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O DIA PASSOU VOANDO 
 

  

O dia passou voando pela janela 

mas deixou cair no quintal 

- eu vi muito bem - 

uma hora que chegou quebrada. 
  

LIANE ORZECHOWSKY DOS SANTOS  



O DIA PASSOU VOANDO 
 

  

Quando tentei recolher os minutos 
espalhados pela grama 

senti que seus segundos 

sumiam entre os meus dedos 

sem parar. 
  

LIANE ORZECHOWSKY DOS SANTOS  



O DIA PASSOU VOANDO 
 

  

Levantei os olhos para o céu 

e  vi  ainda o dia flanando distraído 

com o resto das horas 

na sua sacola. 
  

LIANE ORZECHOWSKY DOS SANTOS  



O DIA PASSOU VOANDO 
 

  

Eu, até então um relógio 

que contava o tempo por outra unidade, 

entendi que todo dia  

o dia passa pela janela 

pronto a ser laçado. 

LIANE ORZECHOWSKY DOS SANTOS  



O DIA PASSOU VOANDO 
 

  

E quando isso acontece 

não é ele quem desce, 

nós é que somos içados 

ao mundo das possibilidades. 
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POESIA 

2º LUGAR 
 

SENHORA 

 
ELCI FERREIRA DE SOUSA  



SENHORA 
Renasces a cada hora. 

Deixe o ontem esquecido hoje, 

Abrace seu momento sem horas, 

Pensar demais entorna 

O seu minuto, a sua hora 

De ser feliz agora. 

ELCI FERREIRA DE SOUSA  
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REGINA COELI REBELO ROCHA  



MULHER   (Soneto italiano) 

 
Mulher, etéreo óleo-sobre-tela, 

Pintura em tons seletos de harmonia; 

Aplausos ao pintor na maestria 

Do uso do pincel que a faz mais bela!  

... 
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MULHER   (Soneto italiano) 

 
No corpo um escultor bem a revela: 

Suaves ondulações em simetria. 

Sua alma, altar da dor e da alegria, 

Embala uma oração doce e singela.  

... 
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MULHER   (Soneto italiano) 

 
Aroma bom de mato e de pureza… 

Um ser de amor regado a emoção… 

Rainha em meio aos bens da Natureza…  

... 
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MULHER   (Soneto italiano) 

 
Mulher, tu és a mais sensual canção 

Cantada em poema cheio de beleza, 

Pelo poeta, no tom do coração! 
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LINGUAGEM DE MÉDICO 

Sendo uma pessoa bastante alérgica, raramente saio à rua 
sem um lenço, com o qual tento me proteger do vento, 
poeira e outras intempéries. Pois bem, resolvi procurar um 
médico famoso em busca de um tratamento eficaz. Ao 
entrar em seu consultório ricamente mobiliado, fiquei 
admirada com tantos diplomas, certificados, prêmios e 
títulos. Após as devidas apresentações e narração da minha 
condição de alérgica, disse-me ele: 

MARIA LUIZA FERREIRA DE REZENDE 



LINGUAGEM DE MÉDICO 

- Com base em todo o seu relato, não há dúvidas, a senhora 
sofre de um edema de Quincke. 
Assustada, perguntei: 
- O que é isso? 
Ele me respondeu: 
- É simplesmente uma reação de seu organismo a um 
alérgeno. 
- E isso é grave? Perguntei eu, ao que ele me retorquiu: 

MARIA LUIZA FERREIRA DE REZENDE 
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- Bem, isso pode provocar uma taquipnéia ou uma 
hipobaropatia e às vezes, levar a uma ambliopia e até 
mesmo a uma dispnéia paroxística. Estudando todo o relato 
de sua anamnese, penso que a senhora precisa de um 
agente terapêutico que iniba suas reações alérgicas, talvez 
uma droga anti-histamínica. Evite aspirar poeira carregada 
de asbesto para não agravar seu estado com uma 
pneumoconiose. Saiba que a assepsia é fundamental. Não 
pretendo lhe receitar um tratamento paliativo porque é 
preciso erradicar a causa de sua enfermidade.  

MARIA LUIZA FERREIRA DE REZENDE 



LINGUAGEM DE MÉDICO 

O melhor mesmo são medidas profiláticas que podem lhe 
proporcionar uma melhor condição física. Entretanto, é 
necessário que a senhora leve em consideração que já está 
caminhando para a senilidade e aceitar certas limitações, 
tendo em vista que já não é nenhuma jovem de vinte anos. 
Em casa, procure se manter em posição decúbito supino que 
facilitará uma melhor circulação cerebral e cardíaca.  
 Assim que consegui uma brecha, tentei descrever um 
sintoma: 

MARIA LUIZA FERREIRA DE REZENDE 
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- Doutor, depois de pegar um vento, às vezes sinto uma 
vertigem. Será que é da alergia? E ele: 
- Essas sensações subjetivas ou objetivas de movimento do 
corpo em sentido giratório ou de movimento de 
desequilíbrio são absolutamente normais no seu quadro 
clínico. Para o momento, vou lhe receitar um acetilsalicílico 
que certamente vai amenizar sua condição respiratória, mas 
é preciso cautela no uso porque essas drogas saliciladas 
constituem ciladas para o paciente, pois se o livram da 
sensação alérgica, o empurram para uma dependência física.  

MARIA LUIZA FERREIRA DE REZENDE 



LINGUAGEM DE MÉDICO 

Use abuse de balneoterapia que tem se mostrado muito 
eficaz no combate aos diversos alérgenos. Vou lhe preparar 
a receita. 
 O médico virou-se para o computador de última 
geração e desatou a digitar minha receita. Ao preparar o 
papel, a impressora deu pau e ele, um tanto desapontado 
me explicou que, às vezes, a máquina ingeria uma 
quantidade excessiva de papel, o que ocasionava uma 
obstrução das vias impressoras. Levantei-me irritada e saí do 
consultório, sem que ele percebesse minha ausência.  

MARIA LUIZA FERREIRA DE REZENDE 



LINGUAGEM DE MÉDICO 

No caminho, passei em casa de D. Ditinha, amiga de minha 
mãe, que me arrumou um punhado de raízes de chicória 
velha, cardo santo e hortelã. Fiz um chá, embrulhei-me em 
uma manta quentinha e dormi profundamente, sem chiado 
no peito e nariz entupido. 
 
Glossário: 
- Edema de Quincke: tipo de manifestação alérgica. 
- Alérgeno: qualquer substância capaz de provocar reação 
alérgica. 
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LINGUAGEM DE MÉDICO 

- Taquipnéia: distúrbio causado pela diminuição do oxigênio 
do ar. 
- Hipobaropatia: mal das altitudes, decorrente de diminuição 
do oxigênio. 
- Ambliopia: diminuição da visão. 
- Dispinéia paroxística: espécie de asma. 
- Anamnese: história de um paciente durante a consulta 
médica. 
- Droga anti-histamínica: antialérgico. 
- Asbesto: amianto. 
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- Pneumoconiose: doença do pulmão provocada por 
inalação de pó ou poeira. 
- Decúbito supino: posição em que o paciente fica deitado 
com os pés da cama elevados a 30 cm do solo. 
- Acetilsalicílico: aspirina. 
- Saliciladas: que contém o componente da aspirina. 
- Balneoterapia: uso terapêutico de banho. 
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REENCONTRO DESASTRADO 

Sozinha há 10 anos, desde que se separou de seu marido, 
Camila reencontrou Anselmo, um ex-namorado dos tempos 
de adolescência. 
  
Agora, ambos divorciados, começaram a sair: barzinho, 
cinema, teatro, queijos e vinhos... Felicidade total ter uma 
pessoa para conversar, rir, sair um pouco da rotina. Bem, 
começaram um “re-namoro”. 

DENISE MARIA CARIELLO BAPTISTA 



REENCONTRO DESASTRADO 

Com 15 dias de relacionamento, na varanda da casa de 
Camila, à meia-luz, Anselmo soltou essa: 
 - Quer casar comigo, minha linda? 
 Camila assustou-se, é claro! 
 - Casar?! Você tá brincando, né? 
 - Casar. E é sério. 
 - Por que casar? Assim tá bom. 
 - Porque estamos namorando e quando... 
 - Só porque estamos namorando? 
 - É o caminho natural... Você sabe que eu te adoro! 
 -Ah, tá, eu também gosto de você. Mas, casar?! 
   

DENISE MARIA CARIELLO BAPTISTA 



REENCONTRO DESASTRADO 

 - É, Camilinha, todo mundo que namora quer casar. 
 - Não acho. Eu não quero casar!!! 
 - Por que não? 
  
Camila estava ficando irritada com aquela conversa. No 
começo parecia uma brincadeira; depois ela percebeu que 
Anselmo não só falava sério como também estava bastante 
nervoso. Não era mais um pedido de casamento, era 
pressão pura. 
  
  

DENISE MARIA CARIELLO BAPTISTA 
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 - Anselmo, eu não quero casar porque eu já fui 
casada e... 
 - Eu também já fui casado, e daí? 
 - Ah, eu tive muitas decepções, você sabe. Eu não 
penso em casamento agora. 
 - Nem namorar? 
 - Só namorar! 
 - Namorar sem casar?!? Pra quê? 
 - Pra namorar, sair, se divertir... Ora, fazer tudo que 
os namorados normais fazem! 

DENISE MARIA CARIELLO BAPTISTA 
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 A noite fresca na varanda tornou-se um martírio. 
Camila se sentia como uma suspeita na delegacia: acusada, 
algemada, respondendo a um interrogatório. Ela gostava de 
Anselmo, mas considerava aquela atitude dele muito 
precipitada. Ela queria mais convivência, por mais tempo.  
  
 - Mas o bom é casar, minha deusa! 
 - Discordo! O bom é namorar e depois cada um ir pra 
sua casa. 
 - Desse jeito nós já fizemos há 30 anos. Agora é 
diferente. Só demos um tempo nesse nosso namoro. 
   

DENISE MARIA CARIELLO BAPTISTA 



REENCONTRO DESASTRADO 

 - Que isso?! Tá maluco, Anselmo?! Estamos 
namorando há duas semanas, é pouquíssimo tempo. Muita 
coisa mudou nesses 30 anos. 
 - Você não mudou nada, minha fofa! 
 - Claro que eu mudei! 
 - Não mudou!!! Você é a mesma pessoa! Você tem os 
mesmos olhos, os mesmos cabelos, o mesmo jeito de falar, 
de sorrir... 
 - É claro que eu tenho os mesmos olhos, nunca fiz 
transplante! Mas por dentro tá tudo diferente. Não sou mais 
aquela garotinha. 
   
 DENISE MARIA CARIELLO BAPTISTA 
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  - Por dentro nós todos mudamos, ou melhor, nos 
aprimoramos e por isso eu quero muito me casar com você! 
Olha a nossa idade, meu amor! Já pensou quem vai cuidar 
de você na velhice? 
 - Um asilo! 
 - Eu posso cuidar de você! Vou cuidar de você até 
seus últimos dias! Nós dois de bengalinha, se apoiando um 
no outro... 
 - Chega, Anselmo!!! Pra mim já deu! Vai embora, vai! 
 - Que isso? Tá doida? Toda mulher quer casar, eu sei! 
  

DENISE MARIA CARIELLO BAPTISTA 



REENCONTRO DESASTRADO 

DENISE MARIA CARIELLO BAPTISTA 

 - Todo homem quer uma empregada, eu sei! Tô 
abrindo a porta, Anselmo! Tô terminando tudo! Agora é pra 
sempre! Vai procurar outra ex! 
  
 E nunca mais se viram. 
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A MATINTA PEREIRA 

MARIA DO SOCORRO DA SILVA MOREIRA  

O vento soprava com grande velocidade e os cabelos longos 
de Juliana teimavam em ficar descompostos. Por um 
momento parou de tentar protegê-los da ventania e passou 
a apreciar o friozinho que enchia sua alma de um estranho 
frenesi. Pensou na beleza da paisagem e ficou tentada em 
visitar o igarapé do lugarejo. Entretanto, o vento em seus 
cabelos lembrou-lhe que não era um momento adequado 
para distanciar-se de casa, pois já estava anoitecendo. 
Ajeitou os cabelos em uma longa trança e marchou para sua 
casa.  



A MATINTA PEREIRA 
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Já estava naquela cidade há três meses, pois seu marido 
havia sido nomeado juiz daquela comarca, fato que a deixou 
bastante entusiasmada, e agora via a possibilidade de 
escrever seu tão sonhado livro. Sim, aquele lugar a inspirava 
e dava-lhe uma sensação de completude. Tais pensamentos 
a fez parar e sentar embaixo de uma grande árvore para 
decidir o tema de seu livro. Quando se deu conta já 
passavam das sete horas e, a passos largos caminhou para 
sua casa. 
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De repente um som desconhecido e aterrador a fez 
estremecer. Por um momento pensou tratar-se de um 
pássaro da região, mas o som era um misto de assovio, grito 
e gargalhada. Assustada correu para casa e desabafou com 
Marli, sua empregada, sobre o fato incomum. Marli afirmou 
tratar-se da Matinta Pereira e passou a relatar-lhe sobre a 
lenda. 
“Há muito tempo atrás, existia uma mulher chamada 
Matinta Pereira, era jovem, alegre e feliz e seu único vício 
era fumar. Seu marido era um homem grosseiro e ciumento 
e constantemente a espancava. Um dia, após chegar 
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em casa embriagado, travou uma grave discussão com a 
esposa e a matou. Entretanto, Matinta Pereira era protegida 
por forças sobrenaturais e seu espírito recebeu um dom de 
se transformar em uma mulher de dia e uma coruja de 
noite. Ao ouvir o assobio estridente do ser misterioso, a 
pessoa deve pedir que a deixe em paz e em troca oferece-
lhe fumo. No dia seguinte, bem cedo, já em forma de uma 
velha, a Matinta Pereira bate à porta para cobrar o fumo 
prometido”.  
Juliana, já refeita do susto, passou a rir da história de Marli. 
Pensou que a lenda era bastante interessante e que 
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poderia ser o tema de seu livro. Quando seu marido chegou, 
contou-lhe o ocorrido e ambos riram da história narrada por 
Marli e chegaram à conclusão de que se tratava de um 
pássaro exótico do lugar. 
Duas semanas se passaram e Juliana, que era formada em 
enfermagem, foi contratada pelo hospital local. O fato a 
deixou muito feliz, pois, além de ocupar-se com um trabalho 
que amava, poderia ajudar em muito o povo sofrido do 
lugarejo. Aliado ao novo trabalho, Juliana passou a coletar 
informações sobre as lendas amazônicas para escrever seu 
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livro. Conheceu a lenda da Matinta Pereira, do Boto, do Saci-
Pererê, do Boitatá, da Iara, do Curupira, da Mula-Sem-
Cabeça e muitas outras. Estava extasiada com a riqueza das 
lendas do folclore amazônico. 
Na semana seguinte, durante seu plantão no hospital, 
Juliana atendeu uma senhora que chegou bastante 
debilitada para ser internada. Foi informada que a velhinha 
não tinha parentes e vivia sozinha. Juliana assustou-se com a 
situação e passou a dedicar-lhe atenção especial. Embora a 
paciente nada falasse, Juliana percebeu que ela gostava de 
sua presença, pois seus olhos brilhavam quando chegava 
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para atendê-la. Após uma semana, tomou conhecimento 
que a velhinha havia desaparecido, diziam que havia fugido. 
Juliana procurou saber seu nome e endereço, mas ninguém 
a conhecia. 
Após duas semanas, como seu marido tinha viajado para a 
Capital, Juliana decidiu começar a escrever seu livro. Estava 
tão envolvida com o trabalho iniciado que não percebeu o 
tempo passar. Quando sentiu o cansaço, olhou o relógio e 
percebeu que já passavam das duas horas da manhã. 
Decidiu deitar-se, mas não conseguiu permanecer na cama, 
estava inquieta e seu coração palpitava. Levantou-se,  
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começou a passear pelo quarto e de repente ouviu um som 
estranho, seu coração acelerou ainda mais, aprumou o 
ouvido e esperou. Depois ouviu novamente o som, dessa vez 
mais perto, era algo aterrador, o mesmo som que tinha 
ouvido tempos atrás. Apagou as luzes e refugiou-se na cama, 
pensou em chamar Marli, contudo não conseguiu levantar-
se, pois todo o seu corpo estava paralisado. O som estava 
cada vez mais perto, parecia que rondava toda a casa. 
Juliana começou a orar mentalmente e o som foi se 
distanciando até desaparecer. 
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No dia seguinte, Juliana levantou-se indisposta, com dor de 
cabeça e o corpo dolorido. Percebeu que Marli estava alegre 
como de costume e pensou que o ocorrido na noite anterior 
poderia ter sido fruto de sua imaginação. Como era sua folga 
no hospital, decidiu concentrar-se em seu livro e, na hora do 
almoço, decidiu contar para Marli sua experiência na noite 
anterior. Marli demonstrou preocupação e voltou a falar 
sobre a história da Matinta Pereira. Disse que muitas 
pessoas que tinham sido vitimas de perseguição afirmavam 
ter visto uma velha medonha, com cabelos arrepiados, 
flutuando, gargalhando e assoviando. Que somente 
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conseguiram livrar-se depois de pedirem que os deixassem 
em paz em troca de tabaco. 
Juliana estava bastante intrigada, não tinha uma explicação 
lógica para a situação, mas recusava-se a acreditar na 
história de Marli. Estava cansada, não sabia o que pensar, 
mas tentou convencer-se que tudo não passava de fruto de 
sua imaginação. 
Apesar da convicção da patroa, Marli alertou-a - “Senhora, 
se o fato se repetir, não se esqueça, é necessário pedir à 
Matinta Pereira que a deixe em paz e em troca prometa-lhe 
uma onça de tabaco. No dia seguinte, bem cedo, a senhora 
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terá a prova de que estou falando-lhe a verdade, pois a 
Matinta Pereira, em forma de uma velha, baterá à sua porta 
e lhe cobrará o tabaco prometido”. 
Juliana lembrou-se que havia lido sobre a lenda da Matinta 
Pereira e percebeu algumas semelhanças com o ocorrido na 
noite anterior. Depois de alguns momentos de meditação 
ratificou seu posicionamento e deu por encerrada a 
conversa. Entretanto, notou que o sorriso costumeiro 
desapareceu dos lábios de Marli, percebeu seu cenho 
franzido e um ar de preocupação. Impressionada, percebeu 
como o povo do lugarejo era supersticioso e decidiu que não 
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iria mais preocupar Marli com seus medos infundados. 
Após o almoço, Marli pediu permissão à patroa para sair por 
alguns momentos. Após meia hora voltou trazendo uma 
onça de tabaco e entregou à Juliana dizendo ser a sua 
segurança contra a perseguição da Matinta Pereira. Juliana 
sorriu grandemente, guardou o tabaco para agradar Marli e 
depois se concentrou no livro que estava escrevendo. No 
meio da tarde sentiu vontade de conhecer o igarapé, todos 
diziam que o banho era maravilhoso e que a água limpa e 
gelada era como um bálsamo para aliviar tensões. Convidou 
Marli para acompanhá-la. 
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Ao chegarem ao igarapé, Juliana ficou extasiada. O lugar era 
encantador e havia muitas pessoas, inclusive crianças, 
deliciando-se com as águas cristalinas. Juliana entrou no 
igarapé e sentiu a água gelada cobrindo-lhe o corpo. Uma 
onda de paz tomou conta de sua alma, todos os problemas e 
medos desapareceram e deram lugar a uma alegria quase 
infantil. Já estava anoitecendo quando percebeu que as 
outras pessoas já haviam ido embora e, a contragosto, 
decidiu voltar para casa. O caminho era longo e tinha que 
ser feito a pé porque a estrada era muito estreita. Marli, 
muito prevenida, pegou uma lanterna que sempre carregava 
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na bolsa e usou para iluminar o caminho. Já estavam perto 
da casa quando, de repente, ouviram o som mortífero. 
Juliana, pálida e tremula, agarrou-se à Marli, sentiu seu 
coração acelerar e um grande medo dominou-a, sentiu-se 
desprotegida e começou a chorar. 
Marli, apesar de sentir muito medo, tentou acalmar Juliana. 
Outros sons foram emitidos, cada vez mais perto. Juliana 
sentiu os pelos se ouriçarem e suas pernas quase 
fraquejando. Percebeu que estavam sendo perseguidas por 
algo ou alguém muito sinistro. Sugeriu à Marli que 
corressem, mas suas pernas pareciam pregadas no chão e 
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não conseguiram sair do lugar. Foi então que ouviram o som 
mortal bem ao lado e perceberam um vulto que parecia sair 
do matagal. Juliana deu um grito ensurdecedor e começou a 
orar pedindo a ajuda de Deus. Marli sugeriu que a patroa 
rogasse ao ser perseguidor que as deixassem em paz e em 
troca prometesse uma onça de tabaco. 
Com a voz trêmula, Juliana gritou o pedido e fez a promessa 
conforme Marli havia sugerido. Imediatamente, como por 
um milagre, o som aterrador cessou, o medo desapareceu e 
ambas sentiram uma sensação de paz. Rapidamente 
puseram-se a correr e logo chegaram em casa. Embora 
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temerosas de que tudo voltasse a ocorrer, não ouviram mais 
nenhum som. 
No dia seguinte, bem cedo, foi surpreendida com pancadas 
insistentes na porta. Levantou-se e quando chegou à sala 
encontrou Marli que a avisou que tinha uma visita muito 
importante. Ao abrir a porta deparou-se com uma velhinha, 
vestida de preto, com um véu sobre a cabeça. Ao ouvir a voz 
de Juliana, falou-lhe que viera buscar o prometido. Juliana 
quase desmaiou com o enunciado da velhinha. 
Marli apareceu com a onça de tabaco e entregou à visitante. 
Juliana, com a voz trêmula, perguntou se poderia fazer algo 
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por ela. A essa pergunta a velhinha suspendeu o véu, mirou-
a com seus grandes e tristes olhos e depois respondeu: - 
“Não, minha boa senhora, já o fizeste muito por mim. Fique 
tranqüila que não mais a importunarei, pois cumpriste a tua 
promessa”. Após essas palavras, retirou-se deixando atrás de 
si uma Juliana estupefata. Aquela era a mesma velhinha que 
havia atendido no hospital. 
A partir daquele dia nunca mais Juliana ouviu o assovio da 
Matinta Pereira. Compartilhou sua experiência com o 
marido e ambos decidiram não contar nada a ninguém, 
embora tivessem ficados fascinados com a história fantástica 
e misteriosa.  
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