vias londrinas naquela 

época. Olhava para o chão, envergonhado pela própria audácia – desejou 

mesmo feliz natal para o inimigo?! – quando se ouviu um Und auch für dich 

(e para você também).  

 

  



Imperceptível (Isadora Taboada 

Koehler Torrano) 
Finalista 

 

10 de maio, 20:34 

Chuva cascateia do céu, como em um lamento taciturno, silenciada 

pelas sirenes ensurdecedoras e flashes de luz ofuscantes que refletem nas 

poças. A Garota observa os policiais cercarem o perímetro com fitas amarelas. 

Ela permanece oculta em meio aos outros espectadores, apenas mais uma 

pedestre curiosa para espiar o corpo. 

O caos foi armado quando um jovem rapaz, provavelmente um 

estudante embriagado, tornou a berrar, de forma comicamente esganiçada, ao 

tropeçar acidentalmente no dito defunto. Em uma cidade universitária, os 

problemas eram abundantes, porém apesar das brigas de bar e pequenos 

assaltos, desaparecimentos e assassinatos apenas começaram a fazer parte da 

rotina nos anos recentes, enquanto isso os humanos, como sempre, se 

mantinham impulsivos em sua necessidade de satisfazer as próprias 

curiosidades hediondas. A Garota odiava esse tipo de situação, porém hoje ela 

se encontrava junto à platéia, talvez por querer se distrair de seu encontro 

fracassado, mas talvez apenas atuando em seu instinto. Ela era uma estudante 

daquela faculdade e portanto, conhecia boa parte dos espectadores ao menos 

de vista; colegas de classe, professores e seja destino ou não, sua paixonite de 

longa data, o jovem e charmoso mestrando de astronomia, que parecia ter 

saído de seu próprio encontro, dado suas roupas elegantes, ela suspirou. A 

Garota também conhecia a vítima. 

Dizem que o assassino sempre retorna à cena do crime, ou pelo menos 

é o que os programas de TV afirmam. A Garota conteve uma risada sardônica, 



contemplando o sangue incrustado em suas unhas. ‘Tão inocente. Estúpida e 

inocente.’ 

 

11 de maio, 12:15 

O nome da vítima era Cláudia, ela havia sido uma bacharel em 

matemática e estudante prodigiosa, seus colegas, assim como professores, a 

amavam. Seus pais estavam inconsoláveis após receberem a notícia, ninguém 

conseguia acreditar no que estava acontecendo; um minuto lá estava ela, 

radiante como uma estrela, no outro, morta. Suas roupas, um vestido azul da 

cor do céu e sapatos de salto, apenas para ocasiões especiais, estavam em 

retalhos devido a suas tentativas infrutíferas de resistência, o corpo cheio de 

abrasões e cortes enquanto o sangue pintava sua pele delicada e cabelos. 

Devido a provas visuais e testes, a perícia concluiu asfixia como a causa da 

morte. 

Os policiais passaram a manhã e tarde entrevistando desde familiares, 

até possíveis testemunhas do ocorrido. Os pais de Cláudia não serviram de 

grande ajuda, eles haviam passado a semana fora da cidade e ainda muito 

abalados pelo choque da situação para dar qualquer informação que fosse útil; 

o mesmo com seus professores que nada sabiam além de sua vida acadêmica. 

O departamento de polícia também mandara chamar por seus amigos e 

contatos próximos: Carlos, o mestrando, vinha flertando com Cláudia há 

algum tempo e aparentava estar perturbado com a situação. Seus melhores 

amigos Jim e Sheila ambos afirmaram que ela andava ocupada com seus 

estudos, mas também que havia sido convidada para um encontro, porém 

Cláudia sempre deu preferência para sua privacidade, portanto eles não 

podiam confirmar a identidade.  

 

 



14 de maio 

O corpo fora finalmente liberado para o enterro. Centenas de pessoas: 

estudantes, professores, a dona da cafeteria, o bibliotecário, entre muitos 

outros, tocados pela história da menina assassinada, apareceram para prestar 

seus pêsames. A Garota também estava na cerimônia, observando a todos que 

haviam sido deixados para trás; os pais de Cláudia em prantos pelo luto, pela 

sua única filha, luz da vida deles que havia se apagado tão cedo, seus amigos 

abraçando uns aos outros enquanto tentavam manter uma fachada solene ante 

a epifania da fragilidade de suas existências e é claro, Carlos, com um ar 

fúnebre e austero, mantendo–se afastado da aglomeração central. 

‘Eles fizeram um bom trabalho’, pensou a Garota, contemplando 

como Cláudia aparentava serenidade em seu sono eterno, ao contrário de seus 

últimos momentos. 

 

30 de maio 

O curioso dos seres humanos é sua capacidade de esquecer coisas. 

Nos primeiros dias o assunto que circulava pelas bocas da cidade era o 

assassinato. Quem a matou? Por quê? Como? O enterro passou e a vida 

retornou a seguir seu rumo. Após o sétimo dia, as investigações se viram em 

um fim de linha, sem amostras de DNA ou qualquer tipo de pista; na segunda 

semana os jornais já não possuíam mais nenhum material merecedor da 

primeira página e com isso, os vivos deixaram para trás aqueles que não os 

podiam acompanhar. 

Logo ela teria de agir, a Garota estava inquieta.  

 

5 de junho, 10:47 

Ela estava em sua cafeteria favorita, próxima ao campus e ao 

laboratório de astronomia.  



Carlos aparentava empolgação ao falar sobre astros distantes com 

outra de suas colegas, Nia. A Garota observava enojada, enquanto a outra se 

encantava pelo charme do mestrando, aparentemente ignorante do tópico 

discutido, bebericando seu frappuccino e ele claramente satisfeito consigo 

mesmo. Carlos era um rapaz bonito e tinha um talento com as palavras capaz 

de cativar a todos, especialmente aqueles suscetíveis ao romance, além disso 

ele era extremamente inteligente e sempre disposto a ajudar um colega em 

apuros acadêmicos. 

“Sim! É disso que estou falando, a estrela mais brilhante…” 

Sirius. 

Era como ele costumava chamar Cláudia, como a Garota ansiava por 

ser chamada dessa forma. 

A Garota deixou a cafeteria. 

 

8 de junho, 18:10 

Era uma sexta–feira à tarde, Carlos e Nia decidiram ir ao cinema. 

Assistiram a um filme de terror, Nia passou o tempo inteiro grudada no braço 

do mestrando, se ela estava fazendo isso por medo, ou apenas pela 

oportunidade, ele não sabia. Depois disso o casal optou por um jantar 

agradável no restaurante italiano favorito dele, Carlos inclusive pediu por 

tiramisú para a sobremesa, coisa que fazia apenas em comemorações. 

Ele se lembrou que tinha artigos para corrigir, os dois se despediram 

e, como um bom cavalheiro, Carlos esperou que o ônibus de Nia chegasse e 

beijou delicadamente sua mão antes de seguir seu próprio caminho. 

A Garota seguiu Nia. 

 

10 de junho, 19:51 

O terraço se encontrava envolto em escuridão. 



Nia soluçava, encolhida em um canto próximo ao parapeito. Suas 

roupas estavam em retalhos, o lábio machucado e diversos cortes adornavam 

seus braços e pernas; a cena era estranhamente similar a outra, ocorrida um 

mês antes. Passadas lentas aproximavam–se, Nia tentou conter seu choro para 

evitar que seu esconderijo fosse revelado, mas ninguém nunca havia 

conseguido lhe escapar. Ela encarou a Garota, em pânico, mas seu terror não 

era dirigido a ela. 

A Garota era imperceptível, afinal de contas. 

Carlos alcançou o terraço, o cabelo bagunçado além do seu tradicional 

penteado e sua bochecha sangrava de um corte fundo, em sua mão direita, ele 

carregava uma faca de cozinha. Nia assistia petrificada ele andar os poucos 

metros que os separavam, um grito preso em sua garganta enquanto o 

mestrando erguia a lâmina. Era hora da Garota aparecer. 

Cláudia encarou profundamente nos olhos de Carlos. 

Ela não estava em sua melhor aparência: olhos injetados e sem vida, 

pele acinzentada e deteriorada, ela não se importava, contanto que Carlos 

encarasse o que havia feito com ela. Ele engasgou, Cláudia notou com certo 

prazer o caleidoscópio de emoções que passaram por seu rosto: surpresa, 

incredulidade, remorso e puro pavor. 

Ela sorriu travessa e caminhou até que estivessem nariz a nariz. 

“Buu.” 

Carlos gritou, tropeçando no parapeito em sua fuga, a faca caindo a 

centímetros da estupefata Nia, que observava em alívio e choque a queda do 

rapaz. Seus apelos gradualmente diminuindo até que nada mais fosse ouvido. 

Cláudia espiou do topo, os restos escangalhados de quem um dia fora seu 

amor. 

Gotas de chuva começaram a cair, por alguns instantes o mundo se 

tornou silencioso em reverência, a Garota estava finalmente em paz. 



Antes, me faz um café? (Letícia 

Eichstaedt Mayer) 
Finalista 

 

As coisas estão estranhas. Faz dias que João não escreve. Talita só 

quebra o silêncio quando decide ouvir alguma coisa. Bem diferente de quando 

nos conhecemos, ainda na faculdade. Ele no jornalismo e ela, na psicologia. 

Eu sempre estive ao lado deles, embora, nem sempre eles percebam. 

─ O texto é pra hoje. 

João se senta. Coloca o bloco de anotações e a caneta sobre a mesa. 

Talita larga a chaleira na boca do fogão. Ele começa a ler: 

─ Autêntico, encorpado ou aveludado. Uma das suas principais 

qualidades é o aroma que tem a capacidade de instigar até os que não o 

apreciam. Se dissolve no espaço, intenso, porém, temporário. Desperta os 

sentidos e, em seguida, se esconde nas lembranças de quem o percebeu. 

João olha para Talita aguardando consenso. Ela finge estar atenta e 

esboça meio sorriso. Depois, abre a porta do armário. Da visão do ambiente 

posso perceber a claridade que vem lá de fora. É de manhã. Com um brilho no 

olhar ela se aproxima, me abraça pela cintura e, com as mãos frias, me coloca 

com cuidado sobre a bancada da cozinha. Me joga sobre um tecido macio, a 

água quente me esparrama e eu relaxo.  

João faz silêncio. Levanta–se, pega um chocolate no armário e volta 

a escrever. Passa os olhos pelas páginas, faz mais algumas anotações e lê: 

─ Cada método de preparo exige um tratamento adequado. 

Degustadores repetem que deve ser apreciado na forma pura. O estado perfeito 

vem do grau de torrefação e do tipo de moagem. Para muitos, um amargor 

exacerbado pode ser resultado de uma torra não controlada, o que também 

leva à perda das notas achocolatadas. Além disso, uma moagem muito fina 



não é compatível com as cafeteiras do tipo italianas. Um universo bastante 

rico de detalhes.  

João dobra o papel do chocolate e o guarda no bolso. Sinto vontade 

de dizer que estou lisonjeado com suas palavras. Somos complexos quando 

observados de perto. No entanto, confesso, algumas lembranças se ofuscam 

na minha mente e, agora, eu me ocupo com momentos mais simples: depois 

da água quente, ela me joga na caneca. Me aproxima da sua boca e me inspira 

profundo, vejo seus lábios a centímetros de distância. Ela segura a caneca com 

as duas mãos, aproveita–se do meu calor para se aquecer e ficamos ali, 

reticentes. 

João está inerte. Age desse jeito quando algo o perturba. Suas palavras 

dizem muita coisa e o silêncio de Talita ecoa em seus ouvidos. Ele continua, 

em tom de voz mais grave: 

─ Alguns insistem que seu consumo deve ser estrito e controlado. O 

acusam de escurecer os dentes, intensificar problemas estomacais e causar 

taquicardia. Temos de reconhecer, entretanto, esses são efeitos que decorrem 

quando o consumimos em demasia.  

João me defende de um jeito bonito. Uma vez ele disse que é isso que 

os amigos fazem. Talita não percebe, seu olhar se perde no infinito. Agora, as 

mãos estão quentes e ela, entorpecida com meu perfume. De súbito, apoia a 

caneca no parapeito da janela e se afasta. Pega o celular. Tento chamar a sua 

atenção, mas meu aroma já não a alcança. Antes que possa pensar em outra 

coisa, ela retorna. Uma música começa a tocar ao fundo. Me sinto um tolo. 

Claro que ela não esqueceria da música, da nossa música. Quando retorna, me 

leva para perto de si e dança comigo aninhado em seu peito. Impregnados com 

o cheiro dos acordes, os lábios se aproximam, ficam cada vez mais perto até 

que, finalmente, nos tocamos. 



João parece escrever há bastante tempo. Não estou certo sobre o 

compasso das horas. Não posso negar o que acaba de suscitar o instante mais 

belo da minha vida. Queria poder parar o tempo, prolongar esse perfume de 

felicidade desconhecida. De repente, Talita arrasta uma mala. Em seguida, 

ouvimos o barulho da porta se fechando. 

Sufocado pelas palavras, esquecido junto da janela. João não se move, 

eu esfrio, mudo.  



A vida em um boletim (Verônica 

Farias Sayão) 
Finalista 

 

Meus passos pesam perdidos entre o eco do grito não 

pronunciado e a fadiga palpitante. As poças no chão lamacento 

grudam–se como espectros no sapato que não reconheço usar. Há 

quanto tempo corro? Corro exatamente de quê? De quem? Mas, por 

algum motivo, sou incapaz de virar para trás e constatar meu temor.  

O corpo espasma cego de toques que não sinto, como 

lembranças marcadas nos poros de algo que não desejo recordar. Sinto 

o cabelo longo a esvoaçar e enroscar, o couro cabelo sangra enquanto 

os pelos negros prendem meus pulsos. O sangue escorre quente, 

misturado ao suor das palavras de ferro.  

Corro mais. E mais rápido. Se possível. A certeza cortante de ter 

feito algo por merecer. A sombra da inferioridade serviçal como um 

verme a devorar minhas entranhas. O peso do céu demarcado nos 

ombros, empurrando a cabeça contra o membro estúpido... Sua 

Quentura sujando minha alma. 

A roupa rasga, os botões rompem e desmorono enrolada. As 

pernas juntas e esfoladas. Tento soltar o cinto grosso que me flagela na 

escuridão, como um predador a rodear a fragilidade alheia. A me rodear 

por dentro. Selvagem espreitando, reconhecendo que meu maior temor 

é não saber quando chegará, quando irá me tomar, me autocurvar sobre 

o que restou.  



Para onde correr? O que fazer? Me emancipo do cinto e corro, 

resvalando em meus pedaços, no que fizeram de mim. Engasgo com as 

palavras espremidas na garganta, e cuspo nas mãos. Em meio a dentes 

e saliva, um pequeno pedaço de papel. A caligrafia desleixada, marcada 

a raiva entre as linhas, aloja um arrepio à nuca: 

Querida, 

Por que foge, se tudo o que tenho a dar é o meu amor? 

                                                                            R.G 

Teu amor me sangra! Grito, mas o eco não carrega o som, não 

me ouve. Ninguém. Estou só, eu e o desespero. Compreendo que nunca 

vou reconhecer meus raios de sol. Tudo é o anoitecer. Tudo o que me 

foi apresentado é a escuridão. A escuridão quando tu vens. 

Sinto a presença cada vez mais próxima de encontro às costas. 

O hálito quente e úmido contra a orelha. O cabelo acorrentado no punho 

faz o pescoço arquear, exposto, frágil, quebradiço. Antes de senti–lo a 

me rasgar, prepotente, feroz. Suspiro. 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA TÉCNICO–CIENTÍFICA 

INSTITUTO MÉDICO LEGAL 

LAUDO N° 02.300.07–20 

LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO 

EXAME NECROSCÓPICO 

Às 02:53 horas, do dia 05 do mês Julho do ano de 2020 nesta cidade de 

Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, e na sede do Instituto 



Médico–Legal, pelo Diretor, Doutor Ferdinando Luiz de Oliveira, foi 

designado o Médico Legista, Ryudy Yoshida Nimuri, Perito Oficial, 

para proceder a EXAME NECROSCÓPICO, no corpo de Maria Laura 

de Vasconcelos, a fim de averiguar a causa da morte. Descreve–se com 

verdade, e com todas as circunstâncias, o que encontrar, descobrir e 

observar e, bem assim, responder aos quesitos no final formulados.  

I – IDENTIFICAÇÃO 

Nome: Maria Laura de Vasconcelos   

Idade: 26 anos 

Data de Nascimento: 16/11/1993   

Sexo: feminino 

Cor: branca 

Estado Civil: Casada  

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto 

Ocupação: dona de casa   

Mãe: Sueli Cristina de Fernandes      

Pai: Sem registro 

II – HISTÓRICO 

(fornecido pela autoridade policial) 

Resumo da ocorrência: Marido, Roberto Espíndola Vasconcelos, alega 

ter chegado à residência e ter encontrado a esposa morta na cama. 

Boletins antigos declaram que a vítima estava sob proteção da Lei 

Maria da Penha, Lei nº 11.340, desde o ano de 2017. 

LAUDO N° 02.300.07–20 

III – EXAME PERICIAL 

 



Hora: 12h15min   

Local: I.M.L de Porto Alegre – RS  Data: 05/07/2020 

A – LESÕES E SINAIS EXTERNOS DE INTERESSE MÉDICO 

LEGAL 

Cabeça: couro cabeludo com ausência de tufos capilares, lesões de 

cicatrização recente e pontos demarcados com sangue seco. 

Pescoço: lesões de asfixia pouco aparentes e mordida cicatrizada à 

lateral esquerda da nuca. 

Seios: lesões de cortes recentes sob lesões cicatrizadas.  

Tórax e abdômen: lesões de hematomas generalizados com escoriativas 

médias em círculo, totalizando 16 lesões. 

Genitália e ânus: presença de lesões externas e internas. 

Membros: presença de várias lesões escoriativas curtas em semi–

círculo para baixo (unhas humanas), total de 11 lesões, em região dorsal 

do antebraço direito. Parte interna das pernas com marcas de 

hematomas e coagulações recentes. 

Dorso: esfoliações de queimaduras e arranhões cicatrizados. 

IV – CONCLUSÃO 

Em face dos achados necroscópicos macroscópicos e do exame 

histopatológico, permite–se concluir que a causa da morte deu–se por 

agressão doméstica de causa determinada por hemorragia interna. 

V – QUESITOS 

1. Qual a causa médica da morte? 

Hemorragia interna causada por fratura de costelas com 

perfuração do pulmão direito. 

2. Qual instrumento ou meio que ocasionou a morte? 



Devido ao formato das lesões deduz–se que o instrumento 

utilizado foram chutes e socos deferidos. 

 

O que não consta como documento declaratório do legista é que 

sua alma, em um difuso mosaico, se libertou da carne flagelada muito 

antes de sua morte definitiva. O laudo, naturalmente, não explicita a 

verdadeira causa da morte de Maria Laura: ter nascido mulher. 

 

  



 

 

 

 

Crônica 



Fui ver a Vó hoje (Gabriela de 

Freitas Schneider) 
1º lugar 

 

Fui ver a Vó hoje.  

 Sempre fico me sentindo estranha depois.  

 Ela está com Alzheimer.  

 Como explicar a Vó?  

 Quem a vê hoje, não imagina a mulher que ela foi durante a minha 

infância. É clichê, mas ela era uma força da natureza, um mulherão.  

 Hoje ela está encolhida, parece que diminuiu, está com medo e quieta.  

 Tenho muita dificuldade em lidar com esse declínio, com a velhice 

nela. Justo a Vó, tão enormemente grandiosa. 

 Queria ver ela mais seguido, mas é tão difícil. Sem contar que, com a 

Covid nos assombrando, fico dividida. Não quero colocá–la em risco, porém 

penso que o tempo é curto e precioso. Ela ainda lembra de mim, então tenho 

que aproveitar cada momentinho de lucidez. Além disso, a dinda diz que ela 

está sempre suspirando de saudade dos outros filhos e netos. Coloco tudo isso 

na balança e pesa demais.  

 Descobrimos a doença há uns dois anos e desde então ela piorou muito 

e muito rápido. É uma loucura que aquela mulher esteja presa em um corpo 

que não a comporta mais, em um cérebro que está envelhecendo, enquanto 

sua alma continua tão jovem. 

 De fato, a sua essência não envelhece, continua brilhando como nova. 

É incrível que, depois da vida que ela teve, ainda sobre essa luz. 

 Meu bisavô era alcoólatra e batia muito na minha bisavó. Quando a 

Vó era bem pequena, não dá para saber com quantos anos, uns cinco no 

máximo, a sua mãe fugiu, deixando os três filhos com o pai.  



 Sabíamos desses dois irmãos da Vó, um mais velho e um mais novo, 

porém, nos estágios iniciais da sua doença ela lembrou de um quarto irmão, 

caçula, que a mãe dela levou junto quando fugiu. 

 Acreditamos que era uma memória reprimida que, nessa fase do 

Alzheimer em que memórias da infância voltam muito nítidas, ela conseguiu 

acessar.  

 Entretanto, a história da Vó sempre foi um mistério para nós, ela 

falava pouco e, quando falava, romantizava muito o que aconteceu. Apesar 

dessa idealização, o que sabemos é que foi uma vida muito sofrida.  

 O meu bisavô era descendente de indígenas. Tinha traços bem fortes, 

ela é muito parecida com ele, uma indiazinha, linda demais.  

 Ela e o irmão mais novo foram encontrados pelas ruas de São Gabriel 

e adotados, cada um por uma família. A Vó foi, então, criada na cozinha de 

uma família muito rica.  

 Ela fala do avô adotivo com muito amor, e da “tia”, que foi quem a 

encontrou, nem se fala, é uma gratidão sem parâmetros.  

 Com 15 anos foi trazida para a capital para trabalhar na casa de uma 

família de conhecidos. Conseguiu a muito custo estudar enfermagem, mas não 

chegou a concluir o curso pois conheceu o meu avô, engravidou e casou.  

 Um casamento infeliz, que acabou muito cedo devido a traições por 

parte do meu avô, porém, eles se mantiveram juntos no papel, apenas 

dividindo uma casa.  

 Minha Vó, lá pelos anos 70, estava tão deprimida que uma vizinha, 

naquela época, sugeriu um psiquiatra. Acreditamos que ela, como eu, seja 

bipolar. Sofreu a vida inteira com uma doença potencialmente fatal, sem 

diagnóstico, sem remédios, sem apoio nenhum. Ela me contou recentemente 

que ia no cemitério para poder chorar sem ser questionada, escolhia um 

túmulo qualquer e chorava tardes inteiras.  



 A Vó sempre foi forte, firme, quase agressivamente assertiva, e 

cuidava de mim como uma leoa.  

 Uma vez a gente estava em um restaurante, eu era pequena, e uma 

menina passou por mim e me mostrou a língua. A Vó esperou a menina ir no 

banheiro, me levou lá e me mandou mostrar a língua de volta. Eu sempre fui 

o oposto dela, muito medrosa, mas obedeci. 

Impossível não obedecer a Vó. 

 Hoje ela me disse que estava com medo, que percebeu alguns lapsos 

de memória, mas que não sabe o quê nem como e nem porquê. Ela me contou 

que esses dias (deve fazer um tempão já, porque ela não sai de casa há muitos 

meses) encontrou–se na rua sem saber como tinha parado lá, nem onde estava 

e muito menos como voltar para casa. Senti o pavor dela enquanto me contava. 

Depois do que pareceu uma eternidade ela se lembrou onde estava e que tinha 

que voltar para onde a dinda a estava esperando, já desesperada com o 

sumiço.  

 Já a foi dito que é Alzheimer, porém ela não lembra. Por isso, hoje, só 

disse que era normal a memória falhar de vez em quando e que foi bom que 

ela voltou desse lapso logo e conseguiu achar o seu caminho.  

 Queria dizer que vai ficar tudo bem, que vai passar. 

Não vai.  

 Me sinto impotente e qualquer coisa que eu faça não vai ser o 

suficiente para tirá–la dessa situação.  

 E agora ainda tem essa pandemia. Não devo ser a única que sente que 

a vida está passando como um avião supersônico e eu estou de fora só 

observando. São momentos e memórias que se esvaem pelas minhas mãos, 

por mais que eu tente agarrá–los.  

 Hoje fiz uma escolha, da qual espero que não me arrependa: fui ver a 

Vó.  



Epifania senil (André de Carvalho) 
2º lugar 

 

Hoje não quero saber das notícias. Sou fogo de palha e ando pê da 

vida. É preciso dar um tempo para a cabeça, aliviá-la do fardo de carregar um 

cérebro. Tudo o que quero é apreciar o canto das aves, sentir o cheiro das 

plantas, ir atrás do livro que o Jorge me indicou, o mesmo que jurei que nunca 

leria. Enquanto aguardo o despertar de meu amor, vou passar um café, 

escrever aos amigos. Depois vou exigir um abraço apertado onde morar. 

Hoje não vou me deter diante do espelho. Não quero saber dos fios de 

cabelo branco, dos olhos cansados, da pele puída ou da papada que até pouco 

eu não tinha. Vou andar de bicicleta sem me abalar com os estalos do quadril 

ou com os pingos de chuva. Pode crer que o motorista do carro esporte vai me 

dar passagem, assim como as nuvens ao sol que, antes de ir embora, vai tingir 

o céu do púrpura que tanto gosto. Não vou me preocupar em bater foto. A 

câmera do celular não faz jus ao esplendor do cosmo.  

Hoje não vou abrir as redes. Quero um dia fora das grades das 

hashtags, um dia longe dos altares da plasticidade, em que eu não me sinta o 

último infeliz da face da Terra. Não quero meu humor tão suscetível a fatores 

externos. Chega de ir da alegria à fossa em menos de três minutos, como se 

eu fosse um álbum dos Beach Boys. 

Hoje não direi impropérios. Só vou abrir a boca para falar mansinho. 

O gato de rua vai me oferecer seu dorso, e chegada à noite, não vou me revoltar 

contra o poste de luz por ofuscar o brilho das estrelas. Que culpa tem o poste 

de a felicidade ser tão transitória? Não tenho forças para derrubá-lo.  

Hoje encarnarei o idealista teimoso que se recusa a tomar remédio 

pelo receio de acabar docilizado, aquele que encara os problemas de frente e 

canta os falsetes do refrão de “Africa” sem se intimidar com os ouvidos 



atentos dos vizinhos. Vou recordar as desilusões artísticas e os fracassos 

profissionais sem que isso me impeça de sorrir.  

Dentro de dois anos, tudo será resolvido. Foi o que minha advogada 

disse. Ter uma advogada para chamar de minha é prova cabal de meu 

envelhecimento, maior que o hábito de levantar às seis da manhã aos 

domingos. A vida passa num piscar e o que caduca é a rabugice. Hoje a alegria 

não será impostora. A juventude é um estado de espírito. 

  



 

Tu a tentar abrir esta maldita porta 

(Gabriel Larré da Silveira) 
3º lugar 

 

¨Se para tudo há fim, um nunca mais  

E o último adeus, o esquecido,   

Quem nos dirá de quem, nestes umbrais,   

Despedimo–nos desapercebidos? ¨  

(J. L. Borges) 

 

Não desmaies agora. O quando pouco importa. Talvez mais tarde, mas 

não agora. Aguenta-te firme. Arregala teus olhos. Se conseguires sair, um dia 

podem até pensar que teu choro foi de alegria. Um alívio que escorreu pelo 

teu rosto. Te faz forte – finja-te se preciso for. Mas mantenha-os abertos. 

Abertos eles te dão dois ou três palmos de parca claridade. Dois ou três palmos 

de uma esperança mirrada. E quantos palmos até a porta? Cem? Não sei. 

Sei que não era este o beijo que esperavas na tua noite de formatura. 

Mas não te distraias. Caminha na ponta dos pés se necessário. Acha espaço 

como der. Sem pedir licença – por mais que tua educação não permita. Agarra 

a mão conhecida – que ainda não é a de um anjo (e que logo será). Agarre-a 

com força. Uma força que vem sabe-se lá de onde. Não há espaço, caminha 

de lado. E a música mais intensa. Uma caixa de som bem em cima da tua 

cabeça. Passaste pelo palco. Superaste o bar.  

Não vês nada. Nem mais aquela mão a te guiar. Vês cabeças. Corpos. 

Amigos que não vais mais ver. E mais ombros. E mais costas. Numa aflição 

pela queda, te puseste a balbuciar todos os teus amigos. O Cássio. A Drica. O 

Tiago. Os amigos que nunca mais vais ver. Sê forte. Contorna os teus amigos. 



E as caras todas que nunca viste. E lá finalmente a porta! Mais costas. Alguns 

ombros e lá a tua porta. A tua porta. O que é esta crônica senão tu a tentar abrir 

esta maldita porta?  

O segurança de braços abertos a impedir as tuas amigas – e tu a 

espreitar teus pertences no chão a fim de poder escapar. Os celulares a insistir 

desesperados. Não desistas agora. Se tu estivesses aqui, eu te daria o repouso 

que precisaste neste terrível momento. Te lembraria que os tristes anos que 

vivemos agora não têm a menor importância. Te diria 

Não desistas agora!  

Milhares de  

Não desistas agora!  

Até que os  

Não desistas agora!  

Pudessem ecoar eternamente por todas as nossas lembranças. Se eu 

pudesse de alguma forma te dar o abrigo que precisaste. Ângela, como eu 

queria! Se eu pudesse te ver menina mais uma vez! Te deixar crescer. 

Conquistar teu mundo. Até este maldito dia chegar. E nele – ah, se eu pudesse! 

E nele, eu a concordar com tudo. A aceitar tudo. Eu a carregar este fardo – a 

sofrer por ti. A sofrer por ti. Dez. Cem. Mil vezes por ti, Ângela. E agora eu 

aqui a sofrer por ti. 

Ângela, chegaste finalmente a esta maldita porta – e ninguém do outro 

lado. Cuida os encontrões no corredor. A mão familiar a ficar lá atrás. Sem 

mais gestos. Calma, menina. Quase acabamos. A nuvem chega lúgubre a 

trazer o teu beijo. Um adeus atrás das portas. Um janeiro a entristecer todas as 

tardes. Ângela, a mão familiar a ficar lá atrás. E agora teus gestos em silêncio. 

Teus gestos em silêncio. E nós em um eterno silêncio perplexo.  

(Tu, minha menina, por que tu neste mundo ridículo onde nem apenas 

os velhos e os moribundos precisam partir?) 



Que pão! (Cândida Castro) 
Menção honrosa 

 

“O pão nosso de cada dia” sempre me fez pensar em arroz e feijão, 

em comida de almoço. Em “sustância” e base, aquela porção que fornecida é 

o dar um osso para nosso corpo se entreter e nos deixar fazer coisas por aí pela 

vida. Alguns dariam também outros ossos para o corpo: arte, conforto, amor. 

A lista pode ser infinita, o que pode diluir “pão” em qualquer–coisa–que–eu–

julgo–indispensável. Essa diferença, porém, só aprendi quando fiz pão em 

casa pela primeira vez. Mastigar pão feito por si mesmo revelou–me que esse 

alimento milenar carrega um significado em si maior do que qualquer outra 

comida corporal ou espiritual. 

De início, vejamos os ingredientes, mas sem desanimar: não é possível 

divisar pão neles. Insossos farinha, óleo, ovos e fermento, na maior das vezes, 

intragáveis por si só, precisam, na justa medida, ser amassados, esperados, 

aquecidos violentamente para se tornar comida. O processo os trans–forma, 

lhes tira da condição estática original e essa transformação só acontece quando 

esses ingredientes deixam de ser eles mesmos, ou seja, morrem de certo modo: 

o fermento borbulhando em fermentação, o ovo quebrado, a farinha molhada. 

São condições que ocorridas em separado individualmente arruínam os 

ingredientes. Juntos sofrendo esta morte, o efeito é completamente diverso. 

Algo novo, novíssimo vem. 

A originalidade da massa do futuro pão, por mais surpreendente que 

seja, não é o ápice do processo. Amassar ingredientes destruídos gera uma 

bola homogênea e molenga, sem cheiro e de cor sem graça. A coisa parece tão 

inservível (talvez não, se o alvo fosse seja massinhas de modelar)! As esperas 

do crescimento (tanto entre as sovas quando dentro do forno) apenas sugerem 

o impacto das formas de pão – agora sim! – sendo retiradas do calor. 



Eis o que temos: comida. Que. Pode. Alimentar. Mais. De. Uma. 

Pessoa. É um processo de criação e expansão cósmica em escala reduzida. 

Pão se reparte, se corta, se belisca. Je mange du pan. A própria 

gramática de algumas línguas reforça essa noção de “tirar pedaço” de algo 

maior. Mesmo a menor porção de pão solitária jamais se confundirá com a 

individualidade de um grão de pipoca estourado. O pão é a vitória sobre o 

egoísmo. Quentinho e cheiroso.  

  



O que eu faço da vida (Ettiene Leite 

Sipp) 
Finalista 

 

Hoje mesmo aconteceu. Sentado num café, fim de tarde na Duque de 

Caxias, a cidade correndo como louca e eu louco de preguiça de correr para o 

feriadão. Conversa vai e vem – não que seja minha especialidade –, me 

perguntam o que faço da vida e eu paro. 

Por que esta dificuldade em dizer o que faço? E por que é simples para 

outras pessoas – enfermeiros, engenheiros, costureiros? Basta responder, uma 

só palavra, e todo um conjunto de certezas é evocado, o interlocutor vê você 

aprendendo o ofício: numa faculdade qualquer, ainda entrando na casa dos 

vinte, e depois se formando, a toga e o canudo, um estágio aqui outro ali e 

logo está feito na vida; ou então pela família, as artes artesanais desde a 

infância, o ponto comercial herdado, no fim da escadaria do beco, mas hoje 

no Centro, valendo uma fortuna, vida feita. E assim se resolvem as histórias – 

mas não para mim, não hoje, não nessas situações. 

Sem que eu viva do escrever, nem posso dizer que escrevo para viver. 

Então, para quê? Para exorcizar o que há em mim e criar condições de abrigar 

novos fantasmas. Porque tenho um mundo a transpor e nenhum sonho 

modesto. Porque teimo em querer ver adiante, andar sempre, às vezes o 

inconformado que marcha em seu levante, às vezes o pacífico em busca de 

riquezas espirituais promissoras. Um menino e um velho que se alternam em 

inadequação com o hoje. E sim, tem outro ganha–pão concorrendo por meu 

tempo e energia, e não raro levando a melhor. E quem disse que escrever é 

coisa que se submeta a regras de um planeta rodopiante? 

Mas deixe estar. Da próxima vez eu respondo: “O que eu faço da vida? 

Nadica além de viver. E no fim do dia eu registro o que vivi, às vezes mudando 



uma ou outra coisinha, mas mantendo a essência da coisa toda.” Ou então me 

saio com: “O que eu faço da vida? Escrevo. Mas se você quer saber como eu 

ganho a vida, a resposta deve ser outra. Eu acho que vou vivendo, e quando 

dou por mim, já ganhei.” 

Vai ser lindo de ver. 

Quando é o próximo feriadão? 

  



 

A caverna (Gabriela Hammes 

Varela) 
Finalista 

 

Eles se agachavam para olhar debaixo das mesas, mas os objetos eram 

tão pequenos que pareciam ter se perdido no infinito que suga tudo aquilo que 

cai no chão de uma sala de aula. Era engraçado como a visão deles sobre o 

espaço mudava apenas por estarem no chão quando se é criança e ninguém 

cortou as asas ainda, é fácil sonhar. À medida que eles engatinhavam por 

debaixo das mesas se viam em enormes cavernas escuras e quando olhavam 

adiante e viam as perninhas de seus colegas passando, se sentiam como 

monstros que se escondiam de um mundo terrivelmente claro que não permitia 

manter nenhum segredo. De repente era fácil entender como os objetos se 

perdiam no infinito daquele chão já que eles, apesar de não serem tão miúdos, 

também se sentiam perdidos no infinito daquela caverna que não esperavam 

encontrar. À medida que iam encontrando os caramelos, iam recolhendo todos 

nas suas pequenas mãos e, de vez em quando, desembrulhavam um para comer 

escondido, assim como os monstros comiam escondidos em suas cavernas 

sem ninguém se dar conta de sua existência. De repente, ouviu um colega 

gritar que a professora encontrou a faca para cortar o bolo e os dois meninos 

passaram de monstros sorrateiros para águias vorazes surgindo de repente no 

azul do céu para projetar suas sombras no mundo.  



 

Coisa de menina (Isadora Taboada 

Koehler Torrano) 
Finalista 

 

“Feliz aniversário!” Era o que dizia minha tia ao entregar em minhas 

mãos, pequenas e rechonchudas, de 7 anos uma caixa bem embalada, o logo 

de uma daquelas lojas caras de brinquedos reluzindo no papel colorido. Abri 

o presente, entusiasmada, rasgando o papel com a voracidade de um tigre que 

acaba de encontrar a presa, daqueles que se assistia no Animal Planet. Com o 

ar preso em minha garganta, revelei o tão aguardado presente. 

Apenas que, não era o que tinha pedido. 

Dois olhos verdes, sem vida, me encaravam por trás de uma camada 

protetora de plástico. Pensando agora, era uma boneca bonita: pele morena, 

cabelos pretos e cacheados e aquelas cabeças anormalmente desproporcionais 

e expressivas tão típicas as Bratz. Ao menos não era uma Barbie, sempre odiei 

as tais “bonequinhas perfeitas”. 

Meu coraçãozinho infantil se encheu de decepção, mas como minha 

mãe sempre havia me ensinado, abri um sorriso – esperando que convincente 

– e agradeci. Não mencionei o fato de que o único brinquedo que havia pedido 

aquele ano (e que vinha pedindo a quase três anos consecutivos) era a Pista 

Lava–a–Jato da Hotwheels. Mais tarde no mesmo dia, ao questionar minha 

mãe, perguntei se a tia tinha esquecido sobre o presente, ela me respondeu 

que: “Pista de carrinhos não é um brinquedo para meninas”. 

Nunca entendi por que a infância tem que ter um gênero definido, por 

que garotas não podem brincar com coisas de garotos e vice-versa. Para mim 

foi, de certa forma, algo ainda mais confuso no ensino fundamental quando 

troquei de colégio, durante todo o jardim meus melhores amigos haviam sido 



os guris, e de repente meninos e meninas já não se falavam e nem podiam ter 

interesses em comum pois seriam considerados “estranhos” e não aceitos nem 

por um grupo nem outro. Se as definições que tinham de “ser feminina” eram 

brincar de bonecas, fofocar e se vestir com roupinhas frufrus e coloridas, então 

eu estava longe de querer ser uma garota – sendo franca, questionei se deveria 

ou não ter nascido homem mais vezes do que posso contar – mas 

supostamente, eu não podia decidir quanto ao que minha família já havia 

determinado. 

É claro, não apenas na infância que os empecilhos de ser menos 

“feminina” me afligiram, na verdade me afetam até hoje; na hora de escolher 

uma roupa para sair – “Tênis e jeans não são roupas para festa!”, – ao falar 

sobre meus interesses com outros – “Que estranho, guria que gosta de 

quadrinhos.” – e até mesmo na hora de cortar o cabelo – “ Mas assim você vai 

ficar parecendo um moleque!”. Toda a vez que alguém comenta, ou critica 

algo do gênero, rio, troco de assunto ou apenas concordo como se não fosse 

nada, mas dói, dói como se uma mão estrangulasse o meu coração, é aquele 

tipo de dor mais profunda, que se sente mais conforme a exposição ao agente 

que, pra mim, é geralmente a família, o que não ajuda muito. 

Porém agora, mais velha e experiente, compreendo que sou eu quem 

decide como viver minha vida e que hobbies me agradam mais. A raiva pela 

ignorância e a tristeza ainda me atingem ocasionalmente, não é como se fosse 

algo fácil de deixar passar. Entretanto me pergunto quantas outras crianças e 

adolescentes se encontram na mesma situação em que estava naquela época 

há quase 13 anos. Por que o gênero tem que definir a sua vida? Quantas 

meninas que gostariam de estar brincando com carrinhos, videogames e 

jogando futebol, ou meninos, que desejam uma boneca para a coleção, um 

conjunto de cozinha infantil ou querem participar das aulas de dança do 

colégio; o quão confusas essas crianças devem ficar quando lhe são negados 



interesses apenas porque “Não é certo você se interessar por isso”. Imagino o 

quanto as definições de gênero, os preconceitos tão comuns à sociedade 

conservadora, os atingem.  

 

  



Conexão com o lar (Júlia Lisboa de 

Souza) 
Finalista 

 

Meu apartamento eu chamo de casa. Como quando digo: “Depois eu 

vou para casa”, “Vou ficar em casa hoje” e “Mãe, cheguei em casa”. No 

entanto, ele não tinha “rosto” de casa. Em 2017, me mudei pela primeira vez 

da minha casa de verdade, aquela que eu cresci e criei todas as memórias 

afetivas. Era uma bela casa rosa com quatro andares, piscina e um pátio, lugar 

perfeito para uma criança. Até hoje, lembro dos detalhes daquele lugar. Tinha 

um quiosque na sala, onde ficava as bebidas do meu pai, ali tinha um janela 

que espiávamos quando alguém batia palma (sim, mais de 10 anos morando 

lá e não tínhamos campainha), recordo de cada objeto dali como o telefone 

fixo, a lista telefônica, um porta recados de telefone, entre vários outros. Lá 

tinha um dia a dia diferente do meu atual, tocava funk até altas horas, aparecia 

carros de mensagem nos aniversários dos vizinhos,  o caminhão da fruta 

passava (falando em um microfone que não dava para entender nada além de 

banana e abacaxi), a kombi vendendo os produtos de limpeza e o apito do 

afiador de facas e tesouras.  

Eu não fiquei abalada com a mudança na época, o apartamento tinha 

uma localização melhor e era mais perto dos meus amigos. No início desse 

ano, passei as férias em outros lugares e, quando janeiro e fevereiro 

terminaram, eu ainda assim passava os dias fora de casa. Na maioria deles, eu 

saía antes das 10h da manhã e voltava às 22h. Meu apartamento era uma 

passagem nessa rotina lotada. Acontece que, em março, começou o 

isolamento, e precisei ficar em casa. Eu gostava muito daqui, não tinha 

nenhum defeito, mas eu não tinha um sentimento de pertencimento e fui 

perceber isso esse ano.  



A parede do meu quarto era preenchida por um quadro do Romero 

Britto. Eu olhava aquela moldura e parecia que ela se apoderava do meu 

espaço. Em algum momento em março, cansei e tirei aquela coisa colorida e 

estampada, afinal, nunca gostei dela. O problema é que a parede ficou branca 

e monótona, e me senti perseguida por ela. Nós tínhamos algo em comum, 

compartilhávamos do mesmo problema: estávamos incompletas. Eu tinha que 

conviver com isso e nem sabia até quando. Queria transformar o meu concreto 

em algo que fosse mais meu lar.  

Um dia, sem pensar, peguei tintas e pincéis e pintei uma pequena 

janela que dava para um lugar com flores, pássaros e plantas, pois a minha 

verdadeira janela tem a vista para um prédio. Depois disso, me senti melhor, 

já que simpatizei com a minha parede já não tão branca. Toda vez que eu via 

a “janela” eu queria mais daquilo, que foi desvincular durante o processo 

inexplicável de pintar. Foi muito prazeroso fazer aquilo, e notei que ainda 

tinha muitos espaços na minha parede. Então, com uma capa de caderno e 

alguns lápis de diversos tamanhos, criei mais uma parte dela; com um cd 

antigo e uma sacola estampada, encontrei mais uma em mim; com uma 

embalagem e vários recortes de revistas, fiz uma colagem: com um papelão e 

uma tinta, construí uma porta entreaberta, igual à da minha antiga casa, parte 

de mim e do novo endereço. Com ideias que surgiram a todo instante mudei 

meu espaço com rosto de casa.  

Hoje, eu sei que a pandemia fez eu olhar ao redor do meu quarto e 

notar os detalhes do meu apartamento que conheci há quatro anos, mas não 

tinha enxergado, também sei que a minha parede e a arte fazem eu me sentir 

em casa. 

  



 

À luz de velas (Luiz Antônio Conte 

Breves) 
Finalista 

 

O reflexo afora escondia-se atrás de pequenas gotas, que 

omitiam o nascer do sol, em uma janela embaçada. Depressa, levantei-

me disposto a encontrar significados ao meu redor, visto que hoje, seria 

um dia especial. O aroma do café, por si só, instigava uma coesão de 

sentimentos, que posteriormente imaginava comprová-los. Em toques 

delicados, tratei de deixar tudo à vera. A cena final, digna de aplausos – como 

em uma peça teatral –, possuía pétalas em tons avermelhados, e uma única 

essência.  

Meu destino ficava a quilômetros de casa, o que especificamente hoje, 

não seria um problema, já que seria um dia especial. Fiz questão de ir 

caminhando. Até lá, poderia perceber detalhes que talvez antes a “pressa” do 

dia a dia não me fizesse enxergar. Rodeado de cores, abria um sorriso no rosto 

a cada vez que sentia a vida. Casais de mãos dadas, visivelmente contentes, 

me fizeram refletir sobre qual o motivo de ver sentido em viver sozinho. Me 

senti insuficiente. Ao menos, hoje seria diferente. 

Perdia a noção do tempo em cada passo que dava. Sem a necessidade 

de chegar logo, fiz parecer com que tinha o dia inteiro pela frente, o que de 

fato, não era verdade. Próximo daquilo que me proporcionaria a “cena final”, 

observei uma senhora com dificuldades de atravessar a rua. Empático, ajudei–

a. Do outro lado da calçada, não ouvi sequer um: “obrigado”. Mas, como fazia 

questão de demonstrar minha felicidade, imaginei ser justo devolver um: “de 

nada, tenha um ótimo dia”; ao seu silêncio.  



Tenho algumas manias. Ao chegar na Floricultura, entrei com o pé 

direito. Precisaria, além de tudo, de muita sorte. Observava a enormidade de 

flores como uma criança na área de doces em um supermercado. Com toda a 

certeza, se tornou um dos meu lugares favoritos. Já penso em voltar, mesmo 

que seja somente para vê-las.  

Percorri o mesmo caminho de volta para casa. Porém, é raro alguém 

repleto de rosas sair ileso a pelo menos alguns olhares. Foi uma sensação 

diferente. Com o mesmo sorriso no rosto, cheguei à minha surpresa. Horas 

haviam se passado, e precisava ter certeza de que tudo estava no seu devido 

lugar. Após um pequeno “tour” pelo meu próprio desejo, pratos e talheres 

estavam à mesa. Nunca havia cozinhado, mas confiei que ali estava o meu 

melhor. Espalhei pétalas pela casa, acendi as velas, e tomei o buquê nas mãos. 

Fui à sua espera. E literalmente, como uma surpresa, continuei esperando. Não 

merecemos aplausos da plateia. As “cortinas” se fecharam, e tratei de juntar 

os pedaços do meu sentimento que se perderam durante a minha tristeza. 

Fiquei à luz de velas. 

Seria um dia especial.  

Mas continuo só. 

  



Oxigênio de lembranças (Pietra 

Moreira Alves) 
Finalista 

 

Pulei as sete ondinhas, comi lentilha, usei roupa branca e a parte de 

baixo só no amarelo. Fortuna que atrai. Nem sei por que ainda faço isso, minha 

mãe sempre disse que era bom...  

Fui pra praia, visitei minha família, discuti com meu tio sobre o 

consumo de carne, saí com meus amigos, fechei portas, abri janelas. Se deu 

início um novo ano.   

Pulei carnaval, até porque o ano só começa depois do carnaval. Fiquei 

com a cama cheia de glitter, o quarto cheio de glitter, a cozinha também. 

Fevereiro foi um mês bem brilhoso. Saí de casa, fiz amizades até em fila de 

banheiro, tomei cerveja em copinho de café, comi batatas fritas em panelas de 

procedência duvidosa. Beijei bocas de procedência duvidosa. Tomei várias 

decisões de procedência duvidosa. Bebi demais, curti demais.   

Acordei no outro dia sem lembrar da noite passada. Olhei os vídeos 

da festa e gargalhei sozinha na parada de ônibus a caminho do trabalho.  

E foi bom.  

Mas podia estar sendo ainda melhor...  

Concordo com a propaganda do Zaffari: “ A vida é feita de 

escolhas”... Mas ao mesmo tempo às vezes também acho que são as decisões 

que nos escolhem, muito antes da gente tomá–las.   

Me pego pensando se 2020 não me escolheu pra fazer parte dele, 

depois me conformo com minha insignificância e constato que na verdade não 

sei de nada. Única coisa que sei é que tudo parou e de um dia para outro o 

invisível tomou conta de toda uma população. Tomou conta dos meus planos 

e adiou o futuro que eu gostava de chamar de breve.  



Vou me abster de falar sobre o número de mortes que só aumenta, 

sobre a crise política e econômica que acontece em meio a uma pandemia e 

sobre o povo que ignora um vírus mortal. Vou me abster dessas coisas que 

fogem do meu controle de formas tão surreais e apavorantes, para focar em 

mim e falar do que Eu realmente ainda posso fazer. Fazer por mim.  

E me deparando com essa nova forma de girar o planeta, me olho no 

espelho e pergunto: Tá, e aí? Esfrego uma mão na outra como se fizesse 

planos, visto uma calça confortável, uma blusa velha e uma pantufa 

quentinha.  

Agora estou pronta para salvar o meu mundo. Volto a me olhar no 

espelho e penso: “Que diferença eu posso fazer hoje para o meu mundo?”.  

Abro uma galeria de lembranças e me enxergo feliz. Sou feliz pelas 

minhas próprias memórias e pelo conforto de que, não sei quando, mas quando 

tudo isso passar eu vou voltar repaginada e pronta para o que vier. 

  



Vídeo chamada (Verônica Farias 

Sayão) 
Finalista 

 
Microfone mutado? Check! Câmera desligada? Check! Foto 

simpática para parecer que está presente? Check! Falar somente quando 

chamado ou porque um silêncio desconfortável apareceu? Check! Mas o que 

era mesmo que o professor (ou chefe) dizia? 

A triste e dolorosa verdade é que fisicamente se está presente, mas.... 

Aqui, entre nós. Na sinceridade. Onde está tua cabeça? Talvez tentando 

contabilizar os dias em pandemia? Ou, fracassando miseravelmente em 

manter uma sanidade emocional? Pois é! Todos os dias são iguais, repetidos 

como um eterno déjà vu. Quando tenta romper o loop infinito de abrir a 

geladeira a cada 5 minutos, fica exausto. Exausto exatamente de quê? É falta 

de vitamina D, exercícios físicos, dizem.  

A mente vai automaticamente para os dias de glória pré–pandemia. 

Saudade de pegar aquele solzinho gostoso, né minha filha? Lagartear 

comendo uma bergamota, ou simplesmente ir ali no boteco da esquina para 

comprar aquele cacetinho estúpido de crocante. Esses dias são lembrados com 

êxtase, nostalgia. Parecem corrompidos por anos, deturpados em uma 

memória distante. Ancestral.  

A realidade agora é outra. Reunião, estudo, namoro, tudo online. 

Afetividade também. Distanciamento social, distanciamento emocional. Tudo 

passa longe, amortecido. Distante. A dormência que antes era frequente, agora 

virou mecanismo de defesa. Os hectares desmatados no Brasil são somente 

números. A quantidade de mortos pelo Covid? Números. Tudo passa, nada 

fica. A única coisa igual são os dias. 



Mais de um milhão de mortos no mundo. É o quê? Mais de um milhão 

de mortos no mundo! Bah... Silêncio. Quando vê, já está abrindo a geladeira 

de novo para ver se magicamente aparece algo novo para comer. Logo tem 

que voltar para a vídeo chamada.... Ironicamente, atrasado mais uma vez. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poesia 

  



Breve futuro bruto (Brunella 

Martina Bruno Estefenon) 
1º lugar 

 

1 

Aqui dentro,  

cataclismo 

 

Não existe nada lá fora 

Não existe nada depois de ti 

 

2 

um rio de lava  

jorra  

por entre as paredes 

altíssimas 

de vidro azul cintilante 

já não sei 

se é igreja  

ou shopping center 

mas desconfio  

que já não seja tão  

diferente 

 

3 

O  mundo acaba 

em tom de piada 

Quem não quer  



morrer de rir 

 

4 

A casa suja 

Eu sujo 

Eu lavo a porta 

Me lavo 

lavo os pés 

 

Eu sujo  

eu suja 

Lavo as mãos 

mais uma vez 

em água turva 

 

Eu limpo o chão 

Limpo o rosto 

faço lixo 

coço o olho 

 

A casa suja 

o corpo sujo 

já não sei  

como te limpar 

de mim 

 

5 

Ano que vem vou ser inteira 



Quem sabe 

Você queria tantas coisas 

Que pena 

Queria te escrever  

as palavras mais gentis 

em uma carta 

Mas nada 

Ano que vem 

com sorte 

eu volto a ser  

inteira 

  



Ciclone (Fernando Baumann 

Cogan) 
2º lugar 

 

Enclausurado num casulo 

que não leva à evolução alguma 

entre paredes espessas ocas 

Sou poeira 

Preciso de algo que me livre 

Sonho respirar, 

conseguir abrir a boca 

 

Acordo como ar puro 

Conduzo meu caminho 

Do casulo se faz névoa 

e o passo leva adiante 

Horas viram instantes 

Do oxigênio 

vive o ponteiro 

Chego ao fim? 

Abrigado e calmo, 

respiro 

Mas o ar que era puro 

ainda acusa a falta 

de futuro... 

 

Uma hora eu saio 

Passo pela linha que corta 



a rua de cima 

Vou por entre os prédios  

que cortam o ar 

E corto 

Tudo 

Sem deixar o mínimo espaço 

pro rasgo que corta o curto espaço 

entre a rua de cima 

e a minha vida 

E o vento que cortava as linhas 

corta os cabos 

         e as calçadas 

         e a rua cai  

         como um pêndulo 

         que não cai 

e volta pro mesmo lugar 

 

Eu sopro uma música triste 

que me liberta 

de tantos dias em que meu assovio 

                                     não se ouvia nem na rua de cima... 

Ar bruto 

veloz 

avança com o som 

Abruptos trovões 

levantam minha voz 

 

Com a água me combino 



e já não corto mais 

Eu molho 

 e quebro 

 e te chamo 

Vem agora pra fora, 

vem! 

Agora não vem? 

Agora vai ficar 

e vai ouvir 

e não vai dormir 

 

EXPLODO 

como ciclone 

Destruo tudo,  

saio de cena 

E não é mais comigo 

Como um pêndulo renovado, 

volto pro meu abrigo 

por entre os prédios que cortam o ar 

 

Só então percebo: 

Sujeira da rua me cobre 

Murcho sem demora 

Cristais grosseiros surgem agora 

pra desenhar o meu casulo 

Uma outra hora eu saio... 

  



Arrependimento (Camila Veiga da 

Silva) 
3º lugar 

 

Deveria, quando tive a chance, ter tocado com as pontas dos dedos, 

Delicadamente, 

A libélula que invadiu o meu jardim.   

Ter caminhado, sem rumo, sob a chuva de outono. 

Sem razão, sem destino. Sem meio, sem fim.  

Deveria ter gritado tempestades, silenciado vaidades, sussurrado cantigas.  

Mordido a maçã, feito da serpente minha amiga.  

Ter procurado, entre sombras, meu espaço.  

Ter encontrado, na penumbra, 

Em uma noite sem luz e sem lua, 

Um motivo. Um sinal. Um aviso.  

Deveria ter dito palavras que ficaram guardadas, 

Empoeiradas, entre as páginas de um livro sem rimas.  

Deveria ter bebido o veneno – amargo? 

E selado minha sina. Sem saída.  

Queria ter rasgado com um beijo, 

Lábios que me assombrarão pelo resto da vida.  

  



Soneto do amante (Gabriel Larré 

da Silveira) 
Menção honrosa 

 
Que amor é este que se fortalece 

Na solidão hostil desse deserto 

Árido – cujo o sol, rubro, enrubresce  

Teu lábio pálido e teu rosto incerto? 

 

Que amor é este que em inverno aquece 

As brancas trevas, gélidas, no aberto 

Céu; a neve clara que nunca esquece 

Teu ombro pálido, tão descoberto? 

 

Que quando próximo vive distante 

E mesmo longe sempre é tão dileto; 

Furor inquieto – e ainda assim calmante –, 

 

O qual no mundo vive se discreto: 

Um amor cruel de adúltero – e eu amante –, 

livre, distante, errado e insincero. 

  



A fúria das águas (Neli Nei 

Trindade de Oliveira) 
Finalista 

 

Trovões, raios e chuvas massacram a terra ferida, 

A fúria do temporal chega levando tudo por diante, 

O rio sem freios rompe as margens e invade a metrópole. 

É a avalanche das águas que se revolta num rompante! 

 

Crateras abertas desabam casas e engolem carros, 

O morro se desmancha sangrando em lágrima sentida. 

Faca cravada no peito espalha dor, agonia e desespero 

Ao ver a vingança sobre a família que tomba sem vida. 

 

A pobre velha, desprotegida e sozinha no mundo, 

Anda pela casa alagada, desorientada, quase ensandecida, 

tentando salvar o pouco que lhe resta de sua memória. 

Ela ainda pergunta: Pra onde eu vou?... Não é doida, apenas doída.  

 

Onde estás Iemanjá, Sereia do mar, que não vês essa tragédia? 

Andas distraída, enquanto o caos arromba e isola a cidade 

Para a dança da chuva, fecha a porta de todos os mares 

Libertas os predestinados para longe de tanta crueldade. 

 

Iemanjá, Rainha do mar, castiga os piratas do povo simples 

Condenas os infiéis que tiram a fé dos desprivilegiados da vida 

Iemanjá, atendes meu pedido, imploro em nome dos filhos teus: 

Perdoas os desgraçados, incautos, que ignoram a regra transgredida. 



A memória e o mar (Pedro Pizzato) 
Finalista 

 

O que a memória e o mar tem em comum? 

Nele existe repuxo, uma força   

– Como o passado que nos atormenta – 

exigindo de nós uma movimentação 

 

As ondas são como os traumas: 

Por vezes voltam, quebram na praia, 

 Quebram em nós, bagunçam a areia, 

Como quem desajeita nossas vidas. 

 

Existem também os humores da maré: 

Quando está alta é como passado  

inundando o presente. Quando está baixa, 

abre espaço para vermos o agora. 

 

O horizonte azul 

é uma imensidão sem fim 

 ou início. 

Nossas memórias são iguais. 

  



Correria (Vinícius Miranda Rocha) 
Finalista 

 

Correria 

Dentro do busão lotado em plena pandemia 

Olhando o mundo pela janela, a mente esvazia 

Chegando em casa, chuveiro queimado 

Banho de água fria 

Deito a cabeça no travesseiro 

Mas quem disse que eu dormiria? 

O tempo passa voando e logo já é outro dia 

Vou pro trampo, levo esporro de chefe, 

Mas pra não perder o ganha pão, 

“Sorria” 

132 anos se passaram, mas continua tudo igual 

É o mesmo patrão e a sinhazinha 

Devo ser um animal exótico, quem diria? 

Deixei a crina cresce e todos querem tocar no meu “cabelo de molinha” 

Agora me chamam de “black power” 

Mesmo eu “andando na linha”, 

Esqueceram meu nome? 

Se é que pra eles eu tinha 

Pra chegar onde eu to 

Desde os 16 eu vinha 

Correndo atrás do que me motiva 

Pra que um dia eu tenha uma vida que eu nunca imaginaria 

Correria 

As vezes o combustível é ódio 

Aquele que é visto como vencedor 



Muitas vezes já nasceu pódio 

Infelizmente essa é minha realidade, todo dia 

Minha cor no topo é exceção 

Tipo um em um milhão 

Loteria 

Mas nada do que já eu não sabia 

A vida toda no meio de um ambiente branco 

Sempre me senti fora de sintonia 

Na infância eu era o neguinho, o “nescau” 

Na adolescência não servia pra namorar, afinal 

Por mais que eu fosse o cara mais legal, 

Era só uma questão de gosto, né, “não me leve a mal” 

Andava na rua, olhar atravessado 

Mal eles sabiam que eu era o mais espiado 

De ouvir a próxima piada racista, fingindo que não dava bola 

“deixa eu jogar água do teu cabelo, pra ver se ele molha?!” 

De onde eu vim, ‘ces não duravam uma só vez 

Viamão, Bairro Santa Cecília, parada 36 

2008, fui morar na Capital e estudar em colégio de rico 

Mas sempre me senti meio sozinho,  

Ainda que eu não tenha dito 

Porque na visão deles “bolsa é esmola”, 

E por isso eu tenho que ser eternamente agradecido 

Não é por menos que dessa trajetória,  

Levei poucos amigos 

Falta de representatividade, falta de inspiração 

Na TV sempre somos o porteiro, o gari, o ladrão 

Mas com 23, to perto de virar “Doutô”, como diz a vizinha 



Vou defender os meus e mudar esse jogo 

Pra que pessoas pretas não se sintam mais sozinhas 

  



Tragédia no percurso (Vinícius Utz 

Pessota) 
Finalista 

 

O trem se deteu. 

Há uma ânsia no ar 

 

O trem caiu. 

No meio da madrugada  

Descarrilharam os trilhos 

 

Das baforadas do cigarro 

Que Carlos tragava 

Levantaram–se, como colunas 

Os fumos de um incêndio 

 

Júlia está atônita 

O bebê de Maria chora  

E João diz que já sabia 

Mas as flores continuam 

Esmagadas pelo chão 

 

Cíntia pensa na irmã 

Armando, no namorado 

Valéria, no mundo inteiro 

E as cinzas encobrem a todos 

 

Os escombros inquietam 



De seus destroços escorre uma angústia 

Que se estende na noite 

E desafia: 

“Olheis o indizível” 

 

Ao longe dorme uma pólis, 

No limiar de postes esguios. 

Quase nada se viu do acidente 

Exceto o que grilos contaram 

Às ruas vazias de medo 

 

Lá, por detrás das portas cerradas 

Corações cerrados, bocas cerradas 

Moradores espiam de soslaio 

Em gestos indiferentes 

A poeira sobre as calçadas 

 

E enquanto alguns ficam 

A perambular pelos campos mortos, 

Entre os bancos há quem murmure 

Se ainda haverá cores 

No virar da estação 

 



 

 
 

Texto 

Dramático/ 

Roteiro 

  



Casas geminadas (Ettiene Leite 

Sipp) 
1º lugar 

 

PERSONAGENS 

Norma 

Rodrigo 

Vilma 

Lidiane 

 

(Salas de duas casas geminadas, unidas por uma passagem fechada apenas 

com uma cortina. À esquerda da plateia, as paredes são pintadas de rosa 

claro, os sofás são de madeira com almofadas de veludo verde. À direita da 

plateia, as paredes são cobertas com papel com motivo floral e os sofás são 

revestidos com tecido listrado em cinza e laranja. As salas têm carpete 

marrom. Na sala da esquerda, Norma está sentada no sofá, costurando uma 

camisa social. Rodrigo entra.) 

RODRIGO ― Oi, mãe. 

NORMA ― Oi, filho. Olha como está ficando bonita tua camisa, não dá pra 

ver os remendos. 

RODRIGO (sentando–se ao lado da mãe) ― Legal. Mãe, eu preciso falar 

contigo. 

NORMA (sem tirar os olhos da costura) ― Fala, filho. 

RODRIGO ― É coisa séria, mãe. É sobre a Lidiane. 

NORMA (parando de costurar e encarando o filho) ― O que vocês 

fizeram? 



RODRIGO ― Mãe, a gente se gosta. Não dá mais pra esconder. 

NORMA ― Rodrigo, com tanta moça bonita nesse mundo, você tinha que 

namorar justo a Lidiane? Vocês se criaram juntos, como dois irmãos! 

RODRIGO ― Agora já aconteceu, mãe! A gente vai embora e vai viver 

juntos. 

NORMA ― O quê? (olha para a passagem) Fala baixo, Rodrigo, a Vilma 

pode escutar! 

RODRIGO ― A Lidiane está contando agora para a Vilma. Nós 

combinamos assim: eu conto pra você no mesmo momento que ela conta pra 

mãe dela. 

NORMA ― Até parece que eu não sabia. Vocês dois sempre juntos, 

trancados no quarto. Eu devia ter proibido enquanto era tempo de evitar o 

pior. 

RODRIGO ― O que você não sabia é que nós vamos viver juntos. Vamos 

sair dessa casa hoje mesmo. 

NORMA ― Não repete essa bobagem, Rodrigo. Vocês recém saíram do 

colégio. Se querem namorar, continuem assim, escondidos, até que comecem 

a ganhar um salário melhor... 

RODRIGO ― Como você pode dizer isso? Prefere que o filho namore 

escondido do que se case? Isso pra não desagradar a Vilma? 

NORMA (olhando para a passagem, apreensiva) ― Fala baixo, Rodrigo! 

RODRIGO ― Eu já cansei disso. Não dá pra viver na mesma casa com 

aquela mulher! 

NORMA ― Mas ela mora na casa ao lado! 



Rodrigo ― É como se morasse aqui! Entra e sai sem anunciar. Abre a nossa 

geladeira sem perguntar se pode. Estende as roupas dela no nosso varal. 

Decidiu o lugar das samambaias. É por isso que a gente vai embora. Pra se 

ver livre daquela bruxa. 

NORMA ― Rodrigo, tem que aguentar... 

RODRIGO ― Por quê, mãe? Se você ao menos falasse a verdade... 

Explicasse por que temos que aguentar a Vilma mandando e desmandando 

na nossa casa. 

NORMA ― Eu já disse... É nossa vizinha há tantos anos... Uma boa vizinha. 

RODRIGO ― Tão boa que a própria filha não aguenta. 

NORMA ― Isso também é um problema! A Lidiane não pode sair de casa 

brigada com a própria mãe. 

RODRIGO ― Não desconversa, mãe! Olha para mim! (levanta–se) Sou eu, 

teu filho Rodrigo, que cresceu, virou homem e está saindo de casa para se 

casar! Eu já estou na idade de saber a verdade. Por que essa obediência à 

Vilma? (olha para a passagem) E essa maldita passagem? Por que nunca foi 

fechada? Por que foi aberta, afinal? 

NORMA ― Eu já te falei... Logo que nós chegamos, fizemos amizade com 

os vizinhos. A gente passava os sábados e domingos juntos. Fazíamos 

churrasco no almoço, logo emendávamos um jantar... As duas, grávidas: eu, 

de você, e a Vilma, da Lidiane. Pra ir e voltar era complicado, tinha que sair 

pela porta da frente, descer os degraus, entrar pelo outro portão, subir os 

degraus... Eles tinham a churrasqueira, mas a nossa pia era melhor pra lavar 

as louças. Tinha que levar e trazer as coisas, às vezes se esquecia uma 

travessa, uma louça, um talher que fosse, e tinha que dar toda a volta. Não 



pensamos direito, quando eu vi, o teu pai já tinha derrubado a parede e feito 

essa passagem. O combinado era ter uma porta, mas faltou dinheiro aquele 

mês... 

RODRIGO ― E em todos os meses seguintes, desde que eu me conheço por 

gente! E depois o meu pai foi embora e nos deixou na merda! 

NORMA ― Você lembra, no ano passado, o Sr. Valter queria cobrar 150 

reais! Está tudo tão caro! Mas acho que no fim do ano eu vou conseguir 

renovar o empréstimo na Caixa Econômica... 

 

(Na sala ao lado, chegam Vilma e Lidiane, aos gritos. A jovem carrega uma 

mala pequena.) 

VILMA ― Vadia! 

LIDIANE (chorando) ― Eu vou embora! Você não vai me ver nunca mais! 

VILMA ― É um favor que você me faz! Vai pra rua ganhar a vida, agora 

que já está perdida! 

LIDIANE ― Vou mesmo, aqui eu não fico mais! Não te aguento, como meu 

pai não te aguentou! 

 

(Vilma dá um tapa em Lidiane, que cai sentada no sofá.) 

VILMA ― Morde a língua antes de falar do teu pai! Aquele cafajeste, pelo 

menos, paga uma pensão, enquanto você só dá despesa e desgosto! 

LIDIANE (levantando–se, desafiadora) ― Eu me apaixonei! 



VILMA (imitando–a com deboche) ― “Eu me apaixonei”... É o que dá ficar 

assistindo novela! Quem foi o macho? O teu patrão na papelaria? 

LIDIANE ― Eu não vou contar! Não te devo mais satisfação. Estou caindo 

fora! 

VILMA ― Eu só te aviso, Lidiane, que se você for mesmo embora, é pra 

nunca mais voltar.  

LIDIANE ― Eu não tenho mais família desde que o meu pai saiu dessa 

casa. O que eu tenho aqui é uma carrasca! 

VILMA ― Ingrata! Tomara que vá morar na rua mesmo. 

LIDIANE ― Eu posso procurar o meu pai. Eu tenho o endereço dele. Não 

importa se ele não lembrar de mim, eu me apresento! 

VILMA ― Vai dar com a porta na cara, como eu quando fui procurar ele! 

Mas se você for, já avisei, não vai mais voltar! 

LIDIANE ― Eu me cansei dessa proibição! Eu vou procurar o meu pai, mas 

mesmo se ele me rejeitar, não vou ficar na rua. Vou me casar. 

VILMA ― É o dono da papelaria, Lidiane? Aquele velho? Eu mato ele! 

LIDIANE ― Não te interessa quem é! Vou me casar e ser feliz. 

VILMA ― Vai ser largada com uma filha pequena pra criar! E, assim, vai 

sentir a dor que eu senti. Vadia! Ingrata! 

 

(Lidiane sai pela porta da rua. Rodrigo entra pela passagem entre as casas.) 

RODRIGO ― O que você fez com ela? Isso é jeito de chamar a própria 

filha? 



VILMA ― Eu não tenho mais filha! Ela foi procurar o pai dela! 

RODRIGO ― Essa proibição não faz sentido! A Lidiane sempre quis 

reencontrar o pai dela! 

VILMA ― Chega de falar dela! Ela disse que vai se casar. Que se case, que 

vá à merda. 

RODRIGO ― Você nunca gostou dela, não é? Não tem vergonha? Não 

gostar da própria filha? 

VILMA ― Eu não tenho mais filha. Ela está criada e bateu asas. Eu 

continuo aqui e tenho muita vida para frente. (chegando perto de Rodrigo) E 

você sabe como eu tenho vitalidade. 

RODRIGO ― Não sei do que está falando. 

VILMA ― Não se faça de desentendido. Vem cá, tem um presentinho pra 

você no meu quarto. 

RODRIGO ― Você está louca? Em plena luz do dia? 

VILMA ― Agora a casa está vazia. 

RODRIGO ― Não! Eu não quero nada com você.  

VILMA ― Você sempre diz isso. Desde a primeira vez... 

RODRIGO ― Eu tinha quinze anos. Agora já sou um homem. 

VILMA ― Mas fizemos também quando você tinha dezesseis, dezessete... 

Vem, meu hominho. 

RODRIGO ― Não quero! Não estou com cabeça para isso! E além do mais, 

eu estou namorando. 



VILMA ― Quem é a sortuda? Já se deitou com ela? 

RODRIGO ― Não te interessa. Não te devo satisfações. Fiquei contigo três 

vezes, só isso. Você não é minha dona nem minha mulher. 

VILMA (obcecada) ― Eu posso ser tua mulher. Agora sem a Lidiane aqui... 

eu não quero ficar sozinha. 

RODRIGO ― Está louca? Eu era um moleque que foi pra cama com a coroa 

da casa ao lado. Agora, casar com você? A idade deve ter afetado teu 

cérebro. E dá licença, eu vou atrás da Lidiane. Com sorte, ela está na parada 

de ônibus. Coitada, o que fez pra merecer uma mãe assim? 

  

(Rodrigo sai pela porta da rua. Vilma senta–se no chão, desolada, e começa 

a chorar. Norma entra pela passagem, trazendo uma jarra com suco e um 

copo de vidro, e senta–se no sofá. Serve o copo e o alcança para Vilma.) 

NORMA ― Maracujá. Bom pra acalmar. 

VILMA (bebendo o suco) ― Agora a Lidiane vai atrás do pai. 

NORMA ― Talvez ela não encontre o endereço. 

VILMA ― É claro que vai encontrar. Eles cresceram. Podem procurar pelo 

MUNDO inteiro se for preciso. Vão acabar descobrindo tudo. 

Norma ― Eu não tive culpa! O Rodrigo nunca quis procurar o pai dele. 

VILMA ― Eu mantenho o que disse. A Lidiane pode vir rastejando, que eu 

não perdoo. 

NORMA ― Uma hora ia acontecer. A gente não tinha como esconder pro 

resto da vida. Essa história que você inventou, que nem tinha sido recebida... 



VILMA ― Não foi você quem teve coragem de ir até lá. Eu lembro daquele 

dia como se fosse hoje. Eu bati na porta deles e foi o teu marido que abriu. 

Disse que eu podia entrar. O chão estava brilhando. Ele estava até de 

avental. Avental! É ele quem passa, lava, cozinha, Norma! Teu marido é a 

mulher do casal! (ri, descontrolada) O meu pelo menos continuou sendo 

homem! 

NORMA ― Que bobagem isso que você diz. Os dois são iguais. Só que um 

trabalha em casa, e o outro trabalha fora. Mas o dinheiro que ele manda é pra 

nós duas. 

VILMA ― É pra mim o dinheiro! Eu sou a esposa dele. Você e teu filho 

moram de favor. Eu pago a luz e a água de vocês porque tenho pena. Se o 

Rodrigo não notou que você não consegue sustentar a casa com a costura, 

logo vai perceber. Eles cresceram, e agora são adultos. 

NORMA ― Sim. Tão adultos que vão se casar. 

 

(Vilma encara Norma, sem entender.) 

NORMA ― É isso que você ouviu, Vilma. O Rodrigo e a Lidiane vão se 

casar. 

VILMA ― Você está mentindo, sua imbecil... 

NORMA ― É o Rodrigo o rapaz que está namorando com a tua filha. E eles 

vão viver juntos. 

VILMA ― Desgraçado! Mas nessa casa eles não entram! 

NORMA ― Eu sinceramente duvido que queiram. (sonhadora) Eles vão se 

casar e depois ele volta pra me levar daqui... 



VILMA (esbravejando enquanto tosse) ― Vocês se merecem mesmo! 

Bando de filhos da puta! Que vão morar todos juntos, aqueles dois 

pervertidos e os filhinhos deles! E você também! Que vão para o inferno! 

Que morram todos! 

 

(Norma apanha a jarra de suco, levanta–se e dirige–se à passagem.) 

NORMA ― Eu senti raiva, vergonha, culpa... e tanto medo de perder a casa, 

que me deixei dominar por você, uma pessoa que só conheceu o ódio. Amor, 

perdão, serenidade, todos os outros sentimentos passaram longe de você. Foi 

teu ódio que impediu que os nossos filhos convivessem com os pais. E 

minha covardia, talvez. Mas tudo acaba. Depois de todos esses anos, quando 

eu penso neles, desejo que tenham vivido felizes, do jeito que são. E me 

sinto em paz.  

 

(Vilma sente–se sufocada. Norma para à passagem e encara Vilma.) 

NORMA ― Nós somos tão diferentes, mas num ponto muito parecidas. As 

promessas que nós fazemos, sempre cumprimos. 

VILMA (tentando levantar–se) ― Do que você está falando? Me ajuda aqui, 

quero me levantar. 

NORMA ― Prometi que o dia em que meu filho saísse de casa seria o 

último dia em que você ia me humilhar. Minha missão foi cumprida, criei 

meu filho, e não tenho mais medo do que me espera! 

 

(Norma cruza para a outra casa enquanto Vilma tomba, morta.)  



Saída (Daniel Fernando Ribeiro da 

Silva) 
2º lugar 

 

PERSONAGENS 

BRENDA – Filha mais velha, 45 

ROSÂNGELA – Filha mais nova, 40 

IRENE – Mãe, 65 anos 

 

(O cenário é uma casa modesta, mas arrumada. Um sofá surrado de três 

assentos repousa no meio do palco. Móveis simples adornam a sala.  

Brenda está sentada no sofá, lendo uma revista. Ela está com as pernas 

cruzadas e folheia as páginas com certo desinteresse.  

Rosângela e Irene entram pelo lado esquerdo do palco. Rosângela está com 

uma bolsa grande, que mantém agarrada próxima do corpo.) 

 

IRENE – Espera eu estender a roupa que saio com você... 

ROSÂNGELA – Só vou no bar comprar cigarro! Não sei pra que essa 

encheção… 

IRENE – Você sempre diz isso: só vou no bar, na esquina, na pet shop. E 

depois some por meses.  

ROSÂNGELA – Estou melhor, já te disse. Nem preciso dos remédios. 

Semana que vem vou procurar emprego.  

IRENE – Já ouvi essa história também. 

ROSÂNGELA – Você precisa confiar em mim, mãe.  

IRENE – Confio em você dentro dessas paredes. Da porta pra fora, só com 

coleira.  



ROSÂNGELA – Ai, ai, lá vem você de novo, viu? Pra você não sou uma filha: 

sou uma cadela, uma vira-lata que pegou na rua.  

BRENDA – Se você parasse de se comportar como uma, ela não precisava 

agir assim… 

ROSÂNGELA (para Brenda) – E quem te perguntou, vagabunda? 

IRENE – Não fala assim com a sua irmã! 

BRENDA – Já me acostumei com essa situação. 

ROSÂNGELA – Ui, ui, “essa situação”, olha como ela fala.  

IRENE – Vocês não precisam brigar… mas também, de que adianta eu falar? 

Nunca param mesmo.... O que você quer, Brenda?  

BRENDA – Falei ontem que vinha ver você hoje. 

IRENE – É mesmo? Nem lembro… 

BRENDA – Falo há meses que você está esquecida demais e tem que ir no 

médico. Pode ser alguma coisa na sua cabeça. 

IRENE – Tenho que marcar. 

BRENDA – Você sempre fica falando que vai marcar, mas só fica aí... (aponta 

para Rosângela) 

ROSÂNGELA – Fica aí o que, puta? 

IRENE (senta–se no sofá e leva as mãos à cabeça) – Vocês ainda me matam… 

ROSÂNGELA – É sempre assim! Essa vagabunda usa a minha condição 

contra mim e você só fica aí, batendo as mãos na cabeça. 

BRENDA – Agora você é a vítima da situação? 

ROSÂNGELA – Sou uma doente. 

BRENDA – Agora você é doente, né? Quando convém é bom dizer que tem 

uma doença, que a dependência do crack destrói a sua vida. Mas dois minutos 

atrás disse que estava normal, sentindo–se bem, e que ia procurar trabalho e 

nem se tratava mais.  

ROSÂNGELA – Olhar a sua cara me deixou doente!  



IRENE – Não quer voltar depois, Brenda?  

BRENDA – Está tudo certo, mãe. Isso não me afeta. 

ROSÂNGELA – Ai, olha a santa da família. “Isso não me afeta, isso não me 

afeta.”  

IRENE – Se visse o quanto a Brenda me ajuda com o Enzo e a Rebeca quando 

você está fora... 

ROSÂNGELA – Ajuda porque quer.  

IRENE – Mas eles precisam de alguém pra dar atenção, ajudar com os temas. 

Senão ficam só brincando, sem fazer nada. E falando um desaforo atrás do 

outro. Você sai e nem liga pra casa, saca o seu auxílio mas não me dá nada. 

Se não fosse a Brenda pagar a luz esse mês, eu… 

ROSÂNGELA – Olha aí, viu? É sempre a Brenda, a Brenda, a Brenda. 

Ninguém nunca me enxerga quando faço alguma coisa. Ontem mesmo limpei 

toda a casa e ninguém me elogiou.  

IRENE – Mas você limpou depois de horas me enchendo desaforo, falando 

que eu tinha de “arranjar um homem pra me comer”. Falou que ia sair de novo, 

que não aturava mais esfregar chão, que ia voltar pra sua paz lá na rua, que ia 

engravidar de novo e me dar mais um neto pra cuidar!  

ROSÂNGELA – Mas limpei direitinho, dá até pra lamber esse chão.  

BRENDA – E de que adianta? Você fica duas semanas em casa, faz meia 

dúzia de coisas e some por três meses. Mesmo eu, que saí dessa casa tem uns 

vinte anos, faço mais que você aqui dentro.  

IRENE – Brendinha, deixa que eu resolvo.  

BRENDA – Alguém tem que falar alguma coisa, mãe. Ela sai quando quer e 

volta quando quer. Não tem responsabilidade, com nada.  

ROSÂNGELA – Eu vou me tratar, você vai ver! 

BRENDA – Pra mim não adianta prometer! Quantas vezes eu já te internei? 

Entrei dentro de vila pra te buscar, tive até arma apontada pra minha cabeça. 



E fui atropelada porque você inventou de fugir de mim na rua e me empurrou 

na frente de um carro quando te alcancei. E tudo isso pra quê? Pra depois ficar 

horas aturando promessas, ouvindo os seus planos malucos e o seu choro sem 

fim.  

ROSÂNGELA – Eu ainda vou morar em Porto de Galinhas, sua invejosa.  

BRENDA – Coloque o pé na realidade.  

IRENE – Deixa a sua irmã sonhar! Qual o problema em ter um ou dois sonhos? 

BRENDA – Sonhar é bom pra quem tem os pés no chão. Pra quem flutua sem 

destino por aí só atrapalha. Ela fica embriagada nesses sonhos e deixa a 

realidade de lado.  

ROSÂNGELA (para Irene) – Viu? É com isso que tenho de lidar, desde 

sempre. É isso que escuto. Desaforo, desgraça, baixeza. Ninguém nunca me 

incentivou, me elogiou pelo que eu fiz. Mesmo quando eu entrei no clube de 

natação e fui competir na Argentina ouvia só críticas.  

BRENDA – Faz mais de vinte anos disso, você tinha 16… 

ROSÂNGELA – Mas eu não esqueci! Ninguém me disse “Vai lá e se 

esforça.”, “Dá o seu melhor.”  

IRENE (chorosa, com as mãos na cabeça) – Desculpa, minha filha, desculpa. 

Mas eu lembro de ter te apoiado, eu e o seu pai demos tudo…. 

BRENDA (acolhe Irene com os dois braços e consola ela) – Você e o papai 

fizeram tudo por ela, mãe. Tudo, tudo, tudo! Incentivaram sim, me lembro de 

como falavam orgulhosos das medalhas que ela ganhava. Mas depois ela 

escolheu esse caminho e parou com a natação porque não ia mais treinar. 

Ficava com aquele grupo dela, atrás do ginásio da escola, a tarde inteira. Eu 

vi com os meus próprios olhos o que ela fazia ao invés de ir treinar...   

ROSÂNGELA – De novo com essa história, mentirosa? Já disse que nunca 

usei nada no colégio.  

BRENDA – Eu vi, eu vi, eu vi! Acredita em mim, mãe! 



IRENE – E o que você quer que eu faça? 

BRENDA (entristecida) – Não deixa mais ela voltar pra casa! Ou pelo menos 

interna e deixa lá uns dois anos, conversando só pelo telefone...Ela é minha 

irmã, tudo isso dói demais, mas… você não pode deixá–la te encher de 

desaforo. Ela passou dos quarenta mas age como se tivesse vinte. Como se a 

qualquer momento pudesse resolver a questão sem fazer um grande sacrifício. 

Como você aguenta essa situação? Venho te ver e você nunca tem tempo pra 

mim, só fica aí que nem uma escrava pra essa daí... Ontem liguei pro Enzo pra 

ver se tinha feito os temas, e sabe o que ele me disse? Que eu era uma 

vagabunda e não tinha de me meter! Com oito anos já fala desse jeito… e te 

chamou de velha filha da puta, que só infernizava ele… você está doente, 

precisa de um médico. Pelo menos fazer os exames mais básicos. 

IRENE – Mas Brenda… a sua irmã não tem nada. Nada. O que eu posso fazer? 

ROSÂNGELA – Me defende, mãe!  

BRENDA – Se… se você me pedir agora pra resolver essa situação eu dou 

um jeito! … Internamos ela, vamos com você no médico… Mas você tem que 

me pedir, mãe. Por favor, me pede. Eu faço o que for preciso. Não tem escolha 

fácil.  

 

(Brenda e Rosângela ficam olhando para Irene, cheias de expectativa. A 

senhora fica sentada no sofá, olhando para o chão.) 

BRENDA (desolada) – Não aguento mais me doar e ver as coisas assim, sem 

melhorar nunca. Ela vendeu até o computador que eu dei pras crianças 

estudarem. Nem terminei de pagar ainda... Me liga se precisar… ou melhor, 

chega. Não sei mais o que eu posso fazer sem me sentir assim, tão destruída. 

Rô...… (olha pra irmã, aflita) eu quero estar aqui pra você no dia em que 

decidir mudar… mas a chance disso acontecer vai ficando cada vez menor... 

 



(Brenda sai pelo lado direito do palco.)  

 

(Irene e Rosângela ficam em silêncio um tempo.)  

ROSÂNGELA (chorando) – Olha, mãe… (se ajoelha nos pés de Irene). Deixa 

eu ir ali no bar, rapidinho. É que… eu preciso de um cigarro, só isso. Preciso 

muito fumar. Mas é só um cigarro. Olha, eu deixo a bolsa lá no quarto, tá bom? 

Viu? Minhas coisas estão aqui. Meus documentos, o meu dinheiro… como é 

que eu vou ficar meses na rua sem as minhas coisas, hein? Confia em mim, 

por favor.  

IRENE – Eu vou com você no bar, então.  

ROSÂNGELA – Tá bom, mãe. Tá bom. Só me deixa largar a bolsa ali no 

quarto.  

 

(Rosângela sai pelo lado esquerdo do palco.)  

 

(Irene fica sozinha na sala e levanta–se. Começa a caminhar pela sala.)  

IRENE (murmurando esmorecida enquanto caminha pelo palco, esfregando 

as mãos, uma na outra) – E o que eu posso fazer, o que eu posso fazer? Se 

trato ela bem e ignoro o problema dela a coisa não se resolve. É insuportável 

ver ela sair de casa depois... Mas se trato mal praticamente expulso ela daqui! 

Estou sempre tendo que medir tudo o que faço, nunca estou em paz. Esse vai 

e volta dela é o que estraga tudo. Se ficasse aqui ou saísse de uma vez, pra não 

voltar mais, eu me ajeitava. Mal tenho tempo de me acostumar com a presença 

ou com a ausência dela. Mas sou mãe, o que eu posso fazer? E as crianças? 

Tenho que pensar nelas... É melhor viver com uma mãe assim ou sem mãe 

nenhuma? Já não tem pai… por que ela tinha que engravidar na rua? Eu amo 

os meus netos, mas tudo fica mais difícil com eles... Como posso decidir 

qualquer coisa? Como posso dizer pra ela sair... ou ficar? Eu sou sozinha, não 



tenho ajuda pra pensar em nada, minha pensão é curta... Preciso confiar! 

(esperançosa) Agora mesmo… eu... nunca vi ela chorando desse jeito. Tinha 

uma coisa de diferente nesse choro dela. Ela vai se curar, eu tenho certeza! 

Preciso apoiar mais, preciso… 

 

(Irene sai pelo lado esquerdo do palco.)  

 

(Após alguns instantes ouvimos um grito apavorado dela.)  

IRENE (apavorada, levando as mãos à cabeça) – Meu deus, ela pulou a 

janela! Brenda! (mexe no sofá e nos móveis, procurando o celular) Cadê o 

meu celular? Alguém… socorro… ela fugiu de novo... Cadê o meu celular? 

Eu tinha deixado em cima da mesa da cozinha, tenho certeza! Será que deixei 

noutro lugar? (procura mais, revirando as almofadas e jogando–as no chão) 

A Rosângela não pode ter levado, não pode. Socorro! Alguém corre atrás dela! 

 

(Irene sai correndo pelo lado direito do palco.) 

  



 

Ave maria (Giulia Luisa Baú 

Tomasini) 
3º lugar 

 

1  INT. IGREJA - DIA 

 

Ouve-se voz masculina de um PADRE (65 anos, grisalho e baixo) 

orando a Ave Maria em forma de canto. Acompanhando a oração do 

padre, vozes femininas. 

 

Cera escorre das velas acesas. Raios de sol surgem através da janela 

de vitral. Brisa folheia as páginas dos folhetos da missa. 

 

Várias FREIRAS estão ajoelhadas nos bancos compridos da igreja. 

Elas cantam a Ave Maria de olhos fechados e com os dedos das 

mãos entrelaçados em frente ao rosto. ALICE, 26 anos, olhos claros 

e morena mantém os olhos abertos, olhando para baixo. Ela não 

canta junto com as outras. 

 

2  INT. CORREDOR DO CONVENTO - DIA 

 

Três freiras caminham juntas pelo corredor, rindo e cochichando.  

 

Alice caminha na direção contrária das freiras e olha para as três 

mulheres enquanto elas caminham.  

 



VICTÓRIA, 25 anos, olhos castanhos, cabelo cacheado e alta está 

no meio do grupo que passa por Alice. Ela vira a cabeça na direção 

de Alice e sorri. Seus olhares se encontram. As outras freiras 

continuam rindo, sem olhar para Alice. 

 

3  EXT. JARDIM DO CONVENTO - DIA   

 

Alice está sentada sob uma árvore, lendo um livro de contos (Amora, 

de Natália Borges Polesso).  

 

No jardim, as freiras fazem várias atividades: algumas plantam 

verduras, conversam ou dançam em cirandas.  

 

Victória dança animada na ciranda, de mãos dadas com as freiras ao 

seu lado. Parte do cabelo dela cai do véu e fica na frente de seu 

rosto. Victória olha para frente e no mesmo instante se desvencilha 

das freiras ao seu lado. Ainda sorrindo, ela sai correndo, indo ao 

encontro de Alice. 

 

Victória puxa o livro das mãos de Alice e vira a capa para si. 

 

VICTÓRIA 

Amora? Achei que eu era a única que gostava dos 

cítricos. 

 

Alice arregala os olhos e fica com a boca entreaberta, sem falar 

nada. 

 



VICTÓRIA 

Eu não vou contar...  

 

Victória se abaixa e aproxima a boca do ouvido de Alice. Ela segura 

a mão de Alice e larga o livro na grama. 

 

VICTÓRIA 

...Se tu vier dançar. 

 

Alice sorri. Victória puxa Alice da grama e as duas saem correndo. 

O livro fica na grama, com a capa para cima. 

 

4  INT. CONFESSIONÁRIO DA IGREJA - NOITE   

 

Alice está ajoelhada no confessionário. Ela faz o sinal da cruz e 

entrelaça os dedos das mãos em frente ao rosto. 

 

  ALICE 

Perdoa-me, padre, pois eu pequei. Faz dois dias 

desde a minha última confissão. 

 

PADRE 

E o que você deseja confessar? 

 

ALICE 

Eu sinto um desconforto constante. Eu quero 

acreditar mais. Eu preciso saber o que fazer. 

 



PADRE 

Continue, Alice. 

 

ALICE 

Eu preciso que alguém me diga com o que sonhar. 

Eu preciso que alguém me diga o que escutar. Que 

alguém me diga o que ler, com o que sorrir e do que 

eu devo ter medo. Eu preciso que alguém me diga o 

que devo sentir.  

 

PADRE 

O Senhor não faz tudo isso por nós? 

 

ALICE (suspira) 

Sim, Padre. Ele faz. 

 

5  INT. QUARTO DE ALICE - NOITE   

 

Alice está sentada na ponta da cama, escovando os cabelos.  

 

No quarto, enxerga-se uma cama de solteiro arrumada, uma 

escrivaninha com alguns livros empilhados e um armário. 

 

Ouvem-se passos apressados vindo do corredor. A porta range. 

Victória entra rapidamente no quarto, com uma jarra de vinho nas 

mãos. Alice abre a boca para falar mas é impedida por Victória, que 

coloca o indicador sobre os lábios de Alice. 

 



  VICTÓRIA (sussurra) 

  Não é pecado se o vinho tá abençoado, né? 

 

Victória toma um gole de vinho direto da jarra. Algumas gotas 

escorrem pelos cantos de sua boca. Ela estende a jarra para Alice. 

 

  ALICE 

  Eu acho que a gente não deveria… 

 

  VICTÓRIA 

  Bebe! 

 

Alice balança a cabeça em sinal de negação e ri. Ela larga a escova 

na cama e se levanta. Em pé, se aproxima de Victória e pega a jarra 

das mãos dela. Alice toma um gole de vinho, esfrega o dorso da mão 

nos lábios e larga a jarra em cima da escrivaninha.  

 

  VICTÓRIA 

Viu só? Às vezes vale a pena quebrar algumas 

regras. 

 

  ALICE (ri) 

  Tem certeza que eu não vou começar a queimar? 

 

  VICTÓRIA 

  Isso eu não tenho como responder… 

 



Victória coloca a mão delicadamente na bochecha de Alice e 

aproxima seu rosto do dela. Alice não se afasta. Aquela não era a 

primeira vez que as duas estavam tão próximas. 

 

  ALICE 

  Eu não entendo... 

 

  VICTÓRIA 

  Não precisa entender. 

 

Os lábios de Victória encontram os de Alice. Elas cambaleiam e 

Victória apoia o corpo de Alice na parede.  

 

A porta está entreaberta. 

 

6  INT. QUARTO DE ALICE - DIA 

 

Raios de sol entram pela janela do quarto de Alice. 

Alice pisca lentamente e coloca a mão na frente dos olhos, 

bloqueando a claridade. Ela sorri, senta na cama desarrumada e 

coloca a mão no espaço vazio ao seu lado. Alice observa o quarto 

calmamente até seu olhar encontrar o despertador que marca 

8h47min. 

 

  ALICE 

  Merda, merda, merda… 

 



Alice levanta de supetão, recolhe seu hábito e seu véu do chão e 

veste-os, apressada. 

 

7  INT. CORREDOR DO CONVENTO - DIA 

 

Alice caminha de forma apressada pelo corredor, arrumando seu 

cabelo para dentro do véu. Seus passos ecoam no corredor. 

 

Duas freiras caminham na direção contrária de Alice. Ao perceber 

Alice no mesmo ambiente, elas sussurram. As duas freiras se viram 

e continuam encarando Alice quando passam por ela. 

 

Alice continua apressada. 

 

8  INT. REFEITÓRIO - DIA 

 

 Ouvem-se gritos abafados vindo do refeitório.  

 

Alice empurra a porta de madeira e para no início do refeitório. Na 

sua frente estão IRMÃ MARIA (65 anos, gorda,  baixa e com uma 

Bíblia nas mãos), uma freira (27 anos, pálida e magra) e Victória 

(ajoelhada em grãos de milho cru). Ao redor delas, várias freiras 

estão de pé observando a cena. Os pratos de comida nas mesas estão 

servidos, mas ninguém come. 

 

Alice dá alguns passos cautelosos e Victória ergue a cabeça, seu 

olhar encontra o de Alice. Irmã Maria se vira para Alice e bate com 

a palma da mão na capa da Bíblia. 



 

  IRMÃ MARIA (grita) 

  Vocês caçoaram as palavras sagradas! 

 

Alice fica parada, com os punhos cerrados ao lado do corpo. Ela 

olha de Irmã Maria para Victória e de Victória para Irmã Maria. 

 

  IRMÃ MARIA 

Aqui dentro vocês fazem três votos: pobreza, 

castidade e obediência. Essa casa favorece a vida de 

oração, silêncio e conexão com Deus… Mas vocês 

envergonham Ele com profanidades! O Senhor que 

dá paz e liberdade deve ser retribuído dessa forma? 

 

9  INT. BIBLIOTECA - DIA (FLASHBACK) 

 

Alice está agachada em frente a uma estante cheia de livros. Ela está 

sozinha. 

 

Alice retira um ladrilho da parede no fundo da estante. Ela retira um 

livro (Amora) e abre-o. Nas páginas do livro, estão uma flor seca e 

um pedaço de papel rasgado, escrito: “lavanderia? 20:15h”. 

 

Alice sorri. Ela olha para trás. Na porta da biblioteca, Victória está 

sorrindo para Alice. Ela abana e sai correndo, segurando o véu. 

 

Alice fecha o livro e o abraça contra o peito. 

 



10  INT. REFEITÓRIO - DIA 

 

Alice dá passos tímidos, passando por Irmã Maria e a freira e 

estende a mão para Victória. Ouvem-se murmúrios das freiras ao 

redor, agitadas. Victória está com os olhos marejados. Ela segura a 

mão de Alice, mas continua ajoelhada. Irmã Maria arregala os olhos 

e pressiona os lábios, aparentando estar enfurecida. 

 

  ALICE (para Victória) 

  Não precisa entender. 

 

Victória sorri. Ela se levanta. A câmera segue Alice e Victória que 

correm de mãos dadas até a porta do refeitório (slow). Os murmúrios 

estão abafados, como se as personagens estivessem embaixo da 

água. O véu de Alice cai no chão.  

 

11  EXT. ESTRADA DE CHÃO - ENTARDECER 

 

Alice e Victória estão sentadas na parte de trás de uma carroça. As 

duas estão sérias, sem a mesma euforia de anteriormente. 

 

O movimento da carroça faz seus corpos balançarem. Victória apoia 

a cabeça no ombro de Alice.  

 

Nas mãos de Alice, um terço. Ela passa o indicador por cada conta, 

como se rezasse o Rosário. 

FIM 



Terapia de casal (André de 

Carvalho) 
Menção honrosa 

 

PERSONAGENS 

ESTEVÃO, o marido. 

MIRTES, a esposa. 

TERAPEUTA. 

FERNANDA, assistente do terapeuta. 

 

Estevão e Mirtes entram no Consultório. Trocam saudações e apertos de mãos 

com o terapeuta. O casal ocupa duas poltronas emparelhadas no lado 

esquerdo do consultório, separadas por uma mesa de centro da poltrona do 

terapeuta. O terapeuta pega uma prancheta e uma caneta na mesinha ao lado 

de sua poltrona e senta-se, cruzando as pernas. 

 

TERAPEUTA: Mirtes e Estevão… casados há quanto tempo? 

MIRTES: Dezoito anos. 

TERAPEUTA: É uma vida juntos. 

ESTEVÃO: Uma eternidade. 

TERAPEUTA: Deixa eu explicar um pouco como funciona a terapia. Eu sigo 

uma linha de trabalho freudiana. Meu papel é tentar identificar o que está se 

passando na relação de vocês e servir de intermediador na resolução dos 

conflitos. Não estou aqui para julgar nen0hum dos dois, tudo bem? 

MIRTES E ESTEVÃO (AO MESMO TEMPO): Tudo bem. 

TERAPEUTA: Qual é a maior queixa de vocês? 

 

Mirtes e Estevão começam a falar ao mesmo tempo. 



 

TERAPEUTA: Um de cada vez, por favor.  

MIRTES: Eu começo. 

ESTEVÃO: Ela sempre começa. 

MIRTES: Então começa você. 

ESTEVÃO: Faço questão que você comece. 

MIRTES: Me nego! Agora você que comece! 

ESTEVÃO: Tá bom, tá bom. Está vendo, doutor? Ela quer tudo do jeito dela!  

MIRTES: Se não for do meu jeito, as coisas não andam. Esse homem não se 

coça pra nada! 

TERAPEUTA: Assim não vamos chegar a lugar algum. Bom, vamos lá… eu 

sei que é uma pergunta que pode ser meio constrangedora pra um primeiro 

encontro, mas vocês…   

MIRTES: Não. 

TERAPEUTA: Há quanto tempo? 

MIRTES: Não sei. 

ESTEVÃO: Acho que uns dois anos, doutor. 

TERAPEUTA: Vocês perderam o interesse um pelo outro? 

ESTEVÃO: Eu não perdi, doutor. É ela que não quer. 

MIRTES: Esse homem nem escovar os dentes antes de dormir escova mais. 

ESTEVÃO: O Roberto disse que esse negócio de ficar escovando os dentes 

toda hora é um mito criado pela indústria odontológica. 

MIRTES: Isso porque não é ele que tem que aguentar seu bafo de onça! 

 

Estevão agarra os braços da cadeira com força, como se quisesse avançar 

em Mirtes. 

 

ESTEVÃO: Isso não vai dar certo, doutor! Não vai dar certo! 



TERAPEUTA: Calma, pessoal. Calma. Estou começando a enxergar o 

problema… (pigarreia) Eu gostaria de saber se algo incomum aconteceu na 

vida de vocês recentemente, algo no trabalho, ou na família…  

MIRTES: Esses dias eu achei droga na mochila do Pedrinho e esse aqui 

contemporizou. 

ESTEVÃO: Todo mundo já fumou maconha pelo menos uma vez na vida, 

Mirtes. 

MIRTES: Pois eu nunca fumei. Isso quer dizer que você já fumou? 

ESTEVÃO: Era normal, na minha mocidade.  

MIRTES: Se eu soubesse, nunca tinha saído com você. 

ESTEVÃO: Céus, em que mundo você vive?  

 

O terapeuta boceja e escora a cabeça na mão.  

 

MIRTES: Sabe o que é pior, doutor? 

TERAPEUTA: Sim, sim… estou ouvindo. 

MIRTES: Quem deu a droga pro Pedrinho foi o filho do Roberto, o amigão 

do Estevão. Esse aqui nem pra falar nada.  

ESTEVÃO: Não quero levar problema pro Roberto.  

MIRTES: O filho dele metido com drogas e você nem pra avisar. 

ESTEVÃO: O Roberto era o maior maconheiro na época da escola. Ele nem 

deve ligar. 

 

O terapeuta começa a adormecer. 

 

MIRTES: Então ele vai entender muito bem a situação, se você explicar.  

ESTEVÃO: Você adora ficar criando caso por tudo. 

MIRTES: Você acha que isto é criar caso? Me ajuda, doutor. 



 

O terapeuta torna a abrir os olhos. 

 

TERAPEUTA: Sim, sim… estou ouvindo. 

ESTEVÃO: Eu me expressei mal. 

TERAPEUTA: Ele se expressou mal. 

MIRTES: Você é um irresponsável, Estevão! 

 

O terapeuta sacode a cabeça e assume um tom vívido e desperto. 

 

TERAPEUTA: O filho do Roberto deu drogas para o seu filho e você não quer 

falar nada? 

ESTEVÃO: Por um instante, pensei que o senhor tivesse cochilado. 

TERAPEUTA: O bom terapeuta é incapaz de se desligar de sua função (olha 

para o relógio de pulso). Às vezes eu preciso pensar de olhos fechados, para 

visualizar a cena na cabeça. (Pigarreia) Com todo o respeito, Estevão, parece 

que você tem evitado suas obrigações paternas. Você não vai conversar com 

o seu filho? 

ESTEVÃO: Eu ia, mas essa aqui não deixou não, doutor.  

MIRTES: O combinado era que eu falasse com o Pedrinho e você com o 

Roberto.  

TERAPEUTA: Por que você não falou com o Roberto? 

ESTEVÃO: Bom, sabe o que que é, doutor? É que o Roberto está com o meu 

currículo. Abriu uma vaga pra assistente no setor financeiro da firma dele. Tô 

esperando o pessoal me chamar pra uma entrevista. 

MIRTES: Então é por isso. Ele está com o seu currículo. (Gritando) E o que 

é que tem a ver o cu com as calças? 



TERAPEUTA: Peço que não falem palavrões, por favor. Tem crianças na sala 

de espera. 

ESTEVÃO: Se o Roberto não quiser mais que nossos filhos andem juntos, ele 

vai se afastar da nossa família. 

MIRTES: Então você está disposto a se tornar capacho do Roberto? 

ESTEVÃO: Preciso arranjar um trabalho. Aí não vou mais ter que te aguentar 

o dia inteiro. 

MIRTES: Não foi contratando uns zé manés como você que o Roberto chegou 

onde chegou. 

ESTEVÃO: Ora, sua…  

 

Mirtes e Estevão se levantam ao mesmo tempo e começam a sacudir um o 

outro. O terapeuta olha seu relógio.  

 

TERAPEUTA: Liberem suas emoções! Isto faz parte do processo! Estou 

notando uma forte tensão acumulada. Liberem tudo! 

 

Mirtes aplica um golpe de judô em Estevão. Os dois caem e viram a mesa 

de centro. Começam a rolar pelo chão.  

 

TERAPEUTA: Vejo uma energia poderosa se desprendendo de vocês. Chega 

de reprimir os desejos! Liberem tudo! Liberem tudo! Jesus do céu, eu mal 

consigo ficar sentado.  

 

O terapeuta se levanta. Mirtes e Estevão tiram suas roupas e começam a 

transar. Pouco depois, o relógio do terapeuta apita.  

 



TERAPEUTA: Muito bem, muito bem. Vocês fizeram ótimos progressos hoje. 

Acho que o tratamento será mais breve do que eu havia previsto.  

 

Mirtes e Estevão recolhem as roupas do chão e se vestem. 

 

MIRTES: Você acha, doutor? 

TERAPEUTA: Eu não acho, tenho certeza! Vejo a vida sexual de vocês 

voltando ao normal num futuro próximo! 

ESTEVÃO: Ó, mas isto é ótimo! E eu que duvidei que essas terapias 

funcionassem…  

TERAPEUTA: Vejo vocês em duas semanas, no mesmo horário, tudo bem? 

(o terapeuta vai conduzindo o casal para fora do palco) Foi um prazer 

conhecer vocês! Dona Tatiana, Rafael, aguardem um instantinho que já chamo 

vocês, tudo bem? (à recepcionista) Fernanda, pode vir aqui um pouquinho? 

 

Fernanda entra no consultório e o terapeuta fecha a porta. 

 

FERNANDA: Pois não, senhor. 

TERAPEUTA: Olha a bagunça que fizeram no meu consultório! Dois animais 

totalmente dominados pelo id! Começaram a transar bem aqui, na minha 

frente. Está na cara que são voyeuristas em processo de descoberta. 

FERNANDA: Eu arrumo isso num instante pro senhor. 

 

Fernanda se precipita em direção à bagunça, mas o terapeuta a puxa para 

si, segurando-a pela cintura. 

 



TERAPEUTA: Não, não. Deixa que isso eu arrumo isso depois. Preciso de sua 

ajuda com outra coisa. Estou com um tesão desgraçado, não vou conseguir 

atender o moleque sem antes me despir deste apetite.  

 

O terapeuta beija Fernanda no pescoço. 

 

FERNANDA: Ó, senhor! Fiquei toda arrepiada! 

TERAPEUTA: Shhh… fala baixinho, Fernanda. Tem criança na sala de 

espera.  

 

O terapeuta e Fernanda se beijam de maneira intensa. Tiram as roupas, 

apressados. 

 

FERNANDA: Que fogo, senhor! 

TERAPEUTA: É esse fogo que causa as guerras que devastam o mundo, 

Fernanda… temos que nos libertar deste fogo! Temos que nos libertar! 

FERNANDA: Ó, senhor… sim! Estou ardendo em chamas! 

TERAPEUTA: Temos que nos libertar! 

 

O terapeuta e Fernanda começam a transar ruidosamente.  

 

Cai o pano. 
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