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Introdução     
     A Academia Caxiense de Letras (RS) sentiu-se honrada pelo convite  

para fazer parte do grupo de jurados. 
Nossas saudações literárias à direção, aos professores, aos alunos 

participantes e à incansável coordenadora deste concurso a professora 
Roseli Simone Pinto. O Colégio La Salle Carmo sempre foi referência em 
educação em Caxias do Sul e região e promover um concurso literário  é uma 
tentativa de envolver o estudante nos encantos e mistérios que a língua e a 
literatura encerram, é provocar o surgimento do leitor e do escritor que 
existe no íntimo de cada indivíduo.  

As criações dos alunos nos revelaram o talento de jovens com poema 
e prosa. Os sentimentos do cotidiano expressados por eles, nos fizeram 
viajar em dias chuvosos e noites enluaradas, deliciando-nos com suas 
leituras. Certamente os estudantes que participaram não saíram imunes 
dessa experiência: premiados ou não! Eles vivenciaram a possibilidade de 
competir saudavelmente com os outros e descobriram a capacidade de 
colocar os pensamentos e os sentimentos em palavras e foram 
surpreendidos pela sua própria criatividade, pela oportunidade de revelar 
sensibilidade diante dos fatos do cotidiano.  

Desejamos, outrossim, que seja garantida a continuidade desta 
realização que só tem a contribuir na formação dos jovens do colégio La 
Salle Carmo. 

Elizabeth Scholz, cadeira 37.  Presidente da Academia Caxiense de Letras – RS. 
Domingas Colombo Giacomin, cadeira 35. Presidente do Conselho Consultivo   da Academia  
Caxiense de Letras - RS.                                                                           Caxias do Sul, novembro 2018. 

 
   



 

 

 

    CONTOS 
Nostalgia 

     Clara Capibaribe de Sousa 
 

Inspiro fundo, enchendo meus pulmões de ar. Expiro. Sinto um aperto no coração. 

Com a ajuda da minha cadeira de rodas, entro na minha casa de infância. É muito mais 

bonita do que me lembrava. Os móveis, ainda nos mesmos lugares. A decoração, delicada. Do 

jeito que a minha mãe gostava.  

Respiro fundo mais uma vez, me preparando para passar pelo primeiro cômodo da casa, 

a cozinha. Olho para a mesa de jantar, e me lembro da melhor lembrança que tenho daqui. 

Nossa família reunida para almoçar aos domingos. Contenho a emoção, antes que meus olhos 

correspondam. Olho para a pia, onde minha mãe costumava fazer a comida com a ajuda do 

meu pai. Ela gostava de cozinhar comidas leves, mas sempre com muito amor. A casa não é a 

mesma sem a presença de mamãe. 

Ao olhar pela janela do corredor, é possível ver o campinho de futebol. O campo no qual 

eu tanto brinquei com os meus amigos. Nos dias de sol, jogávamos futebol até o entardecer. 

Nos dias de chuva, gostávamos de correr e brincar na lama. Nossas mães odiavam os dias de 
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chuva, mas esses eram os nossos favoritos. Agora, a grama perdeu a sua cor do verde vívido, 

e a trave está mais enferrujada do que nunca. As coisas vão morrendo aos poucos, como nós.  

Na sala de estar, uma das rodinhas da cadeira de rodas emperra no grande tapete que 

cobre o chão e me impede de rodear o cômodo. Dezenas de quadros com fotos da família 

enfeitam as paredes, enquanto dois sofás ficam no centro. Uma televisão antiga, presente dos 

nossos parentes, fica em cima da estante em frente aos sofás. Boas tardes de lazer ocorreram 

aqui. 

O banheiro. O cômodo que servia mais para outras coisas do que para suas verdadeiras 

finalidades. Era o meu esconderijo quando eu precisava chorar ou me esconder dos meus pais. 

Também gostava de me olhar no espelho e analisar o meu rosto. Gostava de sorrir e ver as 

covinhas aparecendo. Ainda gosto muito delas. 

E por fim, o quarto. Eu e meus pais dormíamos aqui. Uma cama de casal para eles, e uma 

de solteiro para mim. Aproximando-me delas, sinto o cheiro que exala dos travesseiros e dos 

cobertores. O cheiro dos meus pais. O doce perfume da minha mãe. E a minha cama, com 

flores e cartões em cima. Já era de se esperar. Uma caixinha verde me chama a atenção. Pego-

a cuidadosamente e a abro. Dentro dela, encontro textos escritos pela minha mãe. Fecho-a 



 

 

rapidamente. Com a garganta doendo de tanto segurar o choro, começo a chorar sem parar. 

Fui pego desprevenido, e atingido no meu ponto mais fraco. 

- Filho? – Meu pai adentra o quarto, assustado. – O que houve?  

- Por que esse maldito acidente tinha que acontecer? Por que comigo? Por que com a 

mamãe? – Soluço a cada palavra, tentando me controlar. – Eu não aguento mais a paraplegia, 

e não aguento mais a saudade que sinto da mamãe. 

Meu pai me abraça, sem palavras. Sinto suas lágrimas caírem em cima da minha cabeça, 

e isso dói mais ainda no meu coração. 

- Eu nem fiquei tanto tempo assim no hospital, mas parece que tudo que passei nessa 

casa aconteceu a milhares de anos atrás. – Soluço. - Promete que vamos mudar de casa? – 

Fecho os meus olhos, que ardem por causa das incontáveis lágrimas. - Tudo aqui dentro me 

lembra à mamãe. 
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Inverno 

    Clara Capibaribe de Sousa 
 

Não havia melhor momento para este encontro. Um, com o coração partido. O outro, mal sabia 

o que era sentir. 

 

Antes de sair, coloco meu cachecol vermelho. Encaixa-se perfeitamente na circunferência 

do meu pescoço, dando conforto e calor imediatos. 

O dia está mais frio do que nunca. As árvores, com seus galhos carecas, dançam de 

acordo com a melodia do vento. Ao andar mais um pouco, vejo uma menina solitária sentada 

em um banco. Seus cabelos balançam para lá e para cá. Um dejavu me ocorre: eu já vi esta 

garota em algum lugar. Aproximando-me, ela percebe a minha presença. 

- Posso? – Sento-me ao lado dela, e ela balança que sim com a cabeça. – Qual é o seu 

nome? 

- E isso faz alguma diferença? – Ela me olha com frieza nos olhos. 

- Artur. – Estico minha mão para cumprimentá-la.  
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- Olá, Artur. – A garota cumprimenta-me. Sua mão gelada faz com que eu desfaça o 

cumprimento rapidamente. 

- Nossa, você está congelando. – Assopro minhas mãos na esperança de esquentá-las. 

Noto que está com pouca vestimenta. 

- Eu gosto do frio. – Ela recolhe suas mãos. – É uma das únicas maneiras que eu tenho 

de sentir alguma coisa. – Seus olhos vão ao encontro dos meus. 

- Sentir... alguma coisa? – Pergunto, confuso. 

- Esquece, nem sei por que falei disso com você. 

- Nem eu sei por que sentei ao seu lado. – Na verdade, sei muito bem o porquê, mas ela 

não precisa saber. – Mas não me arrependo. – Seu rosto não demonstra reações. - Às vezes, 

não temos o poder da escolha. As coisas... simplesmente acontecem. 

- Temos duas maneiras de nos sentirmos vivos. – Ela vira para mim, e sua fala parece 

impulsiva. – Sentimentos e sensações. – As palavras saem calmamente de sua boca. – 

Tristeza, alegria, amor, ódio. Todos esses são sentimentos. – Seu olhar parece pedir licença 

para continuar a falar. – Só que eu... não sinto nenhum deles. Só me resta as sensações. Elas 

são as únicas maneiras que eu tenho para que me sinta viva. É por isso que eu gosto de sentir 

frio.  
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O vento balança nossos cabelos. As palavras ditas pela garota ecoam em minha mente, 

enquanto procuro entendê-las. Muita informação para uma pessoa só. Um silêncio permanece 

entre nós por demorados minutos. 

- Sabe, mês passado eu... – Faço uma pausa. – Perdi a minha mãe. 

- Você parece triste. – Ela me olha nos olhos, apoiando os cotovelos em seus joelhos. 

- Sinto-me triste. – Respiro fundo. – Seu nome era Mathilda. Sinto muito a falta dela. Ela 

era uma mulher incrível. Se você pudesse conhecê-la, iria amá-la! 

- Aposto que sim. 

- Mas, infelizmente, não irá. - Meu entusiasmo é interrompido pelo sentimento de vazio. - 

Ela não está mais entre nós. – Não conseguindo esconder a emoção, deixo cair algumas 

lágrimas. – E isso dói tanto. Queria poder não sentir nada, que nem você. Não sentir dor. 

- Dor? – Ela enxuga minhas lágrimas com a manga de seu fino casaco. – Eu sei que a 

dor é ruim, mas ela não é física? 

- Dor emocional dói muito mais. A dor da perda. Não existe um remédio que eu possa 

tomar para que ela vá embora. – Olho em seus olhos. – Tenho que aprender a lidar com ela. 

- Isso parece horrível. – Noto seu esforço para demonstrar empatia, mesmo que não 

consiga. - Mas, por favor, não diga que queria ser que nem eu. – Ela segura minhas mãos. – 
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Você não sabe o que eu daria para sentir alegria ou até mesmo a dor da perda. Em vez disso, 

tenho que passar frio. 

- Você não precisa passar frio. – Falo, e minhas mãos são soltas. 

- Gosto do frio. Da sensação dos pelos arrepiando, das mãos geladas. Tem algumas 

coisas que não escolhemos, não é mesmo? 

Sorrio. 

- Eu fico imaginando como os sentimentos devem ser a melhor coisa do ser humano. Sem 

eles, nós não somos nada. 

- Não é verdade. Você, por exemplo, é um ser humano muito legal. E não precisa de 

sentimentos para isso. 

- Obrigada. 

O silêncio novamente. Em meio a ele, tenho uma epifania. 

- Você não quer ajuda? – Tento procurar as palavras certas para falar. – Eu poderia tentar 

ajudar com essa questão de sentimentos. Se você quiser, é claro. 

- É tudo o que eu mais quero. – Ela olha para o além. – Mas eu não posso. Não consigo. 

– Seu olhar vira para o meu. – Me desculpe. 

- Claro que consegue, nada é impossível!  
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- Desculpe-me. - A garota começa a levantar do banco. – Você é muito gentil, mas não 

pode fazer nada. E a culpa não é sua. É só... como as coisas são. – Ela vira em minha direção. 

– Mas foi bom conversar com você. – E começa a caminhar. 

- Mas você não me disse seu nome! – Exclamo. A garota para de andar. 

- Mathilda. – E caminha novamente. 
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O Coveiro e as Almas 

                                                                                                     Júlia Perizzollo Leonardelli 

 

Ele era um coveiro muitíssimo exagerado e experiente também. Sempre que era chamado 

para o trabalho, cavava muito mais do que realmente necessitava. Ele dizia que fazia isso para 

que os mortos não pudessem querer sair do caixão e retornar à vida. Todos os outros coveiros 

cavavam somente o necessário, nada mais, nada menos. Mas ele era diferente.  

Porém, houve um dia em que ele cavou umas dez vezes mais do que precisava, assim, 

não conseguindo mais sair. Ele ficou extremamente nervoso, entrou em pânico. E, para piorar 

a situação, ele se lembrou que já era tarde da noite e que o cemitério já havia fechado há horas. 

Aflito, resolveu dormir ali mesmo. Ele dormiu e sonhou muito. Seu sonho era um tanto estranho. 

Ele sonhara que os mortos saíram das covas para buscá-lo, mas não para levá-lo à morte e 

sim, para fora daquele profundo buraco. 

Quando acordou, a cova já estava fechada, e ele estava fora dela. Mas como assim? Ele 

não entendeu como foi parar ali e quem fechou a cova. Contudo, o coveiro desconhecia, mas 

as setecentas almas que ali estavam sabiam que esse tal coveiro era o “Deus das Covas”.    
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CRÔNICAS 

 

O que é felicidade? 

                                                                                               Ana Luiza Basso 

 

É incrível o modo como as pessoas deixam a vida passar diante dos seus olhos. 

Preocupadas demais com o trabalho, com problemas e com situações do cotidiano, elas se 

esquecem de prestar atenção nas mais belas ações, que às vezes parecem insignificantes. 

Enquanto os avós tomam conta das crianças pequenas, os pais e mães estão ocupados 

demais em seus escritórios e em reuniões até tarde da noite. Ninguém parece enxergar a beleza 

das folhas caindo no outono, do frio no inverno, das flores nascendo na primavera e do sol 

brilhando no céu do verão. Ao invés disso, as pessoas estão ocupadas demais fechadas dentro 

de casa com seus celulares e computadores. 

E por falar em aparelhos eletrônicos, aparentemente agora eles são mais importantes do 

que a família e os amigos, já que todo mundo carrega esses objetos por todos os lugares ao 

invés de interagir uns com os outros. Visitar os idosos é visto por muitos como uma obrigação. 
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Ao invés de apreciar os presentes que a vida nos deu, reclamar parece mais interessante. Não 

é à toa que os cidadãos nunca se sentiram tão sozinhos e infelizes. 

Não adianta esperar uma tragédia acontecer ou se dar conta de que a vida já ficou para 

trás para começar a viver. Se sentir bem é saber amar. É sorrir diante dos menores 

acontecimentos, como uma gota de chuva que cai. Se sentir bem é cantar e dançar. É ajudar 

quem precisa e passar um tempo com quem é importante. Se sentir bem é, simplesmente, ser 

feliz. 
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O futuro é hoje 

                                                                              Ana Júlia Sachet Britz 

 

Vivemos em uma constante insatisfação. Passamos o ensino fundamental inteiro 

querendo ser os alunos do ensino médio, o ensino médio inteiro querendo estar na faculdade, 

durante a faculdade só queremos trabalhar e ser independentes, e quando alcançamos esse 

objetivo, não vemos a hora de nos aposentarmos. Nunca estamos satisfeitos com nada, e isso 

causa um desgaste nas nossas vidas. Podemos ter tudo, mas sempre queremos mais. 

Desperdiçamos o nosso pensamento em acontecimentos passados que não podem ser 

revertidos ou até mesmo - e principalmente - em futuros, idealizando coisas que nunca 

acontecerão. O que, muitas vezes não nos damos conta, é que essas distrações com o “tempo” 

nos fazem deixar de viver o presente. Assim, podemos nos tornar pessoas completamente 

presas ao passado, ou também, totalmente obcecadas pelo futuro. Estamos sempre distraídos, 

e deixamos de aproveitar os momentos que nos acontecem. 
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Eu normalmente paro pra pensar e me questiono: será que um dia eu vou ter a minha 

própria história? Vou deixar o meu legado pelos caminhos onde passarei? Aprenderei com as 

pessoas e as ensinarei o que sei? Quando eu tiver filhos/netos, contarei emocionantes histórias 

sobre a minha vida que me farão sorrir, chorar e até mesmo gargalhar? 

Isso me leva a crer que o meu maior medo é viver, mas não viver. É viver sobrevivendo. 

É não aproveitar o hoje. E talvez um dos grandes defeitos da nossa geração, seja de fazer 

algumas coisas para evitar decepções, por exemplo. O medo, querendo ou não, é uma covardia. 

Através dele as pessoa são condenadas a viverem imaginando o que nunca aconteceu por 

causa da falta de coragem de encarar o presente. 
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Cada passo uma letra 

                                                                                                Maria Clara Bernardi da Silva 

 

Trocar de escola é como nascer de novo. A gente já existe mas parece que tem que 

começar tudo de novo.  

A cada passo que eu dava naquela manhã de primeiro dia de aula parecia ser uma letra...a 

sensação era como se eu não soubesse escrever, mas ao mesmo tempo sabia que cada passo 

era uma letra, que eu precisava “escrever” para fazer minha nova história.   

Meu coração batia como um filho: ele ainda não tinha destino nem consciência para saber 

parar ou pulsar...ele precisava de mim! Engraçado porque era como se tivesse uma parte de 

mim mesma que não sabia o que fazer e outra parte que me dava forças para ir em frente. Acho 

que cada momento feliz que a gente viveu serve como “combustível” para poder andar nessas 

horas. E a minha parte-mãe foi ajudando o meu coração-bebê a bater certinho, fazer seu 

caminho e cruzar o portão.  
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Cruzei, e senti como se aquilo fosse um portal: parecia que eu estava começando tudo de 

novo, como se eu tivesse voltado para o meu passado...e um sentimento bom começou a tomar 

conta de mim, parecia que a vida estava me dando outra chance, uma chance de recomeçar.  

Os dias iam se passando e a cada novo oi, a cada sorriso, a cada nova amizade eu ia 

descobrindo que o meu lugar era ali: era ali que eu me sentia em casa! 

Hoje, meses depois, me sinto diferente. Me sinto melhor! Já não sou mais aquela menina 

de antes...eu virei a pagina e segui em frente, acreditando nas palavras que meus passos me 

ajudariam a formar uma nova história. 

E eu estou trabalhando nela, com novos personagens e lugar. E eu sei que daqui a um 

tempo esse será só mais um capitulo importante. Mas sempre vou lembrar do dia em que pude 

ler, a cada passo que eu dava, as palavras ACREDITE E SIGA EM FRENTE para poder entrar 

no portal, na minha sala de aula, na minha nova escola....e esse foi o dia em que o Carmo 

também entrou no meu coração. 
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POESIAS 

A insegurança das inseguranças 

                                                                                                  Clara Capibaribe de Sousa 

Mais uma vez vou suspirar 

Para não cair na perdição 

De chorar e não conseguir parar 

O desespero da exposição 

É o meu maior medo 

Mas isso deve continuar em segredo  

 

Sinto o choro subindo, me percorrendo 

Preso na garganta, me corroendo 

Os olhos preenchidos por lágrimas 

É a insegurança que me causa lástimas 
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O trauma de não ser boa o suficiente 

De minha presença ser inconveniente 

 

Me comparo aos outros 

Procurando defeitos em mim 

Elogios soam como mentiras 

Qualquer sinal parece vital 

Pequenas demonstrações do desgosto 

Que antes era banal 

Agora faz lágrimas escorrem em meu rosto 

E me tiram o chão 

Quem diria que um dia 

Eu teria tanta covardia 

E que a minha maior insegurança 

Seria ter inseguranças 
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Mar Infinito 

                                                                             Giovana Tessari da Costa 

 

Vagando entre pensamentos 

A mente é uma odisseia 

Inquieta e tagarela, 

Mãe da mais excêntrica ideia 

 

Que busca incansavelmente 

A resposta, a solução 

Que não defende mais hoje 

O que ontem foi a razão 

 

Um dia, um deserto 
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Outro dia, um mar aberto 

Assim vamos vagando 

Em um caminho incerto 

 

Cada segundo que passa 

É cada pensamento que voa 

E nesse mar infinito 

Tenho a minha canoa 

 

A psique é complexa 

Desvenda os mais variados problemas 

Todavia, nem em uma vida 

Desvendaria seu próprio emblema 
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Bicho Papão 

                                                                                       Thales Bressan Teixeira 

 

Por favor eu imploro 

Pare de me assombrar 

Eu não aguento mais 

As noites sentir seu olhar 

 

Você sussurra em meu ouvido 

Palavras frias e sem sentido 

Me sinto completamente perdido 

E pelo medo reprimido 

 

Nas janelas o ruído 

De suas unhas raspando no vidro 
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Na porta sua sombra 

Com sua boca torta e branca 

 

Já tentei de tudo 

Mas nada adianta 

Me entreguei ao pesadelo 

E agora choro 

Sobre meu travesseiro 
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 Arrependimento 

Emanuele Silva dos Reis 

 

Em um grande campo onde eu passava 

Vivia uma bela moça, 

Sozinha em uma pequena casa, 

E dali a observava. 

Só o que ninguém sabia 

É porque ali sozinha vivia, 

Se apaixonara há muito tempo 

Por alguém que não saia de seu pensamento. 

Estava apaixonada, 

Mas nunca era percebida. 

Por quem tanto amava, 
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Um dia foi trocada. 

Resolveu se isolar de tudo 

 

 

Pois achara que nunca mais encontraria, 

 

A pessoa certa para ficar ao seu lado 

Alegrando sua vida. 

Infelizmente, era eu. 

Esse alguém era eu. 

Que não soube aproveitar 

Um amor que hoje já morreu. 
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Avante, escribas 
Por Pedro Guerra1 
 
 Ganhei o meu primeiro prêmio literário quando eu tinha 15 anos. Foi na escola, durante o concurso 
literário que era organizado anualmente. Lembro que quando divulgaram o resultado eu fiquei com 
vergonha, além de levar algum tempo para acreditar. Como assim o meu texto tinha sido premiado? 
Como assim alguém leria aquilo tudo que eu tinha simplesmente desabafado no papel? 
 Naquela época eu não entendi direito a importância disso tudo. Foi o primeiro e único ano que 
ganhei o concurso da escola, e acho que isso só aconteceu porque eu fui sincero. Consegui expressar 
aquilo que eu estava sentindo (era um texto sobre a adolescência), e mesmo que eu acreditasse que 
aquela seria só mais uma edição do concurso em que eu passaria despercebido, a surpresa veio. 
 Eu tinha muita vergonha daquilo que escrevia. Acho que foi por isso mesmo que todos os anos eu 
bloqueava qualquer ideia que pulasse na mente na hora de escrever o meu texto, com medo de que ele 
pudesse ser contemplado e toda a escola pudesse ler. Hoje em dia, felizmente penso diferente: eu me 
expresso melhor escrevendo, nessas conversas necessárias que a gente trava com o papel.  E passar 
adiante, compartilhar aquilo que habitou exclusivamente o meu interior e desesperadamente se 

                                                           
1 Pedro Guerra é escritor, empreendedor e psicanalista. Jornalista formado pela UCS e pós-graduado em Marketing pela FGV e em Liderança, 
Inovação e Gestão pela PUCRS. Cronista do jornal Pioneiro, ganhou diversos prêmios nas áreas de contos, crônicas e poesias. Entre suas obras 
“A rainha está morta” (2013), “Queda livre” (2015), “Precisava de você” (2015),“Cabra-cega” (2017), “Como imagino você” (2017). 
https://www.escritorpedroguerra.com/pedro  

https://www.escritorpedroguerra.com/pedro
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externou em uma folha em branco, faz parte do processo da escrita. Nós estamos constantemente 
procurando ser lidos – em todos os sentidos. 
 Aos pouquinhos a gente entende que a escrita nos humaniza. Além disso, ela nos conecta – você 
pode escrever exatamente aquele sentimento que alguma pessoa não soube definir muito bem. Gosto 
de acreditar que nós, escribas, somos interlocutores do sentimento de alguém (porque mesmo que a 
gente não narre sobre o amor, existe sensibilidade em cada texto que é escrito; afinal, sem a 
sensibilidade a escrita não nasce). 
 Sejamos assim, então. Reféns do papel, da tinta da caneta, da incerteza de uma página em branco 
que nos desafia em silêncio: o que é que você vai escrever que me fará uma página melhor do que assim, 
em branco?  
 O resultado a gente nunca sabe. Mas é sobre isso que a escrita – e, vejam só, a vida – se resume 
tentar. E eu posso dizer que quando é de coração, as chances de dar certo são imensas. 
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Escrever é fazer recuar a 
morte, é dilatar o espaço 

da vida. 
 

(José Saramago, 1983) 
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