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editorial

Agostinho Carrara, personagem da 
extinta série “A Grande Família”, é a 
metáfora da cafonice brasileira: afá-

vel, carinhoso, conciliador, é o picareta que 
sonha com a boa vida. A malemolência su-
burbana compõem esse saboroso persona-
gem que nos comove na medida em que nos 
coloca diante do espelho. Nosso país onde 
tudo parece estar em construção e já é ruína, 
como canta Caetano, é também o país em que 
Mário de Andrade sentia-se um tupi tangen-
do um alaúde. Dessa mistura de passado e 
futuro, de clássico e barroco, de colonizador 
e colonizado, a despeito da terrível carga de 
preconceitos que foi legada, pode surgir algo 
inteiramente novo ou simplesmente nos 
condenar à bizarrice. O Brasil será o novo 
modelo civilizatório como pensavam Gilber-
to Freyre e Darcy Ribeiro ou não passará de 
jeca-tatu de Monteiro Lobato?

Já foi moda a mistura de hábitos ingleses 
e franceses. Por incrível que pareça, nestes 
tristes trópicos, muita gente já tomou o chá 
das cinco de chapéu e sombrinha. Mulheres 
de luva e homens de tweed e chapéu de fel-
tro. Bonjour! – cumprimentava quem tinha 
o mínimo savoir-faire. A afetação francesa 
atingiu uma boa parte das cidades, num 
pastiche de várias épocas e tendências. Se, 
no Rio de Janeiro, Pereira Passos imitava o 
Barão de Hassemer, na provinciana Cuiabá 
vivia-se uma belle époque particular com a 
ornamentação neoclássica de fontes, pra-
ças e novos prédios na virada do século XX. 
Pianos, violinos, porcelana inglesa, renda 
richelieu, ternos de linho, tudo isso compu-
nha a identidade da nossa high society. 

Na mesma época em que o Brasil cons-
truía miniaturas parisienses, na Praça Onze, 
o quintal de Tia Ciata pegava fogo. Hilária 
Batista de Almeida foi uma das muitas baia-
nas que fugiram da terra natal por persegui-
ção contra o candomblé. No Rio, acobertava 
no terreiro o candomblé e as rodas de bamba. 
Os frequentadores Donga, Sinhô, Marinhei-
ro, João da Baiana, Pixinguinha, Almirante, 

após o culto dos orixás, aproveitavam os ins-
trumentos de percussão e acabaram criando 
um ritmo novo – o samba! Genuinamente 
brasileiro, com certidão de nascimento no 
78-RPM “Pelo Telefone” de 1917. Nas primei-
ras décadas do século XX, houve intensa re-
pressão ao novo ritmo, ao candomblé, todas 
as manifestações negras dos primeiros fa-
velados nos morros cariocas. 

Em Cuiabá, mesmo no seio de uma socie-
dade profundamente híbrida, os ritmos po-
pulares, sobretudo os nascidos nas perife-
rias da cidade ou aqueles oriundos da zona 
rural, não tinham espaço nos apertados sa-
lões da alta sociedade. O desenvolvimento 
urbano não incluía o rasqueado, a viola de 
cocho, o ganzá e o mocho. Era considerada 
“música do mato” como se falava até a déca-
da de 60 ou, talvez, uma excentricidade re-
gionalista. Eventos oficiais eram animados 
pelo repertório praticado nos conservató-
rios: Bach, Mozart, Chopin, algumas árias de 
ópera e o canto orfeônico. Demorou quase 1 
século para que o Muxirum, um movimento 
cultural nascido na última década do século 
XX, ousasse enfeitar de chita as mesas dos 
eventos animados ao som do bom e velho 
rasqueado, no interior dos tradicionais ca-
sarões cuiabanos.

Nós ainda somos índios tangendo um 
alaúde? O caldo cultural no qual estamos 
imersos ainda não engrossou o suficiente? 
Ainda seremos luso-americanos, brasilianos, 
brasilienses? Ou podemos nos chamar de 
brasileiros? Acaso não nos sentiremos todos 
“Augustinho Carrara”, deslocados num mun-
do de grifes? A turma da Revista Literária 
Pixé não vai responder. Seguirá o conselho 
de Leminski quando dizia: repara bem no que 
não digo. Não temos compromisso doutriná-
rio. Essa publicação não é cartilha! Somos 
da turma de Chacrinha que proclamava, en-
tre mandiocas e abacaxis – eu não vim pra 
explicar, eu vim pra confundir! O leitor mais 
atento saberá entender o nosso carnaval e 
nele sambar até o dia clarear.
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Um conto de bichos

De repente a floresta ardeu em chamas.
Os bichos, aturdidos, não sabiam o que fazer.
Em meio à áspera nuvem de fumaça, surgiu um belo passarinho carregando um pouco de água no bico. Corajosamente 

sobrevoou o foco do incêndio e lá atirou as míseras gotas de água que conseguiu ajuntar.
O macaco sorriu, apontou para o passarinho: “sai daí bicho estúpido, você jamais conseguirá apagar o incêndio”.
O passarinho, que sabia falar a língua dos macacos, respondeu: “sei que não apagarei o incêndio, mas estou fazendo 

a minha parte”.
Os outros bichos se entreolharam, surpresos.
Deu-se um ameaçador silêncio, nem mesmo as hienas foram capazes de sorrir.
O rei Leão resolveu agir, fazer valer sua liderança, ordenou que o elefante enchesse a tromba de água e ajudasse o 

corajoso passarinho.
Um tanto contrariado, resmungando que outros poderiam ajudar de alguma forma, o elefante caminhou até o rio e encheu 

o quanto pode de água a tromba.
O leão pensou dar ordens ao jacaré, um pensamento corrido, talvez com uma boca tão grande, poderia enchê-la de água e 

ajudar o elefante e o corajoso passarinho.
Mas o jacaré fechou os olhos e mergulhou na água profunda. Ali estava livre do perigo das chamas e disso sabia muito bem.
O fogo aumentou, o passarinho continuou fazendo sua parte enquanto o elefante desistiu na terceira tentativa. 

Quando os bichos esperavam pelo pior e o calor das chamas já chamuscava todos os pelos, detrás do sol partiu uma 
imensa nuvem negra de chuva.

E o temporal desabou em poucos minutos, apagando o incêndio.
Depois de horas, o incêndio já não existia, apenas o cheiro de queimado insistia a pairar pelo ar.
Assim que tudo se acalmou, entre lágrimas incessantes, a raposa trouxe entre suas patas o corpo ainda fumegante 

do passarinho.
O leão se aproximou, fez um gesto de carinho na cabeça do passarinho e logo depois o devorou.
“Nunca confiei nas raposas.” Pensou entre dois arrotos com gosto de carne explodindo. Depois estalou os dedos:
- Não existe nada mais gostoso do que passarinho assado”.
E a vida voltou ao normal na floresta.

André Alvez
Nasceu em Campo Grande-MS. Formado em Comunicação 
Social, Publicidade e Propaganda pela UNISA-SP, é cronis-
ta do caderno B do jornal Correio do Estado, desde 2008. É 
autor das seguintes obras literárias: “No Pantanal não exis-
te pinguim” - Editora Agbook - São Paulo, 2011; ”O santo de 
cicatriz” - Editora Life - Campo Grande-MS, 2013; “Crônicas 
da cidade” - Chiado Editora - Lisboa 2016 e “A Bruxa da Sa-
polândia” - Chiado Editora - Lisboa 2017. É também autor 
de diversos textos para o teatro, no qual atua na direção, 
além de participar como ator em diversas peças teatrais. 
Colunista do blog literário “Digestivo Cultural”.
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Aclyse Mattos
É escritor e poeta. Flor de metal foi escrita no 
Rio de Janeiro na época em que o Peça Original 
ensaiava na Ilha do Governador para tocar no 
Planetário e sobre a noite esfumaçada na Ave-
nida Brasil a lua quicava sobre os prédios ao sa-
bor das curvas. Livros recentes: O Sexofonista 
(contos), Sabiapoca (infantil) e Festa (poesia).

fio de pandorga
firme sustenta
tênue arrebenta
pipa sem linha
desorienta

bando em revoo
(serão papagaios?)
garças de pano
graça no voo

céu Portinari
tempo de infância
que me contempla
pipa sem vida
se já não venta

alto nos campos
solto nos ventos
fio de Ariadne
em meu labirinto

fio narrativo
fio de pandorga
papel colado
livre assim vivo
mesmo no livro

lido ou olhado
leva meu verso
solto no tempo
pelo universo
do sentimento

céus entre raios
(serão papagaios?)
rabiolas em queda
vértice em riscos
traço: espirais

fio que com giz
na vida me fiz
se nem me lembro
à risca, é um risco
vento põe cisco:
foi, não é mais

fio de contar
fio de tecer
fio de narrar
entretecer
meu filho
olha a linha
no entardecer

fio narrativo



Reflexividades
I
Não vou mais falar naquilo
Nem mais ir a restaurantes por quilo
Vou dormir tranquilo
Fi-lo por aquilo
Não sou um silo pra estocar sentimentos
Vou usar emoções como alimentos

II
Viver em sociedade é um teatro
Viver na intimidade é uma batalha
Viver consigo mesmo é o fio da navalha

III
Achar que a vida é pouco
É muito
Pouco é achar que a vida 
É muito
A vida 
É muito mais

IV
É fundamental sair do campo das intenções
A maior zona de conforto

Para ganhar os mares 
A nau precisa desatracar do porto

V
Sem desafio, não há oportunidade
Sem desafio, não há chance
Sem desafio, não há evolução
Sem desafio, não há vitória
Sem desafio, não há derrota

Sem derrota
Não há desafio

Desafie-se
Amauri Lobo 
(55) é artista, sociólogo, jornalista e professor. Não necessariamente nesta mesma ordem. Começou 
nos anos 1980, na cena de Cuiabá (MT) e já rodou muito, inclusive tendo morado na Alemanha. Faz 
poesia, música e, a partir da experiência do bando Caximir, enveredou pela multiarte. Publicou livros, 
impressos e periódicos de poesia. Gravou em vinil e em CD. Prepara-se para lançar trabalho nas plata-
formas digitais. É ativista da cultura, por quem morre de amores. 
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A madona sorri
Coro de câmara.
A girl like you, não que eu me lembre.
Deixo as guitarras de Johnny Marr 
reboarem fulgência asilada, lustral
ao alento dissecado.
Do teu vídeo, um enjambement 
és pulquérrima sem ser mesto
distanciada a repetição enfadonha.

Porque há o pedestal com a inscrição:
responda. Asperjo a tábua de salvação 
onde arranho-me absorto em ti, 
no firmamento das dioceses por que
adornas à beça.

Anuvia-me, pode ser, e largo esta cara
tipo whats, facebooks às contusões em gifs.
Do meu pior adverso verso a preposição
infeliz aterrissa - em teu aeroporto vagueio.

Por onde anda? Corro para o coro de câmara.
Levei um coro.
Marr e a girl like you.
Sepulto-me entre a insolação e o afogamento
que me causas no litorâneo arraial em 
braços abertos de apreciada madona.

André Siqueira  
É poeta residente em Jacareí, interior de São Paulo. Já publicou poemas em várias antologias, revistas, 
jornais e sites de literatura. Publicou de forma independente dois livretos intitulados “Quase Ontem” e “As 
manhãs fechadas”. Cursou a faculdade de Letras, porém sem concluir e atualmente faz Pedagogia, além de 
participar de eventos literários, oficinas de poesia e demais trabalhos.

A superstar de Puccini
assiste ao Arte 1
toma pra você, peço
enrola, embrulha e planta
no coração - ama e escreve
seu Hermafrodito de quatro
a canção ensaia sua entrada
claro-escuro para tremer tudo
que não pode escapar de você
música de câmara e seu
corpo... para o sábado à noite
o programa serás

mergulha esse punhal
nada disso, diva
longe e longe, há muita 
areia e neblina
sob pilares do museu,
não te ver, te ver oui!
Puccini tomas e cantos e
cantos depois
como desejei
agora surges:
querido evoquei-te:
a música fez-se
eu que aprenda a levantar

um surto
“bravo!”
quase não te movimentas
apenas infindável
entrada franca
saída altíssima no fim
operístico
sou o último da fileira
gelado e mais vivo
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panorama
Deitado tão lúcido
olhando um horizonte tão pálido
escrevendo tão fútil
poemas tão vagos

um trago tão ácido
escorrendo o perfume tão útil
pela boca tão fácil
de um homem tão único.

Escondido num álibi
a força de uma dúvida
uma vida longa e íngreme
mas um futuro tão míope
quem dera por des-
cuido próximo
o destino e sua música
curvatura e ângulo
me deixassem por último
neste fio de história.

A carteira inóspita
preocupando meu fundo
o tempo nunca físico
se desfaz em ondas de plástico.

Minha mão alcança o antídoto
e bebe em goles flácidos
a boca pede o líquido
o corpo sonâmbulo
é só mágoa.

Um canto de pássaro
seria saída tão mágica
e o toque de pétala,
para um olhar tão analítico,
seria tão máximo
mesmo sendo tão sísmico,
mas não
aqui é tudo
máquina.

Caio Augusto Ribeiro  
É ator e diretor inscrito pelo DRT 0000651\MT. Começou os trabalhos 
como ator em 2009. Autor do livro “Porão da Alma” (clube de autores), 
Colecionador De Tempestades (Carlini&Caniato) e Manifesto da 
Manifesta (Carlini&Caniato), diretor do curta-metragem Réqueim 
Para Flores (2017). Fundador do coletivo de artes hibridas Coma 
A Fronteira. Atualmente desenvolve trabalhos levando poesias e 
processos criativos para as escolas e faculdades. Realiza oficinas 
voltadas para produção poética, arte urbana e teatro. Mas no fundo, 
prefere passar o dia no jardim olhando folhas e formigas.
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Eduardo Mahon
Eduardo Mahon, 42, é carioca da gema, advogado e escritor. 
Mora em Cuiabá com a esposa Clarisse Mahon, onde passa 
sufoco com seus trigêmeos: José Geraldo, João Gabriel 
e Eduardo Jorge. Autor de livros de poemas, contos e 
romances, publica pela Editora Carlini e Caniato.

como podem cansar
tão cedo
desse triste medo
de não mudar?

Enterro em vida
Tanto sol sem mar
E essa vida bovina...

De meias verdades
São muitas vontades
Viragens, vertigens, voragens
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Evel Rocha
Nasceu em 1967, na Ilha do Sal, Cabo Verde. Graduado em Teologia e Psicologia, pós-
graduação em Poder Local (2010), fez o mestrado em Psicologia (2009) e Supervisão 
Pedagógica (2012). Neste momento está a fazer um doutoramento em Teoria Literária, 
pela Universidade de Valladolid. Participou de várias conferências nacionais e 
internacionais como orador na área da literatura e é membro da Academia de Letras 
de Cabo Verde. Livros publicados: Versos d`Alma (1997, poesia), Estátuas de Sal (2003, 
romance), Marginais (2010, romance), Cinzas Douradas (2015, poesia), Cisne Branco 
(2017, romance), Campo da Fortuna (2018, romance).

a outubrância 
de pétalas 
A outubrância de pétalas,
o sabor terroso das minhas insípidas lágrimas
a triste dor que dilacera o coração

as teias do Outono alaranjado
a ponte que rouba a luz dos meus sentidos
o veneno milagroso que amacia a madrugada
o segredo que escorre dos olhos de quem amo
a chuva que repassa os gânglios do telhado
os versos debruados em rochedos requebrados
outubro-me para aliviar a dor

Prensado entre o sol E a lua
besuntados de cinza E desafetos
acastelando sonhos arenosos
que tomam de assalto os meus sentidos

Neste Outubro afunilado
pediram-me para ser
o príncipe da terra santa
mas prefiro ser folha seca de Outono
navegando ao sabor do vento
ao avesso das girândolas luminosas
desta vida que é efémera E vazia.

Ontem eu vi a 
tempestade
Ontem eu vi a tempestade
retumbando na avenida
todos os trens da via láctea

apenas sorri à violência do seu olhar
senti arrepios grávidos de desejos
nos raios glaciais da minha mão em revoada
hórridas velas que sangram de luzes
enquanto o sol insiste em não morrer
com os tristes pássaros que reboam
buscando a primavera

enquanto passa a tempestade
colho bocados de vidro E de flores
moldo frases bordejadas de suor
feéricas sonoridades de lágrimas ronceiras
que estancam a avenida!
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Henrique de Medeiros
É escritor, jornalista e publicitário. Natu-
ral de Corumbá-MS, estudou em São Pau-
lo e no Rio de Janeiro, onde se formou 
em Comunicação Social na Universidade 
Gama Filho, em 1976. Integrante da Aca-
demia Sul Mato-grossense de Letras, at-
ualmente ocupa o cargo de Presidente.

amanhãs
todos os dias 
ressuscito à meia-noite
um dia não haverá amanhã
nunca se sabe
amanhã pode não haver amanhã
portanto
sempre ressuscito
nasço novamente a cada meia-noite
amanhãs são 
caudalosos frios quentes amorosos
simplesmente amanhãs
ou apenas novos dias
posso estar dormindo
mas ressuscito 
em meio ao sono
sem mover um músculo
apenas acontece
em meio a isso
nos dias e nos amanhãs
sigo pelas ruas 
assistindo a tudo 
como em frente a um filme
personagens e fatos 
não me obedecem
assisto às cenas e gostaria de 
modificar movimentos 
com simples lances de xadrez
reis e rainhas me ignoram
bispos e cavalos também
torres idem
peões mais ainda
nos amanhãs em que ressuscito 
não sei se trago algo de novo
são mesmas dúvidas
dores desejos coragem medo
travo com as trevas um pacto de dúvida
acendo um fósforo e nada clareia
em pleno dia
carrego traços noturnos 
e vice-versa
através das horas em grande confusão
barafundésimo cataclismo
mesmo com o possível amanhã
tudo se resolve no hoje
o amanhã é o outro hoje
nos entremeios
o mundo não para de girar
gente para cá e lá
angústias obsessões compulsões
individualidades plurais desiguais
o amanhã às vezes me cansa

dores em cores
é preciso decifrar
por terra mar ou ar
possibilidades do encontrar
motivos do continuar
chutar a bola
correr atrás
buscar pelas luas inventadas
desculpas culpas fantasias
enganar por mais uns dias
procurar entre ruínas 
dos corpos 
        mentes
pequenas ruelas 
          saídas 
que suplantem
encalhados momentos 
de atos banais
 que do nulo 
modifiquem o comum 
em intervalos dos entreatos
inventando crenças
próprias 
particulares 
que venham a fazer com 
   que as dores 
   se transformem 
   em cores
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O silêncio
No alvorecer do dia
Escuta-se 
O som do silêncio
E o silêncio escuta o seu som
O som quase inaudível 
Impertinente 
Do movimento rotativo 
Imperceptível
Da terra sobre seu eixo
Sem ser sentida.
Dos átomos agitando o espaço
Sem ser vistos.
Da garoa fina caindo
Sem ser fria
Do tempo passando
Sem ser notado.

Escuta se assim o silêncio
Do som que não escutamos
Do nada que não vemos
Do movimento que não sentimos.

Kiara Baco Anhon
É natural de Alta Floresta/MT e atualmente reside em Sinop. 
Acadêmica do Curso de Letras da Unemat. Participação com po-
esia no livro Imortais II, organizado por Milton Pantaleão Junior, 
ALB- Academia de Letras do Brasil. Editora Alternativa, 2018; Pu-
blicou poesias no livro Veias Coronárias, antologia organizada 
por acadêmicos do Curso de Letras. Editora Bonecker, 2019. 

Mortem 
Névoa cinza
Cidade de espíritos
Devastada por vozes e ruídos
Cega-me
Cerca-me a minha humanidade.

Transformo-me em monstro...
Perco batimentos
Perco vida
Perco tudo
E o escuro me devora 
Até que não mais respiro
Vejo ou sinto.

Essa devastadora podridão 
Enlouquece o meu déficit
Corrói minha inexatidão
Mata-me e entristece-me

Entristece-me estar putrificada
E consumida pela existência
Apenas a “existência”

Lucidez embriagada
Vivo acordada
Alucinada com os piores alucinógenos
Minha própria decomposição
Aglutinados farma-tóxicos.
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cão salivando

Sentei-me junto ao balcão, apreciando o preparo dos drinques. Podia sentir o aroma 
da vodca, do uísque, do Jägermeister. Meu fascínio cada vez aumentava e passei a 
salivar feito um cão a observar uma assadeira de carnes. Frangos e cortes de carnes 

nobres eram substituídos em minha mente alcoólatra, por gim, margaritas, mojitos, orgas-
mos flamejantes e tantos outros drinques.

Estava com a pata esquerda no balcão, latindo. Assustei os frequentadores da taverna, 
indignados com a presença de um cão no estabelecimento. Tarantino eriçou os pelos ao 
ver-me e rosnou. Lati em resposta, dizendo que uma metamorfose me transformara no cão, 
mas não havia problema. Eu só precisava das malditas bebidas e não morderia ninguém. 

O dono do bar me pegou pela coleira e arrastou para fora. Relutante, lutava pela liber-
dade para poder alcançar as bebidas, mas meu corpo franzino de vira latas não favoreceu. 
Amarraram-me na grade ao lado de fora, onde permaneço, como guardião. Não notaram a 
ausência da minha presença humana no bar nos últimos meses. Alimentam-me com as so-
bras de comida e ração, mas abomino esta última. Da bebida estou privado e, enquanto cão, 
não consigo enfiar uma bala na cabeça. Na primeira oportunidade em que me soltarem para 
passear, vou me atirar em frente a um carro. Morrerei como um cão digno e obediente, que 
foi vítima da imprudência de algum motorista. Tudo então ficará bem.
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Klaus Henrique Santos 
Reside em Sinop-MT e é membro da Academia Sinopense de Ciências e Letras 
(ASCL), nela ocupando a Cadeira 10, cujo patrono é Jack Kerouac. Bacharel em 
Comunicação Social/Jornalismo. Publicou Páginas da Escuridão (2012), Enfim, 
a estrada (2014), Horror & Realidade: contos (Carlini & Caniato Editorial, 2015), 
No Compasso da Loucura (Carlini & Caniato Editorial, 2017) e A poesia mora no 
bar (Carlini & Caniato Editorial, 2018).
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Lécia Lucas 
Nasceu em Campo Alegre de Goiás, sudeste goiano, é jornalista, psicóloga 
clínica, poeta, capista e ilustradora. Tem participações nas antologias poéticas 
da Vivara Editora, “Poetize 2019” e “Liberdade” da editora portuguesa, Chiado.

Sombras d’alma
deserta rua
de faróis
e de placas
 (sem oriente)

deserta rua
de casais
e de lua
 (sem romance)

deserta rua
de postes
a luzir poças
(sem espelho)

deserta rua
do eco
das cigarras
(sem canto)

de certa rua
de certo, a sua.

Do sobrado
Na casa
retinta,
não se via,
mas sabe-se
que ali existia:

uma dor
atrás da porta
e um amor
poeta afora.

Rastros aéreos
Eu nunca
passo em branco
pela vida 
de alguém.

Passo
azul celeste,
verde limão,
amarelo ouro,
roxo hematoma,
passo
rosa bebê.

Tenho uma cara corada
de anjo redondo,
cabelo vermelho
de gente diferente
e passo colorido, e daí?

Passo
verde periquito,
azul pavão,
passo rosa flamingo,
pássaro preto...amarelo.
Eu posso e passo toda cor.

Arrepsia
Falta-me o ar.
Sufocam-me
dois pássaros na mão.

Respiro mal. 
Por quem és, 
peito meu, afinal?
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Janete Zimmermann  
É natural de Catuípe (RS) e mora em 
Campo Grande (MS). Tem, publica-
dos, dois livros de poemas: “Asas de 
JIZ”, Editora Life (2013) e “Pétalas Se-
cretas”, Editora Patuá (2016), com o 
qual venceu, em 2017, o Prêmio Gua-
vira de Literatura. Dentre as várias 
antologias que participou, destaca: 
“As Mulheres Poetas na Literatura 
Brasileira”- Volume II, coletânea em 
e-book, criada, organizada e divul-
gada pelo poeta Rubens Jardim.

além dos contratempos,
dos sofrimentos mui doridos
e dos tantos tempos perdidos 
[salvo o amor dedicado
                     em cada etapa

da fuga],

uma saudade comprida,
     larga, densa 
            e descolorida 
pelo passar dos dezembros

        da vida, 

                            retorna, ativa.

saudade sem chance de sobrevida,
sobrevivência sem chance
de segunda fuga. 

muito além 
dos tempos
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Everton Almeida Barbosa  
É filho de nordestinos vindos da região rural da cidade de Pombal, no sertão da Para-
íba, para Cuiabá na década de 70. Vive em Tangará da Serra/MT. Nasceu em Cuiabá e 
se especializou em Literatura, desde a graduação e mestrado na Universidade Fede-
ral de Mato Grosso, até o doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, sendo 
professor de Literatura na Universidade do Estado de Mato Grosso desde 2006. É tam-
bém músico. Foi instrumentista e diretor musical da Cia. de Teatro Mosaico (Cuiabá) 
e membro do grupo vocal Candimba (Cuiabá). Hoje coordena o projeto Corpo & Cordas, 
de música, poesia e contação de histórias, na UNEMAT em Tangará da Serra.

SMARTPHONE
Jamais se viu
Pra todo efeito
Nem mais esperto
Nem mais perfeito
Telefone sem fio

SMARTV
Jamais a busca
Seu todo encanto
Foi mais inerte
Tomou mais tempo
Que o próprio encontro

SMARTWATCH
Meu pulso que vejo
De fora do pulso
Demais se afina
Com o clima
A agenda, o mail,
Que comigo
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Almira Reuter 
Artista 

BIOGRAFIA

Almira Reuter de Miranda, nasci-
da em Nanuque (MG) no dia 16 de 
março de 1946. A artista destaca-

-se como uma das pintoras mais premia-
das do Estado do Mato Grosso. Autodidata, 
ela ama contar histórias através de textos. 
É autora da do livro “O fermento e o tem-
po”, que conta histórias da artista e se des-
dobrou numa exposição itinerante. Parti-
cipou de coletâneas como “Panorama da 
literatura Brasileira”, lançado em outros 
países, e “A...ntologia Memórias” dentre 
outros. Nunca frequentou academia, tam-
pouco estudou técnicas de pintura. Nos 
anos 60 mudou-se para Cárceres (MT), 
depois seguiu para Cuiabá (MT), onde foi 
reconhecida por apreciadores e críticos 
de arte de renome como Aline Figueredo, 
João Spineli e José Serafim Betoloto.

No ano 2000 realizou uma exposição 
individual intitulada “Reminiscências de 
Cuyabá”, um destaque que ganhou uma ti-
ragem 15 mil cartões telefônicos com as 
telas da exposição. Foi citada como refe-
rência na obra “Incomum” de Jacob Klin-

towitz. Realizou exposições no Brasil e 
exterior, expôs no Itaú Galeria, em Goiania 
(GO), em Londres, e participou da Art Expo 
New York na Ava Galleria, expôs também 
em Roma, Itália e em Cairo, no Egito.

Destacou-se em salões e ganhou 
inúmeros prêmios entre eles, “Obras 
Primas”, premiação da FUNARTE que 
contemplou uma exposição em Brasí-
lia. É pioneira na pintura sobre aceta-
to, uma técnica muito complicada que 
reluz as pinceladas expressionistas da 
artista. A artista já experimentou diver-
sas técnicas e materiais como saco de 
estopa, seda, chitão, filó, barbante, aço, 
papel, metal, barro, tecido, também fez 
escultura, instalação e criou bonecos 
de pano dentre outros elementos que 
ganham vida e forma em suas mãos 
criativas. Almira busca se reinventar 
a cada dia sem perder sua caligrafia, já 
trabalhou temáticas como drogas, polí-
tica e corrupção. Atualmente mora em 
Salvador, onde se inova e começa a uma 
nova fase com a pintura digital.
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Clausura
Na exaustão diária
Escrevemos em maiúsculas
as minúsculas letras
sobre as Impossibilidades.

Exaustos todos os corpos
gritam nos minúsculos lampejos de luz.
Averiguamos palavras,
sentenças, entrelinhas
das entre lonas.

Exaustos, todos.
Exaustos de respirar
com as ondas maiúsculas 
que batem ao rosto.

Exaustos,
extenuados no sonho
de um amanhã 
verde-amarelo, azulado.

Estarrecidos todos 
nos suspiros (minúsculos)
a cada Submersão.

37

Lívia Bertges 
(1987, Juiz de Fora – MG) é doutoranda 
em Estudos Literários (UFMT) com es-
tágio sanduíche na Sorbonne Universi-
té (Paris, França). É mestra em Estudos 
Literários (UFMT) e em Langues et Cul-
tures Etrangères (Université Stendhal). 
Publicou artigos e poemas em revistas, 
antologias e sites. É editora da revista 
literária Ruído Manifesto.

36
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joão
joão é antônio
e também é neto:
homônimo/sinônimo
de verbo feto

antônio veio depois
do joão: dois nomes
feijão com arroz
pra matar fomes...

neto é parentesco, assinatura,
completamente e completo
compromisso literatura:
joão antônio neto

sujeito besta
o louva-a-deus
e eu somos ateus
na medida do possível.
sorte grande a dele
nem aí e inseto
diante do humano

eu sou o lorenzo
ele sequer tem nome
nem precisa disso
pra existir.

eu sou metido a besta
carne e osso e,
pior de tudo,
cheguei a imaginar
que o louva-a-deus...

bem, o louva-a-deus
é um canalha verde
verde de inveja
por não ser humano
que nem eu

Lorenzo Falcão
“Nasci inexplicavelmente para ser 
poeta”, reconhece Lorenzo Falcão na 
breve biografia que acompanha “mundo 
cerrado” (assim mesmo sem maiúsculas 
por opção do autor). “O cerrado é meu lar 
e a poesia, o meu mundão sem porteira”, 
conclui o jornalista, que nasceu em 
Niterói (RJ), mas cresceu em Mato Grosso, 
“entre barrancos, pedras e sombras”, e 
trabalha há muitos anos como jornalista 
na área de cultura. 
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Pastagem 
Grânulos de pó no ar
sem que a vista possa alcançar
Invisível rebanho
mais morto
do que se pode imaginar
com toda a serenidade
que lhe cabe
a poeira na pele
ao lado de bactérias
famintas ovelhas
que aos olhos
também não se desvendam

A pele e suas camadas
firmemente unidas
como estratégia de defesa
(até onde se sabe)
A epiderme e a derme
campo de pastagem
(salvo melhor juízo).

O ar da graça
Nesta casa
 há anos
nenhuma questão envenena
o hábito familiar
Na cozinha
 a mesa em si
é apenas aquilo
que se pode dela esperar
Na sala
o sofá já não se recorda
há quanto tempo resiste
no mesmo lugar
No quarto
a cama encarna
a expressão comum
da ordem eterna
para descansar
 Que voz
 dita ao coração
 a obrigação
 de se acomodar?

Lucinda Nogueira Persona 
Escritora, poeta, professora e membro da Academia Mato-grossense de Letras. Nasceu em Ara-
pongas, PR, e vive em Cuiabá, MT. Estreou na poesia em 1995 com o livro Por imenso gosto. Pu-
blicou, entre outros: Ser cotidiano (1998), Sopa escaldante (2001), Leito de Acaso (2004), Tempo 
comum (2009), Entre uma noite e outra (2014) e O passo do instante (2019).
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Assistimos hoje ao novo fim do jornalismo investi-
gativo. Mais um. A imprensa amordaçada é assunto 
em pauta novamente. Nunca esteve tão atual o ro-

mance de Balzac “As ilusões perdidas”, que traça um firme 
retrato do jornalista na França revolucionária dos tempos 
do enciclopedismo. Das cabeças rolantes pela guilhotina. 
De papel picado para comemorações de caráter popular.

As mortes de Paulo Henrique Amorim e Ricardo Boechat, os 
incidentes envolvendo profissionais da Rede Globo e um sem 
número de situações que transformam em estrelas figurinhas 

carimbadas da televisão têm acentuado esse ponto fora da cur-
va de uma mídia encarcerada em procedimentos de exceção.

Ainda vejo dificuldade em lidar com alguns extremos. Li o 
clássico de Hobsbawn há algum tempo e já nem me lembro 
mais o gosto que tem. Sua escrita, quero dizer.  Era de con-
trários, de oposições, farta de binarismos tacanhos. Revolu-
ção e golpe, por exemplo, dicotomia clássica em tempos de 
diluição de fronteiras, barbárie contornando a busca do co-
nhecimento. Messianismos de qualquer espécie, fanatismos 
a granel, fundamentalismos capitalistas.

de todas as horas

Luiz Renato de Souza Pinto 
Em 1998 lancei meu primeiro romance, “Matrinchã do Teles Pires”, agora em segunda edição. Nele trato da colonização do norte de 
Mato Grosso por colonos do sul do país, ao longo da ditadura militar. Em 2014 publiquei um segundo volume sob o mesmo tema, 
intitulado “Flor do Ingá”, desdobrando a aventura e apresentando o cotidiano de um casal que se conhece em Londrina, Paraná e vem 
para cá também. “Xibio”, de 2018 completa a trilogia amazônica, destacando a vinda de nordestinos para garimpos de diamante em 
Mato Grosso e Goiás. Publiquei “Duplo Sentido” (crônicas), em 2016, em parceria com o poeta pernambucano Carlos Barros e no ano 
seguinte fui contemplado com o Prêmio Mato Grosso de Literatura na categoria poesia, com o livro “Gênero, Número, Graal”.

Vencedor do Prêmio SESC de Literatura de 2017, na ca-
tegoria romance, José Almeida Júnior recupera o contexto 
histórico da morte do “estadista” Getúlio Vargas. Não vejo 
exagero nessa classificação do baixinho poderoso, mas sim 
um reconhecimento em torno do historicismo que cerca a 
biografia do ex-governante. Não creio que haja um dos mais 
de cinco mil municípios brasileiros em que não exista uma 
rua, avenida, prédio público ou qualquer logradouro que não 
tenha por batismo seu nome.

A fim de construir um romance de proximidade em torno do 
presidente, “Última Hora” espelha-se na relação existente en-
tre o periódico de Samuel Wainer e a sombria atuação política 
de Vargas, com destaque ao entorno de seus opositores, den-
tre eles Chateubriand e Roberto Marinho, que comandavam a 
mídia oposicionista ao Bonaparte republicano das bandas de 
cá. A presença de um personagem que, sendo antagonista de 
Wainer se apresenta como um jornalista militante que, faz às 
vezes e as vozes do contraste. Homem solitário, uma vez que 
“a verdade era que um revolucionário não podia se dar ao luxo 
de constituir família” (ALMEIDA, 2018, p. 19). 

O livro é costurado por informações curiosas que se mes-
clam à fabulação. Para nós, que de Cuiabá saltamos para 
pensar o Brasil que nos cerca, qualquer informação acerca 
de nossos vultos históricos passa a ser interessante. “Du-
rante o governo Dutra, cerca de um bilhão de cruzeiros saiu 
do país através de brechas legais. Minha equipe está prepa-
rando um decreto limitando a remessa de juros, lucros e di-
videndos ao exterior. O que se ganha no Brasil aqui deve ser 
gasto (idem, p. 66)”. Essas palavras são extraídas da boca do 
presidente, segundo pesquisas do autor para a construção 
do objeto. O tempo passa e o filme parece estar sempre em 
cartaz. Ou retornando para nova temporada. 

Talvez se o presidente conseguisse cumprir suas pro-
messas de campanha, impondo restrições à festa que o 
capital estrangeiro havia feito no governo Dutra, criando 
empresas públicas para explorar as riquezas nacionais e 
ampliando os direitos trabalhistas, eu me rendesse de vez a 
esse governo paliativo de Vargas (idem, p. 82).

Durante a Era Vargas abandonou-se a malha ferroviá-
ria, pactuou-se com a indústria do frete a construção das 
BRs, longitudinais, transversais e diagonais, para aderir 
ao modismo do império da borracha e do petróleo, dando 
prosseguimento ao descontrole ambiental que hoje as-
sassina diariamente nas rodovias de todo o país inocen-
tes que transitam em meio a caminhões carregados que 
aumentam o PIB nacional, mas espalham corpos pelas 
estradas de norte a sul e leste a oeste, em nome do capital. 

O pai dos pobres, segundo reza a lenda, mas talvez a 

mãe dos ricos, que atende pelo nome de Getúlio Vargas, 
abriu as portas para o que vivemos hoje, amordaçando a 
estrutura sindical, em nome de um trabalhismo que ora 
se vê afundado em contradições. Por trás daquele bina-
rismo entre PSD e UDN escondeu-se o que virou ARENA e 
MDB, antecedentes da trágica estrutura partidária cance-
rosa que reina em todo o território nacional.

Meu pai foi um comunista que não seguiu a luta ar-
mada, optando pela família, já com dois filhos pequenos. 
Mas cresci sentindo a movimentação de reuniões em mi-
nha casa, ouvia nomes que depois soube mortos e desa-
parecidos, alguns deles talvez tenham me pego em seu 
colo, como quem reconhece o que da boca para fora todos 
diziam ser o futuro do país. Future-se você também!

A maioria dos camaradas com quem havia convivido 
abandonou seus ideais para criar seus filhos num am-
biente de segurança e sem rupturas. Nunca desenvolvi 
esse instinto paterno e protetor. Preferia apostar na revo-
lução promovida pelos trabalhadores, ainda que pusesse 
em risco a estabilidade da minha família (idem, p. 156).

Ler o livro de José Almeida Júnior me trouxe um pouco 
desse cabedal à mente. Cresci com esse folclore me chamando 
à razão e confesso-me bastante desacreditado de tudo o que 
ouvi. De nada tem a ver a bandeira nacional com o que ouvía-
mos na escola. O maior símbolo de respeito a uma nação deve 
ser a sua língua, deixando o hino e a bandeira para um segun-
do plano. Não acredito nos vultos que escolheram para nós. Na 
história perpetuada pelo IHGB, a mando de D. Pedro II, aquela 
criança mimada que chegou ao trono aos cinco anos de idade.

Tenho dificuldades de acreditar no que aconteceu na-
quele vinte e quatro de agosto de 1954, quando, segundo 
alguns historiadores de base marxista, deveria ter acon-
tecido o golpe de 1964, dez anos antes, adiado por um des-
cuido que promoveu um dos grandes fatos (mal explica-
dos) da história recente deste país. “Havia chegado poucos 
minutos após o disparo e não vi nenhuma carta deixada 
pelo presidente, também não escutei nenhum comentário 
a respeito dela pelos presentes” (idem, p. 337).

Almeida volta ao cenário literário com o lançamento 
de seu já destacado “O homem que odiava Machado de 
Assis”. Este defensor público que se estende ao fazer lite-
rário é um escritor que acrescenta ao Brasil a voz de uma 
justiça que, se não sai do papel, ao menos traz para ele 
um recorte diferenciado do que se encontra no periodis-
mo viciado de todo o território nacional.

REFERÊNCIA
ALMEIDA JR. José. Última Hora. Rio de Janeiro: Record, 2017. 
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Migrante
Descerrei todas as ventanas.

Portais, também!
Os quarenta graus,

orifícios dérmicos adentro.
Acesa, a esperança

e muito mais.
Entre a última chuva de outono

e a primeira da primavera,
os meses sangram,

secam.
Evaporam-se Vida e vontades.

Inclusive a noite!
E a boemia...

Ah!!!!
E a raiz, o germe, e fonte...

Firme, vivo, muito vivo.
Amorosamente esperança

a chuva.
Hoje acordei e sorri em lembranças!

Aromas de domingo.
Descerrei todas as ventanas.

Portais, também!
Minha terra natal entrou.

Senti um vento quase que frio.
Eu sabia: nevou lá em casa!

...“Lá” em casa... 

Vidas
Toda madrugada
veste-se de dama,

tem cheiro de boemia
e dança a nostalgia.

Seus personagens, vividos,
lamentam vazios.

Perderam, ela e eles, o dia.

Desta, irão todos.
O cenário... Sombrio.

Primaveras foram.
E ninguém viu.

Cabeças ocupadas
perderam o dia!

Leni Zilioto 
É natural de Guaporé-RS. Re-
sidiu em Passo Fundo-RS, 
em Serafina Corrêa-RS e 
em Nova Mutum-MT. Atual-
mente, reside em Sinop-MT. 
É mestre em Gestão e Audi-
toria Ambiental e especialis-
ta em Educação Ambiental e 
em EaD. É bióloga, palestran-
te e escritora, com doze obras 
publicadas e várias partic-
ipações em coletâneas. É 
curadora para exposições 
e coordenadora de projetos 
em audiovisual. Membro 
da Academia Sinopense de 
Ciências e Letras. Recebeu 
duas “Moções de Aplauso” 
e a “Comenda Colonizador 
Ênio Pepino” da Casa Legis-
lativa de Sinop, e o título de 
“Cidadã Mato-grossense” da 
Assembleia Legislativa do 
Estado de Mato Grosso, pela 
contribuição das suas obras 
à leitura, à literatura e à cul-
tura mato-grossense.
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Transeunte
Entre o objeto e a forma
da sombra sufoco interno
com ares de cidade à noite
passos lentos uniformes
caminhava consigo conforme
a ânsia de fugir
a esperança de luzir
vagar somente.
Vagalume
desnorteado
pela bruma e pelo consciente.

(Divisas, 1991)

Longa vida
Nas noites em que não uso lentes
faço as pazes com o travesseiro.
Fecham-se os olhos e eles não sentem
um coração que viaja no dia que se foi.
Quero um amanhecer sem sangue
quero a felicidade das pedras.
(É por isso que duram tanto?)

(Meios, 2001)

Antes do sono
Um grilo, na noite
assusta meu modo de parar
os olhos no nada
por muito tempo
por pouca coisa
ou coisa sem medição.
O corpo ajeita o peso
sobre um sofá
que me suporta com desconfiança
enquanto o pensamento vai às ruas
grita, canta, chora
entra nos recintos doentios e febris
de uma cidade que é outra
quando alguns movimentos repousam.

Começam a doer as articulações
quando um susto me retorna à atividade
de levar o corpo para a cama
e para o gran finale
de um dia de poeira calor
pernas em aceleração
coração e boca
em estado de coma.

(Sete dias, 2007)

Marta Cocco 
É natural de Pinhal Grande-RS, formada em Letras, doutora em Letras e Linguística, professora de Literaturas 
da Língua Portuguesa na graduação e na pós-graduação da UNEMAT-MT. Faz parte do grupo de pesquisa LER: 
Leitura, literatura e ensino – UNEMAT/CNPq. Ganhadora de vários prêmios literários, já publicou cinco liv-
ros de poemas (Divisas, Partido, Meios, Sete Dias e Sábado ou Cantos para um dia só), dois de crítica literária 
(Regionalismo e identidades: o ensino da literatura produzida em Mato Grosso, Mitocrítica e poesia), um de 
contos (Não presta pra nada) e, com este, três infantis (Lé e o elefante de lata, Doce de formiga e SaBichões).
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Matheus Guménin Barreto 
(1992) é poeta e tradutor mato-grossense. Doutorando da Universidade de São Paulo 
(USP) na área de Língua e Literatura Alemãs - subárea tradução -, estudou também na 
Universidade de Heidelberg. Publicou traduções de Bertolt Brecht e Ingeborg Bachmann. 
Encontram-se poemas seus no Brasil e em Portugal, e integrou o Printemps Littéraire 
Brésilien 2018 na França e na Bélgica a convite da Universidade Sorbonne. É autor dos 
livros de poemas A máquina de carregar nadas (7Letras, 2017) e Poemas em torno do chão 
& Primeiros poemas (Carlini & Caniato, 2018 – coleção Olho d’água).

Primeiro
O toque mesmo nas coisas
para lembrar as mãos da 
arquitetura limpa daquilo
que o mundo gestou.

A mão limpa, cartesiana, reta
pelas coisas
para tirar o pó sobre os nomes

sol, xícara, casca, ladrilho, pêssego, miséria

e tocar outra vez
como no Dia Primeiro
algo dos nomes
que vibre. 

Canto de dissolução
Sepultadas no tempo
deitam-se as coisas todas,
que já nem coisas são,
mas memória de coisas.

Sepultados no tempo
afundam-se os rostos
todos, ou quase todos,
e as datas, risos, gostos.

Sepultadas no tempo
jazem as nossas vidas,
num tempo em que não são
nem gozo nem ferida.

Sepultados, enfim,
no tempo, todos nós.

Onde não há nem feito,
nem pessoa, nem voz.

48
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Ferido de ausências
volto para minha pátria.

A cidade dorme 
sua inquietude íntima...

Estrangeiro errante, involuntário, 
entre aromas de glicínias,

procuro em vão, nas lembranças da infância,
os meninos que brincavam comigo.

O tempo, exaurindo as horas, 
desfigurou a minha face.
A memória embriagada 

com o sabor das águas da chuva
já não responde aos nomes que chamo.

Sonhador de horizontes, expatriado da paisagem,  
decifrando astrolábios, sou um argonauta de quimeras.

No mar da noite inaugurei meu exílio.

Entre vales e colinas
busquei retornos uterinos

invocando poetas e estrelas.
Na minha verdade, discurso poético,

(tradução de algaravia)
subjaz a palavra fraturada.

Caminhando pelas ruas passos inúteis
quero esquecer o inverno

e reviver a perdida ternura.
Não é demasiado tarde...

Livre das distâncias
tenho carências e amor.

A barca se aproxima... Embarco breve
no vento leve da esperança.

Não importa o tempo... 
Já percebo a liberdade. 

Prisioneiro dos caminhos
rezo nomes e recordações.

No mar que avisto na saudade, 
não existe para mim porto estrangeiro.

Uma gaivota branca e solitária,
impregnada de dor e infinitos,

acompanha minha chegada 

quem sabe... repartindo a solidão.

Alquimista, aprendiz do futuro,
chego silenciosamente...

Perdi a juventude, mas trago a esperança
sempre presente nos meus olhos mansos

que só os amigos sabem ler.

Não quero falar da tortura e do cárcere...
Os meus caminhos de angústia e sombra 

(lança trespassando o coração)
só Deus e os meus versos 

conhecem muito bem.

Sobrevivente  da convulsão marítima
no oceano da censura e dos tormentos

não renunciei às notícias sonhadas.

Na tentativa inútil e telúrica
de recolher passos perdidos

colecionando calendários
vou reinventar a vida.

Múltiplo de mim mesmo,
fazendo planos e confundindo as horas,
trago meu corpo tatuado de universos.

                                        Cristal rompido, erótico e lúdico,
fragmentado de alumbramentos,

vou vivendo verbos de aniversários.

E quando partir, dos prazeres itinerantes,
tecendo poemas para a última paisagem,

com saudade pertinaz da poesia,
pleno de sortilégios e bem-aventuranças,

a minha Morte -- doce Morte
não terá na partilha muito lucro...

No meu corpo, fragilizado pelo Apocalipse, 
sangrando o desvario das verdades imaculadas,

apenas restarão na lápide dos sonhos derradeiros,
descansando em paz, com lágrimas de sol,

minhas antigas dores e falsas agonias.

Terra! Terras da minha terra
Ferido de ausências

volto para a minha pátria.

Odoni Gröhs
Nascido em Canoas-RS, é médico atuante em 
Guiratinga-MT. Como poeta, ganhou vários 
prêmios nacionais e publicou Florilégio Poéti-
co I e II, Acalanto Lirial (1997), Meninos de Rua, 
Fascículos Mensais, Testamento – Viagem de 
Crepúsculo Antecipado, Canções de gastar pa-
lavras, Ao sul do outono, entre outros.

Exílio dos passos inúteis
ou a canção da sobrevivência

1º lugar no iV Concurso Literário Nacional da Sobrames - Salvador/Bahia – 1999.
1º lugar na Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais.

Prêmio Emílio Moura - 2000



52 53REVISTA PIXÉ REVISTA PIXÉ

Um trem que explode de fora pra dentro
Já não posso conter essa trave
Na língua que chupa, morde, xinga, faz Verbo,
Cria Deus, mata mito.
Já não posso passar o ar por ela, sem ter em você o oxigênio do que se cria em vida minha;
O que for rodear por ela, língua minha, língua sua quando sua boca entra: é mais que tudo; somos nós.
Nem tento mais tentar, nem busco mais sentir, entrar, sair, 
coisa essa de língua solta,
Língua minha que quer boca sua.
Essa boca que guarda língua pronta para ferir, palavra por palavra, 
quem meu amor sentir.
Já não posso mais segurar nada que nasce na ponta, na fronte, 
da minha língua pequena, pequena minha.
Já não tenho mais saliva para escorrer, não consigo mais ver sabor no que te dizer, 
a não ser te amo, te amo, te amo, 
até essa língua que só quer te lamber, te sentir, te chupar te amar se canse de te dizer: te amo.

Rodrigo Maciel Meloni
Jornalista, ativista gay e estudioso da comunicação de massa, o escritor 
que já teve contos publicados em diversos blogs, sites mato-grossenses 
e nacionais, se aventura na publicação de seu livro de estreia: Coitado do 
homem cujos desejos dependem. Estudioso do underground cuiabano e 
aficionado pelas manifestações artísticas, já colaborou com diversos com-
positores de bandas do submundo cultural, assessorou festivais de cinema 
e exposições e colabora, sempre que pode, com a destruição do status quo.



Em algum momento da vida a gente se enxerga, sem saber exatamente por onde ou para onde 
caminhar. Como diz a velha canção de Juan Manuel Serrat, “caminhante não há caminho; o 
caminho se faz ao andar” ... e poucas vezes nos damos a chance de repensar alguns propósitos, 

algum sonho abandonado por preguiça ou desalento e acabamos na encruzilhada dos “sem caminho”.
Ali, parada no tempo, veio a pergunta mais desconfortável: vivi de fato ou blefei?
Doeu... E quem disse que crescer não dói? Nestas horas aparece aquele sabotador, perfeitamente 

capaz de nos derrubar, porque ele aprende tudo o que aprendemos e, sem-cerimônia, nos empurra para 
baixo invalidando até aquelas coisas que poderíamos considerar como qualidade... Apesar dos pesares.

Lembrei de uma poema antigo que conta um pouco do questionamento do eu pra mim em outro 
tempo. Naquela vez, será que o sabotador conseguiu me desviar do que eu deveria ter feito?

Dizia mais ou menos assim:
Quando me dá este aperto aqui no peito
Eu já sei que não tem jeito 
De mentir pra mim também.
Não é saudade, não é tristeza, não é nada
É uma solidão danada que precisa de alguém
Pra dar um colo onde eu deite a cabeça
E com um carinho esqueça, desta luta pra viver.
Alguém que entenda que quem sonha, anda sozinho
Mas precisa de um carinho até o sonho acontecer
Ah se eu pudesse espalhar num campo livre
Tantos sonhos que eu tive e não pude realizar
Escolheria o meu sonho mais antigo 
Que é ter alguém comigo
Quando o peito me apertar
O que eu sinto agora, também não é saudade, não é tristeza, não é nada; é só a necessidade de al-

guém que acompanhe o meu caminho, que me escute! 
Assim como aprendi caminhando, aprendi a escutar, embora tenha mas encontrado poucos que de-

sejassem me escutar, dar um colo onde eu deitasse a cabeça ou um carinho pra esquecer, pelo menos 
por alguns momentos, esta luta pra viver.

Por isto mesmo, ali, parada no tempo, me perguntei se havia vivido de fato ou blefado, quer dizer, 
se já escrevi este poema há algum tempo, provavelmente vim blefando vida à fora, acreditando numa 
força que o meu ego me fez alimentar mas que a vida se encarregou de mostrar uma outra realidade.

E se eu pudesse espalhar num campo livre, tantos sonhos que eu tive e não pude realizar, acredito 
que hoje ainda escolheria o meu sonho mais antigo, que é ter alguém comigo quando o peito me apertar.

sonho antigo
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Rosana Lia Ravache  
É professora universitária. Como autora de músicas, poemas e livros para adultos 
e crianças, se preocupa em criar uma ponte literária entre o sonho e a realidade 
para atravessar este rio conturbado que tem sido o cotidiano dos últimos tempos.



Alteridade
Bem que se quis tradicional;
Mal que foi tudo obscuro.
Bem que se quis abençoado;
Mal que não era possível.
Bem que se quis amor;
Mal que não tinha futuro.
Bem que se quis imenso;
Mal que se quis sozinha.
Bem que se quis ser única;
Mal que era só apenso.
Bem que se quis eterno;
Mal que foi tudo efêmero.
Bem que se quis inteiro,
Mal que só um queria.
Bem que se quis correspondido; 
Mal que não foi assim.
Bem que se quis romance;
Menos mal que nunca faltou poesia.
Bem que nem tudo foi em vão;
Jamais faltou empatia
Ou capacidade de reinventar-se;
Bem que se quis alegria;
Menos mal que faltou talento pra não ser feliz.
Bem que se quis...

Poeminha Pretensioso
Eu sou toda ouvidos.
Sou toda boca
Carnuda e vermelha,
Ávida de beijos;
Sou toda desfalecida dos teus abraços,
Entontecida, embriagada
e lânguida do teu cheiro,
arrebatada do teu toque.
Eu sou toda emoção e coração,
Sou sensibilidade,
lascívia,
Urgência e desejo,
devassidão;
Sou carência
e lassidão,
Desespero...
E solidão!

Walesca Cassundé
Nome literário de Walesca de Araújo Cassundé, cuiabana, residente em Campo Grande-MS. Formada em direito pela FUCMT. 
Advogada por opção e criminalista por vocação. Poeta por catarse, libertação física e purgação espiritual. Em março de 2017, 
lançou “Confissões Essenciais”, pela Ed. Gráfica Ruy Barbosa.
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Resenha literária 

Lucinda Nogueira Persona 
Escritora, poeta, professora e membro da Academia Mato-grossense de Letras. Nasceu em Ara-
pongas, PR, e vive em Cuiabá, MT. Estreou na poesia em 1995 com o livro Por imenso gosto. Pu-
blicou, entre outros: Ser cotidiano (1998), Sopa escaldante (2001), Leito de Acaso (2004), Tempo 
comum (2009), Entre uma noite e outra (2014) e O passo do instante (2019).

É uma tarefa sempre grata contar um pouco da-
quilo que acontece no campo da palavra ou 
da palavra que toca a sensibilidade, princi-

palmente quando as intervenções de apreciação se 
mostram escassas no meio literário. Em 2007, foi pu-
blicado um livro de contos, tão pequeno quanto uma 
gota de orvalho e, se por um lado, chamou e chama 
a atenção pela delgadíssima espessura (como pode 
ser tão fininho assim!), por outro lado, atrai pelo con-
teúdo vivo, denso, substancial. Um conteúdo carno-
so e espesso como um caju de época.

Trata-se de Conta-Gotas (Cuiabá: Instituto Usi-
na, 2007) de Luciene Carvalho. A escritora, com 
predominante produção poética, lança-se à prosa 
e empresta da poesia muito da vivacidade e alta 
temperatura. Valendo referir que em sua trajetória 
profissional soma-se a atuação como intérprete 
em vários recitais. Os dezessete contos de Lucie-
ne Carvalho relacionam-se a mulheres, todos eles. 
E as histórias se passam na cidade, com mulheres 
comuns que trabalham em casa, em repartições 
e até nas ruas. Mulheres que “pegam no pesado”, 
conforme aponta numa das narrativas. Criaturas 
viscerais, cuja importância maior é dada às “tem-
pestades do sangue”.

Essa mulher urbana e anônima é desalojada de 
sua circunstância social e da crueza do comum por 
um curto momento (o do conto mínimo), para ser 
vista na exata vida que leva, nas condições descon-
fortáveis, nos sonhos, na carnalidade, nas decepções 
e nas transgressões. Para ser vista dentro e fora dos 
procedimentos padrões. Tudo isso confere à prosa da 
autora um forte clima de veracidade.

É fácil notar no conto que abre o livro, denomina-
do “Vale transporte”, como uma dessas mulheres tem 
seu instante de júbilo dentro do ônibus que a leva ao 
trabalho – quando se insinua para o cobrador “da li-
nha 508”. Esse conto, de vinte linhas apenas, com seu 
tom fictício, descortina uma concreta e viva realidade, 
feita de calor e sedução, ajustados à palavra. E é com 
justas palavras que surge outra personagem, mulher 
sem nome, agora de moto táxi, agarrada ao motoboy, 
sentindo de súbito a libido despertada na corrida ines-
perada através das ruas num dia de estresse.

O foco de interesse dos olhos vivazes da autora re-
cai sobre essa mulher invisível que atravessa o mun-
do corriqueiro, diluída no dia-a-dia, em suas várias 
formas de trabalho, em suas exaustivas tarefas, assa-
lariadas ou não, felizes ou não.

Outro conto que ganha força a cada frase é “Cou-
ve-manteiga”, cujo título bem poderia ser “a gota d´á-
gua”, considerando o nível de insatisfação e opressão 
da personagem subjugada, em meio ao caos domésti-
co, num dia limite em que viver passa da conta.

A escritora, ao mesmo tempo prática e espiri-
tualizada, absorve e repassa o mundo feminino de 
modo dinâmico, espontâneo, ágil e bem-humorado, 
valendo-se de frases curtas e estruturas simples. 
Um trabalho literário sensível à constelação de 
mulheres amalgamadas na massa popular e humil-
de que preenche o cotidiano da cidade.

De fato, Luciene Carvalho, espírito inquieto de 
poeta, ficcionista, atriz, marcante presença cultu-
ral, imprime em sua produção muito de sua expe-
riência enquanto mulher, consciente do mundo em 
que vive e fiel aos seus sonhos.

O universo realista de 
Luciene Carvalho
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HALUHALUNEKISU,
A ÁRVORE DO SABER

Para os grupos indígenas da etnia Nambiquara do 
Cerrado, as palavras mulher, txusu, mel, tusu, e 
urucum, txusu, são pronunciadas de forma se-

melhante. Este encantamento paronímico designa três 
substantivos comuns que, na cosmologia dos índios, 
encontram-se repletos de simbolismo. A mulher, den-
tro da concepção mais ampla que esta palavra abrange, 
é o próprio princípio da vida, no sentido de poder gerar 
filhos, perpetuar a espécie humana; o mel correspon-
de à mais pura doçura que um alimento pode oferecer, 
necessário ao ânimo, à alegria; o urucum representa o 
sangue do menino que se transformou em plantas co-
mestíveis e utilitárias, imprescindíveis à boa saúde es-
piritual e corporal e o sangue menstrual.

Pelos homens, a mulher é enaltecida por sua jo-
vialidade, beleza, disponibilidade e doçura.  O ideal 
amoroso masculino nutre-se da associação desses 
atributos à aptidão em cumprir tarefas cotidianas no 
espaço da aldeia e, fora dele, aos méritos coletores, ou 
seja, pelo modo como as qualidades constitutivas do 
produto de seu trabalho se manifestam.  Grande par-
te do labor doméstico feminino é praticada na casa e 
arredores, quando preparam e armazenam alimentos, 
confeccionam peças ornamentais, cuidam e brincam 
com suas crianças.  Fora daí, em expedições pelo cer-
rado, coletam matérias-primas, frutos, tubérculos, in-
setos (inclusas as larvas) e produtos da roça. 

Desde pequenas, as meninas são preparadas para 
inúmeros afazeres que executarão num futuro bem pró-

ximo, pois se casam, quase sempre, na idade púbere, ao 
término da cerimônia de reclusão da primeira menstru-
ação. O costume de prender uma menina-moça, wainta-
su, em uma casa específica, no período da menarca, por 
um ou mais meses, está registrado na narrativa mítica, 
quando a mãe resolve castigá-la por não lhe obedecer.

A mãe pedia para a filha para buscar água.  Pedia-lhe 
para pegar lenha, atiçar o fogo, cozinhar. A menina não 
atendia nenhum de seus pedidos. Tudo o que a mãe que-
ria da filha, não obtinha êxito. Muito zangada, prendeu 
a menina em uma casa, somente para ela.  A todo ins-
tante, a mãe entrava na casa para lhe dar banho.  A fi-
lha chorava de frio que acabou morrendo. Deste dia em 
diante, quando ocorre a primeira menstruação, Nambi-
quara passou a prender mocinhas em casas destinadas 
somente para esta finalidade. Mas, não as mata de frio.

O período de reclusão da menina púbere, wayuhli-
tasu, tem a função de protegê-la dos espíritos maléfi-
cos que a cercam. O odor do sangue catamenial atrai 
seres sobrenaturais que desejam sua vida. Deixá-la re-
clusa impede que seja atacada pelo espírito do gavião, 
dauptátasu, que fica à espreita para beber seu sangue e 
levar seu espírito para o céu. 

Além do gavião, o espírito da arara vermelha, ãlãa-
tikisu, habitante das cachoeiras e nascentes dos rios e 
que aprecia em demasia o fruto do buriti, é igualmente 
temido. Contam os índios que esses espíritos agridem 
moças menstruadas que, em desobediência, banham-
-se nos rios desacompanhadas. 

MULHER, MEL E URUCUM:
ENCANTAMENTO PARONÍMICO NAMBIQUARA

Anna Maria Ribeiro Costa
É doutora em História pela UFPE e Professora do Univag. Chegou às 
terras do povo indígena Nambiquara na Primavera de 1982. Dos índios 
recebeu o nome Alusu, por conta de seus hábitos alimentares. Nessas 
terras, conheceu José Eduardo, com quem tem dois filhos: Theo e Loyuá. 
Vem se dedicando aos estudos sobre os povos indígenas de Mato Gros-
so, com especial atenção ao Nambiquara.
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O Concurso Literário Pixé é uma iniciativa privada cons-
truída a partir da parceria entre a Revista Literária Pixé 
(www.revistapixe.com.br) e a Editora Carlini e Caniato 

(www.editoracarliniecaniato.com.br), sem qualquer vínculo pú-
blico. O objetivo inicial é a visibilidade de novos talentos na li-
teratura mato-grossense, possibilitando a reunião, revisão e edi-
ção de textos reunidos em 1 livro a ser lançado nos sites oficiais 
da Revista Literária Pixé e da Editora Carlini e Caniato. 

O Prêmio Pixé de Literatura é uma iniciativa privada cons-
truída a partir da parceria entre a Revista Literária Pixé (www.
revistapixe.com.br) e a Editora Carlini e Caniato (https://carli-
niecaniato.com.br), sem qualquer vínculo público. O objetivo é 
a visibilidade de novos talentos na literatura mato-grossense, 
possibilitando a reunião, revisão e edição de textos reunidos 
em 1 livro a ser lançado no site oficial da Revista Literária Pixé. 
1 – As inscrições vão do dia 09 de julho ao dia 23 de outubro de 
2019, valendo a data da postagem nos correios. Podem concor-
rer todos os(as) candidatos(as) que não tenham livros autorais 
publicados na categoria em que concorram, mato-grossenses de 
nascimento ou quem comprove residir em Mato Grosso no mo-
mento da inscrição. Para efeito de encerramento de inscrições, os 
organizadores esperarão até o dia 01 de novembro eventuais en-
velopes retardatários, atrasados e/ou eventualmente extraviados. 
2 – O Concurso Pixé de Literatura está dividido em duas fases: a 
1ª é a habilitação preliminar e a 2ª, o exame de mérito. Cada can-
didato(a) deverá enviar por correio à Rua Estevão de Mendonça, 
1.650, Morada do Sol, Cuiabá-MT, CEP 78043-405, 1 (hum) enve-
lope grande escrito por fora CONCURSO PIXÉ DE LITERATURA, 
contendo outros 2 (dois) envelopes menores. Eventuais retifica-
ções no presente edital, alterações de calendário por força maior, 
e todas as demais informações serão publicadas exclusivamente 
no site da Revista Literária Pixé e da Editora Carlini e Caniato. 
3 – A fim de promover a habilitação preliminar, no 1º en-
velope o(a) candidato(a) deverá escrever por fora HABILI-
TAÇÃO DO CANDIDATO, contendo somente: cópia de do-
cumento de identidade com foto caso mato-grossense de 
nascimento. Caso o(a) candidato(a) não tenha nascido em Mato 
Grosso, deverá mandar comprovante de residência ou carteira de 
motorista, a fim de comprovar suficientemente a residência atual. 
4 – O(a) candidato(a) enviará também neste mesmo 1º envelo-
pe: uma folha A4, o nome completo, o CPF, o telefone, o e-mail, 
endereço completo e o codinome usado no texto literário. In-
dicará, ainda, na mesma folha: os dados bancários comple-
tos para o depósito do prêmio, seja pessoal, seja de terceiros. 
5 – No 2º envelope, o(a) candidato(a) deverá escrever por fora 
TEXTO LITERÁRIO e remeter como conteúdo o texto literário 
em prosa ou poesia, indicando na autoria somente o codino-
me, a fim de evitar qualquer identificação à comissão julgadora. 
6 – O texto em prosa (conto, crônica ou croniconto) de-
verá estar digitado em letra Times New Roman, fon-
te 12, espaço simples, tabulação padrão do Word Offi-
ce, em até 5 (cinco) laudas. O texto em poesia deverá 
estar no mesmo formato citado anteriormente, com até 2 laudas. 

7 – Serão selecionados 10 textos em prosa, sendo os 3 (três) 
primeiros lugares apontados como vencedores e 10 (dez) tex-
tos em poesia, sendo os 3 (três) primeiros lugares apontados 
como vencedores. Caso a organização descubra concomitan-
te ou supervenientemente qualquer publicação de livro auto-
ral impresso ou on-line por parte do candidato(a) até a data 
do encerramento das inscrições, será este(a) sumariamen-
te eliminado(a), inclusive da classificação e da premiação. 
8 – Os textos selecionados como vencedores estarão devi-
damente destacados pelo Editorial do livro produzido e os 6 
(seis) autores(as) vitoriosos(as) serão remunerados(as) em R$ 
1.000,00 (hum mil reais) cada, perfazendo a premiação total do 
PRÊMIO PIXÉ DE LITERATURA em R$ 6.000,00 (seis mil reais). 
9 – Todo o projeto gráfico, diagramação e revisão ficará a cargo 
da Editora Carlini e Caniato, a partir da seleção realizada pela 
comissão julgadora. O resultado será divulgado no site oficial 
da Revista Literária Pixé e na respectiva fanpage www.face-
book/revistapixe no dia 02 de dezembro de 2019 até às 18h  e da 
mesma forma no site oficial da Editora Carlini e Caniato e na 
respectiva fanpage www.facebook.com/editoracarliniecaniato. 
10 – O livro será lançado num prazo máximo de 120 (cento e 
vinte) dias depois de divulgado o resultado e será integralmen-
te disponibilizado, sem custos, em modelo PDF para down-
load ao público visitante da publicação virtual. Os organiza-
dores selecionarão artista plástico para ilustrar a publicação. 
11 –   O pagamento do prêmio dar-se-á no mesmo dia da di-
vulgação do resultado por meio de depósito bancário dire-
to. Os organizadores não se responsabilizam face ao erro de 
informação dos dados bancários fornecidos na inscrição. 
12 – Todos os casos referentes à habilitação ou eventuais si-
tuações não previstas por este edital serão resolvidos unila-
teralmente e de forma irrecorrível pelo Editor-Geral da Re-
vista Literária Pixé em conjunto com os Editores da Carlini e 
Caniato. O julgamento de mérito ficará sob responsabilidade 
de 3 (três) convidados com ampla experiência em literatu-
ra brasileira cujos nomes serão divulgados com o resultado. 
13 – Os(as) autores(as) que aderirem ao presente chamamen-
to declaram o expresso conhecimento e a concordância com a 
publicação do texto, doando todos os direitos autorais sobre o 
mesmo e não poderão reclamar quaisquer valores financeiros ou 
reservas legais na divulgação, editoração e publicação, mesmo 
que seja ela futuramente lançada em meio impresso tradicio-
nal e/ou usada de outras formas pelos proponentes do concurso. 
14 – A Revista Literária Pixé reserva-se no direito de usar a fo-
tografia de todos(as) os(as) candidatos(as) selecionados(as) na 
divulgação do resultado, assim como publicar em parceria com 
a Editora Carlini e Caniato os textos em prosa ou poesia no pró-
prio corpo de uma de suas edições ou em uma edição especial, 
independentemente de cronologia ou de colocação, de acor-
do com a conveniência editorial do periódico e/ou da editora. 

Cuiabá-MT, 09 de julho de 2019.
Pixé Revista Literária e Calini & Caniato

edital
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