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Críticas e Sugestões... 
  

-As páginas estão sem número. 

Foi mal...Colocaremos numeração a partir deste número. 
-O Nhoque aconteceu antes do Sarau, mas estava na página depois do 

mesmo. 

A disposição das matérias é escolhida de acordo com as páginas que sairão 
coloridas, mas a partir deste número estaremos mais atentos para a cronologia 
dos acontecimentos. 
-A capa tem que ser colorida! Tem que ter foto nela! 

Geralmente as matérias com foto são maiores e não cabem na primeira 

página. 
-Colocar novamente o texto do Fernando Carvalho sobre futebol (ficou 

pouco legível). 

Está na parte de Esporte deste número. 
-Colocar textos do Jornal Mural. 

No próximo número colocaremos. 
-Colocar quando aconteceram as expedições ao subúrbio. 

As expedições aconteceram no final de 2003 e início de 2004. 
 
Continuem participando!  

Editorial 
 
Este é o primeiro número deste ano 

(um pouco atrasado) e o quinto 

deste novo início de produção do 

Jornal Ver de Perto. Quem está 

junto conosco, seguindo nossos 

passos desde o número 1, pode 

perceber que sempre apostamos na 

qualidade e na impressão colorida, 

pois ficam muito mais atraentes e 

bonitas. Mas nem sempre isso é 

possível, pois o custo das edições 

coloridas é muito maior. No número 

três por ter sido preto e branco 

aumentamos a tiragem em resposta 

a uma demanda que aumentava. 

Mas um paradoxo surgiu: as vendas 

diminuíram e os elogios 

aumentaram. Resolvemos investir 

nos elogios e nas cores e fizemos o 

número 4 colorido. Porém os jornais 

sobraram e acabamos sem 

conseguir dinheiro para bancar os 

custos e nossa situação ficou, 

digamos assim, preta e branca. 

 Nosso trabalho depende do retorno 

de vocês, é lógico que a 

participação, as sugestões e as 

críticas são muito importantes, mas 

precisamos vender para manter a 

qualidade do Jornal e poder fazer 

cópias coloridas. 

A partir deste número faremos 

somente cópias preta e branca e na 

medida em que percebermos que 

teremos um retorno para investir 

mudaremos nossa produção. 

Boa Leitura. 

Número 5 

ABRIL 
26 Luiz Henrique 

MAIO       17 Leonardo Lessa  
01 Luiz Mário      19 Ricardo Campos  
09 Paulo Ritter       20 Dra. Maria  
10 Gustavo       23 Jane  
16 Natália       30 Ana Paula  

Aniversariantes 

 

Reunião do Jornal 

Ver de Perto toda 
sexta-feira às 

09:00h  
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Política 
O Jornal Ver de Perto entrevistou 11 pessoas da casa sobre o tema �A política brasileira�, com enfoque nas eleições de 2006. 

Acreditamos ser interessante divulgarmos as perguntas da pesquisa com algumas das respostas que julgamos serem as mais interessantes 

e que apontam a opinião, de uma forma geral, daqueles que participaram do questionário. Agradecemos mais uma vez, a contribuição de 

todos participaram.   

 

1) Você se interessa por política? 

Sim = 07        Não = 04 

 

2) Você participou das discussões sobre as eleições? 

Sim = 07       Não = 04 

 

3) O que você achou das eleições? 

R: Eu achei essas eleições mais limpas que a de 2002. Não saíram muitos artistas na televisão. 

 

4) Você acha que o voto deveria ser obrigatório? 

R: Não. Nada deve ser obrigatório 

R2: Não, deveria ser livre, quem quisesse votar votava, como nos Estados Unidos. 

 

5) Você acha que o Presidente Lula deveria permanecer no governo? Justifique sua resposta. 

R: Acho que sim. Ele fez muita coisa pelo Brasil que a oposição esconde. 

 

6) O que você acha da postura do Presidente perante os escândalos de corrupção que ocorreram no seu primeiro mandato? 

R: Eu acho que isso tudo é guerra política. Eu achei que ele foi muito superior, firme, não deixou a peteca cair. 

 

7) Você acha que o Brasil teve progresso em termos mundiais nestes últimos quatro anos? Em que setores? 

R: Não. Achei que o progresso que tivemos foi feito no governo do FHC. E que, infelizmente, vamos retroceder. Espero que esteja errada! 

 

8) O que você espera desse novo mandato do Presidente Lula? 

R: Espero que ele ajude mais o povo para melhorar a situação financeira de cada um. Principalmente aqueles que recebem de 1 a 5 salários 

mínimos como eu. 

 

9) De 0 (zero) a 10 (dez) que nota você daria para esse questionário? Justifique. 

R1: 8,0, Foi bem pensado. 

R2: 8,0, porque estava complicado. 

R3: 10,0. Porque a blusa do Pelé era 10, lembra? 

 

Caso você tenha mais algum comentário a fazer sobre esse tema utilize o espaço abaixo.  

Na minha opinião ele vai ficar um ano só. É o que eu quero. Ele fica na piscina, só passeando enquanto todo mundo está trabalhando. 

 

 
Quem consegue adivinhar? 

 

Certo dia, Sérgio apareceu na Reunião do Jornal perguntando: �Quem consegue adivinhar a música que contém a palavra 

�chave�; cujos compositores são Leoni e Frejat; que o ano da composição é 2004; que foi regravada por Leoni em 2006  e que 

toca muito na Paradiso FM.?� Resolvemos então colocar essas perguntas na edição passada e agora estamos aqui para dar a 

resposta juntamente com a música escolhida:  A Chave Da Porta Da Frente  
 

Becos escuros 
Ruas desertas 
Sombras, sussurros 
Noites e frestas 
Frio na espinha 
Beijos roubados 
Sexo e vertigem 
Amor e pecado 
 
Tudo que um dia já foi o motivo 
Pra tanto mistério e prazer 
Apodreceu nosso fruto proibido 

E eu vim aqui hoje só pra 

dizer 
 
Eu quero te olhar de um 
lugar diferente 
Eu quero a chave 
A chave da porta da frente 
Eu quero agora e eu quero 
pra sempre 
 

Restos e sobras 
Porta dos fundos 
Senhas secretas 
Sonhos ocultos 
Fugas, mentiras 
Culpas e falhas 
Muita espera pra 
Pouca migalha 
 
Tudo que um dia já foi o 

motivo 
Pra tanto mistério e prazer 

Apodreceu nosso 
fruto proibido 
E eu vim aqui hoje 
só pra dizer 
 
Eu quero te olhar de 
um lugar diferente 
Eu quero a chave 
A chave da porta da 
frente 
Eu quero agora e eu 
quero pra sempre  
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Carnaval 2007 
 

O bloco da Casa Verde: Estressa, mas não surta saiu pela segunda vez e este ano ele estava mais incrementado que o 

ano passado: com um número de foliões maior, um percurso ampliado (dando a volta no quarteirão da casa), e com uma 

bateria de 20 garotos do Morro Azul.  Além do pessoal da casa, teve também a participação de algumas crianças e 

adolescentes do Pinel, amigos e namorados de estagiários e, inesperadamente, Regina Leal, que acompanhou todo o bloco. 

Um outro acontecimento surpreendente foi o veto da Sendas quando tentamos invadi-la. Foi realmente inacreditável! 

Então, do lado de fora da Sendas, começamos a cantar nossa marchinha que dizia � já passei por muita coisa nessa vida, 

sofrimento e discriminação, não aceito desrespeito, quero paz no coração�.Foi emocionante! Confira os depoimentos: 

 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�- O que você mais gostou do Carnaval?�.  �- Do lanche. Tinha pipoca e cachorro 
quente�.(José) 
 
A festa foi muito boa, eu adorei ter ficado aqui porque na Casa Verde eu me sinto 
bem. É melhor estar aqui que no hospital, a Casa Verde está muito bem. 
Eu pulei pra caramba, dancei na rua. Cheguei em casa cansada de tanto pular. 
Eu estou feliz de ter ficado aqui, meu irmão gostou de eu ter ficado aqui. Ele disse 
que se o Alexandre deixou, tudo bem eu ter ficado. O Alexandre é uma gracinha. 
Eu tenho que ser comportada e mais obediente com as pessoas, não bater em 

ninguém. Tudo o que as pessoas falarem eu tenho que fazer, eu vou fazer, tenho que 
botar isso na minha cabeça.  (Lúcia Pena) 
 

A danada da internação!!! 

(Marchinha do Carnaval 2007) 

 

Se você pensa que a gente é doido 

A gente não é doido não 

No Casa Verde tem muita folia 

Muitos amigos muita diversão 

 

Já passei por muita coisa nessa 

vida 

Sofrimento e descriminação 

Não aceito desrespeito  

Quero paz no coração  

 

Podem me chamar de doida  

Há há há há  

Isso eu não ligo não 

Só não quero que me levem  

Pra danada da internação!!! 
 
Autores: Margarida, Leonardo Pereira, 
Fabrício e Ana Lúcia. Contribuições: 

Bettina e Bianca 

  Eu brinquei no carnaval 
  O carnaval foi animado 
  Eu gostei muito do carnaval 
  Eu me vesti de Minnie 
  Bebi água e limonada e comi cachorro-quente 
  Depois o meu acompanhante veio me buscar 
  Foi muito bom o carnaval 
  Brinquei bastante 
  O carnaval teve banda dos meninos e foi muito animado 

                                     (Diana) 
 

O carnaval da Casa Verde foi muito animado! Dias antes, toda a casa já estava 

empolgando-se com os preparativos dos instrumentos, da bandeira, das faixas. 
Com a marchinha todos foram entrando no ritmo. 
No dia do bloco a casa estava literalmente uma loucura! Todos animados dançando, 

fazendo a decoração! Com a chegada da bateria, a vibração aumentou ainda mais, 

embalando todo mundo com a batucada dos meninos! 
Depois todos foram às ruas e caíram na folia! 
Foi muito bom e divertido com as fantasias!!!  (Aline) 

 

O carnaval da casa Verde foi ótimo na 

concentração teve muita festa e muita folia, as músicas 

eram super animadas, as pessoas pulavam e brincavam 
muito, quando chegou a bateria animou bastante. Quando 
saímos na rua a festa ganhou mais brilho, a galera pulou 

muito, na rua fez muita bagunça, foi muito divertido. A 

gente tentou invadir a Sendas e a faculdade de dança 

Angel Viana.    
 (Rafael Cabral) 

�A bateria foi empolgante. Foi melhor que o ano 

passado�. (Fernanda Passarelli) 
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Entre-vistas    
12 anos de seminário na Casa Verde 

 
O Seminário realizado na Casa Verde pela psicanalista Neusa dos Santos completou doze anos de existência em Março. Para 

comemorar o Jornal Ver de Perto foi na festa de fim de ano entrevistar a seminarista e os participantes Paulo Ritter e Fernando.  
(Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2006) 
 

Entrevista com Neusa dos Santos 
 
Glória: O que você acha desse seminário, pra você, na sua 

vida? 

Neusa: Para a minha vida? É um seminário que me traz muita 

alegria de trabalhar. E como o trabalho é uma coisa muito 

importante para mim. Esse seminário me enche assim de festa, 

festa interior. Me dá vontade de trabalhar, me dá vontade de 

estudar, me dá vontade de transmitir aos mais novos a minha 

experiência... é muito bom. E eu também aprendo muito com 

as pessoas que vem no seminário, não só eu ensino alguma 

coisa, eu também aprendo com as perguntas, com as 

experiências dos meus alunos, com a curiosidade deles. E 

também é um seminário não só com alunos, com colegas, né, 

então, tem alguma coisa de troca muito forte. 

Glória: Aí vocês falam sobre o quê? 

Neusa: Nós falamos sobre o nosso trabalho clínico, nossos 

pacientes, sobre as dificuldades que nós temos, sobre como 

resolver as dificuldades, sabe? Com os livros e os mestres 
podem nos ensinar como Freud e Lacan que são nossos dois 

grandes mestres podem nos ensinar, o que nós podemos tirar 

da obra deles pra a gente fazer avançar nosso trabalho. É isso. 
Glória: Tá ótimo. 

Neusa: Ta ótimo? 
Marina: E como é para você completar esses 12 anos de 

seminário? 

Neusa: Para mim é como continuar conjugando o verbo 

continuar. Para mim é mais um ano de trabalho, mais um ano 

de vida, mais um ano onde o caminho está se fazendo. Então, 

é conjugar, consolidar o verbo continuar. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista com Paulo Ritter 
 

- O que você acha de 

trabalhar na Casa das... na 

Casa Verde? Pergunta Glória a 

Paulo Ritter. Marina, tentando 
corrigir o que já estava correto, 

pergunta: 
- Na Casa das Palmeiras, 

Glória?                                                                                               

- Não, na Casa 

Verde.Responde Glória, muito 

aborrecida. E Marina, por não 

entender a pergunta que saía do 

script, questiona:  
- Em relação a quê? E Glória, 

sem reviravoltas responde:  
- Em relação ao trabalho dele 

como técnico. (Estava claro...) 
Mas Paulo também não 

entendeu o desvio de percurso 
de Glória, e então indagou: 

- Sobre o quê? Não é sobre o 

seminário? É uma pergunta 

mais geral? Marina continua 
insistindo: - Não era sobre o 

seminário que a gente ia 

perguntar? 

Glória entrega os pontos e 

desanimada diz: 
- Pode ser também. 

Marina ainda tentando explicar 
a situação que não tinha o que 

ser explicado comenta: 
 

 

-Porque o Paulo acompanhou 

por muito tempo o seminário, 

né?...                                                                                                                                                                                                                      

Há quanto tempo você 

acompanha o seminário?  

- Há três anos. Diz Paulo. 
Marina o interrompe dizendo: 
- Como é pra você 

acompanhar... 

E Paulo continua sua linha de 
pensamento:  
- Nesse último ano eu estou 

junto com a Neusa 

coordenando. Eu estou mais 

próximo dela, dos textos, da 

organização, do café da 

manhã hoje. 

Glória:  
- O que você acha disso? 

Paulo:  
- É bom, é bom, é um trabalho 

prazeroso. 

Marina: 
-E como é que é está aqui há 

três anos, acompanhando o 

seminário? 

 Paulo:  
- É muito bom. É um 

momento muito rico, né. 

Encontros quinzenais...  É 

sempre um percurso diferente 

que a gente faz, têm textos do 

Freud... 

 

 
Glória interrompe Paulo para 

perguntar:  
- A minha irmã vem a esse 

seminário? 
E Paulo responde:  
- Não, sua irmã nunca vem.  

- Nunca vem? Insiste Glória. 

- Não. Nos seminários ela 

nunca vem. Ela vem em 

reuniões, às vezes. Diz Paulo. 
Glória percebendo seu breve 
equívoco e suspira 

discretamente:  
-Ah, é...  
Paulo continua o assunto: 
- Mas é bom, porque é sempre 

um percurso diferente. A 

gente está sempre lendo a 

partir do Freud e do Lacan, 

mas traz para a área da 

clínica... uma discussão 

sempre viva... é prazeroso, 

muito prazeroso... O final de 

semana começa na sexta de 

manhã... 

Ao fundo Glória fala: 
- Lacan... A Leda, lê Lacan.  

Sem saber do que se trata, 
Paulo indaga: 
- Quem? 

E em tom meio arrogante como 
se a resposta fosse óbvia, 

Glória diz: 
 

 

- A minha irmã, Leda, que é 

psicóloga, não - conserta 
Glória - que é professora de 

filosofia... 

Paulo então resolve fazer um 

convite:  
- Ah é? Fala para ela vir ao 

seminário. 

E interessada, Glória pergunta:  
- É? Quando vai ser?  

- Agora só 02 de Março de 

2007. Diz Paulo. 
Glória: 

- Ah, ta bem, então eu vou 

falar com ela. 

Marina faz mais uma pergunta: 
- E como é o funcionamento? 

Qualquer um pode vir 

participar?...  

- Qualquer pessoa pode vir 

participar � responde Paulo- . 

É só fazer a inscrição, que é 

um pagamento mensal... ele 

está aberto para todo mundo. 

E as inscrições e informações 

são com a Tânia 
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Entrevista com Fernando  
(12 anos de seminário na Casa Verde) 

 
Glória: Fernando, como foi o 

seminário para você esse ano? 
Fernando: O seminário foi 

bom, eu estou participando dele, se eu 
não me engano... Você está falando só 

desse ano ou durante todo o período 

que eu estive no seminário? 
Marina: Durante o período 

que você esteve no seminário. 
Fernando: Durante esse 

período que eu estive no seminário? 

É... O seminário foi bom, assim, a 

Nessa consegue, é... Transmitir para 

gente um pouco da psicanálise sem 

falar uma linguagem, vamos dizer 
assim, no lacanês, né. Ela consegue 

simplificar, mas de uma maneira que, 
o simples dela é altamente complexo. 

Os textos que ela trabalhou, ela 
trabalhou O Mal Estar na Civilização 
do Freud, agora ela está no Para Além 

do Princípio do Prazer e esses textos 
clássicos, assim. E o que eu pude tira 

desse seminário além da questão 

teórica, assim, foi um pouco do 

trabalho dela, do manejo dela na 
clínica. Assim, a sensibilidade dela 

para lidar com os pacientes e como ela 
coloca isso para a gente, para todos 
que estão no seminário... Você vê as 

pessoas que já tem uma... São mais 

velhas, já tem certa idade e como elas 

estão aprendendo com a Neusa e a 

gente aprende com todos que estão ali, 

falando... Foi muito bom e 
enriquecedor o seminário. Espero 
poder continuar participando o ano 
que vem. 

 
   

 
 

 

Green Lounge 

Um novo espaço da cidade. A idéia é que seja um ponto de encontro (pretendemos fazer um por mês) na saúde 

mental carioca, reunindo personalidades do meio: pacientes, malucos, loucos, boêmios, devassos, melancólicos, 

psiquiatras, psicanalistas, lacanianos, kleinianos, professores, alunos, profissionais, estagiários, psicóticos, 

hipomaníacos, ousados, inseguros, panicados e por aí vai. Certamente, você que está lendo deve se enquadrar 
em uma dessas categorias.  

Se não se enquadrar, invente a sua. Se você for inquadrável, ou acha esse papo de categorias, diagnósticos e 

estruturas um saco, passa lá para expor suas idéias, ou só pra tomar um drinque... 

Será na rua Jornalista Orlando Dantas, nº 5, das 20h às 24h. Serão servidos acepipes, quitutes e petiscos; e pra 

beber scotch, vinho branco gelado e cerveja geladíssima, e outras bebidas menos nobres sem teor etílico. Tudo 

servido pelo Verde Stilo. Pra embalar o ambiente, rock, bossa eletrônica, blues, jazz, MPB, black music e novas 
tendências mundiais. 

Bom, além de um ponto de encontro, gerará renda para os integrantes do Verde Stilo. Ou seja, será um ponto de 

múltiplas convergências (e divergências!). 

Venha e ajude a criar este espaço com a sua singularidade. Mas venha com desejo e, sobretudo, prazer em estar 
aqui. E traga seus convidados. 

Coordenação do Green Lounge 

Veja os comentários de Fernando, Walter, Felipe e Ricardo e Paulo Ritter sobre o Green 

Lounge: 

Fernando: O ambiente estava muito bonito, bem produzido. O estilo musical adequado. Por ser o primeiro evento a quantidade de 
pessoas estava adequada, porém espero que o próximo esteja mais cheio. Faltou ter mais pacientes. 

Walter: Vim para vender xilogravuras. Embora eu tenha sido convidado em cima da hora, as pessoas, como sempre, deram atenção 

aos trabalhos e isso é sempre estimulante. Espero que tenham mais para que eu possa expor mais. 

Felipe: Legal, diferente, ambiente bem decorado. Faltaram pacientes, mas também não ficou bem definido o que era o evento. 

Ricardo: Pouca divulgação. 

Paulo Ritter: �O Green Lounge não foi um ponto de encontro, poucas tendências, não circulou como o esperado�. 
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    Esportes 
 

Entrevista sobre futebol. 
                            

Entrevistador: Ricardo Campos     Entrevistado: Paulo Maurício 

 
Ricardo: Você gostou da 

seleção brasileira nessa 

última Copa do Mundo? 

Paulo Maurício: Eu não 

gostei, eu achei que essa 
seleção já entrou na Copa 

achando que o jogo estava 
ganho, jogou de sacanagem, 
perdeu o jogo, o culpado foi o 
Roberto Carlos.  
 

Ricardo: Para você quem 

jogou bem? E quem 

decepcionou? 

Paulo Maurício: Para mim, 

quem jogou bem foi a zaga 
brasileira, que foi o Lúcio e o 

Juan, e quem decepcionou foi o 
Roberto Carlos naquela cobrança 

de escanteio... ficava ajeitando a 
meia. 
 

Ricardo: Você gostou do técnico 

Parreira? Por quê? 

Paulo Maurício: Não. Ele é muito 

calmo, vacilou em alguns lances 
no esquema tático do Brasil, 
botando o time para jogar na 
retranca, não fazendo as 

substituições necessárias. 
 

Ricardo: Você acha que a Itália 

mereceu ganhar a Copa do 

Mundo? Por quê? 

Paulo Maurício: Eu acho que sim, 

porque ela estava com um 
conjunto bom, se preparou 
bastante antes de ir para a Copa, 
né, e jogou pelo time inteiro. 
 

Ricardo: O que você está 

achando dessa nova seleção 

brasileira, do técnico Dunga? 

Paulo Maurício: Eu acredito que o 

técnico Dunga vai consegui 

acertar a seleção porque ele 

mostra garra, determinação e 

coragem, coisa que o Parreira não 

mostrava. Ela dá o seu suor e seu 

sangue pela seleção. 
      (01/12/06) 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Seleção brasileira 2002 

campeã. 
Seu nome: seleção canarinho, foi 

demais. 
O jogo era Alemanha x Brasil. 

Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e cia., 

estávamos em Tókio mas ganhar era a 

única 
saída, foi a glória!!! 

O grito de �é campeão� soou em todas 

as casas e vimos um país que ganha 

quando 
se esforça e sua a camisa porque nada 

é tão fácil. 
Agora, em 2006, Parreira esteve muito 

otimista, mas seu papel foi um 
verdadeiro fracasso contra a França. O 

Brasil não conseguiu ser o que sempre 

foi quando se tem união, força, 
velocidade, amizade, carinho, ternura 

e o mais importante que é o amor! 
Pra vencer tem que ter amor pela 
camisa entre todos da delegação, 

valeu! 2010... vamos lá com o grito �é 

campeão� pois afinal somos 
pentacampeões!    
            Fernando Carvalho 

 

Casa Verde Futebol 
Clube x Clube da Esquina 

 

O time do Clube da Esquina 
(IPUB) convidou o Casa 

Verde Futebol Clube para 
jogar uma partida a cada mês. 

No sábado 17 (de março) foi o 

primeiro dia de disputa. 
Nosso time chegou com 

quorum baixo de jogadores 
(Paulo Maurício, Conrado e 

Felipe), mas ganhou corpo 
com a participação de alguns 

adversários que se dispuseram 

a jogar para completar o time. 
Assim, conseguiram aplicar 
uma sonora goleada no time 
da casa, leia-se no time do 

IPUB.  9x3 a partida. 
 

Marina 

Campeonato Brasileiro 
 

Estamos felizes, digo vai ser Fla x 

Flu, Vasco x Botafogo, o resto é 

que o campeão é o Botafogo. A 

norma é ir ao Maracanã ver seu 

time ser campeão. 

Fui ao Botafogo x Madureira e vi 

meu time ser campeão. A esse 

time que é campeão só tenho a 

agradecer... 

Acho que o futebol é a 

modalidade mais linda do esporte. 

Quando eu era criança meus pais 

se dividiam entre Flamengo e 

Vasco. Minha mãe é Flamengo 

e meu pai era Vasco e é pelo clube 

que jogo que vou torcer. 

Fui atleta do Flamengo, Botafogo 

e do Vasco como jogador de 

futebol. O goleiro é o último 

homem e se ele errar toma gol e aí 

o outro time ganha e é feliz. 

Possibilidades todos têm no 

campeonato brasileiro. 

 

Fernando Carvalho 
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Conto familiar 
 
Era um velho que estava na família há noventa e nove anos, há mais tempo que os velhos móveis, há mais tempo até que o 

velho relógio de pêndulo. Por isso estava ele farto dela, e não o contrário, como poderiam supor. A família o apresentava aos 

forasteiros, com insopitado orgulho: �Olhem! Vocês estão vendo como 'nós' duramos?!� Caduco? Qual nada! Tinha lá as suas 

idéias. Tanto que, numa dessas grandes comemorações domésticas, o pobre velho envenenou o barril de chope. No entanto, 

como era obviamente impraticável � a não ser em novelas policiais � deitar veneno nas bebidas engarrafadas, apenas 

sobreviveram os inveterados bebedores de coca-cola. � Mas como é possível � lamentava-se agora tardiamente o pobre 

velho �, como é possível passar o resto da vida com esses? Com gente assim? Porque a coca-cola não é verdadeiramente uma 

bebida � concluiu ele �, a coca-cola é um estado de espírito...E, assim pensando, o sábio ancião se envenenou também. 

Mário Quintana 
de A vaca e o hipogrifo, 1977 

 

Diante da lei 
 

Diante da Lei está um guarda. Vem um homem do campo e pede para entrar na Lei. Mas o guarda diz-lhe que, por enquanto, 

não pode autorizar-lhe a entrada. O homem considera e pergunta depois se poderá entrar mais tarde. - "É possível" - diz o 

guarda. - "Mas não agora!". O guarda afasta-se então da porta da Lei, aberta como sempre, e o homem curva-se para olhar lá 

dentro. Ao ver tal, o guarda ri-se e diz: - "Se tanto te atrai, experimenta entrar, apesar da minha proibição. Contudo, repara: 

sou forte. E ainda assim sou o último dos guardas. De sala para sala estão guardas cada vez mais fortes, de tal modo que não 

posso sequer suportar o olhar do terceiro depois de mim".O homem do campo não esperava tantas dificuldades. A Lei havia 

de ser acessível a toda a gente e sempre, pensa ele. Mas, ao olhar o guarda envolvido no seu casaco forrado de peles, o nariz 

agudo, a barba à tártaro, longa, delgada e negra, prefere esperar até que lhe seja concedida licença para entrar. O guarda dá-

lhe uma banqueta e manda-o sentar ao pé da porta, um pouco desviado. Ali fica, dias e anos. Faz diversas diligências para 

entrar e com as suas súplicas acaba por cansar o guarda. Este faz-lhe, de vez em quando, pequenos interrogatórios, 

perguntando-lhe pela pátria e por muitas outras coisas, mas são perguntas lançadas com indiferença, à semelhança dos 

grandes senhores, no fim, acaba sempre por dizer que não pode ainda deixá-lo entrar. O homem, que se provera bem para a 

viagem, emprega todos os meios custosos para subornar o guarda. Esse aceita tudo mas diz sempre: - "Aceito apenas para que 

te convenças que nada omitiste".Durante anos seguidos, quase ininterruptamente, o homem observa o guarda. Esquece os 

outros e aquele afigura-se-lhe o único obstáculo à entrada na Lei. Nos primeiros anos diz mal da sua sorte, em alto e bom som 

e depois, ao envelhecer, limita-se a resmungar entre dentes. Torna-se infantil, e como ao fim de tanto examinar o guarda 

durante anos lhe conhece até as pulgas das peles que ele veste, pede também às pulgas que o ajudem a demover o guarda. Por 

fim, enfraquece-lhe a vista e acaba por não saber se está escuro em seu redor ou se os olhos o enganam. Mas ainda apercebe, 

no meio da escuridão, um clarão que eternamente cintila por sobre a porta da Lei. Agora a morte está próxima. Antes de 

morrer, acumulam-se na sua cabeça as experiências de tantos anos, que vão todas culminar numa pergunta que ainda não fez 

ao guarda. Faz-lhe um pequeno sinal, pois não pode mover o seu corpo já arrefecido. O guarda da porta tem de se inclinar até 

muito baixo porque a diferença de alturas acentuou-se ainda mais em detrimento do homem do campo. - "Que queres tu 

saber ainda?", pergunta o guarda. - "És insaciável". - "Se todos aspiram a Lei", disse o homem. - "Como é que, durante todos 

esses anos, ninguém mais, senão eu, pediu para entrar?". O guarda da porta, apercebendo-se de que o homem estava no fim, 

grita-lhe ao ouvido quase inerte: - "Aqui ninguém mais, senão tu, podia entrar, porque só para ti era feita esta porta. Agora 

vou-me embora e fecho-a". 

Franz Kafka 
Tradução de Torrieri Guimarães 

 
 

 
 

Canto do Conto 
 

Sessão DVD indica: A Lula e a Baleia 

 
Sinopse: Brooklyn, 1986. Bernard Berkman (Jeff Daniels) já foi um romancista de grande sucesso, sendo que sua esposa Joan 

(Laura Linney) começa a despontar na área. Tanto Bernard quanto Joan já desistiram de seu casamento, com ambos deixando 

seus filhos, Walt (Jesse Eisenberg) e Frank (Owen Kline), à própria sorte. Para Walt esta situação serve como aprendizado e 

amadurecimento, mas para Frank trata-se de uma transição complicada pela qual será obrigado a passar. 

Título original: The Squid and the Whale 

Direção: Noah Baumbach 

Elenco: Jeff Daniels, Laura Linney, Owen Kline 

 

Envie a sua sugestão de conto e de filme para nós! 
 

Participe através da Reunião do Jornal ou mande um 
e-mail para nosso grupo: 

jornalverdeperto@googlegroups.com 

mailto:jornalverdeperto@googlegroups.com
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 Poesias, Textos, Reflexões... 
 
 
 

 
 
 
  
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caros amigos do Casa Verde, 
 
A partir de hoje, 09/02/2007 estou oferecendo 
a vocês mais uma opção de vendas. Além do 

Avon sou agora também revendedora da 

Natura. 
Margarida Coelho Amorim 

 

As mulheres da vida 

 
São muito educadas e carinhosas e 

respeitam os esforços das pessoas.   
                            Leonardo (Itabira) 

O dia chegou 
A noite findou 
Teve muitas surpresas 
agradáveis e 

desagradáveis 
E eu aqui sozinha na 
minha solidão 
Não sei se é alegria ou 

diversão 
 
Eu quero viver a vida  
Sem ter que dizer adeus 
Mas muitas são as 

saudades de quem ficou 
na casa  
Sem dizer adeus 
 
Glória Maria Miranda 
 

 
O acaso me levou a gostar de você.  
 
Meu pensamento se fixa em você  
Você que me olha e não me vê 
O quanto com razão eu quero você 
Sei que para você é difícil porque para você não é bem 

assim o jogo da vida Vamos pensar no porque que isso 
mexe com a gente  
Sei que preciso aceitar o limite que me dá 
Porque sem ele nossa relação se dilui 
Vencer os obstáculos para chegarmos aonde queremos  
Não adianta querermos tudo porque a vida não nos 

favorece tanto 
Podemos pensar no futuro o que a vida nos reserva 
Construiremos nós dois juntos 
  Ana Lúcia Castelo Branco Jorge 

A vida é algo mais 
A vida pode não parecer, mas representa algo 

profundo. 
O ser humano é alguém que diz o que é a vida 
A vida em comum, no formal. 
Uma informação que se dê é a que se pede 
Quanta gente não gostaria de ter a felicidade profunda 
O amor, o carinho, a sinceridade, o otimismo valem 
mais que o sentimento de ciúme e inveja. 
O ciúme e a inveja são defeitos. 
O amor é um sentimento sublime 
A felicidade faz uma pessoa 
O que se busca para esta felicidade ser perfeita? 
A união de sentimentos, certezas e razões. 
Ir e vir dizem respeito aos direitos de ser feliz 
Diz-se de alguém está precisando de ajuda que está em 

dificuldades emocionais. 
Eu já vou mais adiante: ela está em dificuldade 
estereotipada.   
  Ana Lúcia Castelo Branco Jorge 
 

 

�Antes anormal interessante que um             

normal babaca� Walter 

 

 

 

 

 


