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No fundo a gente vai dizer sempre a mesma coisa:



3PAH!
edição:

bruno azevêdo
celso borges

reuben da cunha rocha

No fundo a gente vai dizer sempre a mesma coisa:



Chegaram ao 
brasil em 1500.

os esCravos às vezes 
fugiam e formavam 

Comunidades Chamadas 
quilombos.

pra Cá trouxeram negros, 
que trabalhavam feito o Cão, 

de sol a sol, de graça.

em 1612, ao 
maranhão.

DEFESA AO
RECONHECIMENTO 

DO APTO 302, 
BLOCO 5A,

BARRAMAR II 
COMO TERRA 
QUiLOMBOLA

a isto Chamamos 
esCravidão. a esCravidão 

é foda, malandro!

TARJA PRETA
TARJA PRETA TARJA PRETA
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quando os quilombolas 
batiam tambor, fumavam diamba 

e faziam maCumbas vudus, 
preparavam os despaChos.

porque lá havia um morro. 
vários morros que ajudavam 

a esConder os quilombos.

os esCravos eram 
maCumbeiros e faziam 
despaChos vudus pra 
matar seus senhores 

à distânCia.

isso faz 
uma data.

e subiam o morro, onde 
deixavam galetos e velas 

pretas e garrafas de CaChaça 
e objetos roubados das 

fazendas na fuga.

... um homem não 
pode possuir outro 

homem, salvo no 
sentido bíbliCo.

diriam o
joaquim 

nabuCo, e
o sarney.

era a justa e 
mereCida vingança.

afinal...

essa região de upaon 
açu era longe. hoje é 
ConheCida Como altos 

do Calhau.



slz. jan 2011
em 2008. eu, a Karla e o

gatinho marreCo nos mudamos 
pra lá. bloCo 5a, apto 302.

ontem, aChei esse ossinho de 
sobreCu de galinha preta na 
Caixa de areia do marreCo.

a esCravidão foi 
abolida em 1888.

alguns quilombos se 
desfizeram, viraram Cidades, 

vilas, Clubes dançantes, bases 
de lançamento de foguetes.

nos anos 80, a breCil 
Construiu no altos do 
Calhau o Condomínio 

barramar ii.

a Cidade CresCeu. 
terraplanou-se.

finalmente 

liberado

pela justiça
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arte?

Para ser aceito nos circos circuitos é 
preciso tomar a sopa de Andy Warhol, 
beber a cerveja de Jasper Johns e ler 
os quadrinhos de Lichtenstein.  Uma 
cabeça de boi em decomposição vale 
mais que uma caveira cravejada de 
diamantes? Quem dá mais? Dou-lhe 
uma, dou-lhe duas e cave um buraco em 
sua cabeça de merda,  como sugere o 
artista plástico Christpher Wool, e ganhe 
1,7 milhões de dólares. 

A impossibilidade física 
da morte na mente de 
alguém vivo é um tubarão 
de 12 milhões de dólares 
mergulhado em formol 
num aquário de um 
colecionador de Londres. 
O tubarão se decompõe. 
No problem. Troca-se 
de tubarão e a arte desce 
pelo ralo. Vale tudo no 
gabinete das curiosidades 
e no reino das instalações.

O lixo dos marchands em 
troca do luxo verde dos 
dólares. Os moedeiros 
falsos pescam a pós 
modernidade. A grande 
feira é farta: uma breve 
história da pintura. Uma 
janela na parede que não 
dá pro quintal, nem pro 
jardim, nem pra rua. Uma 
natureza de plástico e 
silicone. Sete mil maçãs 
sobre uma mesa de 
mármore branco. Branca 
de neve intoxicada. A 
bruxa é a arte.

Vamos conferir as 6136 pílulas pintadas de Demien Hirst. 
Sua Lullaby Spring custou 19,1 milhões de dólares, apenas 
superada pelo Coração Vermelho de Koons, uma tonelada 
e meia e 21,6 milhões de dólares. Melhor o cachorrinho 
Puppy, feito de flores de 16 m de altura ou o Rabbit, 
coelhinho inflável feito de metal prateado e espelhado? O 
pau do australiano Tim Patch pinta a obra do futuro. Vale o 
melhor amigo do homem morrer de fome numa instalação. 
Vale triturar peixinhos dourados num liquidificador. 
Então podemos dormir numa cama desarrumada cheia de 
camisinhas usadas. 

A rebeldia acorrentada nos museus do 
absurdo. O pé de Abaporu tem um 
bicho de porco. Tristes happenings e 
ready mades deja vus. Vamos raspar 
o bigode de monalisa e cozinhar 
coelhinhos de alumínio em alho e 
óleo sobre tela. Eu vejo um museu 
de grandes novidades: Cicciolina de 
quatro. Artista é quem se considera. 
Melhor urinar no urinol de Duchamp 
e de quebra quebrar a cabeça de touro 
de Picasso. Não há quem aguente 
Duchamp com champignon. Será que 
os deuses cansaram? A arte existe 
porque talvez não tenhamos certeza da 
existência de deus.

finalmente 

liberado

pela justiça



MAUVAIS SANG

há muito tempo não escrevo escavo espelhos pelos flancos do silêncio quando 
menos espero as palavras escapam pelos meus dedos pelas esquinas pássaros 
de despenhadeiro há algum tempo perdi o hábito de escrever não tenho álibi 
um hálito com sabor de palavras velhas que se emboloram amoras podres

soltos os cacos que jamais recolho anjo distraído inventa estilhaço e se 
deslembra na vereda do apartamento há uma gota de sangue em cada 
alfarrábio alguém um dia me falou da tour de force com as palavras que eu 
até parei de escrever e virei a página e andei por aí sem paradeiro pensando 
um dia talvez minha obra-prima enquanto arranjava forças ainda sou moço 
eu que vivo despistando a morte esse sapato já está um pouco gasto j’ai perdu 
ma vie par delicatesse

mas hoje abriu-se um deserto rosso no meio da sala e um mudo desespero 
abriu-se na face dos objetos e abriu-se na carne triste um pavor alegre que 
precisei rasurar coisas riscá-las com meu canivete suiço até devolver essas 
pobres palavras ao aboio dos ossos um rastro sujo pela parede caiada aludir 
desistir ir logo embora escrever um poema (às vezes na madrugada é preferível 
à prosa) e com um prazer inverso um gesto avesso jogá-lo fora

forasteiro rastro
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ÍCARO

era só um rapaz solitário com seu romance de dom quixote sua coleção de selos 
raros suas revistas pornográficas. sonâmbulo, ele perambula a janela do quarto: 
deseja um dia deflorá-la, escancará-la para o jasmim violento da madrugada. o 
corpo nu se embriaga às vezes com abismos portáteis e minúsculas galáxias. talvez 
estivesse apaixonado pela mulher que ligou no sábado. mas ao contrário dos amantes 
tresloucados não deixou pista pra precipícios ou bilhete de naufrágio – apenas um 
vestígio alado, um estilhaço, uma rasura contra o céu de abril se desastrando sem 
linha de horizonte ou rua de arrabalde. a cidade, o mundo – dois labirintos que 
se interrompem [inacabados]. desde pequeno que ele tinha imaginação pra coisas 
erradas – contou a mãe para o programa sensacionalista. o pai flagrou o filho ensaiar 
ainda – meio lasso, meio indeciso – seu gesto de asa quebrada e de penhasco e 
alçar enfim (do nono andar?) um voo cego com avarias flashes e solavancos sobre 
nossa senhora de copacabana às seis da tarde. enquanto isso, o sol se esfacelava em 
amarelos arruinados sobre o morro da favela de pasárgada.

NOSTOS

depois de dez anos tresloucados atrás de moby dick, o viajante retorna à pátria, as asas de 
bronze lhe pesam na bagagem. dez anos desenham linhas divisórias em seu corpo, desastres não 
inteiramente descobertos em seus flancos, signos e amuletos tatuados na omoplata. o viajante 
que depois de dez anos dissolutos retorna à pátria – ao acercar-se aos poucos da cidade da 
infância (lentidão de náusea, trabalho de âncora) e contemplá-la de longe ainda, embaçado, ébrio, 
do convés de algum navio de bandeira holandesa ou panamenha – não reconhecerá a outra 
cidade que o avista, ilha encalhada, ponta de iceberg. ítaca onde ulisses aporta depois de dez 
anos de deriva, um excesso de escapatória nas retinas, uma névoa nos olhos do estrangeiro. não 
há como: a cidade submerge e no entanto ainda acena, ainda acolhe o viajante que vagamente 
se esquece. dez anos de destroços de horizontes e o marujo retorna mareado-e-mudo com suas 
mil e duzentas mortes no mar: não se conhece na cidade onde agora desembarca. algo próximo 
do naufrágio desaloja a cidade que retorna, o salitrado cinza apenas a desgarra e a enche de 
distância. ela própria, a cidade, aos poucos se afasta: é um vasto navio avariado que infinitamente 
desatraca.



finalmente 

liberado

pela justiça
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Objecto Quase

  A cadeira, 
  bicho doméstico,
  quadrúpede silencioso, 
  vive,
  geralmente, 
  em bandos.

  Nada mais solitário
  que o homem.

Os Imigrantes

  A arquitetura
  limpa
  desta cidade
  em contraste
  com a algaravia
  de membros
  tripas 
  e cabelos em cinza
  dos seus habitantes
  lembra que nós
  (os outros)
  não passamos de palavras.
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Sobre uma capa de WOMEN de Charles Bukowski 
  
    
  Sapato apertado (ambos), “pés em chamas”. 
  Ela se agacha do jeito delas 
  para um exame frívolo das tirinhas, 
  e de repente é o ser mais lindo do mundo. 
  
  Bunda, braços, pernas ocupam metade da capa, 
  descartada a cabeça. 
  
  Na outra metade, abaixo, espetam o W e o N: 
  o desconforto e o custo acarinhados. 
  Descansa sobre O M E . 
  
  Capas e mulheres são irredutíveis à linguagem. 

Para uma vida

  O poeta de São Luís escreveu
  “Para uma vida de merda
  nasci em 1930
  na rua dos Prazeres.”
  
  Que bom poder redizer Para uma vida de merda,
  mesmo não sendo eu o primeiro a fazê-lo;
  quem sabe o segundo ou o quinto, tanto faz.
  Pois há que dizê-lo tanto quanto for preciso.

  Que bom poder-me revoltar num comício dentro da minha alma! 
  Gritar sonorosamente: “— La misère d’être né!” 
  “ —P’ai de mim que nasci!”

  Então, para uma vida de merda
  nasci em 1955, em Salvador, 
  sem dentes, sem unhas, 
  hálito somente.

  O solo pouco importa.
  O importante mesmo é cuspir no conformíssimo “—C’est la vie.”



chimento de pena de ganso e 
motivos orientais

sutiã aos seis
de oncinha, no seio 
esquerdo
e motivo surfistinha
no direito 

sutiã aos seis
pra bela adormecida
não dormir
pra cinderela trair seu 
príncipe encantado

sutiã aos seis
pra sininho seduzir
peter pan
pra chapeuzinho vermelho 
comer o lobo mau

sutiã aos seis
pra alice no país
das maravilhas

sutiã aos seis
pra acabar de vez com
a infância eterna 

sutiã aos seis 
pra atingir a inalcançável 
mãe antes da mãe
o amor perdido entre
a batida do coração e
a alma que rasteja

sutiãs aos seis 
à venda em lojas de 

departamento, 
butiques infantis e farmácias 
de plantão

sutiã aos seis
das oito às dezoito
em sites, blogs e facebook

sutiã aos seis
pra jogar a flor do desejo no 
jardim da estupidez
sutiã aos seis
o primeiro a gente nunca 
esquece

sutiã aos seis
pra branca de neve quebrar 
o espelho da bruxa
pra emília
pra amélia que era mulher 
de verdade

sutiã  aos seis
pra nossa senhora
aqui e agora
ave maria cheia de graça
o senhor esteja convosco 
bendita sois vós entre
as mulheres

sutiã aos seis
menarca aos sete
virgindade já era aos oito
coito anal aos dez
menopausa aos
vinte seis
alzheimmer aos
trinta e seis 
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te atreve aos sonhos
ou um slogan vai te dar uma rasteira
(árvores são suas raízes
vento é o vento)

confia no coração
se o mar pegar fogo
(e vive pelo amor
mesmo na contramão das estrelas)

honra o passado
recebe o futuro
(e dança até a morte
cair fora da festa)

esquece o mundo
seus heróis ou vilões
(pois deus curte as meninas
o amanhã e a terra)
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Estou tentando começar o incêndio. Vamos 
encarar os fatos: nada acontece até que alguém o 
escreva.

*
Posso ler as mentes dos meus inimigos na TV. 
Cheiro de milhares de anos de roupas por lavar 
e gente dentro de quartos fechados. Esta chuva 
lenta e rala sobre nós murmura contra a vida seu 
murmúrio magro. 

*
Encontro dois anjos nus. Eles dizem que é o seu 
primeiro voo. Tento serrá-los ao meio. Gritos. 
Multidão de murmúrios segurando suas mãos 
mutiladas.

sonhos do livro dos sonhos
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Sou o prisioneiro de uma doença secular quando 
alguém me fala sobre o ofício de Deus. Imagine 
milhares de anos de pesar, assistindo à morte da 
sua própria imagem e semelhança.

*
Um moleque de uns doze anos aponta uma arma 
de plástico pra mim e diz Quero ser seu amigo.

*
Estou sentado aqui há vários dias e a tristeza. 
Restos de perigo, corações borrados. Poeira de 
velhos planos. Ah, tristeza, seremos todos flores 
plásticas nos prostíbulos.

*
Há dias o mesmo quarto nos meus sonhos. 
Pequeno e sem mobília, meu pesadelo. Nenhuma 
pintura sobre o branco imundo das paredes. Chão 
de madeira manchada. No fim do quarto há uma 
janela entreaberta. Dela vejo outras janelas e as 
ruas manchadas de cinza. Penso em pular. Hesito. 
Cor nenhuma, nada além dessa matéria oca. Pulo, 
afinal. Morro ao cair. Pra que tanta pressa pra ir a 
lugar algum?



UmA ALmA APERfEIçOADA é UmA ARmA.
é NIssO qUE sE APóIA TODA A EsPIRITUALIDADE HUmANA.
A mELHOR cOIsA qUE PODEmOs NOs TORNAR é UmA bOmbA.
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UmA ALmA APERfEIçOADA é UmA ARmA.
é NIssO qUE sE APóIA TODA A EsPIRITUALIDADE HUmANA.
A mELHOR cOIsA qUE PODEmOs NOs TORNAR é UmA bOmbA.



Riscos de luz prateada cortam as nuvens negras 
na tempestade. Vejo um barco a certa distância, 
visível num instante e coberto por um véu de 
chuva noutro. Nada disso aconteceu, ou aconteceu 
ao mesmo tempo em que relógios, refeições, 
nomes em livros de visita e o dia de amanhã. Não 
se vê nada além da ilusão do presente. A pintura 
de um barco, a pintura do oceano, a tripulação 
fantasma atravessando o movimento de relógios, 
refeições, nomes em livros de visita, homens 
simples como o tamanho de seus prazeres. Não 
há segurança junto aos crocodilos. Eu trago álcool 
pra fortificar o vinho. Todos eles me odeiam 
como me odeiam todos os cães, com ódio ancião. 
Vejo visagens na parede. Pedra arredondada sob 
a árvore. Acampamento beduíno em tecnicolor, 
luzes roxas, vermelhas e amarelas. Recortes de 
papel preenchem o quarto vazio. Somos vozes 
inumanas no céu-tornado. Enfeites feitos de 
estrelas recortadas. Um vento eterno preenche o 
quarto vazio.
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O planeta está vazio. Declaro a mim mesmo 
Diretor de Polícia e Contra-Inteligência contra 
CIA, KGB, Máfia, Vaticano, Islã, Capitalismo 
Corporativo, os Ingleses e a Moral Majoritária. 
Escritores são sinal de má sorte. Sem problemas, 
não há histórias. Tudo o que faço é feito contra 
aqueles que por estupidez ou condicionamento 
são levados a explodir o planeta ou torná-lo 
inabitável. Como os publicitários. Me interesso 
pela manipulação de palavras e imagens pelo que 
isso tem de possibilidade de transformação da 
consciência, não pra que alguém se sinta motivado 
a comprar um carro novo.
*
Estou na lista dos indesejados de cada 
departamento de imigração dessa galáxia. O que 
você chama de história da humanidade é só a 
história do meu plano de fuga.
*
Sou apenas um agente secreto de outro planeta, 
e o problema é que não sei por que me enviaram, 
me esqueci da maldita mensagem. Olhe pra meu 
rosto: meu nome é Poderia Ter Sido. Também me 
chamam Não Mais, Tarde Demais e Adeus.

sonhos do livro dos sonhos
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Família

sempre fomos poucos
três mulheres e um homem
os rituais em torno da mesa
tinham como imagem respeitosa
restinhos de comida
que a mãe deixava cair
pelos cantos dos lábios
o movimento concentrava
um aprendizado insuspeito
de pertencimento
para bem depois se tornar
um desenho arqueológico da ausência
o homem cresceu solitário
passando máquina zero na cabeça
para ampliar a sozinhez
e assim como os xavantes
comunicar a saudade
as mulheres bordaram no tempo
duas cadeiras a menos



Kopenhagen
 

  é difícil prever
 quando a vida vai se abrir
 e acender um palito de fósforo
 na curvatura da tua solidão
 como um segredo
 que ao invés de ser guardado
 dentro de uma árvore
 é despejado sobre quem existe no teu silêncio
 a mão do invisível é uma língua de gato
 que passeia pelos olhos
 e move dentro os escuros
 e como uma caixa de chocolate e um filme
 que se ganha de presente
 pode muito bem ser um convite
 para povoá-los
 os escuros
 em segredo

Metrô
 

a menina dança
solitária na estação

uma espécie de coreografia
da vida interior

estamos no subterrâneo
as pessoas educadamente frias

trocam sorrisos e sussurram entre si
nada que ultrapasse os 16º

lá em cima
tudo está parado

a Rebouças e a Consolação
são noivas que se atrasam
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Aeroporto de Guarulhos
 

ela me deixou
um cachecol verde
com um cheirinho
que lembrava
dois bonecos de cera
parados no tempo
movi os olhos
como quem come
uma maçã
no escurinho do cinema
a lágrima
que brincava invisível
antecipou a primavera
nos despedimos
como quem rouba
o lençol um do outro
no meio da noite

Documento Invisível

uma carta nas mãos
quando se atravessa 
o cemitério da consolação
pode bem ser uma prece
aos esquecidos de uma vida inteira

ainda mais
quando deixamos pra trás
os invisíveis do corredor rebouças
agarrados
aos poucos objetos civilizatórios
que lhes restam
um carrinho de supermercado vazio
e uma revista Isto é Gente



Outdoor

recupero a vida
na caixa de entrada do celular
mas percebo que os chinelos

debaixo da cama ficaram de fora
utilizo a passagem subterrânea da Consolação

como quem brinca de esconde-esconde
para nunca mais ser achado

retorno à velocidade das coisas
como uma máquina de lavar

abandonada na porta do cemitério
respeito muito as pessoas

que lidam mal consigo mesmas
pois tocam a origem e o fim da vida

o tempo inteiro
um dia os arqueólogos se debruçarão

sobre a memória de um domingo
e assistirão crianças bicicletas

cachorros homens e mulheres
se divertindo numa sessão de cinema 5D

e verão por trás dos óculos escuros
um Caps Lock pedido de socorro
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Sol

o sol não visita
as meninas
do largo da batata
as pernas
são palmeiras imperiais
de onde ainda se avista
os caetés
devorando
o bispo sardinha
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conversa com o carteiro

tem dias que me 
perco e 
peço que não

seja isso 
só
uma questão de endereço

entre mudo e 
midas
de riso engatilhado

à beira de um chiste de 
um
salmo

(ou à beira
de um 
bocejo) é 

com o que não vejo
que 
me salvo

primeiro ensaio depois do último

a mesa. a máquina ligada. o teto.
o fio branco. o fio preto. a porta.
do cigarro as cinzas sobre a horta.
o copo d’água seco. o reflexo.

um livro depois outro. prateleiras.
cadernos anotados. pouco sobra.
dedos. mãos. eis um braço e quase goza
quieto sobre o braço da cadeira.

a perna. a câimbra. o corpo todo restos.
um resto de café manchando a hora
de dormir. o sono exausto. a beira.

o isqueiro acende apaga. brincadeira.
o peito infla vaza. o pulsar trota.
tudo cheio de horror é manifesto.
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projeto para uma revolução no deserto

 alegria já
se esconde
 bem atrás
do que
 não vejo
e o que ouço
 é esse
oco
 e o que eu
posso é
 esse fosso
que separa
 o sim
do senso

alegria 
 esse silêncio
de paredes
 sem saída
postes
 cegos pelas
ruas
 um isqueiro
e gasolina
 



antes que seja trade

entre isso 
e aquilo
fico com o e

fico com o fio
que liga
início ao fim

com o sem sentido
que assente
sem ter o que

com toda lente
que aumente
o que é sentir

“entre o sim
e o não
existe um vão”

a pedra contra
a vitrine
, o assumpção

entre isso 
e aquilo
fico com o e

e vou somando
o que é som
ao que não
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galope

se é treta ou polícia
não tem conversa

se a régua tem regra
ou vice-versa

se o samba não cessa
quem é

que fecha
a janela
quem é

que expulsa as meninas
dá play na missa

se é festa a preguiça
alguém me impeça
se é véspera desse

tropeço a pressa
se a conta não fecha

quem que
me empresta
um trocado

o que
me resta
(se resta)

é tanto asfalto



Natalino Salgado assumiu a reitoria da UFMA em 
2007, após dez anos à frente do Hospital Universitário, 
que expandiu e ao mesmo tempo enredou numa série 
de práticas clientelistas. Logo no início de sua gestão, 
pressionado pelo MEC e com atraso em relação à 
maioria das outras universidades federais, impôs 
a aceitação das regras do projeto de expansão do 
governo federal (Reuni) sem maiores discussões. E 
se assim começou, assim continuou. Era preciso não 
perder o bonde das verbas e promover as melhorias 
de que a universidade necessitava. Na verdade, estava 
dado o sinal para a sucessão de trapalhadas que 
culminaria numa reportagem do Jornal da Globo 
exibida recentemente, integrando uma série especial 
sobre o ensino superior no país e cujo tema eram 
exemplos de  abandono de instalações.

A cena é impagável: o repórter Rodrigo Alvarez 
está diante do Laboratório de Tecnologia Farmacêutica 
(LTF) completamente abandonado, devidamente 
fechado e não podendo ser aberto à reportagem senão 
com a autorização do reitor. Contactado pelo celular, 
ele responde de forma quase inaudível que não acha 
necessário autorizar a entrada, agradece e desliga o 
telefone com o repórter ainda na linha. Este se dirige 
em seguida ao prédio da faculdade de Fármácia, no 
centro da cidade, prédio tombado que está caindo 
aos pedaços (a exemplo de outro, mais exuberante 
e importante, onde funcionava o departamento de 
assuntos culturais) e vai ao Laboratório de Bioquímica 
Clínica, que encontra desativado. Instada a explicar a 
situação, a chefe do departamento fala que são sete 
laboratórios com um orçamento anual de R$ 10 mil! 
Ao final, vemos a palavra do reitor Natalino Salgado, 
o homem que, na intuição certeira do repórter, detém 
as chaves da Universidade Federal do Maranhão. 
Diz exatamente tratar-se de um prédio abandonado 

há quinze anos, com equipamentos enferrujados 
e que não havia necessidade de filmar nada lá, 
principalmente quando existiriam tantos “projetos 
estruturantes” nesta universidade que estava passando 
por “grandes transformações”. Perguntado se não 
achava que a falta dos laboratórios prejudicava a 
formação dos alunos, saiu com esta pérola: “eu não 
tenho nenhum estudo para avaliar as atividades dos 
nossos alunos depois de formados”. É de espantar, 
pois estamos falando de laboratórios para cursos de 
farmácia e bioquímica... poderiam não ser essenciais? 
E o reitor Natalino Salgado é médico, goza de bom 
conceito como nefrologista. A explicação para tal 
disparate parece estar no seu tão propalado “modelo 
de gestão”.

Natalino Salgado não deixou passar oportunidade 
de angariar recursos através da aceitação sem controle 
dos programas de expansão do MEC, prometendo 
dobrar o número de alunos da UFMA num prazo 
muito curto. Tratando das reformas patrimoniais, 
centralizou as importantes decisões da esfera 
acadêmica na Pró-Reitoria de Ensino, que passou a 
distribuir determinações, muitas vezes por cima de suas 
atribuições estatutárias, lá colocando um professor 
alheio aos quadros desta ou de outra universidade, 
no melhor estilo “cargo de confiança”. Paralelamente 
foram se esvaziando os conselhos universitários, de 
maneira que decisões de suma importância como a 
definição dos horários e do planejamento acadêmico 
quase foram alterados drasticamente de uma canetada, 
este último implicando em grande perda para as 
atividades de pesquisa. Já vimos este filme inúmeras 
vezes, um círculo restrito de professores burocratas 
transforma tudo em números e gráficos, trata a 
universidade como se fosse uma coisa só, desconhece 
seus problemas e nem quer ouvir as unidades, acha que 
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tem um modelo ideal, que, no caso, é apenas tentar se 
ajustar de qualquer forma às metas acordadas com o 
MEC.

Nestes anos, tornou-se visível que muitas verbas 
apareceram. Os recursos captados vão a mais de        
R$ 200 milhões. Sem saber de detalhes dos números, 
os olhos não param de perguntar como eles foram 
utilizados, quando vemos várias obras interminadas, 
algumas se arrastando há dois anos e outras claramente 
escandalosas, compreensíveis apenas dentro de uma 
visão da instituição como empresa, onde, como diz o 
velho ditado, a propaganda é a alma do negócio. 

No final de 2008, ano em que os recursos do Reuni 
começaram a chegar, estava na abertura do Encontro 
Humanístico, naquela ocasião com a presença do 
professor Paulo Arantes, quando ouvimos estupefatos 
o magnífico reitor anunciar em seu discurso uma 
reforma dos banheiros do CCH, para aplauso da 
galera. Parecia um político em palanque de interior 
anunciando obras. Aquela cena dizia muito sobre o 
estilo em questão. A tal reforma atravessaria mais de 
um ano em execução e este seria o padrão comum. 
Elenco apenas aquelas com que deparo no cotidiano: 
a construção de um prédio pequeno destinado à pós-
graduação das ciências humanas se arrastou durante 
anos; a reforma de banheiros do CCSo, já entrando 
no terceiro semestre; a incrível obra de antiengenharia 
que é a construção das rampas de acessibilidade no 
mesmo prédio, que também já está pelo terceiro 
semestre, e torna o prédio ainda mais quente 
quando talvez fosse mais barato instalar um elevador 
exclusivamente para este fim; a obra do pórtico de 
entrada, licitada no valor de 400 e poucos mil para 
entrega em três meses, já estando com pelo menos 
o dobro, além de todo o plano viário, pois parece 
que saíram arrebentando tudo ao mesmo tempo sem 
nenhum planejamento. Algo de importância óbvia 
para o funcionamento diário de uma instituição onde 
se movimentam milhares de pessoas é tratado com 
um simples “desculpem os transtornos” e pelo visto 
vai atravessar o semestre. O prédio Paulo Freire foi 
“inaugurado” com festa e presença do ministro, 
mas ainda está daquele jeito. Prédio que, diga-se, 
é a expressão da devastação ambiental promovida 
sem pena pela Prefeitura de Campus nestes anos. 

É coisa feita sem nenhuma perspectiva ambiental 
mais ampla, e que só fica bem mesmo nas imagens 
caprichadas das maquetes. O centro de convenções, a 
TV universitária, a concha acústica, a nova biblioteca 
central, a biblioteca setorial do CCH, o auditório 
central, a fábrica Santa Amélia, todas são obras que 
caminham muito fora dos prazos. Longe de ser um 
bom administrador, Natalino Salgado parece ser um 
mau gerenciador de recursos. A gastança, promovida 
principalmente através da Fundação Josué Montelo, 
com certeza não resiste a uma auditoria.

Atento ao que interessa nestes tempos de 
propaganda e espetáculo, o reitor tratou logo de 
ampliar a assessoria de comunicação da universidade, 
a ASCOM, transformando-a em autêntica agência 
de publicidade de sua gestão. E passamos a receber 
um jornal com vinte páginas, de que ele se orgulha 
da tiragem aos milhares, cheio de matérias falando 
de maravilhas, projetos em andamento e do mundo 
novo a vir, repleto também de fotos do reitor em 
setores e ocasiões diferentes. Existia ali clara obsessão 
com a construção de uma imagem de inovação e 
empreendedorismo. Recebemos mesmo um kit 
com dvd mostrando a UFMA como verdadeira 
potência rumo à excelência, um delírio só. Nos 
números, jogados em comparações soltas, parece 
interessante, mas na realidade cotidiana é outra coisa. 
Aí as instalações são inadequadas, os professores 
insuficientes, a biblioteca é muito ruim, as salas de aula 
quentes e desconfortáveis, as salas de projeção foram 
desativadas, laboratórios sucateados ou fechados, os 
terminais de computadores seguem insuficientes, não 
há espaços de convívio, tudo continua feio e destruído. 
Exemplos de compras mal feitas e desperdício 
existem aos montes, mas vou ficar com as centenas de 
bebedouros recentemente adquiridos com a voltagem 
imprópria.

Academicamente, a expansão a toque de caixa 
vem criando problemas e gargalos nos cursos, muitas 
vezes surpreendidos com decisões tomadas à revelia 
dos colegiados pela poderosa Proen, tendo que 
operar malabarismos, já cada vez mais difíceis de 
disfarçar, quando o número de disciplinas sem oferta 
aumenta e logo vai estourar. No departamento de 
sociologia e antropologia, por exemplo, que atende 
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toda a universidade, foram cerca de trinta disciplinas 
sem condições de oferta no semestre em curso. Em 
dois ou três semestres a situação ficará insustentável. 
Os Centros continuarão anêmicos e quase sem 
função, como quer a reitoria e parecem concordar os 
respectivos diretores, que agem como se não tivessem 
sido eleitos e sim nomeados pelo reitor. Concordam 
com tudo e mais alguma coisa, não articulam os cursos 
e vão apenas tocando o expediente. A investida final 
é sobre os departamentos, que perderão qualquer 
autonomia na definição de suas atividades, ou 
deixarão mesmo de existir, o que já está em vias de 
ser sacramentado. A expansão da pós-graduação, por 
sua vez, é feita aos trancos, sem acomodações, com 
estrutura improvisada e, principalmente, de forma 
muito isolada, é cada qual por si. Em vez de tentar 
modificar nossas arcaicas instâncias de decisões no 
sentido de abrir para a própria comunidade a gestão 
da universidade, tomou-se decididamente o rumo 
inverso de concentrar decisões, esvaziar colegiados, 
uniformizar procedimentos, desconhecendo a 
realidade efetiva dos diferentes centros. Neste sentido, 
o “novo marco legal” de que falam desenha uma 
centralização ainda maior e totalmente contrária aos 
requisitos de diversificação, autonomia e participação, 
tornadas apenas palavras constantes nos outdoors.

Por fim, para deixar claro que não convive bem 
com crítica e opiniões incômodas, o reitor tratou de 
cooptar o Diretório Central dos Estudantes, com 
pleno êxito, sendo triste ver um antigo espaço de lutas 
servindo de agência da reitoria, e chegou a articular 
uma chapa para tomar a diretoria da Associação de 
Professores, quase obtendo sucesso na empreitada. Foi 
por inciativa desta última, aliás, através de ação junto 
ao ministério público, que finalmente tivemos no início 
deste semestre as eleições para diretores de centro e 
chefes de departamento adiadas sem justificativa há 
quase um ano. Agiu de forma contrária, célere, quanto 
à consulta para reitor, processo atropelado com prazo 
exíguo para registro de candidaturas e poucos dias 
para campanha. Acima de tudo, era preciso impedir 
qualquer discussão. Assim, Natalino Salgado seguia 
em céu de brigadeiro, atropelando tudo, distribuindo 
em mala direta um luxuoso folder de sua candidatura, 
papel couche com várias fotos (tudo do que ainda 

será...) e gráficos, com a propaganda da “gestão de 
qualidade comprovada”, até a citada reportagem que 
o pegou no contrapé.

Enquanto se propõe a gastar meio milhão num 
pórtico, construir um centro de convenções com 
auditório de quatro mil lugares e outras prioridades, a 
reitoria deixa laboratórios e bibliotecas, departamentos 
e centros à mingua. Se o repórter fosse olhar as tais 
obras estruturantes encontraria a situação descrita 
de várias obras inconclusas e sempre com poucos 
trabalhadores à vista. Tudo fruto de uma forma de 
gestão que é a própria irracionalidade administrativa.  
Tal como os políticos, o reitor gosta de atender 
a pedidos, não trabalha com descentralização de 
decisões e de recursos, agindo efetivamente como “o 
homem que detém as chaves da UFMA”. 

Duas candidaturas oposicionistas se apresentaram 
contra essa situação. A professora Cláudia Durans, 
do departamento de Serviço Social, e a professora 
Sirliane, do departamento de Enfermagem. O nome 
da professora Sirliane foi uma surpresa agradável, pelo 
acerto das bandeiras de campanha: Gestão Pública, 
Democrática e Transparente, exatamente tudo o que 
Natalino Salgado não faz, e por sinalizar novamente, 
apesar do tempo exíguo e da articulação menor, algo 
que a candidatura do professor Chico Gonçalves há 
quatro anos trouxe, a esperança de que os professores, 
alunos e funcionários desta universidade percebam 
um dia que podem caminhar fora da canga imposta 
por círculos que vivem anos a fio trancados nas esferas 
da administração superior e pouco sabem do dia a dia 
da universidade, das pessoas que a compõem, de suas 
dificuldades e necessidades. Esses senhores de casaca 
vivem vendendo o faz-de-conta e para isto precisam 
mesmo de muita propaganda. Entretanto, chega uma 
hora que algo de revelador escapa e a realidade fura 
o engodo publicitário. Foi o que aconteceu no caso 
dos laboratórios do curso de farmácia na reportagem 
do Jornal da Globo, que, num lance, pôs a nu a real 
qualidade da gestão do reitor Natalino Salgado.

* A consulta realizou-se em 31 de maio, com a maior abstenção de 
todos os tempos. Como registrou o jornal Vias de Fato, que não 
foge da raia, Natalino Salgado venceu uma eleição sem campanha 
e sem voto - em suma, na truculência e na cara de pau!
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[manifesto pela dilatação dos poros] sem deixar de ser causa, a política no 
maranhão tornou-se o álibi inquestionado de nossa paralisia equatorial, essa 
que se disfarça de sabotagem toda vez que o bicho pega, já que de ilha só se 
corre pra cair na água, e da água é direto p/ a frigideira. os desmandos e 
truculências feudais de nossa vida pública não absolvem este outro embaraço: 
todo mundo sabe que qualquer arremedo de oposição que surge no cenário de 
nossa lambança se reveste invariavelmente do discurso da libertação, sendo 
acompanhado por comícios parecidos c/ procissões, numa repetição infernal 
(porque eterna) das cenas registradas por Glauber Rocha em maranhão 66. 
assim, se nada perdoa nossos caciques, e se nos devem mesmo é o escalpo, não 
é possível que se aguente a ladainha dos nossos esclarecidos artistas, estes 
que votam nas libertações, fazem jingles pras libertações etc., depositando 
nelas a esperança passiva e constrangida da qual só nascem o paternalismo 
e a cirrose. compositores-múmias apodrecendo em homenagens às próprias 
genialidades; bandas disputando no tapa o direito à empáfia, ignorando a 
potência dos projetos coletivos (que dão certo no norte, no centro-oeste, no sul, 
no sudeste, no nordeste, e onde é que estamos mesmo?); escritores reféns de 
editais públicos, num masoquismo de edições horrendas presas na poeira eterna 
(porque infernal) dos arquivos; artistas plásticos disfarçados de artesanato, 
numa tentativa até que esperta de vender alguma coisa; nosso cinema de um 
homem só. nas imutáveis mesas de plástico da Praia Grande, todas essas coisas 
são postas na conta da política, que se por um lado não pode ser desculpada, 
por outro já provou que não vai pagar, otário é quem espera, quem não toma à 
força. diante disto, as saídas encontradas por nossas melhores cabeças são 1) a 
reclamação dos mártires e/ou incompreendidos, arvorados na mais cínica teoria 
da conspiração ou 2) o êxodo cultural dos que vêm visitar as famílias nas férias 
e, nas imutáveis mesas de plástico da Praia Grande, reclamam das mesmas 
coisas, acrescida a imodéstia dos aliviados. diante da reiterada ineficácia de 
ambos os procedimentos, propomos como alternativas 1) o suicídio em massa 
de todos os artistas (local a definir), de modo a que consigam finalmente 
expressar suas individualidades ou 2) o homicídio, ou seja, a criação, ou seja:


