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Apresentação

 

 Em março de 2020, quando a pandemia de Covid-19 paralisou 

os encontros presenciais do CAPU, tínhamos acabado de fechar o 

cronograma das nossas atividades para esse ano. Decidimos esperar 

um mês para tudo voltar ao que era antes. O mês passou e, percebendo 

que a pandemia não iria embora tão cedo, resolvemos abandonar 

nossos planos iniciais e ver se era possível continuar nosso trabalho 

remotamente. 

 Se, para cumprir os protocolos de segurança contra o novo 

coronavírus era necessário ficarmos em casa, mantendo o 

distanciamento social, a ocupação do espaço público com ações 

poéticas urbanas que preveem a relação entre as pessoas na cidade 

tornou-se inviável. Dessa forma, tínhamos duas opções: paralisar 

nossas atividades até a chegada da vacina ou reinventar o nosso 

trabalho, levando em conta o contexto em que estamos vivendo. 

Decidimos ir pelo segundo caminho.

 Os encontros virtuais nos apresentaram uma maneira de lidar 

com o tempo e com o espaço que não conhecíamos ainda. Cada 

integrante do CAPU, em sua casa, com todas as dificuldades e 

demandas que apareceram nesses últimos meses, foi se adaptando à 

essa realidade que preferíamos não ter conhecido.

 Dentre as diversas tarefas que fizemos em 2020, a produção dos 

vídeos apresentados em “Narrativas e memórias poéticas: experiências 

em tempos de pandemia” foi uma tentativa de não interromper nossos 

processos criativos. Mesmo realizando trabalhos individuais ou em 

dupla, e com poucas colaborações presenciais, estar em coletivo 

durante nossas reuniões virtuais de quinta-feira, à tarde, foi 



fundamental para discutirmos, em grupo, o fazer poético em tempos 

pandêmicos.

 É importante destacar que a realização dessa exposição conta 

com o auxílio do Edital de Chamamento Público n° 002/2020 Lei Aldir 

Blanc da Cidade de Goiás. 

 Convidamos vocês a conhecer os cinco vídeos produzidos[1], 

nos quais utilizamos o cotidiano para construir nossas poéticas a partir 

das experiências vividas nesse ano atípico.

 

 

CAPU – Coletivo de Ações Poéticas Urbanas

[1] A exposição “Narrativas e memórias poéticas: experiências em tempos de 

pandemia” está disponível no endereço http://habitaracidade.com/capu. Os vídeos 

apresentados na exposição podem ser vistos no canal do CAPU - Coletivo de Ações 

Poéticas Urbanas no Youtube.
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A casa 39
Victória Regina Farias Brasiliano



A casa 39
Após um ano e meio de ausência contratual à partida de seus pais, é 

inevitável a responsabilidade de desocupar o imóvel, ouvir o silêncio e 

encarar o vazio. A casa que a abrigou dos dois aos dezoito anos de 

idade se transformou em fragmento do que um dia foi seu lar. Hoje, um 

corpo que também guarda memórias e é necessário revisitá-las através 

do seu espaço físico: a casa 39.

Ao entrar nesse espaço, o tempo que era passado se desfez no 

presente e guarda inquietações quanto ao futuro. Um redemoinho 

entre o material e o que está no imaginário: o que fica depois que todo 

mundo vai embora? O que é possível guardar da história de uma 

família? Para esse diálogo é criada uma narrativa de si mesma entre 

caixas empoeiradas.

Victória Regina Brasiliano - Goianiense, graduanda em 

Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Goiás - 

Regional Goiás, integrante do Coletivo de Ações Poéticas 

Urbanas (CAPU) desde 2018 e Diretora Regional da Federação 

Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo (FeNEA) 

gestão 2020/2021. 
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Presença-s

Maria Mônica 

A casa constrói memórias nos corpos que ali habitam. 

E moram 

nas entranhas, 

nos espaços microcelulares 

em que cabem tantos afetos das presenças compartilhadas, 

das histórias que as paredes contam em seus sinais 

do que ficou cravado. 

Há sempre algo que fica - principalmente dentro. 

O que fazer com tanto? 

Para onde escoarão tantas forças?

Respirar.

Conduzo meu corpo por entre os cômodos

e respiro fundo como se pudesse conter em mim

tudo o que ali circulou

os sons,

os gostos,

os cheiros, 

enquanto me despeço em pequenas partes.

Há uma porta que se fecha

enquanto inúmeras outras se abrem 

infinitas

pois aqui reinvento memórias 

para que elas continuem vivas

para que elas pulsem

e reverberem em mim

a força do que aqui construí

junto.
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A CASA 39

5´

Realização   Coletivo de Ações Poéticas Urbanas - CAPU

Direção  Victória Regina Brasiliano

Roteiro   Victória Regina Brasiliano

Narração   Victória Regina Brasiliano

Imagens   Victória Regina Brasiliano e Igor Vich

Montagem   Emilliano Freitas

Locações  Aparecida de Goiânia e Cidade de Goiás

Goiás/GO, 2020
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Angelus
Emilliano Alves de Freitas Nogueira



Angelus

Um ano qualquer da década de 1990. Tupaciguara/MG.

Às segundas-feiras, quando o relógio marcava 18 horas, eu lia o texto 

do Angelus em uma rádio. Saía de casa de bicicleta, percorria a avenida 

principal da cidade, subia as escadas do velho edifício da rádio e 

repetia aquela oração pausadamente. Por poucos minutos, 

semanalmente, eu era uma voz anônima que entrava na casa de quem 

sintonizava a rádio Tupaciguara ZYL 295 - 850 kHz, e falava sobre o 

mistério da anunciação.

[corte espaço-temporal]

2020. Goiás/GO.

Por meses cumpri religiosamente os protocolos da OMS, graças à 

pandemia do novo coronavírus. Todos os dias às 18 horas, a rotina 

diária era quebrada pelo som que vinha da igreja do Rosário e entrava 

pelas janelas da minha casa. A oração das segundas-feiras dos meus 12 

anos passou a fazer parte do dia a dia de clausura, me indicando que 

era o momento de fechar o computador, sentar no sofá e observar o 

mundo lá fora. Se aos 12 anos eu repetia a oração sem entender direito 

o sentindo daquele sagrado, nos últimos meses a Ave Maria organiza a 

temporalidade da minha vida profana. A voz que reza, anuncia a hora 

de interromper as reuniões on-line para compensar o dia péssimo com 

um chocolatinho e algumas taças de vinho.

[corte seco]

18



A pomba, o anjo e a virgem.

As três personagens da anunciação pipocam nas imagens produzidas 

na história da arte ocidental, criando visualidades onde técnica e 

discurso flertam com fé e enigma. A narrativa do Angelus nessas 

imagens coloca em questão o mistério da concepção, a servidão da 

mulher e a pluralidade de leituras de um tema. Ao invés de pomba, 

anjo e virgem, entra em minha casa a Ave Maria de Bach e Gounod, 

misturada com a voz de um homem orando, os pássaros gritando no 

final da tarde e o vento quente do cerrado. 

O mundo lá fora vem anunciar que a concepção não para.

Emilliano Alves de Freitas Nogueira é professor do curso de 

Arquitetura e Urbanismo da UFG - Regional Goiás, doutorando 

em Arte e Cultura Visual (FAV/UFG), mestre em Artes 

(PPGA/UFU), especialista em Artes Visuais (SENAC/MG) e 

graduado em Arquitetura e Urbanismo (UFU). Artista visual, 

cenógrafo e integrante do CAPU. 
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Ele está entre nós

Karine Camila Oliveira

 as 18h o anjo anuncia à Maria. Das nossas janelas ordinárias, 

por onde avistamos telhados e rotinas cotidianas, o angelus se 

propaga nas vibrações dos badalos e notas sacras. É o que Emilliano 

Freitas nos mostra em seu vídeo “Angelus”. Nele, o som reverbera a 

anunciação do Senhor e com seu tom de boas novas, tanto pode trazer 

alento e ascensão aos que se sensibilizam naquele momento, como 

pode passar indiferente àqueles que não compartilham deste ritual. 

Independentemente disso, ele está entre nós. Et Habitávit in nobis. 

Imagens sacras, angelicais, com contrastes e destaques de luz onde os 

temas parecem flutuar confrontam a perspectiva da rotina trivial e 

mundana: de fundos de quintais, fundos de casas, ruas vulgares por 

onde circulam carros e motos quase que imunes ao angelus. É na 

mesma janela de onde ouvimos o sagrado que podemos vislumbrar o 

profano. Deste mesmo ponto físico, nossas perspectivas não nos 

permitem distinguir em qual destas dimensões transcendentes nos 

encontramos. Ou se o sagrado poderia permear nossas rotinas tão 

ordinárias ou ainda se ele é tão absoluto e distante que somente o 

alcançaríamos pela força de palavras devidamente selecionadas e 

notas musicais de elevação espiritual.

 eis aqui a escrava do senhor. Palavras soam duras quando 

uma das condições mais indignas a que a humanidade foi submetida 

ilustra o mistério da devoção e entrega ao sagrado e de confiança no 

desconhecido. Notamos então que a linguagem do sagrado não pode 

ser apreendida a partir das referências mundanas. Os pássaros brancos 

que transmitem a elevação da alma na linguagem pictórica, não são 

mais distintos ou veneráveis que os tantos pássaros coloridos que se 

valem da linguagem do canto nos finais de tarde (muitas vezes sequer 

os vemos), para acompanhar ou concorrer com as notas da oração. 
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Dos nossos pontos fixos, nossas janelas e nossas percepções, 

avistamos imagens que frequentemente ignoramos, camuflamos e até 

tentamos esconder enquanto fantasiamos o divino em formas puras, 

clareadas, com ornamentação, suntuosidade e leveza. As alegorias do 

divino e vulgar parecem se situar em pontos diametralmente opostos, 

porém, quando olhamos para o “nada”, isto é, contemplamos o que é 

banal em nós e ao nosso redor - que passa quase sempre 

desapercebido, quando não desprezado –  podemos alcançar uma 

grandeza sacra com a experiência do angelus.

 não vejo. mas anunciam todos os dias. pontualmente. E ainda 

que não fosse pontualmente, temos outros sentidos para receber a 

mensagem e, a partir daí, tanto podemos ser indiferentes a ela, em 

função de nossas convicções, ou assimilar uma perspectiva um tanto 

sinestésica que nos permitiria refletir como a anunciação pode 

transcender a narrativa católica entre o anjo e a Virgem Maria – a 

despeito do papel hegemônico da Igreja e da pluralidade da fé. Talvez 

a mensagem original fosse que, de modo pasmoso, o mais trivial de 

nós e do que está nossa volta é sagrado.
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ANGELUS

3´4´´

Direção  Emilliano Alves de Freitas Nogueira

Roteiro   

Imagens   

Montagem   

Produção  Coletivo de Ações Poéticas Urbanas - CAPU

Pesquisa

Goiás/GO, 2020
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O céu que 

(não) vejo
Thiago Lopes Oliveira Santos



O céu que (não) 

vejo

 Os limites físicos que separam a vista do horizonte de um 

observador não geram resultados apenas no campo material. O que 

uma nova perspectiva de céu proporciona em termos de sensações? 

Até que ponto afeta o psicológico ou mesmo a espiritualidade de 

alguém?

 O contexto de pandemia, aliado a um isolamento social, traz à 

tona reflexões e novas atitudes, a fim de minimizar os efeitos dessa 

ausência de céu, de infinitude horizontal. O que antes era algo 

corriqueiro, tornou-se “proibido”.

 As sequelas dessa perda do horizonte da vista - e da vida – no 

auge da pandemia, revelam o estado de desânimo e incertezas sobre o 

futuro do mundo. Mesmo com todas as suas lamentações, o vídeo traz 

chamas de esperança para os tempos vindouros.

Thiago Lopes Oliveira Santos é natural de Itumbiara – GO e, 

atualmente, estudante de Arquitetura e Urbanismo na 

Universidade Federal de Goiás – Regional Goiás. Iniciou sua 

participação no projeto de pesquisa e extensão “Cidade e 

Dramaturgia Visual: ações poéticas urbanas em Goiás” em 2019 

e é membro do CAPU desde o início de suas atividades.
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 Sempre gostei do céu, da sensação de 

infinito e liberdade. Entre uma hora e outra de 

meus dias, me perco em suas nuances e esculturas 

de vapor. Contemplo até onde a vista alcança, seu 

horizonte eterno pairando, pleno, ainda que, 

algumas vezes, tímido se esconda por detrás da 

neblina. O céu que vejo com os olhos nada mais é 

que aquele que guardo no peito.

 De repente, fui impedido de ver o céu. Ou 

quase isso.

 Um novo vírus letal se alastrou pela Terra, 

desfazendo abraços, esvaziando ruas e confinando 

corpos. Tive que me conformar a espiá-lo pela 

janela do quarto ou pelo quintal.

 Os pássaros ainda me visitam e cantam para 

mim, como se soubessem que estou numa gaiola.

 Por todos os lados, muros altos me rodeiam, 

me enjaulam, me aborrecem. O vislumbre da 

imensidão azul, que irradia glória, era o alimento de 

minh’alma. A vacância de sua infinitude leva-me à 

inanição.

 Os ecos dessa nova vista soam por entre 

paredes, palavras e pensamentos e me conduzem à 

materialização do desejo de se ter ao alcance dos 

olhos aquilo que o coração anseia.

A esperança de que tudo isso passe logo anima 

meus dias de clausura. Aguardo o momento em 

que poderei apreciar o berço dos sonhos outra vez, 

e devanear na horizontalidade do tempo e do 

espaço. O céu perdeu profundidade. Tudo o que eu 

tenho agora é o telhado do mundo.

 Invento meu céu e meus pássaros. Escuto 

seus sons através de meus visitantes alados. 

Obrigados a caberem nos limites de um plano fixo, 

me sinto como eles. Ainda que de asas abertas, 

estão presos, sem poder voar por esse céu que não 

vejo.
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Falta de céu

 Arthur Simões Caetano Cabral

 Entre tudo o que não é humano, nem criado pelo homem, 

talvez o céu seja, a um só tempo, a mais próxima e a mais distante, a 

mais profunda e a mais imensa, a mais íntima e a mais estranha das 

existências que nos envolvem. Por mais que julguemos conhecê-lo, 

pouco importam aos olhos que se permitem vagar entre nuvens os 

dados obtidos e acumulados ao longo de séculos por lunetas e 

telescópios, sondas e Sputniks, computadores capazes de decompor 

em átomos seus vapores ou de pressupor em números suas distâncias 

infinitas. 

 Por outro lado, bastam três letras na língua portuguesa – um 

sopro que lança, consoante, duas vogais ao firmamento na ascensão 

de um acento agudo – para que ganhe nome essa dimensão que 

acompanha o ser humano desde suas condições mais ancestrais e que 

se atualiza incessante, que se acende e se apaga a cada despertar e a 

cada adormecer. Às vezes o céu nos oprime em sua nudez escaldante, 

às vezes oferece guarida a nossos anseios em desenhos provisórios, 

nebulosos, poentes, amanhecidos. Há dias em que o céu não se 

aguenta em seu próprio peso, esconde a face e chove; em outros, 

celebra em vento seus colossais temperamentos.

 Seus movimentos e suas mutações, entretanto, em nada 

dependem das intenções ou dos desejos humanos. O céu nada quer 

conosco e pouco lhe importam os efeitos das trovoadas, das 

tempestades ou de alegres manhãs ensolaradas. Em seu irredutível 

desinteresse por nós, de um lado, e na imensa curiosidade que nos 

infunde, de outro, é compreensível que o céu mobilize para as mais 

diversas culturas o desenvolvimento de mitos e ritos, ora associando-

se à eternidade de paraísos prometidos, ora representando o palco de 

disputas entre deuses. As imagens poéticas, por sua vez, conferem 

expressão aos modos como vemos entrelaçadas nossas disposições 
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internas com a exterioridade dos humores celestes.  

 Tão íntimas, ainda que tão distantes, são a luz que nos habita 

por dentro e que se extroverte pelos olhos, e a luz de fora, que no céu 

nos envolve e que, também pelos olhos, se impregna em nós. A 

cumplicidade entre interior e exterior, entre profundidade e superfície, 

entre as camadas inacessíveis do imaginário e a imensidão cósmica 

permite justificar o empréstimo do termo atmosferas em referência 

aos nossos estados de alma, isto é, às maneiras pelas quais nos 

sentimos e nos dispomos ao contato com o mundo: basta a imagem 

de um céu estrelado ou de um dia de garoa para nos remetermos a 

certas percepções, estímulos e sensações.

 Tais associações se conformam e se deformam em metáforas e 

imagens poéticas. Dizemos, frequentemente, que nos falta o chão 

quando algo inesperado acontece, quando algum evento imprevisível 

se impõe e nos acomete em suspenso, sem referências.  O céu, por sua 

vez, sempre nos sobra em sua abundância infinita e sempre nos escapa 

na imensidão de horizontes inesgotáveis ou na intimidade profunda 

do ponto exato em que os olhos o tocam.  C o m o  s e r i a ,  e n t ã o ,  a 

experiência da falta do céu? Diante dos muros recentemente impostos 

ao mundo como possibilidade de proteção às consequências de uma 

pandemia, e sem procurar suavizá-los, O céu que (não) vejo, curta de 

estreia de Thiago Lopes para o Coletivo de Ações Poéticas Urbanas – 

CAPU –, traz ao espectador a “materialização do desejo de se ter ao 

alcance dos olhos aquilo que o coração anseia”. Visitando céus 

improváveis, espremidos por beirais nos recuos entre as construções 

ou imaginados numa parede com seus “visitantes alados”, a obra 

traduz, em palavras e no contraste forte entre claro e escuro captado 

por tomadas ávidas por atmosferas, a esperança do reencontro do Eu 

com o mundo e de seu acolhimento em horizontes imensos. 
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O CÉU QUE (NÃO) VEJO 

3´10´´

Direção  Thiago Lopes Oliveira Santos

Fotografia  Thiago Lopes Oliveira Santos

Roteiro  Thiago Lopes Oliveira Santos

Narração  Thiago Lopes Oliveira Santos

Edição   Thiago Lopes Oliveira Santos

Produção  Coletivo de Ações Poéticas Urbanas - CAPU

Locação  Residência em Itumbiara – Goiás 

Itumbiara/GO, 2020
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O PÃO
Lucas Italo Silva Ribeiro



O PÃO

 Filmado no ano 2020, em plena pandemia do novo coronavírus, 

O PÃO retrata os últimos passos de um negócio familiar que está 

encerrando seu ciclo e finalizando suas atividades. A Caseiro Alimentos 

é uma panificadora que comercializa seus produtos em mercados e 

mercearias das cidades de Santa Rita do Araguaia/GO e Alto 

Araguaia/MT. Durante os seis anos em que esteve em atividade, o 

negócio se manteve fortemente presente no cotidiano da família que 

esteve à frente do empreendimento. Com o isolamento social em 

curso, as relações familiares foram fortalecidas e todo esse processo de 

mudança foi percebido com mais sensibilidade e intensidade.

 Dentre todas as profundas e lamentáveis mudanças que a 

pandemia trouxe, a decisão de mudar o ramo de negócio chegou para 

essa família de forma menos abrupta e com um planejamento prévio 

que possibilitou esse trabalho. O mote para o início dos registros 

fílmicos foi a percepção de algo tão presente estar sendo passado para 

outras mãos: uma sensação de perda programada. O PÃO foi gravado 

de forma ensaística e experimental e tem como fundo da narração, que 

é o que de fato conta o que está acontecendo, o dia a dia do trabalho 

na panificadora com todo o trabalho repetitivo e barulho do 

maquinário.

 Do cheiro dos pães saindo do forno aos sons e ruídos das 

máquinas, "o pão" (como era carinhosamente chamada) marcou a vida 

de todas e todos que estiveram envolvidos em alguma medida com a 

panificadora. E, sendo o único registro dos seis anos de atividade da 

Caseiros Alimentos, O PÃO procura guardar os últimos farelos de 

memória do trabalho e das relações desenvolvidas nesse espaço pelas 

diversas pessoas que fizeram parte da história do negócio.
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Lucas Italo Ribeiro é discente no curso de Arquitetura e 

Urbanismo na Universidade Federal de Goiás e, faz parte dos 

projetos de pesquisa e extensão “Car tografias de 

deslocamentos do território urbano contemporâneo” e “Cidade 

e Dramaturgia Visual: ações poéticas urbanas em Goiás”. E, 

também integra a equipe do Coletivo de Ações Poéticas 

Urbanas, o CAPU, desde a sua formação.
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O feitiço do pão

José Rodolfo Pacheco Thiesen

 O brilhante filme de Lucas Ítalo se utiliza de cenas do cotidiano 

da produção de pães para nos fazer conhecer os interessantes 

personagens de sua família em uma cidadezinha de Goiás. O pão 

medeia suas relações, seus afetos, suas histórias. Justo. O pão, na 

verdade, é capaz de contar a história da humanidade, como já o 

demonstrou o historiador Heinrich Eduard Jacob. Já o holandês Anton 

Van Leeuwenhoek, um dos responsáveis pela invenção do microscópio 

no século XVII, jura ter descoberto o segredo do pão: ele identificou os 

micro-organismos responsáveis pelo crescimento da massa, aquilo 

que hoje chamamos de fermento. A descoberta de Leeuwenhoek 

confrontou o imaginário místico da humanidade em torno da massa 

misteriosa que crescia sozinha. Sem feitiçaria o pão talvez se tornasse 

um objeto qualquer, não digno de maior interesse. Ledo engano. O 

filme de Lucas Ítalo é a prova de que ainda há muita magia por ali.

 Tenho a impressão de que há explicação para essa magia, só 

que ela não deve ser buscada no pão como objeto. Vamos pensar 

juntos. A produção do pão depende do trigo. O grão de trigo parrudo, 

esse que vemos hoje nos anúncios de padaria, não nasceu no mato 

sem ser semeado. Ele é produto de processos sucessivos de seleção de 

caracteres fenotípicos úteis para o consumo humano, que passaram a 

ser cultivados, domesticados. Depois, sabe-se lá como, descobriu-se − 

coincidentemente em uma região do mundo conhecida como 

"crescente fértil" − que sob determinadas condições, uma massaroca 

feita com o trigo era capaz de crescer "sozinha". Se um pedaço de 

massa fosse preservado e misturado com a próxima, o fermento teria 

sido também domesticado, assim como o trigo. Trigo e fermento são, 

portanto, produtos de uma seleção consciente.

 Aqui o pão revela outra faceta de seu segredo: uns fazem pães, 

outros pirâmides, depois trocam. Trocam objetos diversos: pão,
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pirâmide, mas também tecido, ferramentas, etc. Nessas trocas o pão já 

foi "equivalente universal", ou seja, moeda.

 Poderíamos seguir listando características do pão que nos 

conduzem ao ponto no qual queremos chegar, mas esses dois nos 

bastam: 1) ser produzido com materiais que são fruto de uma seleção 

consciente, e 2) ser passível de troca por outros objetos produzidos 

socialmente. É simples. A magia do pão não está no pão como objeto, 

mas sim no fato impressionante de que ele foi feito − feitiço − pelo 

trabalho. O trabalho, que geralmente vemos como labuta diária 

extenuante, tem segredos muito mais bem escondidos do que os do 

pão como objeto. Esses segredos, os do trabalho, não podem ser vistos 

em microscópio. Eles se escondem em um lugar de acesso muito mais 

difícil: nas relações. Para entender o poder do trabalho enquanto 

fermento da humanidade é necessário falar sobre relações, afetos, 

histórias...

 O filme de Lucas Italo é brilhante porque nos faz sentir essa 

magia. Em quatro minutos somos retirados de nosso cotidiano e 

transportados para sua padaria. Somos afetivamente afetados, 

enfeitiçados. O que nos invade é um pedacinho daquelas relações, 

relações humanas mediadas pelo trabalho. Esse pedacinho, 

conscientemente selecionado e trabalhado pelas mãos de Lucas Ítalo, 

é arte, e arte é fermento. O filme é um crescente fértil, que se expande 

ao entrar em contato com nossas memórias e nos alimenta, para mais 

um dia.
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O PÃO

4' 

Direção   Lucas Italo Silva Ribeiro

Fotografia   Lucas Italo Silva Ribeiro

Montagem   Lucas Italo Silva Ribeiro

Narração   Maria Luzineide Cabral Silva

Realização   Coletivo de Ações Poéticas Urbanas - CAPU

Locação  Caseiro Alimentos

Santa Rita do Araguaia/GO, 2020
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O vento que 

faz brilhar  

nossas dores 
Jana Cândida Castro dos Santos 

Ana Vitória Freitas da Silva 



O vento que faz 

brilhar nossas 

dores
 As noites iluminadas vilaboenses revelam detalhes de suas 

igrejas, telhados e becos. Durante os meses pandêmicos, percorrer 

alguns desses espaços, imersos à paisagem noturna, se fez um respiro 

em meio ao isolamento social. A visita à Igreja de Santa Bárbara, em 

umas dessas noites, fez surgir poesia, acompanhada de sons, cheiros e 

sabores de taipas e telhas de barro. A fachada simples, porta de 

ombreiras e verga curva, paredes apoiadas em contrafortes, traz 

consigo pedaços da história e nos revela particípios do teu passado, 

lamúrias de outros nossos. Nesse adro, o vento que vai perambulando 

por entre as pedras, sai varrendo as poeiras escusas, faz cantar a 

madeira de outros tempos, e faz pilar o suor de peles e mãos retintas. 

Vento que faz brilhar as nossas dores.

 Nessa Vila, que tem belezas que tão boas são difíceis de 

mencionar, convidamos vocês a revisitar e fazer brilhar as próprias 

dores.
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Essa Vila tem belezas que tão boas são difíceis de mencionar.

O vento que vai perambulando pelas ruas, sai rasgando os teus 

becos, e levando consigo pedaços da história. 

Altar sobre o pé do rio, que faz pilar a correnteza. 

Matriz das tuas bandeiras e fortaleza das minhas mágoas.

As noites plenas e lúnias revelam tão rasas as descritas dos meus 

temores. 

Vejo daqui um particípio do teu passado. 

Sinto o silêncio das tuas tantas braças, assim como tuas sombras a 

contraforte. 

Vento que desce e sobe escadarias, entra pelas frestas das janelas, 

varrendo os cantos pelas poeiras escusas. 

Escuto a madeira de outros tempos ressonando lamúrias, e o vento 

balançando ao pé do ouvido. 

As folhas correm pelos cascalhos e varrem os cheiros da terra imersa 

ao orvalho. 

Vento que faz correr a poesia em cada taipa, faz soprar as prumadas 

das tuas paredes. 

Sinto as estrelas e vejo o brilho dos teus mistérios, que arrasa o adro 

e me derrama por entre as telhas. 

Me curvo a tua verga e me sinto imersa às nossas talhas. 

Moldura tuas ombreiras afoitas e me faz esmaecer ao barro, sinto as 

tuas noites frias inundando o meu sacrário. 

Vento que venta pelos morros, que sussurra por entre os galhos, e 

que faz até as pedras cantarem. 

Ouço o frio e sinto teus olhares. Vejo a frente o cruzeiro, que um dia 

foi do Anhanguera, como uma cruz fincada no meu peito. 

Vento que desnudas tuas alfaias e faz brilhar as lágrimas de outros 

tantos nossos. 

Vento que faz brilhar as nossas dores.
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A voz escurecida

Izadora Laner

 À noite em Goiás ressurge, em mim, histórias de vidas 

incompletas. A esquina que não virei, o caminho que não tracei, a ideia 

que não mudei. Vidas passadas que sussurram de cada pedra, rangem 

de cada madeira e farfalham de cada árvore suas lamúrias de outros 

tempos - acumuladas e esquecidas. É preciso reaver a história. 

 Por trás das fachadas, perambulam almas acorrentadas a um 

passado de dores sangrentas. Ao tocar da lua e entardecer do dia, 

projetam suas vozes pelas frestas do barro rachado. Apiloado pela 

resistência que a memória imprime em cada detalhe, cada mato que 

nasce do chão. Raiz inquebrantável.

 "O vento que faz brilhar nossas dores" me convidou a silenciar e 

ouvir; dar protagonismo às chagas das almas escravizadas, que 

ergueram cada igreja sem poder rezar, cada casa sem o direito à sua 

morada. Almas ainda aterrorizadas pela cruz do bandeirante, fincada 

em um chão que não lhe pertence. Pelas fendas do marco resoluto e 

indesejado, sangram as mãos, choram os vendados. Vozes 

emudecidas na luz do dia e fortalecidas pelos pesares das sombras.

  Diante da porta fechada, as lascas da madeira e seus entalhes 

encobrem um mistério perceptível apenas aos olhos mais atentos. É 

preciso sentir a história que ressuscita na ausência de luz, ausência de 

explicação. Goiás à noite tem caminhos intuitivos, que levam ao centro 

da dor do existir. Na escuridão, padecem as existências passadas; 

vilaboenses colonizadas, em tudo se fazem presentes. Goyaz é vida 

distinta; em tudo que toca, simboliza.

 O vento carregou os cantos da serra dourada na penumbra 

afora da Santa Bárbara. Aceitei o convite e ouvi, encantada. Quem sabe 

você também possa silenciar e dar ouvidos à magia captada.
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www.habitaracidade.com/capu

@capu_goyaz

www.facebook.com/capugoyaz

capugoyaz@gmail.com
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