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Prefácio

Ao leitor:
Em saúde mental, é importante agir rápi-

do. Já no começo do isolamento social, ocasio-
nado pela pandemia fruto da covid-19, ações 
de combate aos eventuais transtornos psi-
copatológicos deveriam ser providenciadas, 
como a expressão de sentimentos através da 
arte. Essa habilidade traduz potencial para 
afetar o sujeito de maneira a apresentar sua 
criatividade e expressar sua subjetividade sem 
que o objetivo seja o de avaliar talentos, e sim 
de provocar alívio, favorecendo as ressignifi-
cações neste momento de isolamento social. 

De acordo com a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), até um terço da população que 
vivencia uma pandemia poderá desencadear 
algum tipo de transtorno, que pode ser de curto, 
médio ou longo prazo. Os conflitos interpessoais 
também são esperados nessa situação, uma vez 
que o nível de estresse é elevado por razões di-
versas em distanciamento social. A sociedade de 

forma ampla encontra-se em estado de vigília, 
um mecanismo de defesa já esperado, fato este 
que não anula a sobrecarga emocional no siste-
ma nervoso. A arte como forma de expressão 
é uma estratégia de autocuidado, uma ponte 
para expressão de sentimentos. 

A arte pode ser uma fuga, um estímulo ou 
um grito. Através dela, inicia-se o movimento 
de desbloqueio, de liberdade, da expansão da 
consciência. Despertam-se a sensibilidade e 
a intuição, o espírito criativo e imaginativo, 
proporcionando um maior conhecimento de 
si mesmo e do mundo, gerando desta forma 
um novo olhar para o isolamento social,  pos-
sibilitando, então, o conforto mental seguido 
de relaxamento físico. A exposição de diversas 
imagens neste livro retrata parte da subjetivi-
dade de seus autores neste período e simboliza 
diferentes maneiras de se perceber a mesma 
situação.

Rose Ane Pacheco Menegon



Apresentação 

Os sentimentos humanos são a parte mais 
nobre de uma pessoa. Muitas vezes, são des-
considerados e suprimidos pelo cotidiano da 
vida moderna. Exatamente no ano de 2020, 
um pequeno ser, invisível aos nossos olhos, 
composto apenas por RNA e proteína, foi capaz 
de transformar a realidade de todos. 

A covid-19 chegou em país por país, em co-
munidade por comunidade, e ninguém sabia, 
ainda, como lidar com ele e com os sintomas 
decorrentes. De repente, nos vimos isolados, 
mergulhados em álcool em gel, paranóicos com 
limpeza e higienização. Além disso, exibiam-se 
notícias de morte e contaminação em todos os 
meios de comunicação. Nesse cenário, como 
ficam nossos sentimentos? Como lidar com 
essa turbulência?

Nesse contexto, o Grupo PET-Engenharias 
Conexões de Saberes da Universidade Federal 
de Goiás, com seu projeto Pessoas em Pautas, 
buscou uma forma de motivar a todos a regis-
trar, em forma de arte, os sentimentos durante 
os três primeiros períodos de isolamento social. 

O que seria o grupo PET-Engenharias? Ele 
é composto por doze estudantes de graduação 

em engenharias elétrica, mecânica e de com-
putação, da Universidade Federal de Goiás. 
Os petianos são orientados pelo princípio 
da indissociabilidade entre ensino, pesqui-
sa e extensão, fundamentais do Programa de 
Educação Tutorial do Ministério da Educação 
(PORTARIA Nº 976, DE 27 DE JULHO DE 2010).

Assim, com o objetivo de agradecer a par-
ticipação de todos os autores, fizemos este 
livro, que é uma coletânea das obras enviadas: 
textos, poemas, fotografias e outras. Agora que 
você já sabe quem somos e o porquê dessa 
publicação, vamos, juntos, apreciar e entender 
os sentimentos, em forma de arte e expressão, 
causados pela pandemia.

Tutora: Andreia Aoyagui Nascimento
PET-Engenharias Conexão de Saberes.
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Capítulo 01: Entre Quadros [1]

Autoria: Eduardo Paiva
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Capítulo 02

Catarina viveu por seis anos e dois contos de réis
Catarina é a personificação do meu amor por Amelia

Conheci Amelia quando éramos dois cousos pe-
queticos, dois quase-nada sabe-nada. Não que hoje 
sejamos ou saibamos. (Amelia não-é nem-sabe)
A palavra com ‘a’ não existe: estamos todos a viver 
no mesmo elipsóide deformado
incansavelmente bêbado e eufórico

Amelia era doce, redonda, fria e amável, tinha longas 
unhas às vezes azuis e sempre em tons confortáveis
Receber lembranças com julgamento é como saber 
por saber
(Responda com uma pergunta)

Autoria: Céci
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Capítulo 03: Beleza do Sol

Autoria: Carla Fernandes da Silva Almeida
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Capítulo 04

Autoria: Anônimo
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Capítulo 05: Álcool70_Halter_Cruz

Autoria: Anônimo
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Capítulo 06: 25o Dia de quarentena

Hoje, a ONU descreveu a pandemia da 
covid-19 como sendo: “a pior crise global desde 
a Segunda Guerra Mundial”.

A primeira coisa que vem à mente é “será 
que com esse título as pessoas vão começar 
a levar a sério? ”.

A segunda seria “meu Deus, a pandemia 
superou o crash da Bolsa de Nova York de 
2008”.

Depois, se pararmos para refletir mais um 
pouco, notamos que um vírus que já afetou 
mais de 1 milhão de pessoas e dilacerou mais 
de 78 mil famílias ainda é menos calamitoso 
que uma guerra causada por ódio, terrorismo 
e obsessão por poder.

Assim, se pensarmos mais um pouquinho 
e de forma mais otimista, percebemos  que as 
tragédias causadas por esse parasita motiva-
ram a solidariedade entre 2 países  que eram 
rivais durante a 2° Guerra Mundial; que a saúde 
está sendo a maior prioridade dos países, maior 
até que a política e a economia, por exemplo; 
que os profissionais da saúde estão atuando 
como heróis no combate ao novo coronavírus, 
juntamente com os artistas, que têm compro-
vado a importância das artes, especialmente 

em momentos de crise, ao assumir um excep-
cional papel na manutenção da saúde mental 
durante a quarentena.

Então, depois de tanto analisar, concluí-
mos que, assim como a ambição e o ódio  na 
2° Guerra Mundial, a solidariedade e o amor 
têm sido as nossas principais armas na Guerra 
contra a covid-19. Nesse sentido, averiguamos 
que o homem pode ser o lobo do homem, como 
Hobbes disse; todavia é imprescindível que 
entendamos que ele também pode ser o seu 
próprio herói.

Autoria: Gabriela Kaori
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Capítulo 07

Autoria: Anônimo
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Capítulo 08: Fé

Autoria: Carla Fernandes da Silva Almeida
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Capítulo 09: Medição de ruído

Autoria: Marlipe Garcia Fagundes Neto
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Capítulo 10: A Maria

O ano é 2020; o mês, abril. Amanhecia o 
dia, era pouco depois das seis horas e muito 
antes das oito. Amanhecia Maria, era hora de 
levantar após horas acordada olhando para o 
teto. Maria é costureira, aprendeu aos 12 anos 
o seu ofício, não por querer ou por hobby (na 
época isso nem existia), aprendeu por neces-
sidade, lembra até hoje de sua primeira roupa 
feita: o uniforme para ir à escola, afinal não 
tinha dinheiro para comprá-lo. Saiu da cama. 
Passou o café. Trocou de roupa. Pegou a saco-
la de papel e a garrafa térmica. Destrancou a 
porta. Colocou uma máscara. 

O trabalho de Maria é perto dali, logo na 
rua de trás. Ela tem seu próprio ateliê de cos-
turas, nele ela faz consertos e fabrica cortinas; 
de quebra vende algumas coisas. Essa, porém, 
não é a atividade que está ocorrendo. Maria 
agora fabrica máscaras individuais de tecido. 
Passa o dia inteiro costurando, empacotando 
e atendendo. Quase completamente sozinha, 
recebe ajuda de Rose, uma amiga de tempos 
difíceis. A rua, contrariamente, está vazia, as-
sim como o bairro e a cidade. Foi decretado 
isolamento social, só que Maria, de teimosa e 

precisando sustentar uma família, se recusa a 
deixar o trabalho.

Maria sempre foi assim, dessas que não se 
deixam vencer facilmente. Perdeu a mãe aos 
doze anos, com isso teve que estudar a noite 
durante um ano para trabalhar e ajudar na 
criação de seus irmãos. Em seguida foi morar 
com seu tio, onde era tratada feito empregada 
e objeto, principalmente pelos amigos dele, e 
ficou esse período sem estudar. Aos dezesseis, 
mudou-se

para a capital, São Luís, e lá ficou na casa 
de uma amiga da família trabalhando como 
empregada para nove pessoas. A dona dessa 
casa era diretora de uma escola e conseguiu uma 
vaga no supletivo para Maria. Foram dois anos 
de supletivo para recuperar o tempo perdido.

Costurando o dia inteiro, ela se pergunta 
todos os dias quando isso vai acabar, também 
agradece e, em alguns dias reflete dizendo que 
se não houvesse essa pandemia, ela não teria 
movimento no ateliê agora, o que não é total-
mente mentira, afinal havia tempo que a estan-
te não enchia com pedidos de consertos. Maria 
é assim: agradece todos os dias pelo o que tem, 
pede saúde para trabalhar mais e questiona 
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quando vai poder parar em paz. Costura o dia 
inteiro, quase todos os dias, ouvindo rádio e, 
agora, na companhia de Rose, que não para de 
conversar, nem de rir um minuto, o que alivia 
o cansaço diário.

Rose é de Tocantins. Quilombola. Veio para 
Goiânia em busca de trabalho e, desde que a 
conheço, é diarista. Assim como Maria, Rose 
mora de aluguel, mas há mais tempo: vinte e 
cinco anos. Ela diz que já desistiu do sonho 
da casa própria, só que é evidente que não, 
o que é bom. Com três filhos em casa, ela e o 
marido trabalham duro para colocar comida 
na mesa, às vezes falta, o que lhe dói muito e 
é nessas horas que ela faz valer sua essência e 
não se deixa abalar. Rose é sorridente e tem a 
risada cheia, do tipo que alegra o outro. Muitos 
dizem que se ela não fosse à Igreja, seria o que 
chamam de desvirtuada. Ela ri.

Quando é pouco mais das dezoito horas, 
Maria fecha o ateliê e vai para casa. No cami-
nho, passa na padaria e compra um lanche 
para as filhas. Ela anda devagar como se não 
tivesse nenhuma pressa para nada, mas é fato 
que suas pernas não são tão cumpridas, até 
porque, ao todo, ela tem 1,58 de altura. Chega 
em casa e vai direto para o banho. Coloca as 
roupas para lavar. Come um pedaço de pão. 
Toma um chá. Faz alongamento enquanto 
assiste à novela.

Corta o tecido para as máscaras enquanto 
assiste ao jornal. Arruma as coisas para o dia 
seguinte. Vai para cama.

O pai de Maria costumava falar para ela “O 
capim morre, e ela não muda o pé de lugar”. Ela 
sempre andou devagar. Nunca teve pressa para 
nada. Apesar disso, depois de casar-se (o mari-
do era filho de sua patroa), mudou duas vezes 
de estado em um período de três anos, transfor-
mando de maneira inimaginável sua vida. Em 
Goiás, montou sua loja de bairro com a própria 
confecção. Tudo passou aparentemente bem 
por dezoito anos. Aparentemente. Foi traída 
diversas vezes. Foi humilhada. Fechou sua loja. 
Quase apanhou na última briga e separou do 
marido. Depois disso, sua vida tomou outro 
rumo, um melhor. Agora não havia pai, nem 
marido para podá-la.

É outro dia. Domingo. Maria se arruma e 
vai para a Igreja que fica a duas quadras de sua 
casa. Durante a missa, ela se senta sozinha no 
banco e cumprimenta quem passa procurando 
um lugar. Ela agradece. Faz o mesmo que fez 
durante toda a semana, mas em outro ambien-
te. Ela volta. Toma uma xícara de café enquanto 
vê desenho na sala com sua filha mais nova. 
Começa algum programa onze horas e ela vai 
para a cozinha preparar o almoço. É domingo.

Dia de alguma coisa que saia da rotina. 
Pelo menos uma. Pelo menos uma refeição. 
Hoje vai ser lasanha.
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Quando o seu caminho mudou, ela e suas 
filhas saíram da casa e alugaram um aparta-
mento. Ela saiu do trabalho e tornou-se sócia 
de um ateliê de consertos de roupas. A filha 
mais velha fez um ano de cursinho pago pela 
tia. A mais nova começava em uma nova es-
cola. As coisas iam bem. Finalmente iam bem. 
Maria gora conseguia o dinheiro de um mês em 
uma semana. Sobrava até para pedir algum lan-
che mais caro ou ir ao cinema. As três juntas.

Aos dezoito anos foi a primeira vez dela no 
cinema. Assistiu a um filme terror. Lobisomens. 
Vampiros. Década de 1990. Foi acompanhada 
de uma amiga; o namorado não gostava de 
cinema, ou dizia não gostar.

Passou alguns anos naquele ateliê, depois 
percebeu que só ela trabalhava e o dinheiro 
ia para outra pessoa. Montou um próprio, em 
sociedade com alguém que costurasse. Foi 
passada para trás. Sua sócia viu que o negócio 
dava certo e montou um para ela.

Maria ficou sozinha. Tudo bem, ela sem-
pre se virou sozinha. Deu certo. Apesar de só 
ela trabalhar, Maria tinha ajuda de suas filhas. 
Posso dizer que com elas Maria aprendeu a ser 
mais ela, a ser mais livre e a ser dona das suas 
decisões. Vive entre duas adolescentes. Não 
se deixou fechar a cabeça, ficar no passado. 
Não se deixou abalar por achar estar sozinha. 

Não estava. Tinha as meninas. Tinha a Rose. 
Tinha a si.

O ano é 2020; o mês, abril. Maria não está 
sozinha. Rose não está. As meninas não estão. 
Todas estão juntas. Todas estão com ela no ri-
tual de todos os dias, nas esperanças de todos 
os dias, nos dias de todos os dias.

Ainda é 2020.

Autoria: Jeany
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Capítulo 11

Autoria: Anônimo
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Capítulo 12

Autoria: Jordana Gomes (@jdana.gomes)
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Capítulo 13

Autoria: Anônimo
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Capítulo 14: A infectologista e o poeta

meu amor combate na guerra
e eu fiquei a cozinhar
a bordar palavras
que mando para ela 

pelo celular

a infectologista tenta para a doença
e o poeta desmente a crescente crença
de que arte é pra se descartar

a ciência cura corpos
a poesia os encantam
para que em breve

possam novamente se abraçar

  Autoria: Carlos Edu Bernardes
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Capítulo 15

Autoria: Anônimo
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Capítulo 16: Entre Quadros [2]

Autoria: Eduardo Paiva
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Capítulo 17: Família

Autoria: Carla Fernandes da Silva Almeida
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Capítulo 18: Apenas uma oração

Léo completou seus onze anos e estava 
agora no sexto ano. Finalmente no segundo 
andar, pensava o garoto. Suas aulas tinham 
começado há dois meses, tudo agora estava 
muito diferente. Tinha combinado com a mãe e 
o irmão mais velho que estudaria sozinho, nada 
que Léo achasse grande coisa, já que sempre 
ia bem nas provas. Organizou-se, estudou, fez 
as avaliações e... Nota baixa. Como que pude ir 
mal assim? Teria de levar para a mãe assinar 
o aviso sobre seu resultado, e não era apenas 
uma, mas duas provas. O menino estava ner-
voso e tentava imaginar como escapar daquela 
situação, era sexta-feira e tinha até a próxima 
quinta para entregar a notificação assinada 
na recepção da escola.

- Oi, Léo, recebi um aviso da escola – o 
garoto sentiu sua barriga gelar quando ouviu 
a mãe. – Parece que vão suspender as aulas 
por um tempo por causa daquele vírus que a 
mamãe te falou.

- Sério? – exclamou o garoto, sem se preo-
cupar em esconder a mescla de alegria e alívio.

 - Aham, mas a gente vai ter que ficar em 
casa. Né pra ficar saindo não.

- Tá.

O garoto foi para o quarto, tirou o unifor-
me e guardou a mochila. Voltando para a sala, 
disse à mãe que já queria comer. Ela colocou 
sua comida e gritou:

- Léeeo! Vem ver se já tá bom esse tanto.
- Aham, aham – o garoto consentiu já er-

guendo os braços para pegar o prato.
Ele se assentou sozinho na mesa enquanto 

ela via o jornal na TV. O garoto já estava acos-
tumado com aquela situação. Normalmente 
sua mãe comia alguns minutos mais tarde 
e Lucas, seu irmão, andava bem ocupado no 
trabalho. Léo fechou os olhos, fez uma oração 
rápida e agarrou a colher para atacar a refeição. 
Terminando de comer, pegou o celular, atirou-
-se na cama e foi assistir desenho. Passou o dia 
todo dessa forma, tirando breves momentos 
que ia procurar um lanche ou andar de bobeira 
na área de serviço.

Por volta de oito da noite, Léo já estava 
anunciando para mãe que queria comer. Ela 
então esquentou o almoço e colocou a comida 
do filho. “Léeeo! Vem ver se já tá bom...”, repetin-
do-se a mesma cena do almoço. O menino ter-
minou a serra que se encontrava no seu prato 
e voltou para quarto. Poucos minutos depois, 
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a mãe se serviu, assentou-se para comer e, mal 
tinha dado umas três garfadas, pôde ouvir o 
barulho do portão – Lucas tinha chegado do 
trabalho. Ela sorriu, deu um “boa noite” ainda 
de boca cheia e gesticulou, dando a entender 
que a janta estava pronta. Léo, por sua vez, 
saiu correndo para abraçar o irmão.

- Calma! Tenho que me higienizar primei-
ro, lembra? – disse, movendo-se para trás e 
estendendo a mão para frente, tentando parar 
o irmãozinho eufórico.

 - Ah, é mesmo – o garoto não se importou, 
sabia que o irmão sempre lhe dava um bom 
abraço depois da “lavação” dele.

Lucas tirou o uniforme, colocou para lavar, 
foi tomar um banho e depois, quando estava 
servindo seu prato para jantar, sua mãe já es-
tava terminando a refeição. Dois minutos de 
conversa e ela se levantou para lavar o prato, 
deixando seu filho sozinho à mesa. Por volta 
das nove horas, a casa era preenchida pela 
mãe e o Lucas, que assistiam TV, e Léo que 
continuava no quarto vendo desenho. Às dez 
e meia começavam de forma automática a se 
preparar para dormir, e às onze horas já esta-
vam todos na cama – tinham um horário bem 
definido para finalizar o dia.

Essa rotina se repetiu até terça-feira, quan-
do o garoto se lembrou que era dia de educação 
física. Sentiu saudade dos colegas. Os desenhos 
pararam de interessá-lo e percebeu que não 

dava para fazer muita coisa em casa. Antes 
do vírus, as aulas ocupavam boa parte do seu 
tempo, e não era só a escola que o ajudava. 
Lembrou que sempre passeava na praça para 
ver alguns cachorros, brincar com as crianças… 
Mas agora só tinha seu celular. O quê que eu 
faço? Brincar sozinho com os meus carrinhos 
nem tem graça… Então Léo se lembrou de algo 
que seu irmão tinha dito. Na época não pareceu 
fazer muito sentido. Queria questioná-lo, mas 
para variar ele não estava em casa. Será que a 
mamãe sabe disso que o Lucas falou?

- Mãe – disse Léo bem alto, entre sua mãe 
e a TV, procurando roubar a atenção para si. 
– Uma vez o Lucas disse que tudo que a gente 
faz vem dos estudos, mas o quê que eu posso 
fazer com o que estudei na escola?

- Você pode ter boas conversas – respon-
deu sua mãe. – Tomar decisões melhores a 
partir do que aprendeu, atuar em algumas 
áreas de trabalho... São muitas coisas.

- Tá, mas o quê que dá pra fazer aqui em 
casa?

- Você vai ter que achar algo diferente para 
estudar.

- Mas estudar como? Não tá tendo aula.
- Tem coisas que aprendemos e estudamos 

fora da escola. Agora você tem que achar algo 
que ache interessante.

O garoto ficou com aquilo na cabeça. 
Gastou mais alguns minutos do seu dia com 
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o celular, mas realmente queria fazer alguma 
outra coisa. Deixando o seu quarto, foi para 
a área de serviço e começou a contorná-la, 
andando em círculos. Gostava de fazer aqui-
lo para pensar, mesmo antes da quarentena. 
Começou a chuviscar, Léo fez questão de con-
tinuar lá, queria se refrescar um pouco, estava 
muito quente aquele dia. 

- Léo! Sai da chuva! Tá ficando besta?
O menino correu para dentro de casa. 

Achava plausível a mãe o chamar atenção por 
estar se molhando, sabia bem que podia ficar 
resfriado. 

- Vai comer logo, que aí já me libera pra 
novela. – disse, enquanto já ligava o fogo e 
revirava as panelas.

Léo ainda estava bem reflexivo. Pegou o 
prato e sentou-se para comer. A comida estava 
muita boa, adorava aquele feijão com louro. 
Nossa! Esqueci de orar. O garoto deu uma trava-
da, já com a comida na boca, fechou os olhos 
rapidamente e fez a uma curta oração. Assim 
que voltou a atenção para o prato, ouviu o ba-
rulho do portão. Afastou a cadeira e já ia se le-
vantando quando ouviu a mãe gritar “Termine 
de comer primeiro!” – foi o que fez. Quando 
já ia terminando a refeição, Lucas sentou-se 
na sua frente para comer também. Dessa vez 
quem teria um tempinho com irmão era Léo.

- Lucas, mamãe me disse que nem tudo 
que a gente faz aprendemos na escola.

- É, tem muitas coisas que aprendemos 
fora da escola. Como que vocês chegaram nes-
se assunto?

- Ah, eu tava procurando alguma coisa pra 
fazer. Tô meio cansado de ver desenho.

- E aí? Já decidiu o que vai fazer?
- Não… Não consegui pensar em nada.
- Aprende a cozinhar, você gosta tanto 

de comer.
- Sério? Mas eu só tenho onze anos.
- Aí já é problema seu. Mas se quiser ten-

tar…– deu uma pausa para engolir a comida. 
– O difícil mesmo vai ser convencer a mamãe 
deixar.

- Tá! – exclamou o menino empolgado.
- Agora vai lavar o seu prato, vai.
Foi um momento breve de conversa com 

o irmão mais velho, porém um bom momen-
to. No dia seguinte, Léo acordou bem cedo e 
decidiu que tentaria fazer as coisas por conta 
própria. Escondido. Entrou no Youtube e viu os 
vídeos de uma mulher loira e alta, uma tal Luiza 
Graziani. Tinha quase certeza de que a mãe já 
assistira alguma receita dessa mulher na TV. 
Depois de uns quatro vídeos já sabia o que ia 
fazer: uma omelete com páprica. O garoto não 
sabia o que era aquele tempero, mas já tinha 
visto em alguma gaveta da cozinha. E aquela 
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omelete do vídeo dava para três pessoas, era 
perfeito. Estudou e anotou o que era preciso e 
como era preciso fazer. Hora da ação.

Ainda era bem cedo quando o menino pas-
sou pela sala. Sua mãe talvez já estivesse acor-
dada, mas não sairia tão cedo do quarto. Ficaria 
boa parte da manhã lendo notícias no celular. 
Estava tudo certo, daria tempo de ele dar uma 
olhada na cozinha e procurar onde ficavam os 
utensílios e temperos, para de noite conseguir 
preparar a omelete. Quando encontrou onde 
estava a frigideira, lembrou que era bem cha-
to mexer com óleo. Sempre que passava pela 
cozinha e sua mãe estava fritando algo, sentia 
aqueles espirros quentes lhe queimando a pele. 
Léo não suportava aquilo. Imaginou como se-
ria caso fizesse alguma bagunça e derramasse 
óleo quente em si. É… não vai ter como, vou ter 
que convencer a mamãe mesmo.

- Mãe? – sussurrou o menino, abrindo len-
tamente a porta e inclinando a cabeça para 
espiar o quarto dela.

- Oi, Léo? – sua mãe respondeu distraí-
da. Estava vendo um vídeo sobre o vírus e a 
quarentena.

- Eu… – começou Léo, enrolando a fala 
de propósito enquanto tentava pensar em 
como iria pedir. – Queria te pedir um presen-
te de Páscoa. – Seria uma boa saída, pensou 

o menino. Seria como se ele estivesse dando 
um presente.

- Ai, Léo, esse ano acho que vai ser meio 
difícil. É que…

- Não, mas é um presente diferente – disse 
interrompendo a mãe. – Eu queria fazer a jan-
ta de hoje pra vocês, e talvez de alguns outros 
dias também. Eu já vi alguns vídeos daquela 
mulher que você assiste, de cozinha, e o Lucas 
disse que acha uma boa ideia, eu queria fazer 
uma omelete. – O garoto disse rápido tudo que 
pôde, com medo da mãe interrompê-lo e não 
o deixar mais falar.

Ela franziu a testa e era visível que a ideia 
não lhe agradava. Ficou em silêncio por uns 
cinco segundos e então deu o veredito. “Pode 
ser, mas eu vou te dar alguma ajuda”. Sabia 
que seria bom para o filho e entendia que o 
confinamento o estava afetando. Agora era 
só esperar dar o horário da janta. Sete horas 
da noite começariam a preparar a refeição. 
Foram horas demoradas para Léo, mas chegou. 
“19:00”, marcava o relógio da sala.

O menino foi correndo chamar a mãe, que 
de cara já o repreendeu. “É preciso ter calma 
para cozinhar”. Léo respirou e com cautela foi 
ditando os ingredientes. “Que omelete fresca 
é essa?”, pensou a mãe, “Cheio de tempero 
estranho. Onde já se viu páprica com ovo? 
Mas ok, vamos ver no que vai dá”. O garoto 
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percebeu que algumas vezes a mãe quis to-
mar a dianteira, mas ele foi firme, dizendo 
que era só para ajudá-lo. Sentiu-se bem mais 
adulto do que era. Chegou a ficar sozinho na 
cozinha com o trabalho por três vezes. Em 
uma dessas, quis colocar um pouco mais de 
orégano na omelete. Um boa ideia se não ti-
vesse derramado o tempero por todo chão da 
cozinha. Léo foi ligeiro, recolheu as folhinhas 
no chão e as colocou separadas em um pote 
antes que fosse pego na bagunça. Deu tudo 
certo, não foi descoberto, ficou orgulhoso da 
própria astúcia.

- Acho que tá pronta, Léo – sua mãe se 
inclinou para frente e cheirou o prato que o 
filho havia preparado. – Tá bem cheiroso, na 
verdade.

Retiraram a grande omelete com cuidado 
e cortaram em três fatias. A mãe prontificou-se 
para comer junto com Léo, mas o menino ad-
vertiu que também deveriam esperar o irmão. 
Para sorte deles não tiveram que esperar muito. 
Lucas chegou apenas dez minutos depois de 
servirem a mesa. Quando o irmão mais velho 
abriu o portão, viu a mãe e seu irmão mais novo 
sentados à mesa e já anunciou “Calma, gente, 
eu vou me arrumar rapidão! Me esperem”. Às 
oito e quinze, todos estavam sentados à mesa. 
Ao invés de três orações, cada uma em um 
horário diferente, naquela noite, os três deram 

as mãos e Léo agradeceu pelo alimento. Uma 
única oração de graças em família. Léo recebeu 
alguns elogios e falou sobre os desenhos que 
estava assistindo, da mesma forma que ouviu 
novidades da mãe e do irmão. Terminando, 
foi lavar a louça e assistiu mais alguns vídeos 
de culinária antes de dormir.

No dia seguinte, na hora do almoço, viu 
que sua mãe tinha feito aquele feijão com 
louro que tanto gostava. Foi correndo pedir 
para que lhe servisse. Dessa vez ela colocava 
dois pratos – disse que comeria junto com ele. 
Sentados à mesa, ela orou pelos dois, assim 
como Léo tinha orado pelos três na noite an-
terior. O menino gostou de comer com a mãe 
e viu que tinha algo diferente no feijão. Estava 
levemente alaranjado.

- Fez algo diferente no feijão, mãe? – per-
guntou Léo, curioso.

- Coloquei aquela páprica… Ficou boa. E 
te perguntar… O Lucas tava querendo saber 
se você já decidiu o que vai cozinhar pra hoje 
de noite.

Autoria: Luiz Phelipe M. Vieira
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Capítulo 19

Autoria: Anônimo
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Capítulo 20: Viagem

Autoria: Anônimo
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Capítulo 21

Autoria: Anônimo
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Capítulo 22: Bloqueio

Sou imparcial, mas com a pessoalidade fracasso. 
 Sigo a razão com toque de emoção... Então falho. 
Por que se rendem as imperfeições? São fracos? 
Não me rendo as imperfeições, evitando um ato falho. 
Arte... linda para mensagem. Uma ideia. 
Pense, estude e se concentre nela. 
Na verdade, não me parece tão bela. 
Como uma útil toalha, sem sua arte amarela. 
Estou preso num amoroso quarto sem cor... 
Falo de amor, mas não falo em amor. 
Ouvi dizer que trato o amor como números com-
plexos, 
Mas na verdade são números inéditos. 
Eu só quero falar em amor, 
E então poderei amar. 
Achei um amigo que conhece o inédito. 
Preciso aprender a contar. 

Autoria: Luiz Phelipe Miranda Vieira
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Capítulo 23: Movimento

Autoria: Carla Fernandes da Silva Almeida
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Capítulo 24

Autoria: Mazaro-Costa
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Capítulo 25: Tietê

Autoria: Anônimo
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Capítulo 26: Espetáculo em branco – o diálogo com Dona Ju

Crônica em tempos de covid-19
Alê Bertassoni (15 de abril de 2020)
Pano de fundo... O cenário. Trata-se de um 

papel branco. Sim, era um papel em branco, 
mas antes um papel branco. Branco, a cor que 
reflete todos os raios luminosos, mas que não 
absorve nenhum. Essa dialética do branco não 
deixa de ser, assim por dizer, uma projeção da 
realidade corrente. Explico, ou tento.

Estar sozinho não é ser solitário, estar sozi-
nho é uma oportunidade de vivenciar experiên-
cias múltiplas pela sensação da imaginação, 
a qual é fomentada pelo o que os olhos veem, 
a memória armazena, e, os sentidos pulsam. 
Entretanto, em um pano de fundo branco não 
há mais do que si próprio atuando, o quê li-
mita a imaginação, fechada ali, dentro de si... 
Alimentada somente com as possibilidades 
internas, somente com arroz e feijão. Tal qual 
uma bailarina, um cantor, um musicista, uma 
atriz, prontos! Em cima do palco. Dado o início 
do espetáculo com a dança ensaiada, a música 
na ponta da língua, os acordes agitados e a 
cena a ser improvisada, abrem-se as cortinas... 
tum-dum: o palco é do artista! Ah! Que bela 

sensação! ... Não no pano de fundo branco, ali 
não tem plateia.

A plateia vai ao espetáculo para absorver, 
entrar em catarse, rir, criticar, mover os senti-
mentos. Ela é como um super-organismo, um 
ser coletivo, ali presente para retroalimentar o 
artista. Todavia, a plateia não tem consciência, 
esta função é secundária, mas, tão viva e no-
bre. Tem ela, a plateia, missão de envolver, de 
retribuir, de dar uma oportunidade para um 
melhor encaixe no próximo espetáculo. Claro, 
a plateia também pode estar lá para uma urra 
de búúúús ou para uma salva de palmas em pé, 
depende da qualidade do espetáculo. De toda 
a forma, é a plateia que alimenta o artista, já 
que o simples fato de ali estar faz com que o 
espetáculo aconteça. É a “simples” presença 
que conta. Não... o artista não sabe quem é a 
plateia, ou melhor, os seus espectadores. Mas, 
isso não importa na hora da cena. O que vale 
é saber que ali estão, para fazer o espetáculo 
acontecer. Sem espectadores, o espetáculo é 
parcial, é quase um ensaio... torna-se sem sen-
tido... vazio. Vazio espacial, vazio emocional, 
vazio imaginativo. Um vazio vago, um vazio 
branco, que nada absorve.
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No profundo da minha sinceridade, quase 
que como uma dança, era isso que teria gosta-
do de falar à Dona Judith, quando me pergun-
tou como eu ia indo em meio à pandemia de 
coronavírus e a prática do isolamento social. 
Ao invés disso, a dança foi engolida pela racio-
nalidade e a resposta veio de pronto. “Bem... 
Vamos indo. Sabe como é”. Contudo, não sabe 
não... Aquelas pessoas que permeavam o meu 
palco de vida diário me fazem falta, muita. 
Não, eu não sei quem elas são. No muito, há 
por ali um rosto familiar, ou conhecido, dentro 
de uma comunidade que segue caminho ao 
trabalho, pelas ruas e restaurantes. Pessoas 
que se reúnem secretamente no fim da tar-
de e caminham juntas nos parques. Que vão 
comungar suas vidas em um cinema, teatro, 
show... Que fazem burburinhos nas feiras, e, 
esperam ansiosamente para dançar no sába-
do à noite, jogar bola na quarta e tomar uma 
cervejinha após o dia de trabalho. Verificar 
com meus próprios olhos essa vida coletiva 
da comunidade, que esta ali, em segundo pla-
no acontecendo vividamente, me oportuniza 
roubar-lhes vivências, cenas, cores, modos 
de vestir, cortes de cabelo, cheiros. Não sei 
se roubar é o verbo mais adequado, acho que 
não. Talvez, seja um compartir. Tão importante 
para o meu bem viver, as cenas cotidianas me 
compõe e são dia-a-dia depositadas no acervo 

da minha memória. O cotidiano coletivo fica 
ali disponível para acesso futuro, acesso em 
sonhos, dando espaço a possibilidades nun-
ca antes pensadas, permite comparações e 
exemplificações. Quase que como um grande 
imprinting. O simples estar e agir do outro, 
sem que eu ao menos saiba quem esse outro 
é, complementa meu histórico, dá cor ao meu 
plano de fundo, que é bem colorido e... me faz 
absorver a cada dia um novo tom. Gosto das 
suas cores, suas rugas, suas expressões, seus 
múltiplos cheiros e a vida dividida em uníssono 
diário, quase que repetitivo, mas tão diferen-
ciado ao olhar para cada detalhe... O coletivo 
se abraça na comum-unidade. Sinto falta de 
vê-los por aí esbanjando vida, em segundo 
plano. Sinto falta de compor o plano de fundo 
de outrem. Meus queridos estranhos fiquem 
bem. O momento agora é de recolhimento no 
palco do teatro individual... Para que em breve 
possamos fazer parte do teatro de nossas vidas. 
Até lá, te desejo reinvenção e nascimentos de 
novos tons, em um abraço a si próprio.

Autoria: Alê Bertassoni
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Capítulo 27

Autoria: Anônimo
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Capítulo 28: Entre Quadros [3]

Autoria: Eduardo Paiva
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Capítulo 29

Autoria: Faria
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Capítulo 30: Com ou sem você

Com ou sem você 
Preso. Totalmente isolado. Esse era o esta-

do de Joaquim naquela tarde chuvosa de abril. 
No seu quarto havia somente um telefone e um 
rádio velho para o distrair. Ligou esse último e 
deixou tocar uma música de uma banda que 
gostava. U2. A música era With or Without 
You. Em meio a tanta coisa ruim lá fora, uma 
pandemia estava acontecendo, lembrou-se 
de uma amiga, quase uma amante, ao ouvir a 
música. Júlia. Não lhe vinha à mente a última 
vez que tinha a visto, também não lhe vinha 
claramente outras lembranças dos dois, fazia 
tanto tempo que não saía de casa... mas isso 
não importa. Sentiu uma enorme necessidade 
de ligar pra moça. Pegou o número perdido 
num bloco de notas que estava guardado numa 
gaveta e discou o número. Uma voz doce e 
forte atendeu: 

- Alô? 
-Júlia? Sou eu. Joaquim 
-Oiee. Quanto tempo! Esperei tanto por 

você! 
E dali em diante eles conversaram pelo 

resto da tarde. Falaram muito sobre as últi-
mas notícias, mas também sobre assuntos que 

gostavam em comum: música dos anos 80, lite-
ratura e política. Aquilo fazia o dia de Joaquim. 
Enquanto falavam no telefone, ouviam Giz da 
Legião Urbana. Ele achava que estava gostando 
de alguém. Era dela. E não se esqueceria tão 
fácil dessa vez. Quem não estava gostando nada 
da história eram os pais do garoto. Ouvia seu 
pai gritar com sua mãe na sala: 

-Mas que diabos! Esse menino está le-
vando a conta de telefone às alturas! Justo no 
momento que estou com pouco trabalho! Ele 
não tem amigos, nunca teve namorada, não 
liga pra avó faz meses! Não tem com quem ele 
ficar gastando tanto tempo! 

Joaquim sabia que valia a pena todo o 
tempo gasto. E todos os dias, todas as tardes, 
passava horas e horas com Júlia no telefone. 
Em uma tarde dessas, seu pai já sem nenhuma 
paciência, entrou no quarto, pegou o telefone 
e lançou na parede, quebrando o objeto em 
milhares de pedacinhos, assim como o coração 
de Joaquim ao ver a cena. Os dois começaram 
a gritar um com o outro, e seu pai decidiu que 
a família iriam passar vários meses numa fa-
zenda distante, longe do centro urbano. E fo-
ram. Na fazenda, Joaquim maquinava em sua 
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mente uma maneira de falar com Júlia. Decidiu 
escrever cartas e mandar pra um endereço que 
achava ser o dela. Nenhuma teve resposta. O 
garoto já estava desolado. Então, enfrentando 
todo a possibilidade de perigo, decidiu pegar 
sua bicicleta e ir sozinho ao encontro da meni-
na. E foi. Pela primeira vez em anos, se sentiu 
livre. Seus pais e sua família o tratavam como 
um paciente hospitalar, como uma criança, 
desde que se entendia por gente. Não tinha 
amigos. Nunca teve namorada. 

E sentiu uma vontade grande de ligar pra 
sua avó Ana... mas isso não importa. Agora 
ele estava em direção ao seu destino. Livre. 
Com os cabelos ao vento. Iria ao encontro da 
garota mais perfeita do mundo. Se sentiu re-
novado, completo ao cruzar com sua bicicleta 
os moinhos de vento da fazenda. Seus pais, ao 
se darem conta do sumiço do garoto, ficaram 
desesperados. Procuraram por todos os cantos 
da casa onde estavam. Nada. Sua mãe foi até 
a garagem e sentiu a falta da bicicleta. Os dois 
entraram no carro e seguiram a estrada da fa-
zenda a procura do menino. Depois de alguns 
minutos, avistaram, na estrada deserta, uma 
bicicleta e um garoto caídos no chão. Pararam 
imediatamente: 

-Joaquim! Filho! O que você está fazendo 
aqui? 

-Pai??? Eu estava andando de bicicleta e 
me assustei com os robôs gigantes. 

O pai, primeiramente ficou confuso, mas 
depois compreendeu. A mãe, ainda muito afli-
ta, questionou com uma voz rápida: 

- Pra onde você estava indo, filho? 
-Ia encontrar com a Júlia... 
-Júlia??? Que Júlia? - perguntaram os pais 

ao mesmo tempo 
-Minha amiga, ora! 
Os pais se olharam. Desolados. Colocaram 

o garoto, aos prantos, no carro e seguiram para 
casa. Chegando na cidade grande, os pais ime-
diatamente internaram o menino em uma 
clínica psiquiátrica. O leitor deve estar con-
fuso com o que de fato aconteceu. Não me 
apedrejem antes de eu terminar, sou só um 
simples narrador. O fato é que Júlia nunca exis-
tiu. Foi fruto da imaginação de Joaquim para 
se distrair no isolamento. Ele ligava todos os 
dias para um número aleatório do seu bloco 
de notas, que sempre caía na caixa postal, e 
nesse momento, ele jurava ouvir respostas 
pra o que dizia. Dizem as más línguas que 
continuou a ligar para Júlia na clínica. Todos 
os dias. Sem exceção. Ligou até no seu último 
dia de vida. Alguns dizem que Júlia realmente 
existiu em algum período na vida de Joaquim, 
outros dizem que o rapaz só era louco, lou-
co como um Dom Quixote que fantasia uma 
Dulcinéia, outros só tiram sarro. Vou deixar a 
cargo do leitor reler o conto e tirar suas próprias 
conclusões. A questão é que contaram essa 
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história diversas vezes, chamando nosso herói 
de louco, doente, biruta, acusando o período 
de isolamento social de tê-lo enlouquecido. 
Penso diferente. Acredito que o isolamento 
salvou nosso personagem. Fez viver uma vida 
com um amor eterno, um amor que duraria 
até seus 97 anos. Mesmo nunca encontrando 
fisicamente sua amada, viveu um 

amor intenso. Achei que alguém teria que 
exaltar a história dele. Pelo menos uma vez. E 
em meio a tantas difamações, sou o primeiro 
a exaltar esse personagem. Como diz o verso 
da música e da última carta de Joaquim a Júlia: 

“Eu não posso viver com ou sem você”. 

Autoria: Jeann Amaral
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Capítulo 31: Amor familiar

Autoria: Carla Fernandes da Silva Almeida
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Capítulo 32

Autoria: Anônimo
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Capítulo 33: Covid-19

Autoria: Carla Fernandes da Silva Almeida
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Capítulo 34

Nós dizemos que está tudo bem, mas abri-
mos as janelas e o vento não sopra as nossas 
faces. Dizemos que amamos, mas nos conten-
tamos em dormir agarrados a travesseiros e a 
algum tipo de pelúcia. Os dias passam e aquela 
fagulha está em algum lugar secreto.

Andamos por toda casa. Procuramos, pois 
a escuridão traz medo e aflição. Entramos em 
um quarto, vazio, e tudo gira em torno de nós. 
Há um espelho defronte. Vemos, nele, pernas 
bambas, porém inteiras; braços flácidos, con-
tudo, vigorosos; olhos brilhantes e cheios de 
lágrimas. E tudo é saudade. Existe um vazio, 
líquido, cerceado por fronteiras vigoras entre 
nós e o tempo. São cicatrizes, que se diluiriam 
em qualquer mínimo esforço. As feridas ainda 
estão expostas, ainda que o sangue tenha se-
cado. Fomos para a guerra e não soubemos. O 
espelho nos revela o que nunca havíamos visto: 
nossas faces exauridas pelo dia a dia massa-
crante e nossas mãos, ansiosas e molhadas, 
porém, ressecadas de tanto sabão.

Saímos. Andamos pelo corredor e, enfim, 
encontramos repouso. Uma cama reta, limpa 
e leva. Em êxtase, nos deitamos e a sonorida-
de do chacoalhar dos ossos nos sobe como 

um arrepio na espinha. Nada se toca, tudo se 
repulsa. É a natureza das coisas que, subita-
mente, nos revela sua luz. Das coisas humanas. 
O frio, memória do nosso parto, doloroso, nos 
chega à nuca e sentimos alívio por não nos 
vermos. Falecemos, embora nossos corações 
ainda estejam vivos e nossa mente ainda sonhe. 
Sobrevivemos ao espelho e nos corrompemos 
na escuridão.

Aos poucos, fechamos os olhos. O carrossel 
gira e ecoa um leve som de paz. Somos crianças 
novamente. Se nos perguntassem, diríamos 
que quereríamos brincar, pois nossos corpos 
ainda estariam inteiros e nossos certezas se-
riam sublimes. Quanto mais rodamos, mais a 
sensação de tontura nos vem, ainda que aquela 
síncope da pureza nos refaça pouco a pouco.

Imediatamente, abrimos os olhos e nos 
vemos, ainda nas sombras. A agonia nos toma, 
trocamos de roupa, ainda machucados, mas 
nos enfeitamos, porque não há nada mais en-
cantador do uma chaga ornamentada. Abrimos 
nossos celulares e dissecamos fotos, cheias 
de filtros e com pessoas de sorriso fácil. Uma 
lágrima cai sobre nós e estamos confusos. Não 
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sabemos, ao certo, sua origem. Inebriados, 
permanecemos em fadiga.

Com alguma esperança vil, corremos ao 
dormitório, novamente, e nos vemos. Estamos 
iguais. Agora, genuflexos, levantamos os bra-
ços aos céus e clamamos: “Senhor Deus dos 
desgraçados! /Dizei-me vós, Senhor Deus!/ Se 
é loucura... se é verdade/ Tanto horror perante 
os céus?!”.

De repente, aquele pingo se torna intenso. 
Olhamos para a janela e já há uma força nos 
surrando a face. É o vento, vindo de sei lá onde. 
Um clarão se faz entre os vincos da janela. 
Percebemos que o sopro de luz vem de fora. 
Gostaríamos de sair. Gostaríamos de huma-
nidade. Estamos carcomidos pelo tempo, mas 
sabemos que somos feridas e que clamamos 
pelo amor que jamais tocaríamos. O espelho 
é nossa outra face. Não somos nós. Somos a 
luz que vemos. Na escuridão, nada se vê além 
do que se ilumina. Há esperança. Há vontades 
de ser. Talvez, como dizia o poeta, eles passem 
e nós passarinhos.

Autoria: Noberto Fauviano
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Capítulo 35

Autoria: Anônimo
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Capítulo 36: Entre Quadros [4]

Autoria: Eduardo Paiva
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Capítulo 37

Autoria: Dimas Junior
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Capítulo 38: Vitimismo

Parece que conseguiram me assustar.
Por isso não quero mais ouvir falar do que estão 
falando.
E não quero mais falar do que estou ouvindo falar 
que estão comentando.

Não ligo mais para o que acontece no mundo
Quanto mais eu penso, mais me afundo.
Nem precisam mais me obrigar,
eu me voluntario, quero me isolar.

Vocês queriam me manter trancada.
Agora estou presa em minha cabeça,
que raspei ontem ou anteontem de madrugada.
Eu estou confinada,
mas hoje eu lembro espirrei.
Devo estar contaminada.
Não é possível que minha oração não adiantou nada!

Me olho no espelho, estou meio mudada...
deve ser porque o galo me devora desde a semana 
passada.
“Entrem em pânico!”
“Fiquem calmos!”
Eles só podem estar de palhaçada!
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Eu olhei para o que não estava a vista,
e fui chamada de conspiracionista.
Graças a Deus sou niilista!
Agora que minha mente não trabalha,
vou levantar uma bandeira,
chamar alguém de canalha
e reproduzir qualquer besteira.
Se o plano é dividir para conquistar,
espero estar do lado certo quando tudo piorar.
Já é a quinta vez hoje, preciso me deitar.

Autoria: Maria Pimenta
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Capítulo 39: Dona Lua e a Nuvem

Autoria: Anônimo
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Capítulo 40

Autoria: Gazy



61 | voltar ao sumário

Capítulo 41

Autoria: Andreia A. Nascimento
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Capítulo 42

Ninguém sabe a distância de se estar perto, Ninguém 
sabe medir 
Até onde ir, 
Ninguém tem direito líquido e certo 
Sobre algum outro corpo
 E de onde partir. 

O futuro é bonito, Apesar de incerto 
O presente é agora, Num livro aberto 
Um livro de história
 E desconstrução 
Dos grandes afetos
 E do apertar de mãos. 

O correto 
Não é a distância
 Em sua instância; 
O metro 
Não é a medida 
Devida; 
O beijo 
Não é a partida 
Ferida; 
Mas também 
Não é a chegada! 
O passo não é a distância da caminhada. 
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Estamos nem um passo mais perto da distância 
correta Nem um fio de caminho em uma linha reta 
O futuro é bonito 
Apesar de incerto 
Sobrevive 
Ou sobre viver 
Pra estar perto? 

Autoria: Lara Campos
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Capítulo 43: Entre Quadros [5]

Autoria: Eduardo Paiva
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Capítulo 44

Autoria: Anônimo
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Capítulo 45: Goiânia noturna

Autoria: Felipe Pamplona Mariano
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Capítulo 46: Desolação

Isolado
Em meio a tanto caos
Em meio a tanta tristeza
Aqui dentro, me sinto
errado
Sentindo cheiro de chuva
Sentindo cheiro de café
Sentindo desolado

Desolado
Com tanta coisa
acontecendo
Com tanta coisa 
incompreensível
Lá fora, sinto que ainda
estou lá
Tentando fazer sorrir
Tentando fazer sobreviver 
Tentando estar

Estar
Não me sinto pertencente
ao aqui
Ao agora
Não me sinto pertencente
ao aqui
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Ao agora
Não me sinto pertencente
ao sistema daqui de 
dentro
Nem ao lá de fora

De fora
Os que merecem estar aqui 
dentro
Devem ficar lá fora
Enquanto isso os 
opressores somem
Vão embora

Embora
Embora o isolamento seja
para todos
É uma moeda cara para
tempos modernos
Queria eu me isolar
naquele dia 
Eu e ela
Seríamos isolados pra 
sempre ali
Eternos.

Autoria: Jeann Amaral
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Capítulo 47

Autoria: Maria Alice Carvalho
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Capítulo 48: Irritado

Autoria: Anônimo
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Capítulo 49

Autoria: Anônimo
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Capítulo 50: Ninguém sabia que era tão complicado ter asas

Ninguém sabia que era tão complicado ter asas 

Estamos como pássaros. 
Pássaros sedentos por um voo. 
Pássaros engaiolados por grades invisíveis. 
A liberdade de ficar em casa nos aprisiona. 

Mas a esperança de voos futuros nos motiva 
A ficar 
A nos curtir por aqui mesmo 
Sentimos falta da rotina que um dia desprezamos. 
Somos pássaros. Parados. 
E aqui estamos, 
À espera de um novo voo 
Com a certeza de que ele será mais bem aproveita-
do do que todos os outros que já tivemos 
antes de tudo isso. 

Autoria: Alice RS.
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Capítulo 51

Autoria: Alice RS.
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Capítulo 52

Autoria: Alice RS.
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Capítulo 53

Autoria: Anônimo
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Capítulo 54: Periquito-rei

Autoria: Anônimo
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Capítulo 55: O isolamento social como forma de aproximação e 

humanização

Eu lembro da forma esperançosa como as 
pessoas se referiam a 2020, dando a entender 
que nada, nada mesmo poderia ser pior que 
aquele outro ano que acabava. Bom, hoje a 
visão não é mais a mesma, uma vez que acon-
tecimentos muito “pesados” nos pegaram de 
surpresa e tão rapidamente, que não tivemos 
tempo para entender tudo o que estava e está 
acontecendo.

Primeiramente, tivemos óleo nas praias 
do nordeste brasileiro, o que gerou uma preo-
cupação nacional enorme e mobilizou as pes-
soas a agirem em conjunto para reduzir os 
danos do derramamento, mas algo de fato 
me surpreendeu, além da união voluntária 
da população, foi o Brasil como um todo se 
comover com algo ocorrido em uma região 
rejeitada em todo a sua história, uma região 
que é alvo de preconceito constante e intrín-
seco na nossa história, foi como se tudo isso 
tivesse se apagado por alguns segundos e nós 
nos tornávamos um Estado de uma só nação, 
mas foi só por alguns segundos.

Um pouco depois, veio à tona o surto de 
covid-19 e que, ironicamente, causou o surto 
interno de cada pessoa. Infelizmente, esse ví-
rus foi visto inicialmente no Japão, o que aca-
bou com aquela história de “Vamos nos unir! 
Somos todos iguais independentemente de 
onde nascemos! ”, visto que toda a responsa-
bilidade caiu no país oriental e na sua cultura.

Essa pandemia, fez com que medidas de 
isolamento social fossem requeridas em uma 
sociedade tomada pela tecnologia e seus vícios, 
agindo de forma bem sarcástica, essa decisão 
nos aproximou e, de certa forma, mostrou que 
não estamos tão na merda assim, pois agora 
quem pode ficar em casa passa mais tempo 
com seus familiares, logo, há maior interação, 
e quem não tem o mesmo luxo vai à luta com 
fé e, por vezes, recebe ajuda de pessoas que 
notam a gravidade da situação e o tamanho do 
privilégio que têm por não estarem passando 
necessidade. Então, por mais que a motiva-
ção seja péssima, o isolamento serviu para 
despertar um pouco de humanidade em nós, 
para aprendermos a olhar o outro com novos 
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olhos e para percebermos que estamos no 
mesmo navio furado com o Capitão insano e 
marujos descontrolados.

Autoria: Anônimo
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Capítulo 56: Balão

Autoria: Anônimo
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Capítulo 57: Feijoada de Ogum

Autoria: Leonardo Mattos 
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Capítulo 58

Autoria: Santos’Jo
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Capítulo 59

30/03/20

De repente um silêncio,
De repente tudo para,
Ninguém nas ruas, ninguém nas praças…
De repente, a solidão reina.

Reina nas incertezas,
da vida, do amanhã…
Na decisão que tomamos,
Nas escolhas que fizemos, e…
Nas quais iremos fazer…
Será que teremos amanhã?

Saudade de quem,
estiveram sempre por perto,
De quem ainda não conhecemos
De nós mesmos…

E agora, o que iremos fazer?

Autoria: Andreia A. Nascimento
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Capítulo 60

Autoria: Anônimo
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Capítulo 61

Autoria: Geovana B. Campos
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Capítulo 62: Dona Lua

Autoria: Anônimo
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Capítulo 63: Sonho de criança

Inspirada na beleza
Da mais linda natureza
Que no Marajó conheci

Sempre estava a sonhar
Nas noites claras de luar
Senão a lamparina a iluminar

Pela manhã os pássaros a cantar
Com a maré de preia-mar
Sempre estava a sonhar

Mas qual seria a solução?
Senão a Educação
E que as pessoas ajudassem
Quando retornasse

Nessa minha indecisão
E com aperto no coração
Qual seria a melhor profissão?
Escolhi ser professor

Autoria: Elaine Gomes
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Capítulo 64: Clarões da esperança em meio às densas nuvens 

da pandemia de covid-19

Autoria: Leonardo Mattos 
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Capítulo 65: Bem-te-vi-de-gamela durante o isolamento social

Autoria: Leonardo Mattos 
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Capítulo 66: Vida

Autoria: Carla Fernandes da Silva Almeida
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Capítulo 67: Sussuros da janela do coração

Da janela do seu quarto com vista para 
o quintal, Tina respira fundo lembrando do 
seu cotidiano agitado, sonhos e planos agora 
paralisados. Tina é uma mulher de 40 anos 
que tem duas paixões na vida: Lecionar para 
crianças e cantar. Quando se preparava para 
um ano desafiador na busca de conquistas 
profissionais, ela se deparou com uma pan-
demia mundial que mudou seu caminho. Mas 
entre seus sussurros na janela, e lamentações 
silenciosas que apenas seu coração conhecia, 
Tina resolveu ligar seu computador e recordar 
fotos e postagens antigas, ela procura um re-
fúgio, um consolo…

No momento em que clica na primeira 
foto seus olhos enchem de lágrimas, aparece 
a imagem das crianças na sala de aula e essa 
imagem torna-se movimento no seu pensa-
mento... A próxima imagem é de uma apresen-
tação musical na qual Tina canta, há e como 
ela ama cantar!

E nesse instante, seus olhos ficam lumi-
nosos, um brilho de esperança começa a re-
nascer. E a cada clique mais fotos aparecem, 
com lembranças imagens de laços que Tina 
construiu durante a sua caminhada. Então Tina 

se levanta, dirigindo-se novamente a janela, 
e depois de respirar profundamente, ela abre 
um sorriso, neste instante seus pensamentos 
direcionam para o hoje, e ela entende que é 
preciso ser resiliente, que tudo vai passar, pois 
devemos viver o presente, e contemplar a nos-
sa caminhada, pois vale mais os encontros do 
caminho do que a própria chegada!

Autoria: Crys Sousa 
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Capítulo 68: Passeando

Autoria: Anônimo
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Capítulo 69: Crepúsculo de outono da periferia metropolitana 

fluminense durante o isolamento social

Autoria: Leonardo Mattos 
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