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APRESENTAÇÃO 

 

O 31.º Concurso Literário da Universidade de 

Sorocaba, realizado de 25 de junho a 04 de outubro 

de 2012, aceitou inscrições em duas modalidades: 

microconto e videominuto, ambos com o tema 

“narrativas urbanas”. A comissão organizadora do 

concurso, formada pelo corpo docente do colegiado, 

criou as seguintes definições para os gêneros: 

 

Microconto é uma narrativa escrita caracterizada 

pela economia de palavras. Também chamado de 

miniconto, nanoconto, flash fiction ou conto minimalista, esse 

tipo de texto é famoso pelo formato enxuto, limitado 

pela comissão organizadora, a 60 palavras. O 

microconto é aberto a qualquer gênero da ficção: 

comédia, ficção-científica, terror, fantasia, 

infantojuvenil, história de amor, suspense, erótico. O 

importante é criar a manchete, o slogan, a frase de 

efeito, e permitir que o leitor assimile a ação, os 

personagens, a integração, a sucessão e, sobretudo, a 

significação. 



 

Videominuto é uma narrativa audiovisual com 

duração máxima de 60 segundos. O tempo é curto, 

principalmente em se tratando de vídeo, mas o 

objetivo é justamente este: ser rápido, conciso e 

eficaz. O importante é favorecer a síntese como 

forma de expressão. Além disso, o videominuto é um 

formato que chama atenção pela simplicidade, pela 

viabilidade técnica e econômica e pela facilidade na 

criação e na leitura. 

 

Esta edição do concurso recebeu 328 obras, de 

autores residentes em diversos Estados brasileiros e 

também no exterior. 

Na categoria de microcontos, além dos finalistas, 

cinquenta e cinco trabalhos receberam menção 

honrosa da Comissão Julgadora e ficaram expostos 

no câmpus. Todos os textos selecionados compõem 

esta antologia, editada no formato de livro eletrônico. 
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 13 

Obrigações 

Tatiana Luques 

 

Leu um conselho num autoajuda de tópicos. "10. 

Para aumentar a criatividade, faça listas." 

Desatou a listar o céu e o inferno. O que via e o 

que não via, o que tinha que fazer e o que não tinha. 

Concluiu que já estava tudo criado, recriado, 

destruído, desgastado, listado. 

Parou de ler manuais de vida e foi sonhar. 

 

1.º COLOCADO 
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Alice na cidade maravilhosa 

Rodrigo Domit 

 

Estava perdida naquele lugar repleto de gente 

maluca. De uma hora para outra, diante das 

construções e do caos, sentia-se excessivamente 

pequena; no entanto, em outros momentos, 

observando as sutilezas humanas e da natureza, 

sentia-se parte daquela coisa enorme que não 

conseguia definir com nome algum. 

 

2.º COLOCADO 
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Retratos do Cotidiano 

Lenon Silva Alves 

 

Enquanto fazia sua refeição, admirava a beleza 

dos arranha-céus, via arte nas pichações, cobiçava os 

carros e as casas ao seu redor. Sonhava um dia poder 

ter pelo menos um pouco dessas riquezas, mantinha-

se sempre esperançoso. Mas por ora, se contentava 

com aquilo. Fechou a tampa da lixeira e seguiu para 

outra, em busca de mais comida. 

 

3.º COLOCADO 
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Desculpas 

Paulo Henrique Dias Idino 

 

O prefeito acabara de falar sobre as enchentes. 

“Interessante”, pensei. Nada como um pedido de 

desculpas acompanhado de uma desculpa. Enquanto 

isso, levei um susto ao pedir a conta e reclamei com o 

caixa da padaria. “Desculpa senhor, a culpa é da 

inflação”, respondeu ele. “Outro político”, pensei 

comigo. 

 

FINALISTA 

 

  



 17 

Nova Esperança 

Camila Fátima de Vieira Rosa 

 

Uma escola, um garoto, uma janela. Um olhar pela 

janela. 

Entre tantas cenas ali presentes, com casas, favela, 

barracos, condomínios e pessoas, o menino 

expressando em sua face tanta esperança, ao dizer 

dos seus sonhos, me fala... 

— Professora, o rio... Você está vendo o rio? 

 

FINALISTA 

  



 

 

MENÇÕES 

HONROSAS 
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4 de junho de 1989 

Fábio Guimarães Bensoussan 

 

Cansou-se do ocidente. O chinês é espiritualizado, 

com imensa paz interior. Foi à Praça da Paz Celestial 

meditar. Nunca mais foi vista. 
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A chuva 

Kelly Maciel Mota 

 

Quando acordou, a chuva ainda estava lá. 

No escuro, o mendigo pegou um de seus jornais e 

colocou em cima da cabeça ao sair do toldo; teria que 

enfrentá-la antes que alguém viesse abrir a padaria. 
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A rota 

Antônio Fernando Sodré Jr. 

 

Uma velha senhora faz sinal no ponto de ônibus. 

A porta é aberta: 

— Senhor, esse ônibus passa por Esperança?   

— Não. Vai direto para Saudade — disse o 

motorista. 

— Ah, não... Da Saudade já me distanciei faz 

tempo. Obrigada. 

Ela ficou no mesmo lugar, quieta esperando a 

condução. Mas às vezes, notava-se um sorriso tímido, 

a lembrar do incomum trocadilho. 
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Ad Infinitum 

Gilson de Oliveira Morais Jr. 

 

Parou e arregalou os olhos quando começou 

aquela sensação de déjà vu. Esse era dos grandes: 

cada acontecimento puxava outro e ele continuou ali 

extático a assistir. 

A família internou o rapaz catatônico e vai visitá-

lo toda semana. Ele não vê nenhuma novidade nisso. 

  



 23 

Alados 

Angelo Pessoa 

 

Havia dois meninos que se descobriram diferentes 

lá pras bandas do Irã. Então os “homens de verdade” 

vendaram seus olhos e, sob o pretexto equivocado de 

justiça, encurtaram as cordas de suas vidas. 

E agora, por vingança, definitivamente alados, os 

“antimeninos” cintilam e, por serem anjos, não são 

homem nem mulher. 
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Amigo virtual 

Denivaldo Piaia 

 

Ligou, conectou, acessou. 

Na sala de bate-papo descobriu-se só. 

Desconectou-se da vida e ninguém notou. 
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Amizade 

Guacira Gonçalves Maffra 

 

Dois amigos amavam a mesma menina. 

Pensando não ter problema, a menina aceitou que 

ambos a cortejassem. 

O primeiro, astuto, disse diversas mentiras sobre o 

amigo para ela. 

Porém, o segundo, gostando demais do amigo, 

resolveu ser sincero e contou apenas coisas boas 

sobre ele, que acabou ficando sem a garota, cuja 

preferência recaiu sobre amigo leal. 
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Amor Cibernético 

Edih Longo 

 

On-line, dizia que me amava. Off-line, enfiava a 

mão na minha cara. Despluguei-o da parede e do 

meu coração. Deletei seus e-mails e esvaziei a lixeira 

com suas fotos. 

Voltei à vida e ao contato em “in” — diferente e 

transigente. 

Apaixonei-me por mim, olhando-me na tela de 

meu espelho. 

Alterei minha configuração. 
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Amor Perigoso 

Bruna Lopes 

 

As luzes do quarto estavam apagadas, somente um 

raio de sol infiltrava-se pelas persianas semiabertas. O 

apartamento despojado e mobiliado com bom gosto 

atraía o interesse da mulher nua, que fumava diante 

da janela. Distraída, seus pensamentos homicidas em 

relação ao amante conflitavam com o barulho do 

trânsito lá fora. 
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Anedota de mujique 

Rodrigo Lopes 

 

Depois de tirar, às lágrimas, a barba de 45 anos, o 

mímico fracassado olhou-se no espelho e percebeu 

que não tinha mais boca. 

E conseguiu sorrir, o desbocado, sentindo-se, por 

fim, realizado. 
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Calafrio 

Clarissa Damasceno Melo 

 

Sentiu a sopa esquentar a boca. Descer goela 

abaixo. Chegar ao peito magro. Dar voltas frenéticas 

dentro de si. E matar sua fome. 
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Conversa Afiada 

Paulo Acacio Ramos 

 

Paulo:  

Ah, pois é... 

Mas, de vez em quando, também curto passar uns 

períodos sem o fazer. 

Joaquim:  

Sim. 

Mas assim é porque queres. 

E não porque tem de ser. 

Paulo:  

Há uma logística associada ao sexo que por muitas 

vezes me dá uma preguiça... 

Joaquim:  

Risos, que logística? 

Paulo:  

Compromissos, envolvimentos e absorvências. 

Joaquim:  

Sei o que dizes… Entendi. 
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“D.R.” 

Hugo Leonardo Alves 

 

Te amo... Ama nada. Claro que amo! Ah, é? É. 

Então prove! Não confia? Apenas prove, ué! O.k.: eu 

poderia estar com qualquer outra, mas estou contigo. 

Em algum momento pensou em estar com outra, 

cachorro? Só estou falando! Hum, isso não prova 

nada... O que prova, então? Já sei! O quê? Me beija! 

(...) 

Tá bom, agora acredito. 
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De poucas palavras 

Ana Luiza Crispim da Silva 

 

Meu! 

Eu? 

...e viveram felizes para sempre. 
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Descanso 

Moacir Lopes Poconé Neto 

 

Pensava muito em sua mãe. Chegava, ele mesmo, 

a achar estranho. Se não a visitava, perdia o dia. Mal 

falava com as pessoas. Até que resolveu pôr fim 

àquela situação: precisava viver. Munido de flores, 

dirigiu-se ao cemitério. Seria aquela sua última 

homenagem. Ele mesmo precisava descansar em paz. 
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Desejo 

Angela Regina Ramalho Xavier 

 

Faz uma cara que não te vejo. E agora você me vê 

e faz essa cara de desejo! Na maior sem cerimônia, 

manifesta no olhar sua alegria em ver que, pela minha 

cara, hoje tem festa, hoje tem folia. Mas não fale alto! 

Segure a onda! Não dê bandeira. Fique só com essa 

cara de bobo, olho brilhando, me olhando! 
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Dezembro de 2012 

Jonas da Gama Jr. 

 

Pelo bueiro da grande avenida emergiu um 

pinguim. E outro, e outro. Aquecimento global, 

explosões solares; em instantes os curiosos, a mídia, 

os maias e o Estado perceberam e decretaram o 

início do fim. Com dificuldade o diretor isolou 

novamente a área e concluiu a gravação do comercial 

de geladeiras, veiculado no mês seguinte. 

Escapamos por pouco, mais uma vez. 
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Essência 

Caio Henrique Solla 

 

Tranca-se no banheiro, liga o chuveiro. Senta-se 

na privada e tira do sutiã um saquinho com um 

conteúdo branco. Pega uma revista e despeja o pó na 

seção de lingeries.  Com um cartão de crédito, 

prepara uma “carreira”. Com uma garoupa enrolada, 

cheira. E, antes de dormir, dá boa noite aos filhos. 

Satisfaz o marido — é uma mulher de família. 
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Fila 

Aparecida Gianello dos Santos 

 

Quinze minutos naquela e ele já havia olhado as 

horas em seu celular oito vezes. Enraivecido, 

resmunga, esbraveja, perturba... 

Tempo não era a única coisa que lhe faltava. 
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Final Feliz 

Douglas Santos Jr. 

 

Ariovaldo, depois da décima discussão com a 

esposa, não pensou duas vezes e fez um plano 

infalível. A mulher reclamava de problemas 

intestinais frequentes, o que lhe dava nos nervos, e 

ele viu aí a solução.  

Uma antiga receita utilizada como laxante era a 

estricnina, em pequeníssimas doses. Ela tomou a 

dose cavalar oferecida. 

No túmulo dela, ele leva flores... 
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Gratidão 

Francine de Oliveira Palma 

 

Sou uma pessoa feliz. Durmo no mesmo banco de 

praça há oito anos. Acordo, tomo café na funerária, 

almoço cada dia em uma igreja diferente. Sou ateu, 

ninguém precisa saber. Passo as tardes conversando 

com transeuntes e analisando-os. Os mais carentes 

oferecem atenção, os preconceituosos oferecem 

ofensas, os que querem parecer generosos oferecem 

dinheiro. Aceito tudo sem reclamar. Sou grato. 
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Hereditariedade 

Moacir Lopes Poconé Neto 

 

Camarões, arroz à grega, filé grelhado. Saladas em 

fartura. Via aquilo tudo a sua frente. Perto, mas tão 

longe. Na calçada, segurava um pedaço de pão velho. 

Estendia a mão. Parecia invisível. Ninguém a via. 

Entravam calados, saíam sorrindo, com suas barrigas 

cheias. E ela ali. A barriga cheia com outro ser. Seria 

faminto, como ela. 
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História do verdadeiro amor 

Gilson de Oliveira Morais Jr. 

 

Traiu. 
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In off 

Lohan Lage Pignone 

 

Ao redor, os spams. Sobre as calçadas, ocupadas 

lixeiras. Os garis: excluídos. 
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Inocência 

Janaína Santos Barroso 

 

A menina Jayana só amarrava os cabelos em duas 

tranças. 

Um dia seu melhor amigo teve de viajar e pediu 

uma lembrança. 

Jayana desfez um laço de fita e amarrou no dedo 

da criança. 

— Porque só um? 

— O outro guardarei, quando eles se 

reencontrarem vamos nos casar. 

O tempo passou e descobriu que laços de fita não 

são alianças. 
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Janelas 

André Kaires 

 

— Isabela, onde você está? Agora, ninguém mais 

te joga pela janela... 

O ônibus freou bruscamente, depois, o barulho 

estridente, e tudo ao seu redor, escureceu. Na 

escuridão, onde a crueza da vida torna-se lunática, ela 

pode enfim, adormecer... 

Forever. 
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Janelas 

Marcelo Aparecido de Barros 

 

Abro a cortina e observo a bonita cidade. Vejo 

rostos felizes e cansados. Pessoas preocupadas com 

seus compromissos diários e futuros. Portas 

vendendo "felicidade". Carros num constante vai e 

vem. Vida que flui... 

E neste cenário quem eu seria?, só mais alguém 

que passa, ou traria alguma graça?, espelho ou 

inspiração?... 

Indagações para outras janelas!... 
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Laços de uma família ausente 

Jorge Eduardo Machado 

 

Advertira a mulher: “Não corra. Passe tudo.” Nos 

desvãos da noite, a sorte amaldiçoa a teimosia. Após 

os disparos, abaixou-se e, da poça de sangue, 

apanhou o relicário dourado. Ao abrir a peça, 

reconheceu-se no rosto pueril da foto de tons 

esmaecidos dentro dela. Enfim, descobria o paradeiro 

da mãe. 
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Lama 

Coelho de Moraes 

 

Lentamente foi tomando forma. Do barro a massa 

se manifestava em órgão e movimentos. Com vero 

cuspilhar atento partes brandas se amansaram em um 

corpo de esguia aparência. Sem cor ou definição, mas 

havia um corpo que transmitia solidez. Faltava o 

ponto crucial. Esperar que Zeus dormisse para 

roubar o facho fogo e fazer essa lama florescer. 
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Malevolência 

Cleomar Souza Ferreira 

 

Riscou o fósforo e o atirou, sem motivo aparente, 

no capim que circundava aquele trecho de mata junto 

à rodovia. Retomou o volante e seguiu caminho. À 

noite, em casa, viu na TV as dimensões e o estrago 

do incêndio que provocara. Acendeu um cigarro e 

apanhou o controle remoto para mudar de canal. 
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Manchete nossa de cada dia 

Lohan Lage Pignone 

 

João foi atropelado por Teresa, que conversava 

com seu amante Raimundo, pai de Maria, que 

transava com o jogador de futebol Joaquim, que era 

obcecado pela prostituta Lili. João foi amputado, 

Teresa foi presa, Raimundo morreu de desgosto, 

Maria viveu de pensão, Joaquim foi pro Qatar e Lili 

escreveu um livro, vendendo mais que Drummond, 

que não entrou nessa história. 
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Mariposas 

Francine de Oliveira Palma 

 

Ela trabalhava muito. Toda noite seu marido a 

acompanhava até a esquina com o filho menor no 

colo. Despediam-se e ela partia. Sempre muito bonita 

e perfumada. Se tivesse sorte, poderia voltar cedo 

para casa. Mas nunca tinha sorte, ou tinha: talvez se 

voltasse cedo, flagrasse o marido com Sofia, sua 

amiga de trabalho, que andava meio sumida das ruas. 
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N 

Gustavo Lacava 

 

Fantasiava o cheiro de café. Bispo marcado, 

cavalo quase rendido. O açúcar dissolvendo-se 

lentamente... Peões dobrados, ataque evasivo pra 

ganhar tempo. Agora, a fumaça gris turva a vista 

entre um lance e outro. Deep Blue versus um 

Kasparov mimetizado... 

E o eterno dilema recheando as esferas 

concêntricas da xícara ao jogo e ao mundo: a razão é 

mesmo tudo? 
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Nota sobre uma dança 

André Kaires 

 

Lá fora, a chuva cai... Aqui dentro, as gotas de 

chuva são outras: os braços entrelaçados, o perfume 

solto no ar, o movimento indecente do quadril, o seu 

corpo pulsando descompassadamente e sem pressa... 

A sensação: sem palavras! A dança leve, apaixonante, 

me deixa preso em seus braços, e assim, quero 

permanecer... 
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O Ciclo 

Francine de Oliveira Palma 

 

A mãe pare. O filho nasce. O pai teme. A mãe 

anseia. O filho sofre. O pai silencia. A mãe cobra. O 

filho cresce. O pai esquece. A mãe odeia. O filho 

rouba. O pai some. A mãe perdoa. O filho ajuda. A 

mãe agradece. O filho mata. A mãe entende. O filho 

morre. A mãe enterra. A mãe pare. 
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Os olhos da idade 

Lenon Silva Alves 

 

Sentada no banco da praça, a senhora somente 

observava. Via o frenesi dos carros, o aglomerado 

dos ônibus, as pessoas apressadas e as desatentas em 

seus mundos virtuais. Via a correria por toda a parte 

da cidade. Somente ela permanecia ali, parada, 

plácida, imutável. Aquela senhora não tinha pressa. 

Para ela o tempo não importava mais. 
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Papo de brasileiro 

Geovani Doratiotto 

 

A dita dura terminou, quando acaba a vida dura? 
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Paralelos 

Lucas das Flores Gatto 

 

O pai caminha longe a olhar pelo filho que corre 

sem querer alcançá-lo. Ambos se perguntam, “como 

pode ele seguir tal caminho?” 

O filho, ao chegar tão perto, vê que o pai já 

cansado desiste de andar e por tanto caminho já 

traçado, decide que agora é o momento de descansar. 

E agora não há mais por que correr. 

  



 57 

Pega ladrão 

Clarissa Damasceno Melo 

 

Quando alguém gritou: Pega ladrão! O policial 

disparou, no homem que corria, três tiros certeiros. 

Um na cabeça, um na barriga, outro no coração. E, 

então ouviu: esse negro não é ladrão. 
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Periodicidade 

Juliana Cristina Terra de Souza 

 

Periódicos na porta aguardando leitura. Ódios 

periódicos em empregos esporádicos. Ainda mais 

periódicos são os afetos, que consomem e esgotam, 

exaurem. Miséria do cotidiano. Relacionamentos 

efêmeros. Orgasmos desencontrados e breves. 

Relações periódicas. Humanidade prostrada. A vida 

que é vácuo. Máscaras periódicas. 
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Por detrás dos vidros 

Kelly Maciel Mota 

 

Engarrafamento na avenida principal. 

Ele olhou para a loira a sua esquerda. Mulher fatal, 

pensou, olhando-a retocar o batom. 

Ela notou-o e seu carro cheio de zeros também. 

Sorriram até saírem do engarrafamento. 

Ela seguiu denunciar o marido por maus-tratos; 

ele foi levar o carro para o patrão. 

Esbarraram-se no supermercado, um domingo. 

Não se reconheceram. 
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Preconceito 

Jussára C. Godinho 

 

A fila era quilométrica, a empresa, 

conceituadíssima, mas valeria a pena, afinal tinha 

terminado o curso de engenharia com láureas. 

A entrevista fora um sucesso. Sem dúvida, o 

melhor candidato. 

Não conseguiu. Juntou as mãos de pele escura 

para secar as lágrimas! 
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Quadros e luzes 

Verônica Ventti 

 

Do que é feita uma cidade senão de quadros e 

luzes? Aquilo lá em cima não é o suficiente para 

iluminar a avenida inteira. Faz-se necessário então o 

uso dos faróis que expelem o gás carbônico que 

inunda todo o prédio de concreto frio. Mas Barbosa 

também é feito de carbono e fósforo, e por isso 

conduz o mundo. 
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Saudade 

Clarissa Damasceno Melo 

 

Estavam dependurados, um no outro. Ela iria 

embora assim que o Sol decidisse nascer e ele 

continha dentro de si uma dor aguda: era saudade. 

Saudade de todas as cruzadas de olhares e coração, 

de dedos e braços, de lábios e língua. Saudade de um 

futuro que, sem nem chegar, foi arrancado de dentro 

de si e posto pra fora. Acabou. 
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Sentido 

Tiago Augusto Duarte 

 

Um homem para ao cruzar uma rua, olha para a 

esquerda, depois para a direita e reflete. Não está à 

procura de carros, mas sim, buscando o sentido da 

vida, que se esconde em cada esquina de uma cidade 

chamada Existência. O homem desiste, esquece e 

simplesmente volta a caminhar para o lado oposto 

daquela mesma rua, chamada Vida. 
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Silêncio 

Aparecida Gianello dos Santos 

 

Tudo o que ela queria era exatamente o que não 

havia naquele lugar. “Silêncio, silêncio, silêncio...!”, 

reclamavam, dia e noite, seus doridos nervos. Até 

que, após radical decisão, fora morar no lugar mais 

tranquilo da metrópole. Sob acústica perfeita, a sete 

palmos do chão, agora descansa em paz. 
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Sonhos Urbanos 

Marcelo Aparecido de Barros 

 

Na movimentada praça central, o jovem com o 

currículo sonha com seu primeiro emprego. O velho 

vendedor sonha com dias tranquilos de 

aposentadoria. 

A moça caminha sonhando com o rapaz que a 

deixou. O pipoqueiro sonha com os tempos em que 

declarava seu amor no coreto.  

O menino deitado no banco, faminto, sonha com 

a pipoca... 
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Sono 

Iris Pongeluppi de Almeida 

 

O sono não pede para chegar, não mandamos vir, 

nem o lugar para ele se manifestar, ele simplesmente 

vem. 

Nas curvas, ritmo desacelerado, paradas, 

conversas alheias ele decidiu manifestar-se no ônibus. 

Parecia que eu estava flutuando. 

Mas, tudo que começa consequentemente possui 

um fim. 

Acordei-me com uma cutucada e uma voz 

desconhecida. 

Assustei: estava longe de onde deveria estar. 
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Tubarões 

Solange VicentiniT.Mössenböck 

 

A mulher trazia o filho para casa após o trabalho. 

Esperavam o transito fluir quando viu o cartaz 

dos candidatos às próximas eleições, sorrindo sem 

disfarces. 

Olhou desanimada para a foto falando alto para si 

mesma: 

— O que está escondido atrás destes sorrisos, 

Meu Senhor? 

O filho, do banco de trás, comentou: 

— As três fileiras dos dentes de tubarões. 
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Um pássaro cantante 

Emerson Maciel Santos 

 

Um pássaro cantante pousou hoje no retrovisor 

de meu carro. Senti que ele queria me dizer algo, eu 

percebi; mas sabe, o seu canto era tão lindo, tão 

agudo e intenso. Mesmo depois que o sinal abriu, 

continuei ouvindo o seu canto, que, aliás, anunciou o 

nascimento de uma nova aurora. 
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up grade ego 

Alex Mendes Rainha 

 

Velho refrão de um hino esquecido: 

— ou deixar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. 

 

Tempos modernos:  

— a minha parte em dinheiro, por favor! 

 

Futurologia: 

— País! Sou o universo inteiro, não me venha 

com ninharias. 
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Velha cidade nova 

Marcelo Aparecido de Barros 

 

Estranho caminhar pela cidade que você coloria. 

Os prédios não são tão bonitos e os pássaros 

parecem estar desafinados. As pessoas e os carros 

andam desgovernados. As lojas vendem velharias. Na 

farmácia não há remédio para minha dor, então 

sonho com um tempo feliz. Tempo que dinheiro 

nenhum pode trazer de volta... 
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“Vidente Dante vê seu futuro no dente de 

elefante” 

Janaína Santos Barroso 

 

— Nossa, que maldade! 

— Eles já estão arrancados. 

— Mas não está certo, tadinho do animal. 

— Já comprei os dentes arrancados. 

— Não está certo, tadinho do animal. 

— Estava morto, disseram. 

— Certo. Tadinho do animal. 

— Morreu de morte natural. 

— Tadinho do animal. 

— O que deseja saber? 

— Do animal. 

— Acha que sou o quê? 

— Animal. 
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Vila dos Açores 

Verônica Ventti 

 

Diz uma crença qualquer que Rafael Barbosa, uma 

metáfora urbana, nasceu num lugar muito longínquo, 

vítima do vilipêndio geral. Porém o nome do local 

ainda vive na boca de muitos cidadãos legítimos: Vila 

dos Açores. 

A Vila dos Açores parece um lugar abandonado. 

Mas Rafael nunca se importou com a escuridão. Sabe 

que não há lugar melhor para renascer. 
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. 

Fernanda Fontes 

 

Ela se sentou ao seu lado e timidamente começou 

a cantar 

e cantava e cantava e cantava... 

é obvio que ele se apaixonou por ela 

é óbvio que ela se apaixonou por ele 

mas ao beijá-la a música teve que se interromper 

e ele percebeu que estava enganado 
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