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plástico bolha
é involuntário...
Ano 1 - Número 3 - Maio/2006

Publicação dos alunos da graduação de Letras da PUC-Rio

Tu és
Tu és coisa
A mais importante desses dias
Júbilo cintilante
Estrela de ascendência fria
Inexata
Exatamente como eu não queria
Porque assim te gosto menos
E mais a cada dia
Te quero longe
Tarde fosca
Tempestade extratropical
Olhos verdes de esperança
Sonhos brancos de cristal
Tu és algo
Inimitável no original
Violenta força da natureza
Armas brancas de sarau
Decoram a mesa
Me intimidam
Hipnotizam
Não, eu não vou me confessar
O amor
Não é pecado original
Olhos de maçã verde
Bolas de gude
De vidro, de sal
Tu és
O que é
Mais o que não é
Noites frias de cálida angústia
Breu onipotente
De monstros no abajur
De desejos conscientes
De déjà vu
Tu és estrela displicente
Ou céu de astros menores?
Meus olhos ou meu coração?
De vidro
Bebo tudo o que me dizes
Sonho tudo o que prometes
Maldigo tudo o que sinto
Guardo a tristeza negra
Nesses olhos negros
Guardo as rosas negras
Porque a cor
Traduz o som
Dos tempos em que fui
Não dos tempos que são
De quando a noite era dia
De quando eu não estava amando
De quando
Eu não me conhecia
E quando eu era nem nada
E a vida
Tal qual como eu a amo
Ainda não existia

Mauro Rebello – 3º Período

Letras
está na
moda
Ploct: o que era texto, agora é têxtil!
Para o lançamento desta terceira edição, o Plástico Bolha
tramou um inusitado evento: Bolhas em Desfile. Alunos de Letras
e de Desenho Industrial se uniram para preparar uma coleção de
moda inteiramente confeccionada com... plástico bolha!
Assim como quem se veste, quem escreve também precisa
de estilo. Seja ele qual for, combinará sempre com Plástico Bolha
e com boa literatura. Por isso, continue enviando seus textos e,
quando pintar a próxima festinha na sexta-feira, já sabe: é só vestir
aquele plástico bolha básico e arrasar.
Nesta edição, a professora de Letras Clássicas Miriam Sutter
dá o seu recado em “Aos alunos com carinho” e a professora Izabel
Margato fala sobre seu trabalho na Cátedra de Literatura
Portuguesa e o lançamento do livro “Literatura/Política/Cultura
(1994-2004)”.
Este número traz também algumas novidades, como o fotopoema na capa, o maior número de textos publicados, inclusive
de alunos de outras universidades, e a estréia das cruzadas
“Subjetivas”.
Plástico Bolha: uma questão de estilo.
Boa leitura!

Para quem era o sorriso?

Quando Margarida abriu
aquele sorriso assim
olhei para os lados pra ver
pra quem era o riso, enfim.
Senti um pouco de medo
daqueles olhos abertos
no começo tão distantes
e agora ali tão perto.
Fiquei a me perguntar
pra quem era o sorriso?
seus olhos mesmo brilhando
tinham um ar tão impreciso...
Tudo bem, eu fiz perguntas...
os conceitos são confusos
e a turma às vezes confunde
o concluso e o inconcluso.
E ela sorri com bondade
mostrando um ar delicado
ao explicar um problema
traz outro mais complicado.
Espero que este período
seja simples, não composto;
quando faço os exercícios
não esqueço aquele rosto.
A cada aula que passa
vão surgindo outros problemas
sinto-me subjuntiva
subordinada ao dilema.
Para quem era o sorriso
carregado de Latim?
superior, erudito,
sem um pingo de carmim
não ouso arriscar um palpite,
mas será que era pra mim?
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Homenagem à professora Margarida Basílio

Solange Valeriano Pinto - 5° Período
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Aos alunos com carinho
“entre três pessoas, deve sempre haver uma
que poderá me ensinar.”
Confúcio
Há um conto chinês escrito por um professor para
um jovem e estimado aluno seu. Como é um
pouco extenso, não cabe transcrevê-lo aqui. O
que me fascina nesse conto é sua genuína
simplicidade. A propósito de professores* enuncia
singelamente, sem grandes teorias e conceitos,
qual é a relação entre docente e discente que o
estudo implica. Resumiria tudo em poucas
palavras: certeza de que o verdadeiro estudo
implica uma postura ética e um despojamento
intelectual que só aqueles que realmente querem
conhecer mais do que já conhecem conseguem
ter. O estudo se dá quando ambas as partes estão
conscientes de que não basta aprender ou saber
apenas o mínimo; de que o que está em voga nos
dias de hoje não exclui o que esteve em voga no
passado; de que o professor não é mais e nem o
aluno é menos ou vice-versa. No dizer do conto:
uns, ainda que jovens, aprendem os conteúdos e
as técnicas primeiro; os outros têm talentos
especiais, e isso é tudo; e esse “tudo”, diria eu,
resume-se ao momento mesmo do ensino em que
as idades e os conhecimentos já adquiridos não
são tão-somente os fatores decisivos. Decisivo é
também o respeito mútuo, decisiva ainda é a
simples alegria advinda da convicção de que o
esforço de estudo dispendido a cada dia
promoveu aprendizagem, entendimento e senso
crítico.
( * In: FRÓES, Leonardo. Contos Orientais.
(2003) Rio de Janeiro: Rocco.)

Miriam Sutter

Eu seria...
Dos objetos inanimados, se pudesse escolher, acho que seria, talvez, um
patinho de borracha numa banheira de espuma. Algo com aquela aparência
amarela, plastificada e pueril. E alguém se sentaria, e conversaria comigo,
e eu na minha inocente aparência , eu sorriria. E cuspiríamos pro alto como
as estátuas de anjo, riríamos felizes e contentes. E me contaria seus segredos
e eu sempre com aquele rosto sorridente, que alegra e intimida, que dá
raiva. Seria tacada contra a parede azulejada, mas não sentiria mágoa e
nem rancor daquela mão. Era uma reação compreensível. O seu companheiro
diário, confidente, aquele com quem é compartilhada a alegria, se fere, e
sua expressão continua imutável. Eu compartilho da raiva e me resigno ao
ser jogado. Mas sei que no dia seguinte, estarei de volta à banheira, rindo
abertamente. Se eu fosse de quarto, seria cama...Cama sem lençol, na
beira da janela, desarrumada, com o edredom jogado, aos primeiros raios
matinais. Acolheria com mil travesseiros quem se deita, e teria aquele
cheiro de sono, cama e preguiça, misturado com o cheiro do dono em potencial,
o do suor, e um cheiro de baunilha e rosas como um hálito fresco de dentes
escovados ao se levantar de manhã e colônia. Se fosse interior, seria caixa.
Não caixa de Pandora, que desperta somente todos os males. Caixa de
lembranças, exalaria o aroma de flores secas dentro de livros de poema,
conteria cartas de amor, fotos de paixões, cartas não mandadas e que
permaneceriam para sempre num anonimato a que não foram destinadas.
Teria papéis de bala, de bombons, pacotes vazios de camisinha, seria simples,
uma caixa de sapatos. Traria muitas lágrimas, saudades, sorrisos diante
de momentos embaraçosos do passado, esperança de um futuro melhor,
pessimismo ante tanto sofrimento. Não seria nada barulhento .Nada que
piscasse, ou que tivesse luzes. Não seria tecnológica. O telefone me estremece
ao tocar. Se eu fosse gente, não seria outra senão Alice, menina curiosa,
correndo atrás de coelho branco, crescendo e diminuindo ao ponto de não
saber mais quem é, pois já não é a mesma de quando acordara, chorando
como se as coisas não tivessem mais jeito. Tentando entrar pelo buraco da
fechadura, sempre tentando entrar pelo buraco da fechadura; mas, às vezes,
estando grande demais e, outras, por demasiado pequena para pegar a
chave. Nunca consegue beber o chá (e é bom, porque não gosto de chá),
falando incessantemente de sua gata, se confundindo e pra no fim, acordar
e ver que era tudo sonho.

Mayra Lopes – 1º. Período (UER j)

Vede o que era dela
Vende o vão que sobrou
Gargalha a tagarela
Da casca que alguém tirou
Vede o que era dela
Vede como ela faz
Verde que tanto assusta
Verde não assusta mais
Vede como se porta
Veste seu rebolado
Veste a carapuça
Do indefeso acanhado
Vinde e vede o que veste
Verde o que veste é
Madura, a fruta verde,
Brincando de ser mulher
Fernanda Vieira
6° Período
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Gregório Duviviver - 5° Período

Fruta com casca

VERTICAIS
01. Algo que se diz quando se concorda muito, muito mesmo, ou
simplesmente quando se descobre uma coisa óbvia. 02. José... : Amigo
meu. 03. Raymundo... : não sei ao certo quem foi. 04. Algo que se diz
quando não se sabe muito o que dizer. 05. Maneira pouco ortodoxa de
se chamar alguém. 06. Palavra que inventei. Provavelmente um verbo.
07. Resposta provável à pergunta “Tem problema se eu te der um soco
agora?”. 09. O que eu faço quando não quero mais estar em algum lugar.
11. Maneira como chamei a minha mãe até começar a ficar ridículo. 16.
Santo de alguma coisa que eu não sei bem o que é, no candomblé. 17.
Nota musical inexistente.
HORIZONTAIS
01. Não fica bom com sal. 05. Tecla do computador que quase não uso.
08. Nome de mulher tipicamente hippie. 09. Número que não fede nem
cheira. 10. Palavra muito encontrada em rótulos e embalagens. 12. Número
que também serve como interjeição de tédio ou prazer. 13. Estado para
qual nunca fui, nem tenho curiosidade. 14. Sabão em pó que é igual de
trás pra frente. 15. Apelido adequado para Fernando, mas impróprio para
Sidney. 18. O meu sempre dá problema. 19. Algo que passou na vida de
Paulinho da Viola. 20. Palavra imprópria para se berrar na igreja ou em
qualquer lugar.
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Colaboradores
Luiza Vilela; Sueli Rios; André Sigaud;
Julia Barbosa; Henrique Meirelles; Ana
Carolina Cabral; Lua Blanco; Gregório
Duvivier; Wesley Carneiro; Ana Elisa
Vianna; Esther Ruth; Mariana Lopes
Envie seus textos para:
cale.puc@gmail.com

VERTICAIS - 01.CLARO 02.AURO 03.FAORO 04.É 05.AE
06.LTUAFAR
07.TEM 09.SAIO 11.MAMI
16.EXU
17.FI
HORIZONTAIS - 01.CAFÉ 05.ALT 08.LUA 09.SETE 10.AROMA
12.UM 13.RORAIMA 14.OMO 15.FE 18.FAX 19.RIO 20.PIRU
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Entrevista

Ponte Brasil-Portugal
A professora Izabel Margato fala sobre a bem-sucedida
experiência à frente da Cátedra Padre António Vieira
Centro pioneiro de estudos portugueses no Rio de Janeiro, a Cátedra Padre António Vieira comemorou
os dez anos de fundação com o XII Seminário Internacional, em 2004. Quase dois anos depois, chega às
livrarias “Literatura/ Política/ Cultura (1994-2004)”, reunindo ensaios e reflexões apresentadas nas conferências,
centrados em traços que marcaram a década. A publicação reúne textos de professores da PUC e de convidados
internacionais, das universidades de Lisboa e do Porto. O livro foi organizado pelos professores Renato
Cordeiro Gomes, do departamento de Comunicação, e Izabel Margato, do departamento de Letras e
coordenadora da Cátedra, que nos falou um pouco sobre seu trabalho.
- Fale um pouco sobre a origem da Cátedra Padre António
Vieira e seu trabalho por lá

- Desde a fundação, quais foram as maiores conquistas e os
trabalhos mais relevantes realizados?

A Cátedra foi criada em 1994 através de um protocolo
assinado pela PUC-Rio e o Instituto Camões,
organismo português ligado ao Ministério das
Relações Exteriores. Meu trabalho consiste na
orquestração das ações de pesquisa, ensino,
publicação e realização de encontros acadêmicos nos
quais a Cátedra esteja envolvida.

Em primeiro lugar, a formação de uma equipe
integrada, composta de professores, pesquisadores,
doutorandos, mestrandos e alunos de Iniciação
Científica. Esta equipe executa grande parte das nossas
realizações, que estão ligadas à publicação da revista
Semear – que é uma referência na nossa área – e que
já se encontra no número 11. Além dela, temos a
revista Gândara – que tem a função de dar maior
visibilidade às pesquisas dos nossos doutorandos e
mestrandos. No que diz respeito à realização de
encontros acadêmicos, não podemos deixar de
lembrar dos treze Seminários da Cátedra e do Fórum
de Pesquisas que realizamos anualmente. Teremos
um fórum de pós-graduandos da PUC e de outras
universidades em setembro e o seminário
internacional, em novembro.

- E a parceria com o Instituto Camões? Como funciona?
Todo o investimento do Instituto Camões visa a
ampliação e o desenvolvimento dos estudos
portugueses no Rio de Janeiro. Assim, nós temos a
oportunidade e a responsabilidade de zelar por esta
diretriz estabelecida desde a assinatura do convênio.

- Você observa um maior interesse por parte dos alunos pelas
áreas estudadas na Cátedra?
Noto. O trabalho sistemático da Cátedra no
desenvolvimento dos estudos portugueses é, também
, reflexo deste interesse. Notamos os leitores cada
vez mais interessados pelos escritores portugueses
ou de países africanos de língua oficial portuguesa.
Neste sentido, temos o desafio de fazer frente a este
interesse, produzindo atividades, publicações, cursos
e tudo o que estiver ao nosso alcance para que nossos
estudos tenham maior visibilidade.

- Como foi feita a organização do seminário que deu origem
ao livro? Como os temas foram divididos?
Partimos das comemorações pelos 10 anos de
atividades contínuas da Cátedra. Em função deste
marco, as conferências focalizaram bastante o período
que vai de 1994 a 2004. As conferências apresentadas
apontavam para os traços que mais haviam marcado
esta década: autores que se destacaram, questões que
se tornaram centrais para a discussão de problemas
contemporâneos.

- Para terminar, deixe um recado ou uma citação de que goste
para os leitores do Plástico Bolha.
Gostaria, então, de evocar a figura de José Cardoso
Pires, um escritor e intelectual português que nos
narra uma história de uma criança que, ao arrancar
uma das asas de um inseto de nome Alfaiate, percebe
o esforço do inseto para recuperar o vôo. Nosso
escritor complementa a história com uma reflexão
que tem uma relação direta com o seu projeto de
escrita e atuação cívica:
“Quantas asas pede um vôo que partiu em busca de
um outro equilíbrio?”
Como o Alfaiate, José Cardoso Pires também buscou,
entre seus pares, uma visão de mundo para lá do
real imediato, uma arte nova que não possuía uma
cartilha precisa e de orientação segura. A sua rebeldia
para não se identificar com a escrita vigente nem
com o establishment cultural fez com que ele também
buscasse um outro equilíbrio de escrita, e daí a sua
libertação.
Quem se interessar pelo assunto pode visitar a
Cátedra, no quarto andar do Prédio Leonel Franca,
ou visitar o site www.letras.puc-rio.br/catedra
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Tel.: 2493-5611 / 2493-8939

IPEL Línguas: ilinguas@let.puc-rio.br
http://www.letras.puc-rio.br/cursos
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O SEQÜESTRO
Assim que começou a chover, Juliana olhou para a
sandália nova em folha e fez sinal para o táxi.
- Táxi !!! Táxi !!!
Parou logo o carro amarelo,não sem respingar aquela
água suja na roupa de Juliana.
- Vai pra onde ? - perguntou o motorista.
- Pro Leblon. Rua José Linhares . Pode ser ?
- Pode sim, moça. Pode ser pra qualquer lugar.
Juliana entrou no carro e repetiu o endereço.
- O senhor me deixa na José Linhares, por favor, ali
perto das Casas Sendas. Ainda bem que o senhor apareceu. Na hora da chuva os táxis somem.
- Não o meu. Nessa hora não falta passageiro. Ninguém quer chegar molhado em casa. Ainda mais que
nem parecia que ia cair esse pé d´água.
E por ali pararia a conversa, se Juliana não começasse a prestar atenção no som que saía do toca-fitas.
- Where is the book ?
- The book is on the table.
- Where are the pencils ?
- The pencils are near the book.
- Whose is the book ?
Pelo retrovisor, encontrou o olhar do motorista.
- A senhora fala inglês ?
- Falo, sim. O senhor está estudando pelas fitas ?
- É - confirmou o homem, sem graça.
- Ah, mas isso é muito bom, aproveita o tempo, ajuda
no engarrafamento.
- A senhora entendeu esta última pergunta ?
- Qual ?
- Esta .
O taxista fez a fita voltar : Whose is the book ?
- De quem é o livro ? - esclareceu Juliana.
- É isso mesmo ? Tem certeza ?
- Tenho, sim.
- Puxa, a senhora foi a primeira passageira que me
deu uma luz com esse tal de whose. Whose então é isso,
“de quem”?
- Neste caso, é.
- Dá pra senhora caprichar a pronúncia ?
- W-h- o- s- e - falou Juliana, bem explicadinho.
- Ah, w-h-o-s-e - repetiu o motorista.
- É isso aí - confirmou a moça.
- Peraí, moço, passou da minha rua. José Linhares, o
senhor se enganou ?
- Não, claro que não, mas a gente vai rodar mais uns
minutos, que é pra dar tempo de acabar a lição. A senhora tem hora certa pra chegar em casa ?
Marilena Moraes – 3º Período

Passagem das Horas

Minhas Mãos
Acerto minha mão na parede
acerto minha mão no coração
puxo veia, ar, ressentimento
puxo vida, morte, preenchimento
acerto minha mão na parede
acendo a luz do quarto e então
não sei onde nada está pois não vejo
minha mente roda como um pião
os olhos embaçam a mente
acerto minhas mãos no colchão
procuro a agulha no palheiro
procuro a resposta na escuridão
procuro e temo a saída na morte
procuro a vida no perdão
procuro tudo e nada vejo
sinto o vazio e o nada nas mãos
procuro você pelos cantos
como se fosse um ponto na imensidão
como se fosse encontrar a deixa
o caminho, deus, mas nada então
e o sono
muito sono, os olhos já
enxergam pra dentro
outra dimensão
tento esquecer tudo mas sonho
e lá tudo se mistura num caldo
único e sem conclusão.
Alexandra Wiltshire - 5° Período
Alta Temporada
Espetáculo em cena
Veneram o astro
No verão de Ipanema
Sueli Rios – 5º Período

Vínculo perdido
Era uma tarde de outono, as folhas caíam
das árvores e pouco a pouco tomavam conta
das ruas, enquanto que Paulo, sentado na
calçada, observava como a natureza se
manifestava naquele momento.
Pensava no que teria sido sua vida até ali.
Pensamentos tristes e alegres tomavam conta
de sua mente, as folhas que caíam das árvores
eram transformadas em acontecimentos,
sonhos e desilusões que tivera ao longo da vida.
As lembranças da infância, dos amigos que
se perderam com o passar dos anos, traziam a
vontade de voltar no tempo e recomeçar, fazer
o que havia deixado para depois e, no entanto,
nunca realizado. Dos sinceros amores e de
outros não tão sinceros sente saudades.
Porém as recordações da infância insistiam
em permanecer no seu pensamento, pois foi
nela que viveu os melhores anos de sua vida.
Pensava nas férias na fazenda do avô, com seus
pais, irmãos e primos; nos banhos de rio; nas
brincadeiras nas árvores, pulando nos galhos;
e, ao entardecer, em sentar numa pedra para
ver o pôr do sol.
Foi nas coisas mais simples que conheceu a
felicidade, felicidade essa, agora distante. A
família já não existe mais e aquele lugar onde
viveu momentos inesquecíveis já não tem mais
tanta importância.
Mergulhado no passado, a melancolia
tomava conta de sua vida, quando de repente
o canto de um pássaro o despertou para a
realidade, fazendo com que Paulo
refletisse sobre o que o atormentava.
Enquanto o pássaro continuava seu vôo
para o infinito, ele o acompanhava com o olhar
até perdê-lo de vista. Sentia como se fossem
seus sonhos, que perdeu e nem mesmo sabe
por onde deixou. Voltar atrás para recolher
um por um seria tão difícil quanto as folhas
caídas voltarem para as suas árvores.
Maria S. Carvalho - 5 ° período

Paola Ghetti - 7° Período

A manhã desagua em cada canto da sala. Da janela aberta, das cortinas descerradas, a noite se despede recolhendo sombras e
rápidas lembranças na bagagem já feita. Tudo é nu, como merece cada coisa do real a vigília de um olhar transparente. Todas elas em seu único tempo,
seu exato modo de ser, nesta claridade orvalhada por luzes ainda tranquilas em que me encontro, nos encontramos. A xícara de café abadonada por dois
goles; à frente, livros de Sophia, fechados, marcados, entreabertos, em minuciosa expectativa; o enorme amarelo ocre escorrendo pelas paredes; os olhos do
meu irmão, perdidos num tempo em que já não é nem memória, menos ainda, esquecimento. Nada mais que isto e tudo isto imerso em sua justa demora, neste
canto sigiloso, rumoroso, que faz, desde sempre, nossa ambígua habitação. Gostaria de saber que existo para que as coisas sejam. Que a inteireza de que
disponho é a transparêcia de olhar e rir para fora, como aquele vidro que se exalta com claridades súbitas despontando por todas as manhãs e tardes nesta
sala. E se ainda assim restassem palavras, logo elas me devorariam no exato ângulo baixo por onde a luz abre seus primeiros sorrisos. Como se nada mais
restasse fora destes encontros, como se fosse isto, que me envolve, que me basta - meu duplo, meu outro, meu espelho distante. Meu... Porém, vejo tudo com
uma avidez impaciente, vítima do tempo, que vai sempre mais à frente. Deflagro-me. Ando três passos nesta impaciência incauta, ingênua, esperando que no
quarto encontre alento, maior memória, qualquer coisa de eterno, minha insistência triste. Despeço-me de tudo. Ainda há noite aqui, ainda. E as palavras
estão torpes, gastas. Dispo-me e deito - pleno dia lá fora - entre lençóis ainda úmidos, um corpo doce e quente adormecido do meu lado e tantas histórias mais.

