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Alguns dizem que estamos em um momento de produção de ideias

e que , apesar da permanência de alguns velhos ritos de separação

entre a vida e o trabalho - os portões , as portarias , os relógios de

ponto com os seus cartões , os vigias e os horários de entrada e de

saída estipulados por contrato -, a vida penetrou na empresa e o

trabalho difundiu-se pela vida afora . Todo aquele que trabalha com

ideias carrega consigo os problemas relacionados ao próprio

trabalho vinte e quatro horas por dia . Não mais se trata de expansão

do horário de trabalho , mas sim de uma fusão entre o trabalho e a

vida .

Nesse cenário , onde situar o ócio? Considerado menos útil , menos

importante , menos ético do que o trabalho , como lidar com a

improdutividade que o caracteriza? Na situação onde trabalho e

vida se confundem , qual o lugar de fruição estrita da vida? A

preguiça parece-nos emergir da tentativa de lidar com essa questão ,

da incapacidade resultante dos esforços educacionais focados em

sua maior parte no trabalho . A preguiça , para nós , não é uma

oposição direta ao trabalho , mas uma rebeldia contra a penetração

deste no que deveria pertencer ao âmbito do repouso .

A Revista Preguiça propõe-se como esse lugar de atividade ociosa ,

tanto como objeto de consumo , quanto objetivo de produção . Um

espaço para textos e imagens que busquem a emancipação do

compromisso produtivo , mas , como produto acabado , configuram-

se como uma tentativa , uma convulsão na busca do simplesmente

existir .
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 Corrói no meu corpo a culpa
 Questiono se ela é verdadeira.
 Ouço da boca de gente
 Que gente como a gente não é gente.
 E depois de tanto questionar, acabo
acreditando.
 
Sou um rio que vive à margem do mar
Minhas águas já não são cristalinas.
O turvo esconde o doce,
O doce se fecha no casulo.
Só ódio, só hipocrisia
Só fantasmas
Sem fantasia.

Nesse contexto de tanta tristeza, 
Sangue derrama, dinheiro na mesa
Eu que tentava fazer parte do esquema
Hoje eu jogo gasolina no sistema
Gatos carregam o lixo das ruas 
Meu corpo tem fome, e a mente fissura
Nesta cidade, beijando a calçada
Recebo desprezo, desperto à botinada
 
Peço comida, exponho meus livros,
abordo pessoas de todos os tipos.
Pra quem tem dinheiro e nunca tem nada
A arte que irrita é a mesma que agrada.

Nessas condições, cambaleio.
Cão, bah, leio!
Leio os olhos de cachorros raivosos
Raivosos de medo, morrendo por dentro.
Dores no corpo.
Síndrome de segurança opressora.

Corrói no meu corpo a cura
Como soda cáustica em chão de alumínio
O crack ecoa dentro da lata
Meu tato ouve o submundo que carrego,
Sou um satélite longe da estrela.

R E L A T O S  D E  R U A
PABLO  LUCAS  EMMERT



[ Arte: Camila Vicentini Camargo ]



N Ã O  M E  E S P E R E  P A R A  O  A L M O Ç O :  A  U T O P I A  
D E  Q U E M  A C E I T A  M E  T R A N S F O R M A R  E M  C O I S A

 
M a r c o s  A n t o n i o  L e i t e  J u n i o r
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 Seus cabelos diziam mais do que suas
poucas palavras. Sim, há de existir em
outros cantos do planeta muita e pouca
inocência nos olhares escassos de quem
há muito tempo já perdeu a direção e a
convicção. Teurra caminhava sem olhar
para os dois lados da calçada. Sempre
acreditou que o melhor da crueldade
humana era andar sem disfarçar que
poderia deixar de existir ali mesmo. No
fundo acreditava em uma espécie de fé,
onde os carros desapareciam por alguns
segundos. Os segundos que demora para
atravessar o asfalto quente e pouco
chuvoso de sua cidade são os mesmos
que aguarda na fila do cachorro quente.

 A barraca de Seu Jorge era a melhor do
bairro, vendia bem barato, vendia bem e
tinha fama de bem bom. Ninguém que
come sobre a calçada tem medo de
sentar no chão, porque me parece que
algumas coisas são e ali deveriam estar
por uma questão de patrimônio do povo.
Outras estão e embora não sejam coisas
são coisáveis. Já quem passa (por aquele
caminho) se incomoda e tem vontade de
morrer. "Não é sujeira, é gente". Foi tema
do último protesto que dizia NÃO à
retirada das pessoas que ali dormiam e
viviam. Teurra bem sabia que o nome
mais adequado seria "morador em
situação de rua", mas no meio de gente
chamava todo mundo pelo nome. Não
poderia desligar o simples do simples. A
coisa se chama assim, até que por si
deixe de se chamar coisa. Nas aulas, 

pedia aos alunos para usarem os termos
corretos. Evidente que Teurra sabia o
certo, mas não os colocariam em uma
outra terminação menor do que PESSOA.
"Eu sou pessoa", foi o tema da redação
que pediu aos alunos do nono ano. Todos
tiraram boas notas e alguns com recados
sinceros "pessoa antes de coisas.
Cuidado com a ordem dos pronomes. Que
autor disse isso? Eu não vou colocar
ninguém no paredão, mas gosto desse
meme também". Vale dizer que nem
todos foram capazes de compreender
que Teurra se referia ao coisado que usa
coroa. Tem gente achando que usa coroa
ou capa divina. Um dia disse na reunião
"Pais, quanta hierarquia" e encerrou sem
novas pautas. Esqueceu de entregar os
boletins e três alunos saíram do colégio. 

 Teurra oprimida pelo tempo, sabia que
estava atrasada. Era perto de uma hora
e ainda não tinha almoçado. Desejava
chegar à barraca de Seu Jorge, e em
poucos segundos estaria com seu
cachorro quente na mão, sentada na
calçada e com o direto de sujar
delicadamente a blusa de molho.
Compraria como de costume quatro ou
seis lanches a mais para seus amigos que
estavam sempre de passagem de um
canto ao outro da cidade. Eles eram os
únicos que estavam à sua espera. Quem
espera? não fomos feitos para a espera.
O ser não suporta a espera, e desiste. O
tempo esperado é maldito, nem quem
ama espera. Quem ama deveria dormir, e 
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como esperar em si mesmo em forma de
meditação. A ânsia por alguém sufoca  
 como um tiro não dado. Nem seus alunos
a esperavam. Dois segundos atrasada, e
já estavam correndo pelo pátio em fuga
constante das inspetoras. 

 Neste dia de sol, não atrasaria e não
seria por seus alunos, os quais amava um
pouco mais que deveria. Seria pontual
por seus amigos, os quais simplesmente
amava sem motivo. O estar e o passar
pela praça, despertou em si a vontade de
amá-los. E como em um ato de epifania
percebeu que era uma sem teto também,
pois morava e não possuía aquilo que
morava, foi assim que amou. 

 Atravessou a última faixa de pedestre,
finalmente estaria na barraca de Seu
Jorge. Chegou. Mas Seu Jorge não
estava lá. De olhos abertos sentiu falta
do familiar. A praça existia sem de fato
existir. Onde estariam as lembranças da
sexta-feira passada? E ainda meio
perplexa se perguntava: quem faria do
final de semana a perdição de seu lugar
no mundo? A calçada era nova, o
gramado era novo, havia também uma
fonte linda que contemplava uma estátua
de alguém importante, desconhecido, é
certo que se sentia algum tipo de deus.
Uma série de lazeres, e do outro lado da
fonte a família Medeiros se preparava
para uma foto arranjada, álbum de
família. Sentiu o cheiro de diversas
comidas, uma sequência de cozinhas
formavam uma cantina, tinha italiana,
tailandesa, japonesa, comida para todos
os gostos, menos o cachorro quente do

Seu Jorge. Onde estava seu mundo? Por
que deram um tiro com a ausência de
bala? Por que a dor era casta de si? Já
que de felicidade quase todos estavam, e
a ela faltavam palavras. 

- onde estão? Onde está tudo? -
perguntou Teurra aos gritos. 
- O tempo mudou, e agora a ordem foi
estabelecida. - Disse uma senhora
satisfeita com os resultados. 

 Teurra percebeu que as coisas vieram
antes das pessoas e que estava impedida
de existir. Sua existência não suportou a
mudança das coisas. Não salvou nem a si
mesma. 
 Aos poucos se deu conta que seus
amigos já não estariam mais no novo
mundo. E onde estariam já que são
estrangeiros em terra nativa?

 Não cansaram de esperar, foram
expulsos da sala de espera, porque de
fato todo estrangeiro, de país natal, não
tem passagem para os lugares lindos que
estão bem aqui. Aqui onde Teurra pisa de
modo subversivo. E você, onde é o seu
lugar no mundo? Talvez seja do lado de
fora dele. Sentiu o calor que faltava em
suas mãos. Era assim, Teurra sentou na
beirada da fonte, pegou em seus pés e
esperou um pouco, mesmo sabendo que o
calor desapareceu e quem se foi não
voltaria.



No trabalho escalei apenas as palavras
que aqui se vão.

 
Todas as outras de folga, descansando

em silêncio.
 

Neste lugar, como os acordes de uma
música,

 
Dedilhada com afeto e paixão,

 
As lembranças me chegam.

 
Afetos e desvivências me pousam em

pares,
 

Bailando ao som do recomeço.
 

Porque metade da vida é corpo
 

A outra parte é lembrar.
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[ fotografia: mayumi esmeraldino ]
 

4 9 1 º  D I A  D E  Q U A R E N T E N A

[ Maria Iviny Araujo Silva ]
 



A todos os corações 
que um dia me amaram

e tão cedo partiram:
 

vocês são o veneno da próxima cura
e assim, alternadamente...

se sucedem conforme a loucura
que me bate, em tal grau, de repente...

 
A princípio do fim, são aquele sapato velho

que toda mulher tem
no canto esquerdo

da prateleira inferior
de seu armário entreaberto:

 
não mais interagimos com uma tal peça

nem sequer a vemos com tanta frequência
mas caminhamos por tanto tempo juntas 

que ficou difícil agir com indiferença...
 

até que um dia, precisamos de espaço
pois encontramos um novo par

com o qual criamos outro lindo laço
(que novamente irá se desatar)

 
mas não queremos abrir mão de nada

para dar lar ao tal par perfeito
senão daquele velho canto

que não é superior
ou tampouco direito

 
e assim, vai-se embora o veneno
pra dar lugar à mais recente cura

às vezes são loiros, outrora morenos
irresolutos, nenhum nunca dura.
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E F E M E R I D A D E
SOPHIA  VALENTIM  

DE  ANDRADE



Um certo dia acordei com os ouvidos
zunindo, sentei na cama e forcei um
bocejo que fez meus ouvidos
“desentupirem”. Segui o dia como de
costume: tomei café, sai às pressas para
o trabalho. Na rua era um caos, as
principais ruas e rodovias estavam
socadas, sem novidades. Acelerei minha
motinha, xinguei alguns outros
motoristas, buzinei, quase bati atrás de
outra moto no corredor. Até aí, tudo
como de costume. Cheguei no trabalho,
bati meu ponto, cumprimentei meus
colegas, sorri algumas vezes durante o
dia, contei algumas histórias engraçadas.
Tudo conforme o costume. Ao retornar
para casa, comprei um pão na padaria e
comi com ovo frito e maionese light de
pré-treino. Fui para a academia e treinei
pesado, 

andei 10 minutos na esteira, alonguei um
pouco e fiz membros inferiores, não
aumentei as cargas porque fiquei com
preg... receio de forçar demais. Por fim
tomei um banho e dormi de supetão. 

A semana passou em um piscar de olhos:
um dia eu estava acordando com os
ouvidos zunindo e no outro já era
sábado.
 
Como de costume, tanto sábado como
domingo, eu acordei tarde, almocei
tarde, assisti televisão a tarde toda
enquanto comia chocolates e
industrializados. À noite pedi um lanche
bem gostoso, com muita batata frita e
coca-cola bem gelada. 
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P E T - L E T R A S
E S C R E V E

C O M O  D E  C O S T U M E
J U L I A N A  M A G G I O



Foi exatamente no domingo à noite,
enquanto assistia a uma série que nem
lembro o nome (só sei que o casal
principal terminou e voltou tantas vezes
que estou quase de saco cheio) que o
meu celular tocou: era minha sobrinha de
10 anos. Ela começou a falar muitas
coisas, contar muitas coisas, disse que
estava brigada com uma amiga porque a
menina não tinha tempo de curtir suas
fotos no Instagram. No fim ela falou,
falou e disse que precisava ir dormir
porque já eram 9 horas da noite e a mãe
estava gritando que era tarde demais. 

Ao desligar o telefone critiquei minha
cunhada, a chamei de chata, fiquei com
o “já é tarde demais” na cabeça por
alguns segundos até que voltei minha
atenção à televisão. Mas uma coisa me
deixou com o sentimento acelerado. Esse
“já é tarde demais” não foi para mim, foi
para a menina que precisava dormir para
ter um bom desenvolvimento e blá-blá-
blá. Por alguma razão essas palavras me
acertaram em cheio.

Acredito que o mal-estar foi decorrente
de uma série de situações que aos
poucos me colocaram na posição de
passageiro em minha vida. Vivemos
constantemente em um mundo acelerado,
no qual um quer passar por cima de outro
e nesse processo frenético algumas
pessoas acabam esmagadas. Esmagadas
pelo sistema desrespeitoso que não
espera, que não é gentil e que não vê o
seu potencial se este não for
estilosamente enaltecido.

É, acho que me perdi. Nem lembro a
última vez que fiz alguma coisa que eu
realmente quisesse. Que me deixei sentir
o que sentia porque ninguém se
importava. Ninguém se importava... será
isso mesmo ou eu que criei esse bloqueio
e apenas uma criança de 10 anos me liga
para contar alguma coisa porque não tem
a mesma malícia que nós adultos (pelo
menos eu) de que ninguém se importa?
Cacilda! Não dá para voltar no tempo,
mas dá para tentar melhorar e deixar de
viver como de costume, na zona de
conforto, me privando de sentir qualquer
coisa. Liguei para minha cunhada, a
enchi das minhas conclusões e
justamente o que eu não esperava
aconteceu, ela disse: 
- Senti sua falta!
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The last year wasn’t easy at all for most
of us. When we look back, it seems that
March of 2020 looks exactly like March
of 2021. We still have so many concerns,
doubts, and fear. Death numbers are
even worse, and though we have a
vaccine, we have no idea when and if we
are going to receive it. 

During this pandemic, I moved twice. In
March of 2020, I went back to my mom’s
house, after living one year on my own.
She works all day long, so I stayed alone
most of the time during the weeks. I
stayed six months straight at home, not
even going to the supermarket. I had no
real-life anymore. Just me, my computer,
a bunch of appointments from my job and
course, and some video calls with my
friends. Everything just stopped making
sense.

I had anxiety attacks, I was sad and
afraid of getting depressed. Then, I
moved back to Florianópolis in October
of 2020, trying to found myself once
again. I started doing therapy and went
to a psychiatrist, and now I’m taking
some medication for my anxiety. These
are one of the few things that still make
me feel sane.

But of course, there were good points in
all this messy pandemic world: I stayed
six months with my mom taking care of
her — and she taking care of me as well
—, I learned to cook a lot of 

new cozy foods, and started to web date
someone. Nowadays it isn’t just a ‘web’
thing: he lives in Florianópolis as well and
he’s the only person that I’ve seen lately.
Thank you my darling for all the support
during this (w)hole period

As you can see, it was a tough time for
me — and I guess that it was for you too.
So what I want to tell you, my dear
reader, is some of the things that I
learned with this pandemic. 

Number one. The past is a straight line
and the future is an infinite possibility of
different lines. What is gone won’t
change. I have hurt myself very much —
and, I confess, I’m still doing this — for
not having enjoyed my life the way I
wanted to before the pandemic. I get
really sad — and actually, I’m crying
while I write this — when I think of the
parties that I should have gone to. The
kisses that I would like to have given,
and the happy and crowded moments
that I should have enjoyed very much
more. It seems like I’m 19 years old, but
my decade of the 10’s was wasted, and
now I can’t live it all once again. I
studied a lot, accomplished all my goals
because I thought that genuine
happiness would come from hard work,
but now I see that life isn’t just 
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T H I S  I S  A  L E T T E R  A B O U T  L O N E L I N E S S ,
A N X I E T Y ,  A N D  T H E  P A N D E M I C .

V Í T O R  P L U C E N O  B E H N C K



P R E G U I Ç A .                                                   1 3

about “getting there”. Life is the way
through, it is the present and anything
else. That’s why I say that the past is a
straight line: your youth, your life, they
won’t come back ever again. But the
future, my dear reader… The future is an
infinite possibility of lines that you don’t
even imagine. 

Number two. People come and go. Enjoy
them while they are here. I didn’t lose
anyone to COVID-19 but today, March
26th of 2021, almost two million and eight
hundred thousand people worldwide lost
someone. So be aware: not only your life
is unique and ephemeral, but so is the
lives of everyone around you. Those you
love, those you hate. All of them are
going to follow the same cycle: to born,
to grow, and to die. So besides enjoying
your journey on earth, also enjoy the
companies that you have. Your family,
your friends, your lovers… We are all just
having a walk here on Earth. The human
being thinks that we “have” the planet at
our hands. That we can build things,
change nature, discover other planets…
But in the end, we’re all just having a
short and senseless trip on Earth, and
then we go away. From billionaires to the
most simple person, we’re all going to
die, and this is just inevitable. So besides
worrying just about your death, take a
look if you’re enjoying the lifetime of your
companies. Check if you are giving them
the value that you believe they have.
People come and go, and in pandemic
times, this gets even more clear.

a living. Number three. At last, but not
least: why aren’t you doing what makes
you feel alive? As I said, life is
continuous and finite. Your life going to
end someday, and you won’t have time to
change things suddenly and accomplish
your life dreams from nowhere. I know it
is kind of elitist just to say this without
understanding other factors, for
example, the fact that we need work for
a living. But, with the possibilities that
you have now… Are you really doing
what makes more sense to the meaning
that you want to give to your life? I ask
you this because the pandemic showed
us that it is very painful crying over split
milk. One day the pandemic is going to
be over. One day, things are going to
come back to something close to the
normality that we used to know. And I
ask you, my dear reader: are you going
to give the real value for those moments?
Are you going to live the present and
understand the life is just continuous,
and never turning back? Well, I hope so.

Thank you for your attention and see ya
soon. 

With love,
Vítor.



CAPA
Sobre um fundo preto, há uma colagem centralizada. Na colagem, há a imagem de uma mulher de vestido
longo vermelho e cabelo preto, liso e longo sentada de pernas cruzadas em uma cadeira preta. Acima da
mulher há três imagens de fases da Lua. Das esquerda para a direita: lua cheia, lua crescente e lua nova.
O fundo da colagem é branco com listras vermelhas na horizontal bem estreitas. Acima da colagem há o
nome e o slogan da revista: "Preguiça" e "A revista para quem não tem pressa". Na lateral superior
esquerda da colagem há o número da edição, a data de publicação "Junho de 2021" e, em seguida, "PET -
LETRAS UFSC".

PÁGINA 2
No topo da página, à esquerda, há uma foto de um bicho preguiça marrom escuro pendurado com três
patas em um galho de árvore olhando para a frente. À direita da foto, há um retângulo vazado com bordas
amarelas e dentro lemos em cinza escuro "Nota da editora". Abaixo do texto, na parte inferior da página e
centralizada, há uma linha cinza irregular, como se feita com giz de cera.

PÁGINA 3
No canto superior direito há uma foto de um bicho preguiça bege pendurado com as quatro patas em um
galho de árvore, olhando para a frente. À esquerda da foto, há um retângulo vazado com bordas amarelas
e dentro lemos em cinza escuro "Autores e Artistas". Abaixo dos nomes, em toda parte inferior da página,
há uma imagem em escala de cinza de pinheiros, sobrepostos, sendo representada a distância entre um e
outro.

PÁGINA 4
No canto inferior esquerdo, há cinco listras grossas pretas na diagonal, partindo do canto para o centro da
página. Acima das listras, há uma imagem de um semáforo de pedestres com o sinal vermelho aceso.
Acima do sinal vermelho, em tom sépia, sentado sobre o ferro que sustenta o poste, há um homem de
cartola e pernas cruzadas lendo um jornal que cobre seu rosto.

F O T O - D E S C R I Ç Ã O

PÁGINA 5
Em toda a página há uma colagem que segue o estilo da colagem da capa. Há listas pretas finas na
diagonal em todo o fundo. No canto superior direito, em preto e branco, há um homem roupa social, como
um uniforme, sentado em uma cadeira de escritório, ao telefone, apoiado em uma escrivaninha e
levemente virado para fora. No canto inferior esquerdo, em preto e branco, há uma mulher, também de
roupa social, ao telefone, apoiada sobre uma escrivaninha e também virada levemente para fora. Os rostos
do homem e da mulher estão arranhados, como papel rasgado, como se para impedir a identificação.

PÁGINA 6
Texto.

PÁGINA 7
Texto.

PÁGINA 8
Na lateral esquerda da página, ao lado do texto, há uma fotografia em preto e branco, de uma feira. Na
foto, em primeiro plano, há caixas de verduras empilhadas e cheias de folhas e frutas. As caixas estão
sobre o asfalto. Ao centro, há pessoas de passagem pela feira ou paradas nas barracas. Ao fundo, há uma
árvore de tronco e galhos bem ramificados e em último plano prédios iluminados pelo Sol. Há um efeito à
direita da foto como se o papel estivesse rasgado, revelando, assim, o texto.



PÁGINA 9
Em toda a parte inferior da página, há desenhos vazados de flores de diversos tipos e tamanhos em escala
de cinza. 

PÁGINA 10
No topo da página, à esquerda, sobre um fundo preto, há um retângulo vazado com borda amarela em que
dentro lemos "PET-LETRAS ESCREVE". Ao centro, acima do texto, há um pedaço de papel rasgado.
Sobre esse papel branco está o texto.

CONTRACAPA
O fundo da contracapa é branco. No topo da página, à direita, vemos o logotipo do PET Letras UFSC, que
consiste em dois círculos, um interno e outro externo. No círculo interno há uma flor-de-lis branca em fundo
preto. No círculo externo acima lemos "PET Letras" e abaixo lemos "UFSC". Na parte inferior da página há
o logotipo da Revista Preguiça, que consiste em três rostos iguais de um bicho-preguiça, em escala de
cinza, do mais escuro, à esquerda, para o mais claro, à direita.

PÁGINA 11
Ao lado do texto, na lateral inferior direita há um rabisco em cinza de uma silhueta feminina pela metade.

PÁGINA 12
Ao centro direito da página, inserida no meio do texto, há uma imagem, em escala de cinza, de dois
envelopes, um em cima do outro, contendo, nos envelopes, um carimbo, um selo e um endereço ilegível.

PÁGINA 13
Texto.

PÁGINAS 14 E 15
Textos da foto-descrição. Na parte inferior desta página há o logotipo da Revista Preguiça, que consiste
em três rostos iguais de um bicho-preguiça, em escala de cinza, do mais escuro, à esquerda, para o mais
claro, à direita.
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Como de Costume // Juliana Maggio // Letras-Português UFSC
This is a letter about loneliness, anxiety, and the pandemic. // Vitor Pluceno Behnck // Letras-Inglês UFSC

Capa // Camila Vicentini Camargo

PET (Programa de Educação Tutorial) foi implantado pela CAPES em
1979, destinado a alunos regularmente matriculados na graduação. Seu
objetivo é propiciar aos estudantes uma formação integral em sua área de
estudos, envolvendo pesquisa, extensão e ensino. O PET Letras na UFSC
surgiu em 1992 e hoje o grupo busca integração com a comunidade
acadêmica e externa. Procura envolver os estudantes através de eventos
variados, despertando discussões e reflexões, além de troca de saberes.
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Ana Santiago // Ananda Gomes Henn // Andréia Gomes Araújo // Andrés
Leonardo Salas Garcés // Camila Vicentini Camargo // Daniel Guilherme
Gonçalves // Felipe Mateus dos Santos // Isabella Flud Pacheco // Mayumi
Motta Esmeraldino // Mirelle Araujo Ehrardt // Moara Zambonim // Sarah
de Carvalho Ortega // Vítor Pluceno Behnck // Carlos Henrique Rodrigues

A REVISTA PREGUIÇA É UMA PRODUÇÃO PET LETRAS UFSC


