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Em que medida as fotografias de moradores de rua 
configuram o estatuto da arte contemporânea? 
Noutras palavras: a arte deve se engajar numa 
causa socialmente relevante? Poderíamos fazer 

a mesma pergunta quanto à literatura. Antes que possa-
mos responder, vamos refletir sobre Os Miseráveis. Victor 
Hugo tornou-se cânone em razão do tema ou da estética? 
Fôssemos pensar somente em termos temáticos, podería-
mos questionar a obra de Shakespeare ou de Balzac, o que 
seria lamentável. As ligações frugais de classes abastadas 
em Goethe, cenas patéticas da aristocracia em Lampedu-
sa, idealizações sociais em Proust, tudo isso seria futilida-
de inútil para uma literatura comprometida com a eman-
cipação do povo. Mas a arte deve seguir uma cartilha? O 
artista tem mesmo essa obrigação?

Os militantes que patrulham obras de arte com o ter-
mômetro do engajamento são os que mais rotulam. Pre-
tendem impingir uma sanção àqueles que não se com-
prometem. Os divergentes são omissos e, portanto, estão 
excluídos do reconhecimento crítico. Acusam de omissão 
todo escritor que se negar a fazer da pauta esperada sua 
matéria-prima. Tal hiato temático é tomado não só como 
covardia. Trata-se de colaboração por omissão. O artista 
passa a ser responsável pela perpetuação da miséria, do 
preconceito, do autoritarismo. Mas há posição mais auto-
ritária do que impor um ponto de vista? De forma alguma. 

Os que não cedem à pressão do politicamente correto 
percebem com relativa facilidade que, em qualquer estilo 
literário, a obra não se constitui como uma mera repro-
dução. Há várias mediações entre o texto e a realidade 
entre as quais a estética do autor e a recepção do leitor 
são as mais importantes. As fotos de Leporo mostram o 
Brasil como é? Não. Mostram a sensibilidade particular 
de um grande artista que fez do tema social o seu ponto 
de partida para o esforço estético. Se, na fase seguinte, 
dedicar-se a fotografar as flores dos jardins paulistanos 
será menos competente? Não. 

A questão nos faz voltar no tempo. Os girassóis de 
Van Gogh foram menos revolucionários do que os re-
tirantes de Portinari? Os jardins multicores de Monet 
foram menos impactantes do que a guerra civil espa-
nhola de Picasso? As praias da Polinésia fizeram de 
Gauguin um artista menor do que Rivera? E Klimt? Será 
ele pior porque pintava damas da sociedade com fili-
granas de ouro, enquanto Munch exprimia o desespero 
existencial? Degas terá menos mérito por pintar deli-
cadas bailarinas do que Toulouse-Lautrec que pintou 
prostitutas e bêbados em cenas urbanas? 

Basta uma visão mais ampla da história da arte para 
que essas patrulhas contemporâneas caiam no ridículo. 
Sabe-se que é pela estética que a arte se define. O fotógra-
fo Leporo não é bom porque fotografa moradores de rua, 
mas porque sabe como fazê-lo. Exprime o vazio da me-
trópole, a solidão em meio à multidão, mas não deixa de 
buscar a humanidade na situação mais extrema. Se mu-
dasse o eixo temático, poderia fazer o mesmo num salão 
de chá da Oscar Freire. Por quê? Porque o artista busca o 
humano. E o humano não está no objeto observado e sim 
na forma de observar. Será difícil entender isso?

Vivemos tempos estranhos. Os que dizem “resistir” 
ao autoritarismo são autoritários. Rotulam, classificam, 
reduzem e excluem com a mesma facilidade daqueles 
contra quem desferem a crítica. Não querem discutir. 
Partem de conclusões e inviabilizam qualquer diálogo. 
A Revista Literária Pixé completa seu primeiro ano “re-
sistindo à resistência”. Publicamos surrealismo, aquare-
la, mendigos e jardins. Publicamos textos sobre a fome 
e sobre Paris. Acreditamos na diversidade, não naque-
la de um único ponto de vista estético e temático que, 
como é óbvio, não é diversidade. Respeitar e garantir a 
existência do outro significa manter a admiração pela 
arte sem manipular pressionar o artista. O único com-
promisso do artista é com a arte, revolução suficiente 
para o mundo que habita a alma de cada um de nós.
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Um galo sozinho não
 tece uma manhã.
É pura pretensão
 achar que uma manhã
se tece desde o chão.

Há muito já não gira
 o mundo em torno ao galo.
É o tempo que respira
 e sopra luz ao galo.

E se o galo tecer o anoitecer?
Acorde para um novo acontecer:
porque há poemas feitos de promessas
e outros que desvelam, esclarecem.

Se os galos que entretecem se entristecem
(bichos utilitários, serventia),
antes o sabiá e a cotovia
que cantam pela noite e pelo dia.

A NINGUÉM SERVE A POESIA

Aclyse Mattos
É escritor, poeta e professor da Faculdade de Comunicação e Artes da UFMT. Livros publicados: Motosblim: a incrível 
enfermaria de bicicletas (infantil – 2019) O sexofonista (contos - 2018), Sabiapoca – Canção do Exílio sem Sair de Casa 
(infantil – 2018), Festa (poesia – 2012), Quem muito olha a lua fica louco (poesia – 2000).
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Agnaldo Batista de Lima 
É natural de Mariluz, PR. Licenciado em Letras pela Unemat – Universidade do Estado de Mato Grosso 
(2002). Especialista em Língua Portuguesa e Literaturas pelo ICE – Instituto Cuiabano de Educação (2004). 
Especialista em Gestão Escolar pela UFMT – Universidade do Estado de Mato Grosso (2010). Mestre em 
Letras pelo Profletras – Mestrado Profissional em Letras Unemat – Unidade Campus de Sinop, 2019. Tem 
artigos publicados nas áreas de Literatura, Linguística e Cidadania e Controle Social. Organizou a publi-
cação de coletânea de poesias de alunos na obra Um convite à leitura (2011; 2012; 2014) e a coletânea Poemas 
na escola (2018). É professor na rede municipal de ensino de Alta Floresta, MT.

RÉVEILLON À BRASILEIRA
Mais um ano 
engarrafado na serra 
na marginal 
descendo ao litoral 
com a cifra certa 
espremida no bolso 
brasileiro colosso 
que “preza” ser feliz 
de praia e samba. 
Mais um ano 
contas no vermelho 
não sobrou cascalho 
teve que emprestar 
(sem problema rapaz 
vou pra Ipanema) 
que venha o próximo 
a gente labuta 
passa mais um 
é a cruz acredita. 
Mais um ano 
que tão repentino 
sequer viu passar (e agora?) 
efêmera euforia 
para trás ficou 
aumento na luz 
na carne no gás 
aflito e frito 
com os boletos 
não há jeito é já. 
Mais um ano novo 
o tempo não passa 
as coisas se arrastam 
bonança não tem 
a crença no peito 
logo isso finda 
e tudo prospera. 
(Ah, Deus vai me ajudar 
o ano que vem!)
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PLASIL ACIMA DE TUDO
DEUS ACIMA DE TODOS
“Não é música.
Não é cultura.
Paraisópolis é o caralho!
Se tava lá é porque não prestava.
Deus é amor
mas é justo também.
A polícia também.
Passai por cima, amém.”
Miserere nobis.
Tiro
ou fogos de artifício?

E o Brasil me obriga a beber dipirona (pilsen).

LÚDICA
1, 2, 3 pinozinhos
4, 5, 6 pinozinhos...
O sol estrala na minha cara
quebrada. 
Tenho 1 pino no corpo (morro).
Por isso faço bico,
quase uma biqueira.
Me preparo pro beijo.
Let’s get magical e
na sola do meu tênis fúcsia
coaduna-se a estrela esmagada
que me arde sonhos sufocados.

A polícia passa mas o meu maior crime
é o tráfico de piscadelas poéticas.
Fotogramas da realidade parada na decolagem.

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.
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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.

AUZÊNCIA 
o silêncio
ensina de súbito
mas sempre são
necessários
um ou dois
ruídos
para indicar
o sábio silêncio
ensinando

o vazio
vale por mil
grutas e

cada uma delas
guarda
um ancestral
já em fase de

transmutação
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THE WALKING DEAD 
Na cidade, bem no centro,
vi um zumbi do crack,
ambulante vira-lata,
na calçada, de quatro,
lambendo o visgo do esgoto
que escorria na sarjeta.

Com indiferença ou impotência,
os viandantes dele se esquivaram
apertando o passo do seu dia.

Cristina Campos
É doutora em Educação (USP, 2007); mestra em Educação (UFMT, 1999); especialista em Língua Portugue-
sa (UFMT, 1989), Semiótica (UFMT, 1995) e Semiótica da Cultura (UFMT, 1996). Professora aposentada de 
Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, pelo IFMT – Campus Cuiabá. Ocupa a Cadeira 16 na Academia 
Mato-grossense de Letras. É autora das seguintes obras: Pantanal mato-grossense: o semantismo das águas 
profundas (Cuiabá: Entrelinhas, 2004), Conferência no Cerrado (Tanta Tinta, 2008), Manoel de Barros: o de-
miurgo das terras encharcadas (Carlini & Caniato, 2010), O falar cuiabano (Carlini & Caniato, 2014), Bicho-grilo 
(Carlini & Caniato, 2016) e Papo cabeça de criança travessa (Tanta Tinta, 2017).
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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.

A MENINA QUE ROUBAVA CORES

Dizia-se que Estela era filha de um pintor. Mas o tal artista nunca deu as caras para assinar a 
certidão de nascimento daquela menina que não foi batizada. Aos três anos, a mãe percebeu o 
problema – não saía nenhuma palavra da boca da criança, nem som, nem grunhido, nem nada. 
Aflita, a mãe levou Estela ao médico que, após revirar a menina de ponta-cabeça, não encontrou 

problema algum nas cordas vocais ou anormalidade que a fizesse muda. Deve ser preguiça. Como assim? 
Preguiça, claro, há crianças que simplesmente demoram a falar e não se sabe a razão. E o jeito, doutor? O 
jeito, minha senhora, é esperar. Ela era uma mulher valente. Costurando para fora, criou a filha sozinha, sem 
dar satisfação aos curiosos de quem seria o pai. É um problema só meu, dizia à madrinha, uma beata da 
única igreja do lugarejo. É esquisito e pronto. Para mim não é, dindinha. É sim, minha filha, a criança vive 
acabrunhada pelos cantos; precisa de batismo, isso sim. Coitada, é apenas quieta demais. Chama o pai às 
falas! Olha aqui, dindinha, não falo quem é o pai nem com surra de marmeleiro. A velha carola desistiu, as-
sim como declinaram da curiosidade as vizinhas fuxiqueiras que rondavam a pequena casa branca na qual 
moravam a mãe solteira com a filha estranha. O tempo não operou para que Estela falasse. Mantinha-se em 
casa e não fazia nada mais do que pintar aquarelas. A menina começou a ser hostilizada, sendo tomada por 
abobalhada. Aos sete anos, já mocinha, ela chegava no armazém com a lista escrita e saía da venda sempre 
com menos do que o dinheiro podia comprar. Penalizava-se a mãe ao ver Estela sofrer com a cisma do povo. 
Minha filha, você não quer contar para a mamãe porque você não fala?, perguntava sempre. A menina sorria 
com os olhos e mantinha-se tão serena quanto o cândido silêncio que cultivava. Mas de aparvalhada Este-
la não tinha nada. Sabia exatamente o que pensavam dela, quem a maldizia e por qual motivo. Decidiu-se 
pela vingança. Mas não uma reação beligerante que seria frustrada pela força. Não, isso seria chancelar o 
mexerico de que ela era uma espécie de forasteira indesejada. Estela deveria ser mais sutil e fatal. Depois 
de refletir no que faria, numa manhã enfiou a paleta que usava na bolsinha rosa e foi andar sem rumo pela 
aldeia. Por onde chegava, tirava o suporte de madeira que usava para pintar e o deixava tomando ar no bal-
cão da mercearia, no altar da igreja, no banco da praça, enfim, por onde passasse durante a ronda matinal. 
Aos poucos, os cidadãos foram percebendo que as cores ficavam menos nítidas, mais esmaecidas. A túnica 
do padre, os vestidos florais das mulheres, as fachadas coloridas dos grandes sobrados, até mesmo o verde 
das árvores que escoltavam qualquer transeunte pela avenida central do vilarejo. Todas as cores foram se 
empalidecendo até chegarem a um cinza esquálido. O alcaide, perplexo com o fenômeno, decretou estado 
de emergência e foi acordar o único juiz da comarca. As beatas armaram-se de fé. Entre uma e outra novena, 
excomungaram Estela com sua maldição de meninice. A mãe escondeu a menina na casa da madrinha por 
dois dias. Não adiantou. Quem a entregou foi o médico chamado às pressas para dar respostas ao inexpli-
cável. De lá saiu sem saber a doença da menina, nem tampouco a diferença entre o azul e o amarelo e, com 
medo do que poderia mais acontecer à saúde pública, dedurou o paradeiro de Estela. Montaram guarda em 
frente à casa, com velas de luzes esbranquiçadas. Quem preparou a emboscada para a manhã seguinte, frus-
trou-se. Ao amanhecer, a menina foi visitada por um arco-íris que entrou pela janela do quarto. Pisando em 
cores, foi-se ela de braços dados com a mãe para um lugar aonde toda aquela gente para sempre desbotada 
jamais saberia o paradeiro.
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SENTENÇA
Minha mãe
Sou terra seca,
Bebendo das águas dos rios
Que defecas dos teus olhos feridos...
Mãezinha.

JULGAMENTO
(À minha África Esquecida)

No estômago da minha mãe
Falta-me tudo, menos nada...
Os rolos e embrulhos de tripas, o canal digestivo,
E as veias...Para passagem e drenagem de sangue
Para dar vida ao meu corpo covarde
Enlatado de fome e sede.

MÃE!
Na casa do meu Pai,
Falta-me tudo, menos nada

Falta-me o milho e farinha
O solo, a água, as enxadas e charruas,
Menos a carne e sangue
Para regar-me de tristeza e luto

Sim,
Falta-me a voz, a cor,
E o escudo
Para libertar-te das algemas
Minha África esquecida.

Ernesto Moamba 
É conhecido também como Filho da África, nasceu a 04 de Agosto de 1994, em Moçambique-Cidade de Maputo. Concluiu 
o seu nível Pré-Universitário em 2014, hoje formado em Jornalismo e Contabilidade. Poeta, Actor e escritor moçambica-
no iniciou com apresentação dos seus trabalhos literário (poesias, contos e crônicas) nas escolas e mais tarde resolveu 
divulgá-los em redes sociais jornais e revistas culturais nacionais e estrangeiras. É membro do Círculo dos Escritores 
Moçambicanos na Diáspora-Sede em Portugal. Membro do Grupo Intercambio dos Escritores da Lingua Portuguesa e 
Presidente do grupo Lusofonidades-Divulgando literatas lusófonas.
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HOMEM DE TODOS OS TEMPOS
O terror cósmico que palpita nos labirintos do meu Eu
O temor de rudes eras longínquas
O medo do mundo das noites perdidas
Nas cavernas escuras e frias, cheias de ecos dolorosos e gritos desesperados,
Tudo que me agita com aflições convulsivas de furores epiléticos
Vem de um mundo perdido nas cinzas do tempo.

Porque eu sou o homem perdido e abandonado de todos os tempos.

Nas células de meu corpo e nos fragmentos de minha alma
Sinto viver células de corpos imemoriais
Que agitam fragmentos de almas desgarradas, há tanto tempo, da carne do Mundo.
As almas das multidões anônimas,
Os destinos dos homens desconhecidos,
As paixões das mulheres esquecidas
Entrecruzam-se com a minha alma, com o meu destino e com as minhas paixões.
Porque sou todos os homens, de todos os tempos, sintetizados num corpo perdido,
Todas almas imortalmente eternas dormindo numa alma desesperada.
Porque eu sou o grito da carne do Mundo
Porque eu sou o desespero da alma da Terra.
Porque eu sou UM
E sou TODOS. 

Gervásio Leite
Foi poeta, jornalista, jurista. Nascido em Cuiabá em 1916, faleceu no Rio de Janeiro, em 1990. Autor de 12 
livros dentro os quais destaca-se “Terra Agarrativa e Linda”, Gervásio foi editor da Revista Pindorama, a 
primeira publicação modernista que circulou em Mato Grosso, participou do Movimento Graça Aranha, 
foi Desembargador do TJMT, de onde foi presidente, também presidiu a Associação Mato-grossense de 
Imprensa e a Academia Mato-grossense de Letras.



natureza das coisas
homem acorda seus olhos
enxerga imensidão azul
prossegue pelo chão verde 
horizonte das águas
divide céus terras 
mares de Xaraés
na companhia da fauna 
esse homem se mistura 
entre humano e animal 
na briga entre 
subsistência e flora
fusão de vertebrados e 
invertebrados pelas 
savanas e alagamentos
da sobrevivência
no silêncio do Pantanal
a luz vai arder tudo
a chuva vai afogar
o humano segue o fascínio
pensamentos e desvairos
contam histórias do persistir
falam apenas aos tímpanos
para acalmar as cercanias
na violência dos predadores
na resistência do amanhã
moluscos vermes 
centopeias crustáceos aracnídeos
na simbiose com o universo
ao entorno sem limites
a plenitude traz a criação
da natureza das coisas
aves mamíferos peixes 
répteis anfíbios insetos 
tudo embate pela sobrevivência
tudo é permanecer
tudo é vida
tudo vira
num mundo 
que com certeza
aqui estamos
mas não é dos homens

palavras correndo 
atrás de textos
letras correm atrás de 
palavras que correm atrás de 
frases que correm atrás de 
sentenças que correm atrás de 
significados que correm atrás da 
loucura da imaginação da doideira
insana e sana
para dentro de nós
para fora de nós
para mim para todos
textos esperam por 
letras palavras frases
sentenças significados 
imaginação 
na esperança 
de conseguir formar 
palavra frase 
texto conceito
definitivas
definitivos
irresolutos
mentes famintas
correm atrás de 
letras palavras frases
sentenças textos 
significados
do estender
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Henrique de Medeiros
É escritor, jornalista e publicitário. Natural de Corumbá-MS, estudou em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde se 
formou em Comunicação Social na Universidade Gama Filho, em 1976. Integrante da Academia Sul Mato-gros-
sense de Letras, atualmente ocupa o cargo de Presidente.
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Ivens Cuiabano Scaff 
É cuiabano, nascido em 30 de junho de 1951. Graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro tendo feito, com destaque, residência médica no Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro, e, na sequ-
ência, cursos de pós-graduação na área da saúde, na UFMT. Como escritor, lançou Uma maneira simples de voar, 
O menino órfão e o menino rei, Mil mangueiras, Kyvaverá, O amor são asas de Ícaro.

O BOLO DE ANIVERSÁRIO

E ra o aniversário do bisneto. Nem precisavam pedir. Era uma tradição.  Ninguém fazia um bolo de aniversário 
melhor que ela. Não era uma boa cozinheira.  Viúva desde jovem. Uma renca de filhos. Todo o seu tempo de-
dicado à máquina de costura, sustento dela e da família. Que as promessas dos irmãos – pode contar comigo, 
minha irmã, você não ficar desamparada – não passaram de promessas. Não tinha mágoa. A vida não era fácil 

para ninguém e depois tinham as cunhadas que franziam a cara cada vez que um dos irmãos se interessava em saber 
como iam as coisas. E ela tinha o seu orgulho. Sua costura era perfeita na frente e no avesso. Seus filhos tinham se 
acostumado a dormir com o barulho da máquina como canção de ninar.

Com todas as dificuldades tinha dado certo. Reclamação nunca ouviram de sua boca. – Os outros são a sobremesa, repe-
tia o que uma das suas clientes mais finas e sua melhor amiga, apesar das diferenças sociais, costumava dizer. Aliás o seu 
atelier, palavra que não conhecia, era um lugar de confidenciais. Todas as clientes se demoravam mais que o necessário nas 
provas. – Meu marido diz que você tem escuta clínica – dizia a esposa de um médico, o ginecologista mais conceituado da 
cidade. Venho a procura de um vestido novo e saio de alma nova.

E ela não servia nenhum biscoitinho, nenhum docinho. – Não tive tempo de ser prendada – dizia e não dava para 
notar se havia uma ponta de mágoa ou não.

Mas bolo de ameixa ela sabia fazer. Não dizia quem a ensinou. – Aprendi sozinha – disfarçava – é o meu luxo. E que bolo. 
O ponto alto, a cereja do bolo não era uma cereja mas a calda de ameixas que o cobria como um manto.

O bisneto entrou casa a fora perguntando se já podia convidar os vizinhos. – Está cedo, menino, com esse solão ainda 
vai passar mal.

Os ingredientes já estavam separados. Não precisava de seguir nenhuma receita. Já estava tudo na sua cabeça, Faz tempo.
Enfim, começaram a chegar os convidados. Na maioria a própria família. Só eles já enchiam a casa pequena. Vizinhos. 

Pessoas de fora só uma ou outra mãe de colegas de escola do bisneto. Poucos homens que já se instalaram no corredor aberto 
ao lado da cozinha onde eram abastecidos de cerveja gelada.

Rapidamente foi até a vizinha do lado buscar o bolo que tinha deixado guardado porque as crianças eram muito danadas 
e iam atacar o bolo antes da hora.

Quando entrou na casa, absolutamente lotada foi abrindo caminho com cuidado até a mesa onde se aglomeravam as crianças.
Surpresa. Já havia um bolo lá. A mesa forrada de salgadinhos e docinhos ostentava no seu centro um bolo de chocolate. 

– Foi a mãe do amigo dele, lá da escola que mandou.
As mães tentavam controlar as crianças até a hora do parabéns que não demorou.com as crianças já satisfeitas. – Vamos 

cortar o bolo. – Do qual você quer? O primeiro quis de chocolate, o segundo também. – Essa criançada gosta demais de cho-
colate – ela pensou. O bolo de chocolate foi diminuindo fatia por fatia. O bolo de ameixa continuava intacto. – Nem experi-
mentaram – Prove meu filho está gostoso. Parecia que nem escutavam.

No meio da algazarra ela foi ficando perplexa. Não eram só as crianças. Seus filhos que viviam pedindo que ela fizesse o 
bolo também não encostaram nele.

Ela sempre foi muito contida e ninguém notou o sentimento que lhe ia por dentro. Mas estava difícil represar. Olhou em volta 
procurando para onde poderia fugir. Mas era impossível. Todos os cômodos da casa incluindo o banheiro estavam indisponíveis.

Pela primeira vez iam vê-la desabar.
De repente uma gritaria vinda da rua. Todos se atropelaram para a porta da casa. – O que aconteceu? – O bisneto quase 

tinha sido atropelado. – Esses motoristas são uns loucos.
Ela se precipitou sobre o menino, agarrou-o com força e o cobriu de lágrimas.
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boneca

Trouxe uma boneca inflável para o bar. Procurei uma mesa centra-
lizada e coloquei a dama a meu lado. O garçom trouxe a cerveja e 
notou que estávamos de mãos dadas. Mas que indelicadeza, onde 
está o copo desta senhora? questionei-lhe. Ele não conseguiu con-

ter o riso e em breve retornou com mais um copo. Saiu apressadamente, 
talvez temendo que eu pedisse o cardápio para a mulher dar uma olhada.

Apreciamos uma banda de rock local naquela noite. Minha garota per-
maneceu compenetrada na música e sequer tocou no copo de bebida, mui-
to menos na porção de chili, que a contragosto comi sozinho. Verônica 
se comportava da mesma forma antes de morrer. É bem provável que a 
boneca Lorena tenha herdado alguns traços dela. 

Quando a banda deixou o palco, o bar começou a esvaziar e paz que me 
trazia a presença de umas poucas pessoas retornou. Um dos músicos nos 
cumprimentou ao passar pela mesa. Retribuí, mas Lorena permaneceu in-
diferente olhando para as imagens psicodélicas que exibiam no telão.  

Tomei uma dose de Jägermeister e levei minha garota para casa. Colo-
quei-a a meu lado na cama e ficamos de mãos dadas olhando para o teto. 
Meu regozijo era aquele momento ao lado de Verônica, todas as noites. 
Permanece assim com Lorena, que carrega a pele de suas mãos, dos seios 
e os sedosos cabelos.  

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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LIBERDADE
Seja quem for
Seja sol ou lua
Seja nua
Seja meu bem querer
Seja meu amanhecer
Seja o que eu quiser ver
Seja assim bem você
Seja o que Deus quiser
Seja para o que der e vier
Seja meu olhar em você
Seja o que entre nós já deu
Seja para o que mais será
Enfim
Seja par comigo
Seja meu grande amor
Alma gêmea ou apenas amigo
Mas
Seja quem for
Seja sol ou lua
Seja (alma) nua

Leni Zilioto 
É natural de Guaporé-RS. Residiu em Passo Fundo-RS, em Serafina Corrêa-RS e em Nova Mutum-MT. Atualmente, reside em 
Sinop-MT. É mestre em Gestão e Auditoria Ambiental e especialista em Educação Ambiental e em EaD. É bióloga, palestrante 
e escritora, com doze obras publicadas e várias participações 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 “Comen-
da Colonizador Ênio Pepino” da Casa Legislativa 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 cultura mato-grossense.
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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. 

MARIA FRAMBOESA

Arrastava-se pela madrugada engarrafado e mamado. Olhos vermelhos. Fígado inchado. Língua mole 
dentro da boca, de onde emanavam odores etílicos. A retina noturna alongava sua fúria de pária. Se-
guia sob a luz prateada do luar na direção de seu cérebro lunático. Sem rumo. Titubeante como um 
veadinho que acaba de nascer e ensaia os primeiros passos.

O último bar das redondezas, de onde fora gentilmente expulso, ainda não fechara. Era o único a jazer 
aceso enquanto a noite escorregava madrugada adentro. Ele estava a alguns passos do bar. Talvez uns vinte, 
trinta metros. Voltaria só para encher mais um pouco o saco do garçom. Benevides. Sujeito de boa índole, 
negro, com quase dois metros de altura. De quem já levara um cacete muito bem dado sei lá quanto tempo 
atrás. Lembrou-se do dente que a porrada do Benevides havia quebrado, o molar ausente. E da dor que sentiu. 
Do olho roxo, das escoriações no cotovelo. Reminiscências do cacete do Benevides afloraram sua memória 
esvaziada e enxaguada. “N...nã...não vo voltar nessa porra de bar”. Disse baixinho consigo próprio e virou-se 
para trás olhando em direção ao bar. “Negro fio da puta...”. Seguiu pela rua a esmo. Destino, pra que?

A luz tênue dos postes fraquejava-lhe a visão. Parecia um conluio com a manguaça que turvava seu ra-
ciocínio impróprio. Sentiu o chão se mexer e amparou-se num poste ao lado. Uma pontada de orgulho no 
peito. Riu. Estava se achando naquela pose, atracado com o poste. A imagem emblemática que vez em quan-
do lhe vinha à cabeça, a de um bêbado abraçado com um poste, lembrança de sua infância sofrida, na roça, 
voltou-lhe na memória. Quando era criança, certa vez, folheava um velho almanaque e se deparara com uma 
ilustração que trazia a sua situação daquela hora. Começou a gargalhar.

Passou um carro devagarzinho cheio de gente. Uma loira linda que estava no banco da frente atirou-lhe um 
caloroso beijo. O gesto inesperado não chegou a afetá-lo. Parou de gargalhar e se envolveu com os estranhos 
pensamentos que o acometiam naquelas circunstâncias.

Três, talvez quatro horas da manhã. Era a hora em que o diabo atentava e ele ali naquele estado imprestável. 
Não se lembrava de quase nada. Da hora em que havia começado a beber, da direção da sua casa... Sabia que tinha 
um nome, mas nem isso estava claro na sua cabeça. Nenhuma voz informava-lhe se vivia sozinho ou ainda esta-
va enrolado com Maria Framboesa... Maria Framboesa, parece, o tinha abandonado, mas ele ainda estava com ela. 
Ou não? Será? Estava só no mundão da noite. Só com o silêncio noturno, quebrado por um pequeno murmúrio de 
vozes que vinham do bar poucos metros atrás. “Hoje eu tô que tô!”, pensou.

Ainda estava abraçado ao poste. Sentiu um ligeiro mal estar e a urina foi vertida molhando a roupa e 
escorrendo pela perna direita e depois pela perna esquerda. O mal estar passou e ele foi sentando-se, ainda 
agarradinho ao poste. Seu olhar subiu ao céu numa retidão estranha para um bêbado. Lembrou-se nova-
mente de Maria Framboesa. Olhou pra baixo e percebeu que estava todo mijado. Uma lágrima escorreu do 
seu olho direito. Uma única lágrima. Voltou o olhar para o céu e conseguiu ver uma estrela cadente. 
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Edu Leporo
Artista Convidado 

BIOGRAFIA

Edu Leporo, Fotógrafo, CEO do Projeto Social Moradores de rua e seus 
Cães, Palestrante, Escritor, Instrutor de fotografia PET. Estudou foto-
grafia nas escolas TECHIMAGE E FULL FRAME, formando-se me 2012. 

Iniciou sua carreira no mundo PET, produzindo ensaios fotográficos para 
Pet Books. Atua ainda na publicidade com cães. Suas fotos já ilustraram em-
balagens de tapetes higiênicos e fraldas para cães. Shampoo e colônias Pet. 

Além da área pet, dedica-se PROFISSIONALMENTE a fotografia Corpo-
rativa, tendo como as principais clientes Heineken, Audi, Bosch, Nestle, 
FSB, FINEP, DogsCare. 

Iniciou no final de 2012, seus registros autorais e artísticos, buscan-
do através da fotografia, atrair os olhares apressados das metrópoles, 
para seres “invisíveis”.

Em 2015, publicou seu primeiro livro fotográfico “Moradores de rua e 
seus Cães”, que teve seu pré-lançamento na cidade de Lisboa - Portugal. 

Livro esse, que por financiamento coletivo teve apenas 500 exemplares 
impressos sem sucesso de chegar as vitrines das livrarias. Hoje já prepara 
o segundo livro intitulado “Moradores de rua e seus Cães 2”. 

Criou em 2015, a Associação e Projeto Social Moradores de rua e seus 
Cães, que realiza desde então, ações sociais mensais nas ruas de São Pau-
lo, atendendo as primeiras e básicas necessidades do cão, e seu tutor em 
situação de rua e vulnerabilidade.

Nesse período, estima-se que já passaram pelas ações, cerca de 11 mil 
pessoas em situação de rua, e mais de 3 mil cães e gatos.

Hoje divide-se entre a carreira de fotografo corporativo, e o comando 
do Projeto MRSC, levando palestras e exposições fotográficas ao Brasil, e 
assim promovendo o voluntariado. 

Recebeu em junho de 2019, o Prêmio CHICO XAVIER de RECONHECIMEN-
TO HUMANITARIO. Oferecido pela Câmara Municipal da Cidade de São Paulo.
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ME AME, MAS NÃO TANTO
Não sei se as palavras
Que tento expressar pensamentos
são verdadeiras
Manifestam o que tá aqui?
Não sei se alerto a menina
À dobrar a esquina
Que a alegria de que tanto se fala
da avenida é Vertiginosa
Que há perigo na esquina
Como Elis e Belchior cantaram até o fim
Você gentilmente bateu na minha porta
Quem é? Indaguei olhando sua boca rósea deserta
Respondeu:
Carnaval!
Após: sorrateiro.
Após: festivo.
Apos: só mais um desbrincar poético...
À mesa, o doutor espalhou: “Não sei que problema tem dois homens! Façam o que quiser, só se cuidar!”
Apenas de pouco em pouco tempo aparecem
homens como esse por aqui
seu doutô!
mas, não sei...
não sei se as palavras
que tento expressar pensamentos são verdadeiras
não sei...
As palavras são além do interior e do exterior
Elas estão, meu amor, entre a gente, além do que faz sentido
Num abraço, no lixo, na folia, na paixão inesperada na loucura de um sorriso angustiado, numa lágrima de respiro, no dom 
da esperança
A palavra é estranha, é como um convite abstrato 
E no fundo só mesmo o corpo pra saber das angústias que se sente
Por isso amado:
Joga o seu corpo no meu
Mas não me ame tanto!
Me dê espaço desses seus cabelos de bananeira pra me amar também! Me olhar no espelho e ter coragem maturidade pra 
parar de fumar
“Repetir eu sou capaz, até que dê certo”
 Por mim mesmo, sabe?
Sem me perder nesse teu olhar nesses seus olhinhos por aí... pelo samba...
Joga seu corpo no meu
Vem!
A gente monta com os nossos pedaços 
Um corpo platônico cheio de razão!
Qualquer coisa que há além do material significante
Qualquer coisa que se encaixe em nossas
largas                                                                                                      
     fronteiras 
Um platonismo exótico 
Permissivo
Bufão 
     Além 
             Dessas nossas sentenças

Lucas Lemos 
É nascido em Juína-MT. Fotógrafo, acadêmico de Letras na UFMT, ator e 
diretor no Cena Livre de Teatro. Lançou de forma independente, em 2019, 
seu primeiro livro de poesias, “Nossa Alegria Triste”.
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*PRÓXIMO SÁBADO (08)*
*Sem oferecer comida nem bebida, jornalista vai comemorar fim da juventude na praça Bispo*

 _Mão de vaca, comunicador Lucas Rodrigues não trará nada ao evento_

O jornalista Lucas Rodrigues vai comemorar seu 28° aniversário no próximo sábado 
(08), em um evento que não terá nenhuma atração além dele mesmo - se é que pode 
chamar de atração - e de seus possíveis convidados.

A festa ocorrerá a céu aberto no local conhecido como Praça da Bispo, em frente ao 
Poltrona Nerd, no Jardim das Américas, em Cuiabá, com previsão de início às 22h.

De acordo com os organizadores, cada convidado deverá ficar responsável por trazer sua 
própria bebida e comida - e até a decoração, caso queira.

Não há confirmação se o aniversariante trará bolo, mas fontes relataram que é pouco prová-
vel, tendo em vista o histórico muquirana do jornalista.

“Primeiro que não tem nada pra comemorar. Tô beirando os 30. Segundo que se o aniversa-
riante sou eu, são os outros que devem me presentear, e não o contrário. Não vou bancar nada 
pra ninguém não, eu hein”, teria dito o aniversariante, de acordo com o relato da fonte anônima.

A organização estima que o evento terá de 0 a 15 pessoas. Todos os amigos, familiares, colegas 
de trabalho, semiconhecidos, amigos de internet e leitores estão convidados. 

Dentro destes grupos, conforme o cerimonial, muitos estão desconvidados, mas cabe a cada 
um saber se está ou não. 

A empresa responsável também informou que o aniversariante está aberto a receber todo 
tipo de presente: desde pequenos mimos, livros, jogos de Xbox One, dinheiro em espécie, va-
le-compras no Big Lar, ampolas de Botox, um ano de Omo Multiação, 2kg de maçã nacional 
(exceto da marca Turma da Mônica, estão vindo murchas), até abraços, risadas e elogios falsos 
a qualidades que ele não possui.

“O nosso cliente deixou avisado que presentes fora desse rol também são bem-vindos. Po-
rém, serão destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade, a exemplo da cantora Syang, 
que, mesmo após sucesso estrondoso nos anos 90, possui apenas 87 ouvintes mensais no Spo-
tify”, relatou um dos organizadores.

Lucas Rodrigues
É jornalista. Coordena o Jornalismo do Governo de Mato Grosso e é au-
tor do livro “Pirotecnia”. Gaúcho de criação, só virou gente mesmo (ou 
quase isso) em Cuiabá, onde mora desde 2011. Ainda não sabe se o que 
escreve é crônica, conto ou uma mistura desarmônica dos dois. 
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CARBOIDRATO 
E PROTEÍNA
Eu e a cadela
Na mão
Um pão
Com mortadela,
Caridade
Da generosíssima
Cidade.
A fome
Consome a mim e a ela
Sacio quem?
Olho
No olho
O bicho
E o pão
Com a fatia fina
Sem molho.
Escolho enfim:
Fico com o carboidrato,
Deixo pra ela a proteína

ROLEZINHO
“Mãe, manhêêê
Vou na casa de Teresa”
“Menina,
Vai e já volta ligeiro
Eu tô terminando a janta
Hoje é arroz carreteiro”
A mocinha vai pra frente da casa
Pega o portão de madeira
E levanta
Ela sai...
Só ia até a esquina
Mas, a menina que foi,
Essa nunca mais voltou...
Encontrou com a noite escura
E as povoações desse mundo
De mãos
De beijo
Desejo
De comércios e gemidos
Ela voltou bem mais tarde,
A mãe já tinha dormido
O arroz já tinha esfriado
Os cães já tinham latido.
Entrou pela porta dos fundos,
Outra da que tinha ido
Seu prato ainda sobre a mesa,
Só foi ali, ver Teresa
E agora tinha partido
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NA COHAB
Na casa de Cohab
O bairro sabe
Mora só
O velho e o totó
Cama, mesa e geladeira
Um sofá, uma cadeira
No fogão
Só funcionam duas bocas.
Não pode faltar café
Pão
E ração
O resto é como puder
Debaixo daquele teto.
O cachorro é o afeto
Já que tudo foi embora
A mulher
Saiu pela porta à fora
Falando de amor e nada
-vai ver algum talarico-
O filho virou milico
A filha, moça bonita, 
Não manda nem carta escrita,
É puta de um homem rico.
Num dia de dor mais forte
Dele conjurar a morte
No aperto do coração,
Ouviu o abrir do portão:
Era um filhote de cão
Pequeno e desprotegido,
Pedindo para ser seu.
O cão virou o dono
Do seu profundo abandono.
Mudou seu dia
Mudou seu mundo
Naquela Cohab
O bairro sabe:
Onde o velho vai
O cão vai.
Quando algum vizinho
Chega pra pedir conselho
Sobre dor
De amor
Ao velho senhor
O velho diz:
“Quer ser feliz?
Arruma um bicho,
Gente é lixo.
Cachorro não,
Cão não trai”

A CERCA
A cerca separava as casas
Uma cor de rosa
Outra, cor de nada
Numa casa
A menina estudiosa
Na outra
Monte de coisa roubada
Na rosa
Horta
Balanço de pneu
Na outra
A mãe morreu.
Na casa da menina
Chá de capim cidreira
Uma tia que era freira
Toalhinha sobre a mesa
Na outra mora tristeza
No olhar do pai borracheiro
O filho já faz dinheiro
Cheira e vende cocaína
Ah, o bordado da vida!
Começa e nunca termina,
Fio nenhum está imune,
O que o mundo separa,
Vem uma cerca e une.
Crescem os corpos
Os olhos
Crescem os pais
No trabalho
Cresce a carreira de pó
A menina sempre só,
Estuda a casa vazia.
Sempre encontra no quintal
Um jeito de encher o dia
Afinal
Qual é o mal?
Um beijo
Teco
Transa 
E tal...
Normal:
A moça da casa rosa
Sempre foi estudiosa
Ela tem voz
No negócio
Arrumou marido
E sócio
3 filhos e freguesia

Luciene Carvalho
É escritora, poetisa e membro da Academia Mato-Grossense de Letras
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Lucinda Nogueira Persona 
É escritora, poeta, professora e membro da Academia 
Mato-grossense de Letras. Nasceu em Arapongas, 
PR, e vive em Cuiabá, MT. Estreou na poesia em 1995 
com o livro Por imenso gosto. Publicou, 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).

EM PARIS
Nele havia
uma aparência
de demência
jeito de quem
pelos gestos
apunhalava a esmo
rasgava o vento
chutava a tarde
enquanto percorria
a via que à alma
melhor lhe parecia
de tal modo que
oprimido e acossado
sua inclinação era
a de alguém expulso
do meio da vida
por algum revés
reinava o caos
era insano o que
dele se desprendia
e ao desconforto
de seus tormentos
pisoteava as folhas
à margem sombria do Sena
como se estivesse à porta
do seu último passo
(e eu à porta do meu próximo)
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Manoel Edivan 
É poeta e historiador. É graduado em História pela Universida-
de Federal do Tocantins (UFT) e Mestrando em Ensino de His-
tória (ProfHistória) pela Universidade Federal do Mato Grosso. 
Atualmente atua como professor pela rede pública do Mato 
Grosso. Inclinado à escrita desde criança, Manoel também é fã 
de Pink Floyd, o que lhe rendeu um alter ego, Manofloyd.
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Regresso
Ainda bem que desceu sobre mim a enfermidade, 
ao fenômeno animalesco que subia em erupção. 

Quieto estou, vestido velho!

Foi quando decidi despir o outro lado da jaqueta.
E colidiu a borboleta com o tempo, 
numa metamorfose reversa, desenhos na TV.

A supressão da vigília já passa das 10:00, 
acnes voltam a colorir a faceta que outrora era ruga.

Tempo! Vestido velho! Vestido inverso!

E o lado intra do mal que quer tirar de mim uma Mafra, 
ao surrupio de meu labor social, 
não terá na borda dos escritos de minhas 
tristezas o dourado de que possa contribuir.
Nem ao externo que vem e suga, nem ao mais 
íntimo que guarda tristezas profundas.

Tempo! Vestido velho! Vestido novo!

E esse mesmo tempo me dirá que o sabor de 
Cronos depõe a qualidade das coisas. 
É a timidez da lua com o sol à aurora, apesar 
de sorrir nos momentos de “luz de deus”.

Tempo! Vestido velho! Vestido inverso!
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PÁTRIA MINHA 
A pátria minha me nega 
Nega seus filhos. 
É conduzida por falsos 
Condutores 
Que usurparam 
O direito de dirigi-la. 

Não importamos apenas garçonetes, 
Trazemos música, comida, cultura, 
Bullying, shopping, self-service, 
Importamos modelos que não nos cabe. 

Negamos o que nos é raiz 
Matamos o que é da terra, 
Principalmente se tiver cor, 
Amamos os que fazem guerra 
Talvez por medo, mas acho 
Que é realmente por amor. 

Nosso hino não é mais sabido 
Somente no soccer 
É onde o ouvimos 
Mesmo que pela metade. 

Mesmo assim vivemos sorrindo 
E nos escondendo da verdade. 
Só o gerúndio demonstra o indo 
Da atual realidade. 

Oh, pátria amada Verde e amarela 
Que adora o tio Sam 
E que se puder 
Mata o Mandela.
 
Acabaram as esperanças 
E no teu céu não brilha 
Mais a força, nem aqueles 
Que morreriam por ti.
 
Morreram todos 
Morrerão todos 
Sem teu pão, sem teu leite. 
Morrem pelo desprezo 
Daqueles que a guiam. 



48 49REVISTA PIXÉ REVISTA PIXÉ

Marcio Vidal Marinho 
Nasceu e foi criado no Jardim Ângela, na periferia de São Paulo. Formou-se mestre em Estudos Comparados de Litera-
turas de Língua Portuguesa pela Universidade de São Paulo (USP), defendendo sua dissertação COOPERIFA E A LITE-
RATURA PERIFÉRICA: poetas da periferia e a tradição literária brasileira. Autor dos livros Receitas para amar no século 
XXI (Edicon, 2010), A vida em três tempos (Ibis Libris, 2014) e 21 gramas (Ibis Libris, 2016), que recebeu Menção Honrosa 
do 23° Programa Nascente da USP. Atua na rede pública de ensino como professor titular. É integrante do sarau da CO-
OPERIFA (Cooperação Cultural da Periferia) e realiza palestras em eventos, escolas e universidades, apresentando seu 
trabalho como poeta, seus estudos e reflexões sobre a Literatura Periférica. 

Há, no país, alguns que recebem o leite,
Outros correm atrás do prejuízo.
Noites mal dormidas
Pois é preciso entregá-lo cedo.
Há uma legenda no país,
Bandido bom é bandido morto.

Então, Rafael, que faz um bico de leiteiro,
Adia seu sonho de ser professor
E sai correndo de madrugada
Para entregar o leite às pessoas de bem.
Já são sete anos nesse trabalho
Com uma carga horária puxada
Não tem tempo para os estudos.
Seus pais o encorajam
Todas as manhãs
Para que não desista,
“Deus proverá”, diz sua mãe.
Os que aguardam o leite, em seus sonos,
logo estarão prontos para o dia a dia.

Rafael pensa nas irmãs pequenas
Não quer que tenham a vida como a dele.
Quer que elas estudem, mas não pode pagar,
Há poucas escolas no país.
Vivem longe do centro, na periferia,
Na Rua Namur, sem asfalto, 
Sem saneamento básico.
Gosta das rodas de samba
Nas quais, aos 21 anos,
Já é tido como bamba.
Vai ensaiando uns passos,
Enquanto deixa o produto
À beira das casas.

E como o leite é pouco,
Mas as casas são muitas,
Vai de casa em casa,
Corredor em corredor.
Uma travessa de vez em quando.
Silenciosamente deposita o leite...
Passa quase despercebido,
Sua pele camufla-o na noite,
Pisa tão leve que seus pés
Parecem ser almofadados.

Rafael, o leiteiro,
Caminhando pela madrugada,
mais flutua do que anda.
Às vezes, sem querer,
Algum barulho acontece:

O cão da casa do portão de madeira
Entreaberto em intervalos.
Ou o gato quizilento
que se esconde debaixo do automóvel.
Alguém sempre revira na cama.

Jorge era comerciante,
Mal dormira por conta
Dos rumores de assalto na região.
O revólver, há muito
Aguardava o momento de sair da gaveta.
Bandido? Bom é quando está morto.

Os tiros na madrugada
liquidaram Rafael.
Não tinha namorada,
Mas paquerava muito nas rodas de samba.
Virgem não era desde o quinze.
Rapaz jovem e cheio de sonhos.
Seria professor de português 
E compositor de sambas inesquecíveis.
Cedo demais para morrer.

Jorge repara que fora o leiteiro
E se desespera, corre pela rua.
“Meu Deus, matei um inocente”.
Arma nas mãos de gente de bem
Também mata trabalhador.
A vizinhança se assusta
Com a tentativa de assalto.
Somente Jorge defende
O pobre rapaz ao chão.
“Um engano, este é filho
de meu Pai, Nosso Senhor”.
A propriedade está salva.
Alguns ainda desconfiam
“O que fazia o leiteiro a essa hora?”
Rafael já não ouve ninguém
Alguém ficará sem o leite.

Seus objetos de trabalho
Espalham-se pela rua,
Latas reviradas e garrafas estilhaçadas.
Seu sangue escorre...
Mistura-se
Entre a noite e o dia
Formando o amanhecer
Sombrio,
Que perdurará,
Na casa de Rafael,
Mais do que uma triste aurora.

VIDA DO LEITEIRO
A Carlos Drummond de Andrade
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À PROCURA

Desde que viemos a este mundo, estamos à procura. E quando encontramos parece que 
chegamos na transição para uma nova fase, uma nova idade que nos levará novamente à 
procura. Do ponto de vista do sentir humano, nos identificamos em cada fala, em cada es-
crita. Estar entre vocês nessa revista, me traz algo da baianidade querida de Gilberto Gil e 

Dorival Caymmi, encontrar pessoas que gostam de falar sobre cultura, parecendo fazer música. Aos 
leitores, parceiros desse encontro ou dessa procura, que são fazedores de luz e persistentes do amor.

Falando agora do ponto de vista coletivo, estamos num país que está desesperadamente à 
procura. De tal modo que se mexe nos instintos mais vitais das pessoas, no medo, trazendo à 
tona individualismos e preconceitos que pareciam em parte, superados. Porém a história nos 
trouxe uma sombra forte, áspera e ardilosa, de modo que temos de estar à procura de nosso 
âmago, para encontrá-lo e fortalecer de amor os nossos caminhos. À procura, sim, à procura. 
À procura de algo diferente, vim parar aqui na Pixé. À procura de me encorajar mais e sair por 
esse Brasil que tanto quero conhecer em suas regiões e suas particularidades que nos fazem 
mais humanos e íntegros pelo encontro e unicidade da diferença. À procura de saber quem são 
as escritoras e escritores, as pessoas que estão escrevendo e fazendo arte do nosso presente, 
desse momento. Os traços, textos e poemas que vi por aqui, na Pixé, aguçaram ainda mais meu 
olhar para o real e triste país com o qual nos encontramos todos os dias, e fingimos não ver, tal-
vez para manter um pingo de esperança. À procura sim. À procura do menino negro que dorme 
na rua, não deve ter 11 anos, para quem a palavra amor, uma história, uma canção bonita e uma 
mesa com um lanche delicioso fazem parte de um mundo distante, desconhecido. À procura 
das crianças que estão pedindo dinheiro, moedas, esmolas, à procura de quê? À procura daque-
le homem, daquela mulher que dormem na rua e correm o risco real da violência, expostos à 
indiferença e à estatística, de não serem, e de serem um número. 

À procura de quem roubou a esperança e a vida do povo, utilizando da velha cantilena, de novo. 
À procura da mulher, que violentada e desrespeitada por uma sociedade mofada, representação 
anencéfala de um patriarcado covarde, emerge com sua força inesgotável nutrida pelo amor. À 
procura de um tempo de ternura onde cada homem possa reconhecer que contém em si uma alma 
feminina, e possa sim, acolhê-la e estar preparado para a aventura desafiadora e linda do amor. À 
procura do indígena sábio, que em meio ao avanço do ignaro cara pálida e seu neocolonialismo, 
está pronto para ajudar o Brasil a entrar definitivamente na era do século XXI. Ticunas, Guajajaras, 
Terenas, Caigangues, Guaranis e Ianomâmis são mais avançados do que seus irmãos da “civiliza-
ção moderna”. À procura da professora perplexa que vê no comando da nação um grupo infantil e 
primitivo, cuja psique distorce dos compromissos sociais de pessoas adultas, de cuidar da vida, da 
terra, do outro, a serviço de um coletivo melhor. À procura do não saber o que dizer em meio à tanta 
indiferença, individualismo e insensatez. À procura de estar junto com todxs que sofrem discrimi-
nação e violência, e daqueles que já sonharam paz em outros tempos e ultimamente acomodaram-
-se ao jugo simplório e atroz de um projeto de estado autoritário. Convido à  procurarmos o Brasil 
da mãe preta do cerrado, do reconvexo contra o preconceito, num cântico de todos as origens, 
continentes e seres, em que São Jorge-Ogum auxilia na cruzada até Caymmi onde todo o caminho 
dará no mar. Praia onde o amor e a inclusão celebram os passos de todas as pessoas na areia do 
trópico, onde o vento no coqueiro de Itapoã é a canção mais linda e doce a ofertar à lua cheia, dou-
rada Oxum, para lembrar que a poesia e o afeto são os elementos mais caros e genuínos do nosso 
povo. À procura de ofertar esse encontro, do perseverante Tempo Rei de Gilberto Gil onde tudo 
transformando-se, saciando a sede de canção na cabocla fonte de Bethânia, passando na avenida 
da generosidade de Caetano onde os novos poderão curtir numa boa para quem sabe, nessa edição 
de março da Pixé, as águas fecharem o verão com promessa de Tom e vida em nosso coração.

Marcos Almeida Pfeifer
É jornalista, 39 anos, que quando canta, toca violão e está entre amigos gosta de ser chamado de Caco. Meu co-
ração pulsa com a música e a poesia brasileira de Tom Jobim, Milton Nascimento, Maria Bethânia, Gilberto Gil, 
Roque Ferreira, Clementina de Jesus. Tenho 17 anos de rádio em emissoras de Porto Alegre, como a Rádio da 
Universidade onde atuei como produtor, apresentador e repórter até 2015. Há 5 anos conto histórias e apresento 
música gaúcha, popular brasileira e sul-americana no programa Falando da Terra na radiosul.net - Sou gradu-
ado em jornalismo pela UFRGS (2009) e trabalho também como revisor. Já fui professor voluntário de Geografia 
em Pré-Vestibular Popular de Porto Alegre. Acredito na arte e na música como transformadoras do ser humano.



ESCRITURA
finíssimo gosto macio
tanto fio e tanta vinha
é tua mão ou a minha?

ACORDO
promessas não são feitas pra poesia
porque palavra prometida é lei 
e poesia é palavra leito
sem promessa
réu confesso
trato feito

Marli Walker
É Doutora em Literatura (UnB). Leciona no IFMT 
e integra o Coletivo Maria Taquara - Mulherio 
das Letras/MT. Publicou os livros de poesia: Pó 
de serra (2006), Águas de encantação (2009) e 
Apesar do amor (2016), contemplado pelo edital 
do MEC para o PNLD (2018).
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UM VELHO TESTAMENTO
Transido de frio
longe das colunas
está o poema
no sujeito
engolindo sapos
pra sobreviver.

Pobre diabo.
Nasceu por linhas tortas
e vai durar incerto
sem deixar
escritura lavrada.

IRRESPONSABILIDADE
 Quem semeou
essas flores do asfalto
de fétido cheiro
de fúnebres cores
de miseráveis formas?
Como parafrasear
a parábola do semeador
sugerindo a colheita do desamor?

DRAMA
Não há mais espaço 
para a fome das multidões.
Cercada de ilusões,
alimenta-se do revoltante cotidiano
e vomita miséria nas praças
onde frágeis flores se desesperam
pela ausência de jardins.

MANDATO
Tecem no escuro
destino 
pra barriga alheia.

Escurecem o tecido
barrigudo
de alheio destinatário.

Embarrigam.
E já não há o que tape
tantos destinados.

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 livros 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 pro-
duzida 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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PIXÉ COM SABOR DE 
ARTE E LITERATURA 

Há um ano surgia a Revista Pixé no cenário cultural brasileiro pelas mãos do en-
tusiasta escritor Eduardo Mahon. Só o seu idealizador já seria selo de garantia 
do sucesso imediato de que se revestiu. Mahon é daquelas pessoas que, além 
de estudioso, é um pesquisador contumaz. Dá o toque de ouro em tudo que faz 

e o faz com a dedicação necessária a tornar permanente seu objeto de trabalho. 
Pixé logo se revelou essencial alimento do espírito. Não é à toa que a denominação 

de que se reveste está ligada ao paladar. O nome é produto de consumo, mas é também 
produto histórico resultado de um processo em que as instituições legitimam e a história 
cristaliza o fazer individual e coletivo.  

Ao nomear garante-se a posição enunciativa e se constrói o objeto em meio à diversi-
dade das relações de produção; contabiliza o que se torna conhecido, fazendo funcionar os 
sentidos que se fixam como determinantes. Assim, Pixé institui o conteúdo do imaginário, 
permitindo dizer que já faz parte de uma história e de uma formação social determinada. 
Estabelece-se como objeto memorável passível de reconhecimento. A tal ponto que passa 
a construir o futuro pelo presente/passado, pois é evocador de uma relação de origem. 

A demarcação desse lugar está no sentido atribuído ao termo. Pixé rememora uma 
fronteira regional que legitima o global à medida que fornece visibilidade ao novo no pa-
norama de produção local. Quem não se lembrará do conhecido sabor da paçoquinha da 
infância cantada em versos, o típico doce preparado à base de milho, açúcar e canela, con-
vencionado a ser afrodisíaco? Crenças à parte, mas convenhamos, vicia. É o que se espera! 

Na simpatia da denominação, Pixé nasceu para ser um marco na produção de Mato 
Grosso. Por que? Conflui para o hibridismo do contemporâneo, unindo o conteúdo literá-
rio a um enquadramento artístico. Em que essa fusão impacta no leitor? Atinge os sen-
tidos pelo envolvimento no instantâneo das cores, rabiscos e traços que, unidos à pala-
vra, fornecem o conjunto estético necessário ao desenvolvimento do olhar em variadas 
direções. É online. Embora dificulte a leitura dos olhares mais acomodados, carrega o 
irresistível fascínio da imagem. Um procedimento que Ezra Pound atribui à “dança do 
intelecto entre as palavras”, definindo o espaçamento harmônico de certo tom de diálo-
go com a memória do leitor.

No momento em que a novidade da proposta evoca a tradição trazida pelo doce, traduz-
-se o multicultural, revelador de nascimentos: do formato da leitura para além do conven-
cional e de uma geração literária que rompe com a normalidade constituída, tal como já se 
viu em tempos passados com os periódicos que fizeram história em Mato Grosso. 

Levando em conta o seu alto grau de especificidade literária, lugar em que surgem es-
critores já conhecidos e estreantes, é de se relevar o lado artístico de Pixé, feito por um 
atrativo design em que se revelam artistas plásticos de várias partes do Brasil e do mun-
do. A cada número, uma novidade que radicaliza a dimensão visual e verbal. A literatura e 
a arte na confluência de redes de significação, em cujo centro está o jovem leitor. 

A ideografia das figuras sedimenta a palavra. Instaura-se o jogo tão necessário ao exercício 
do olhar/sentir. Imagem e palavra compõem o que há de mais agradável aos olhos e aos ou-
vidos. É recriação e, ao mesmo tempo, fruição. Tudo isso num piscar de olhos na tela. É ativar 
os sentidos e se deliciar com o doce sabor das palavras e o maravilhamento das descobertas. 

Viva, Pixé, em todas as degustações e sentidos. Povoa o mundo leitor tão necessitado 
de consumir a arte como elemento de transformação. Quem resistirá?! 

Olga Maria Castrillon-Mendes 
É professora do Curso de Letras da Universidade do Estado de 
Mato Grosso/UNEMAT, dos Programas de Mestrado Profissional 
em Linguagem/PROFLETRAS e Colaboradora do Programa de Pós-
Graduação em Estudos Literários/PPGEL/UNEMAT. É Sócia Efetiva 
do Instituto Histórico e Geográfico de Cáceres e da Academia Mato-
Grossense de Letras; Líder do Grupo de Pesquisa “Questões históricas 
e compreensão da literatura brasileira” (CNPq/UNEMAT/2002). Integra 
os Grupos: RG Dicke de Estudos em Cultura e Literatura de Mato Grosso 
(CNPq/UFMT). É autora de Taunay viajante: construção imagética de 
Mato Grosso (Cuiabá: EdUFMT, 2013) e Discurso de constituição da 
fronteira (www.unemat.br/publicações/e-book, 2017), além de artigos 
em periódicos e coletâneas nacionais e internacionais.
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PLAZA FRANCIA
Estava eu no auge de minha felicidade efêmera 
Numa dessas praças que os burgueses sabem fazer de melhor:
Beber vinho, delirar e arrotar os momentos felizes
e luxuosos de suas várias vidas.

Quando de repente, não mais que de repente
Um bicho, desses que invadem a vida das pessoas
Na decadência de seus 50 anos
O corpo todo sujo de homens caídos
Atrapalha o movimento e a paisagem natural.

De costas, impacientemente
A fera revira todos os lixos na altura de seu coração
Na esperança de encontrar um alimento
Que possa confortar teu corpo
E repousar teus olhos cansados e feridos.

Olhos fixos em teus olhos espalhados
Tenho a noção de que ele não é deste lugar
Vejo o corpo, o gesto gritando por alimento
Por um sonho humilde e um gesto comum.

Tenho a certeza de que este bicho
Embora me pareça outra coisa
Não é um bicho
Mas um homem com as feições de meu pai
Que na altura de seus devaneios
Aprendeu a viver a realidade
Como eu nunca soube.

Pablo Rezende  
É filho de dona Ilda, poeta e professor de Língua Portuguesa, Literatura e 
Redação da Rede Pública do Estado do Mato Grosso. É graduado em Le-
tras – Português/Inglês pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro 
(UFTM) e Mestrando em Estudos Literários pela Universidade do Estado 
do Mato Grosso (UNEMAT). É autor do livro O dever e o haver, publicado 
pela Literata, em 2011. Têm poemas publicados em várias antologias poéti-
cas nacionais e internacionais.
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a chuva

É chuva. O nível do rio aumenta em silêncio. O ar quente e seco 
umedece. O dia fica escuro. Nuvens negras avançam pelo 
céu. Os homens recolhem suas tralhas e saem dos barrancos, 

buracos fundos cheios de água e barro. Buscam refúgio embaixo das 
árvores, dentro dos barracões. As mulheres apanham apressadas as 
roupas secas no varal. As crianças correm sem direção. É chuva. O 
chão de terra vermelha ficará barrento e os caminhos para fora da 
cidade serão interditados. Como as estradas para a capital. É chuva. 
As gentes e os bichos se escondem. Meus poros se dilatam, sinto 
cheiro de morte. Um fedor que impregna as velhas paredes de madeira. 
Ventos fortes atravessam a janela levantando a poeira do assoalho, 
espantando os insetos. Os ratos. A imundície. Eu mantenho os olhos 
fechados. Não tenho forças para me levantar e amarrar as cortinas. 
Abro a boca para respirar, hálito de enxofre, de catarro. Ainda estou 
sangrando. Um sangue grosso, preto, fedorento, que escorre das 
feridas no meu corpo. O clima fresco ameniza o calor. Tenho fome. 
Alcanço os restos de comida que ficaram sobre o criado-mudo, ao 
lado da cama, e vejo o cotoco dos dedos que restaram em minhas 
mãos desfiguradas. A água suja preenche os espaços vazios entre os 
dentes. No garimpo a diarréia era comum. Diarréia, alcoolismo, sífilis. 
As copas das árvores balançam com violência. De novo o silêncio. A 
cidade espera. É o gozo. É a chuva. É a chuva que vem. 

Thiago Costa 
É historiador. Faz doutorado em Estética e História da Arte pela 
USP. Autor de “O Brasil pitoresco de J.B. Debret ou Debret, artis-
ta-viajante” (RJ, 2016) e organizador – ao lado de Ariadne Marin-
ho – de “O jardineiro de Napoleão. Alexander von Humboldt e as 
imagens de um Brasil/América (sécs. XVIII e XIX)” (Curitiba, 2019). 
Docente do IFMT – campus Fronteira Oeste/Pontes e Lacerda. 
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ALÉM DAS LETRAS: PIXÉ

A fruição que emerge das letras da revista começa pelo título esco-
lhido, em seguida pelos autores que tomam vez e voz e, mais para 
lá dos textos, as belezas dos signos visuais compostos pelo entre-
cruzar dos olhares debruçados nos artistas convidados e nas le-

tras que formam a composição. Esculpidos os textos e lançadas as imagens 
o que emana, é ressaltar que todos esses aspectos acontecem por conta da 
estrutura utilizada que abarca a poética no suporte da intertextualidade.

As ilustrações são textos sobre textos, as letras compondo poemas, con-
tos e outros são imagens jorrando nas criações dos artistas convidados. São 
diálogos necessários que resultam na tensão entre arte & cultura, que edi-
ficam a obra, que proclama o núcleo original e a força das diversidades e 
possibilidades. O existir da obra PIXÉ mostra a ascensão dos andaimes de 
um fazer. Assim ela foi criada pela própria necessidade da obra. No entanto, 
na medida em que todo ato criador inclui um fazer e todo fazer necessita de 
meios e processos para se executar, pertencem a toda obra criada aqui me-
canismos e material de criação. A revista eleva todo material que nela está 
inserto. Nada nela desaparece. O que surge é a prova da tensão entre arte/
cultura/natureza. Será uma intertextualidade ou o que emerge são energias 
que dialogam? Arte busca fala com a letra e a letra abarca a arte e a cultura. 

De sorte que os artistas/pintores trazem coloridos e por outro lado os textos 
sejam poéticos ou não vestem e coroam a Linguagem. Tudo é criador na PIXÉ. 
Ela é original por ser originária. Nas rodas desta originalidade os mecanismos 
são instrumentos da obra. Chegamos até ela por conta dos mecanismos que 
são artistas, escritores virando imagens na literatura e letras nas imagens. 

O desfile da qualidade, a prática da excelente multiplicidade sinaliza 
a tessitura de extremo cuidado no fazer. Portanto, descortino que esta 
obra ao expor ao mesmo tempo arte e literatura sobreleva a força da na-
tureza. Ser humano sobre ser humano. Arte e cultura sobre Natureza. 
Aleluia Pixé e que renasça a cada número!

Marília Beatriz de Figueiredo Leite 
É professora fundadora da UFMT, adjunta nível IV; mestre em Comunicação e 
Semiótica, pela PUC-SP. Ocupa a cadeira nº 2 da Academia Mato-grossense de 
Letras. Publicou O mágico e o olho que vê (Edufmt, 1982) e De(Sign)Ação: arqui-
grafia do prazer (Annablume, 1993) e Viver de Véspera (Carlini e Caniato, 2018).
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