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Essa é a terceira edição do Jornal Dois Marte-
los de 2019.

No Acontece no CMR, fique em dia com todos 
os eventos e projetos realizados nesses últimos 
meses, incluindo o Regando Sonhos, a Roda de 
Conversa política e eventos de lazer.

Na seção de Entretenimento, você poderá ler 
uma breve análise sobre Akira, um dos mangás 
mais clássicos e influentes de todos os tempos, 
origem também de um dos filmes animados mais 
aclamados da indústria de animação.

Contamos com uma seção de Política e Eco-
nomia na qual é discutido um assunto atual da 
economia brasileira, o que ela significa e o que 
ela representa para o futuro.

Finalmente, nesta edição especialmente cultu-
ral, contamos com uma grande coleção de poesia 
temática da literatura brasileira, além de algumas 
obras escritas pelos próprios alunos do CMR.

Temos textos sobre tudo isso, e muito mais!
Fiquem por dentro e aproveitem essa edição 

que foi preparada com muito carinho para vocês!
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Desde a última edição 
do nosso querido jornal 
Dois Martelos, muita coi-
sa envolvendo o centri-
nho mais amado do Brasil 
aconteceu!

PoliOdonto
A mais nova festa da USP  

"PoliOdonto" rolou no dia 14 
de setembro! O CMR a orga-
nizou junto com outras quatro 
entidades: CAEP, CEC, CAM e a 
Atlética da Odonto USP! Com a 
temática de tenda no estilo In-
terusp e Tusca, em um sábado 
a tarde ensolarado no Campo 
de Marte, a PoliOdonto atraiu 
por ser uma festa diferente do 
modelo Poli usual, mantendo 
um ótimo nível de atrações. A 
edição do ano que vem prome-
te grandes surpresas! 

Roda de Conversa:
Future-se

No dia 03 de outubro or-
ganizamos, em frente ao CMR, 
uma roda de conversa sobre o 
projeto "Future-se", proposto 
pelo Ministério da Educação 
(atualmente sob responsabi-
lidade do ministro Abraham 
Weintraub), o qual propõe pro-
mover, por meio da participa-
ção da iniciativa privada, uma 
maior autonomia financeira nas 
universidades públicas. Conta-
mos com a participação de di-
versos alunos, tanto do curso 
Engenharia de Materiais e Me-
talurgia, quanto de Engenharia 
de Minas, incluindo também a 
presença do professor do PMI 
Giorgio Francesco Cesare de 
Tomi. 

Eleição para a Diretoria de 
2020 do CMR 

A eleição para a nova dire-
toria do Centro Moraes Rêgo 
aconteceu dia 15 de outubro! A 
chapa eleita foi a "Chapa Tuba", 
composta por Camila Diniz 
(presidente), Gustavo Machado 
(vice-presidente), Mariana Soa-
res (vice-presidente), Beatriz 
Nassif (tesoureira), Danilo Cho 
(tesoureiro) e André Rosin (se-
cretário). A carta programa da 
chapa pode ser acessada atra-
vés do link: encurtador.com.br/
dinpF

Regando os Sonhos:
Dia das Crianças 

O CMR organizou um dia 
das crianças muito especial 
com o pessoal do projeto da 
capoeira do espaço anexo ao 
nosso no dia 17 de outubro. 
Tivemos a presença do mágico 
Hugo Ferreira, do projeto "Quí-
mica em Ação" do Instituto de 

Química da USP e um escorre-
gador com piscina de bolinhas 
inflável. Oferecemos no even-
to mini-salgados, doces varia-
dos, refrigerantes e sucos para 
reposição de energia entre as 
brincadeiras! Se você se inte-
ressou por esse projeto e não 
conseguiu participar dessa vez, 
em breve divulgaremos mais 
sobre o "Natal Solidário", even-
to de fim de ano que também 
realizamos com as crianças da 
capoeira, no qual coletamos 
cartinhas com pedidos de natal 
e oferecemos para a comunida-
de politécnica a chance de apa-
drinhar crianças comprando as 
cartas por um valor simbólico 
e os presentes pedidos nessas. 
Depois de comprados os pre-
sentes, marcamos um dia para 
entregá-los e brincarmos com 
as crianças! Qualquer dúvida 
fique a vontade para falar pes-
soalmente ou chamar qual-
quer membro da gestão no 
whatsapp ou facebook. 

Roda de conversa sobre o proposto projeto Future-se
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Peruada 2019
É peruada, oba! Dia 18 de 

outubro aconteceu o glorioso 
carnaval fora de época mais 
esperado do ano, que envolve 
não apenas o CMR mas pratica-
mente todos os alunos da USP 
e de outras faculdades de São 
Paulo. Famosa por seu tom po-
lítico, a peruada é uma tradicio-
nal festa de rua na qual todos 
se fantasiam e acompanham 
com muito entusiasmo trios 
elétricos pelas ruas do centro 
de São Paulo. Como de costu-
me, muitos alunos se reuniram 
antes do evento no CMR para 
dar os toques finais em suas 
fantasias e pegar o ônibus 7411 
junto com seus amigos no ter-
minal em frente ao nosso CA 
rumo a uma sexta-feira repleta 
de aventuras!

JoSe 6ª Edição
Mais uma edição de muito 

sucesso do campeonato mais 
adorado de jogos da Poli ocor-
reu nessa última sexta-feira, 25 
de outubro! Com modalidades 
incríveis como sinuca, xadrez, 
pula-pirata, jenga, twister, tru-
co, telma, coup e stop, o JoSe 
chamou a atenção de alunos 
e garantiu a descontração e 
diversão necessária para uma 
semana pós-provas. Lembran-

do que esse evento incrível foi 
todo organizado e pensado 
pelos queridxs bixetes e bixos 
2019!

55ª SEMM
A semana de estudos mais 

antiga do Brasil está chegan-
do! Dos dias 04 a 09 de no-
vembro, a Semana de Estudos 
Mínero-Metalúrgicos e de Ma-
teriais estará acontecendo nos 
departamentos de engenharia 
de materiais e metalurgia e de 

engenharia de minas. Repleta 
de atividades como palestras, 
workshops, visitas técnicas e 
mini-cursos, a SEMM 2019 tra-
rá aos alunos uma maior apro-
ximação com assuntos e em-
presas de suas área de estudo, 
possibilitando além de maiores 
informações e aplicações sobre 
assuntos vistos em sala de aula, 
um networking muito valioso 
com pessoas desse ramo. 

Acompanhe todas as novi-
dades pela página da SEMM no 
facebook:
https://www.facebook.com/

SEMM.USP/ 
Não deixe de participar! 

Camila Diniz
Engenharia de Materiais/

Metalúrgica

Alunos do Química em Ação fazendo sua apresentação 
no evento de Dia das Crianças

Turma do CMR mostrando suas fantasias na Peruada 
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Café com Leitura: Akira

Akira, criado por Katsuhiro 
Otomo, foi lançado na Weekly 
Young Magazine entre os anos 
de 1982 e 1990. Posteriormente 
houve a união de toda a obra, 
por parte da editora Kodansha, 
em 6 volumes que contam com 
300-500 páginas cada.

 Apesar do lançamento 
de um filme, em 1988, o foco 
dessa matéria será o mangá da 
obra. Além do fato do presente 
escritor ter lido todos os 6 vo-
lumes de Akira, o filme conta 
apenas 2/3 da obra original.

 A obra gira em torno do 
estilo cyberpunk, que é uma 
ramificação do estilo de ficção 
científica no qual alta tecnolo-
gia e estilo de vida degradante 

andam de mãos dadas. O ce-
nário é uma cidade de Tokyo, 
agora chamada de Neo-Tokyo, 
destruída após o encerramento 
da Terceira Guerra Mundial.

 Há um aprofundamento, 
dentro da obra, em questões re-
lacionadas a formas de governo 
opressoras, segregação social e 
quebra de tradições presentes 
na época. É possível observar 
características da Guerra Fria 
dentro da obra (principalmente 
no que se refere ao potencial 
bélico) e algumas referências 
à religião xintoísta. A história 
é narrada sob o olhar de um 
narrador onisciente em terceira 
pessoa e o foco central gira em 
torno de um grupo de adoles-
centes.  Fazendo uma análise da 

obra como um todo, foi uma 
experiência bastante diferen-
te dos mangás tais como são 
vistos hoje em dia. É uma obra 
muito mais próxima da realida-
de, apesar dos eventos fictícios, 
e gera reflexões sobre muitos 
dos aspectos políticos e sociais 
atuais. O estilo, bem caracterís-
tico da época, também chama 
bastante a atenção, além dos 
desenhos serem bastante deta-
lhados e bem feitos.

 Talvez não seja uma das 
melhores obras para os entu-
siastas do protagonista que 
luta, evolui poderes e possui 
um grande sonho, mas não dei-
xa a desejar em termos de his-
tória. Também não possui uma 
conclusão com furos a serem 
preenchidos, então é uma obra 
bastante redondinha.

 Aos que nunca leram 
mangás na vida, é uma ótima 
obra para transição entre o es-
tilo de HQs clássicas e o univer-
so japonês.

Alan Borges
Engenharia Metalúrgica e 

de MateriaisIcônico poster da série

Página do mangá ilus-
trando o nível de detalhe da 

arte de Katsuhiro Otomo

4

Entretenimento
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 Todos os setores ga-
nham com isso? Bom, nem 
todos. Investimentos com bai-
xo risco, como deixar dinheiro 
parado em poupanças, tendem 
a dar um lucro muito menor 
ou, até mesmo, prejuízo. Como 
a intenção do governo é que 
o dinheiro esteja se movimen-
tando, deixá-lo parado não é 
uma opção viável e, por isso, 
se torna menos atraente nesse 
momento.

 E voltaremos a ter taxas 
altas após a queda no desem-
prego e o crescimento na eco-
nomia? Segundo economistas, 
não. Apesar de ser previsto um 
crescimento, é dito que a taxa 
se concentrará entre 6% e 7%. 
Além disso, com a reforma da 
previdência e com base em 
todos os movimentos realiza-
dos na economia nacional, a 
previsão é que, em 2020, o PIB 
cresça em 2%.

 Os impactos devem 
demorar algum tempo para 
serem sentidos por nós em sua 
totalidade, mas vale a pena se 
informar a respeito do tema e 
analisar estratégias de gastos 
ou de investimentos para os 
próximos tempos.

Alan Borges
Engenharia Metalúrgica e 

de Materiais

Agora, em 2019, a Selic aca-
ba de atingir a marca de 5,5% 
e a previsão para 2020 é que o 
valor seja de 4,75%. Os valores 
distintos são reflexos de mo-
mentos econômicos e elemen-
tos influenciadores diferentes, 
mas a constante queda marca, 
acima de tudo, o caráter liberal 
do governo vigente (governo 
Bolsonaro).

 Mas qual é o motivo 
para diminuir a taxa? Com base 
nos aspectos já citados, como 
há uma alta taxa de desempre-
go, pouco avanço industrial e 
economia crescendo modes-
tamente, estimular o consumo 
por parte da população é uma 
alternativa para lidar com a 
problemática. Esse fenômeno 
não somente faz com que a 
economia movimente mais 
dinheiro, como também faz 
com que a produção industrial 
avance. Também há a possibi-
lidade de pagamento ou ne-
gociação de dívidas, por parte 
dos consumidores, com meno-
res taxas e maior viabilidade.

 E o que isso tem a ver 
com o aspecto liberal do go-
verno? Como a influência do 
Estado está cada vez menor, 
temos ausência de elementos 
como: incentivos e benefícios 
fiscais, subsídios e implemen-
tação de dinheiro, por parte 
do governo, na economia. A 
alternativa que mais segue 
a linha proposta é, portanto, 
realizar esse estímulo por meio 
das taxas de juros.

O segundo semestre de 
2019 foi marcado por um 
fenômeno incomum na econo-
mia brasileira: a taxa básica de 
juros (Selic) diminuiu a valores 
nunca antes vistos. Mas afinal 
de contas, como isso afetará o 
cenário nacional?

 Para começar, devemos 
falar a respeito do que é a taxa 
Selic. A taxa é uma ferramenta 
utilizada pelo Banco Central 
para conduzir os rumos da 
economia nacional. Pode ser 
modelada de forma a estimular 
ou frear a economia com base 
no período e nas necessidades.

 Atualmente o Brasil é 
acometido pela alta taxa de 
desemprego, um setor indus-
trial operando abaixo de sua 
capacidade máxima, baixa 
inflação e avanço econômico 
raso (o crescimento do PIB está 
avaliado em 1%). Essa série de 
elementos possibilitou que não 
somente a taxa básica de juros 
fosse diminuída, como alcan-
çasse o menor valor de sua 
história (5,5%).

 Para se ter uma ideia, a 
Selic parte de um valor de 45% 
em 1999 (começo do governo 
FHC), decresce para 25% em 
2003 e segue diminuindo até 
2011 (final do governo Lula), 
onde atingiu um valor de 
10,75%. O governo Dilma, en-
tretanto, se encerra com uma 
taxa de 14,25% e, ao final do 
governo Temer, a taxa já atinge 
valores abaixo dos 10%.

 

Queda da Taxa Selic: O que isso representa?
Política e Economia
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Esta coletânea, é importan-
te ressaltar, não trata de poe-
sia erótica, nem burlesca, nem 
satírica, no estrito sentido das 
palavras. Trata de poesia por-
nográfica: daquilo que se refere 
à prostituição, à obscenidade, 
às questões sexuais, em suma, 
de forma chula, baixa e pro-
positadamente grosseira. Se o 
burlesco e o satírico acompa-
nham muitas vezes esse tipo 
de poesia, raramente aí encon-
traremos o que chamamos de 
erótico. A poesia pornográfica 
foi, por motivos óbvios, clan-
destina, anônima e quase sem-
pre atribuída erroneamente. Em 
sua secular produção, chegou 
até nós por uma seleção tem-
poral infinitamente mais severa 
do que a poesia socialmente 
aceita, pelo seu caráter não pu-
blicável e pela sua circulação e 
sobrevivência em manuscritos. 
Tudo o que lerá aqui é rigoro-
samente fiel ao que foi escrito, 
com a exceção óbvia da mo-
dernização ortográfica. O pro-
blema das palavras em desuso 
resolve-se facilmente com a 
consulta ao glossário.

 
Começaremos pelo baia-

no Gregório de Mattos (1636-
1696), maior poeta barroco de 
nossa língua, o fabuloso “Boca 
do Inferno”. Grande em todos 
os gêneros, autor de alguns 
dos mais belos poemas religio-
sos, senhor de um virtuosismo 
formal espantoso, foi insuperá-
vel como satírico.  Não poupa-
va ao governo, à falsa nobreza 
da terra e nem mesmo ao clero. 
Não lhe escaparam os padres 
corruptos, os reinóis e degre-
dados, os mulatos e emboabas, 
os “caramurus”, os arrivistas e 
novos-ricos, toda uma burgue-
sia improvisada e inautêntica, 

exploradora da colônia. Por tais 
motivos, Gregório é considera-
do um poeta rebelde, tornan-
do-se o primeiro brasileiro que 
poderíamos, de certo modo, 
definir como maldito.

 
Seguiremos com Antônio 

Lobo de Carvalho (1730-1787), 
o “Lobo da Madragoa”. É ne-
cessária uma séria reedição das 
obras desse fabuloso poeta 
fescenino, vergonhosamente 
pouco conhecido, e uma inves-
tigação mais acurada em sua 
muito obscura biografia, para 
devolver-lhe a posição a que 
faz jus como um dos maiores 
poetas satíricos e licenciosos da 
língua portuguesa. Nasceu em 
Guimarães, Portugal, de índole 
turbulenta, manteve-se sempre 
solteiro e, a certa altura, teve de 
fugir para Porto, onde viveu.

Depois, Filinto Elísio (1734-
1819), poeta que usufruiu, na 
Portugal da época, de uma 
consideração imensa, para de-
pois quase reduzir-se a figura 
histórica, como a maior parte 
dos poetas árcades. Escolhi por 
causa do tema anticlerical, um 
soneto, com o tema recorrente 
da desenfreada atividade libi-
dinosa do clero da época, fato 
social indiscutivelmente verda-
deiro e onipresente na poesia 
portuguesa setecentista.

 
Em seguida, com Manuel 

Maria Barbosa du Bocage 
(1765-1805), podemos dizer 
que chegamos ao cerne míti-
co da poesia pornográfica em 
nossa língua: aqui ela encon-
tra-se no auge. Com poemas 
heróis-cômicos pornográfi-
cos, nada existe em português 
comparável a “Ribeirada” e a 

“Manteigui”.  Poemas épicos, 
extensos, não publicados aqui, 
cujo efeito hilariante dos versos 
solenemente camonianos e da 
máquina mitológica para tra-
tar dos assuntos mais chulos é 
indescritível. Nos sonetos, Bo-
cage é o mestre absoluto. Em 
quantidade e qualidade, por 
todos os aspectos, fazendo jus 
à fama imortal e duvidosa que 
deixou, domina esta coletânea.

 
Para finalizar, saltaremos no 

tempo para Glauco Mattoso. 
Nascido em São Paulo, no ano 
de 1951, com o nome de Pedro 
José Ferreira da Silva, adotou, 
por humor negro e por sofrer 
de glaucoma, o pseudônimo de 
Glauco Mattoso; homenagem 
confessa a dois baianos geniais: 
Glauber Rocha e Gregório de 
Mattos. Cursou bibliotecono-
mia e letras vernáculas na USP, 
participou da resistência cultu-
ral à ditadura militar através do 
grupo dos "poetas marginais". 
Sonetista exímio, mestre máxi-
mo da escatologia e da copro-
filia em língua portuguesa, já 
escreveu mais de mil poemas 
na magnífica forma fixa, com 
indescritível verve e virtuosismo 
formal.

Gustavo Machado
Engenharia Metalúrgica e 

de Materiais
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Poema 3:

Soneto X
Por Antônio Lobo de Carvalho

Diálogo entre um penitenciário 
freirático e um confessor cas-
murro

A um fradalhão bojudo e rabu-
gento
Seus crimes confessava um 
desgraçado,
E entre eles dizia ter pecado
Com uma santa freira num 
convento:

Grita o frade: ”Não tardem num 
momento
Raios mil, que subvertam tal 
malvado;
Que as esposas de Cristo há 
profanado
No santo asilo seu, sacro apo-
sento!

Ora diga, infeliz, como ousaria
Tal crime confessar, e ações 
tão brutas
A Jesus Cristo, lá no extremo 
dia?”.

Padre, deixemos pois essas dis-
putas;
Se ele me perguntasse, eu lhe 
diria:
Quem vos manda, senhor, ca-
sar com putas?

      Poema 4:

Soneto
Por Filinto Elísio

Cristo morreu há mil e tantos 
anos;
foi descido da cruz, logo enter-
rado:

Poema 2:

A mesma Maria Viegas 
sacode agora o poeta ex-
travagante porque se es-

peidorrava muito
Por Gregório de Mattos

Dizem, que o vosso cu, Cota,
assopra sem zombaria,
que parece artilharia,
quando vem chegando a frota:
parece, que está de aposta
este cu a peidos dar,
porque jamais sem parar
este grão-cu de enche-mão
sem pederneira, ou murrão
está sempre a disparar.

De Cota o seu arcabuz
apontado sempre está,
que entre noite, e dia dá
mais de quinhentos truz-truz:
não achareis muitos cus
tão prontos em peidos dar,
porque jamais sem parar
faz tão grande bateria,
que de noite, nem de dia
pode tal cu descansar.

Cota, esse vosso arcabuz
parece ser encantado,
pois sempre está carregado
disparando tantos truz:
arrenego de tais cus,
porque este foi o primeiro
cu de moça folieiro,
que tivesse tal saída
para tocar toda a vida
por fole de algum ferreiro.

Poema 1:

Necessidades Forçosas da 
Natureza Humana

Por Gregório de Mattos

Descarto-me da tronga, que 
me chupa,
Corro por um conchego todo 
o mapa,
O ar da feia me arrebata a 
capa,
O gadanho da limpa até a 
garupa.

Busco uma freira, que me de-
sentupa
A via, que o desuso às vezes 
tapa,
Topo-a, topando-a todo o 
bolo rapa,
Que as cartas lhe dão sempre 
com chalupa.

Que hei de fazer, se sou de 
boa cepa,
E na hora de ver repleta a 
tripa,
Darei por quem mo vase toda 
Europa?

Amigo, quem se alimpa da 
carepa,
Ou sofre uma muchacha, que 
o dissipa,
Ou faz da mão sua cachopa.

Gregório de Matos
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      Poema 7:

Soneto da
Amada Gabada

Por Manuel Maria Barbosa du Bo-
cage

Se tu visses, Josino, a minha 
amada,
Havias de louvar o meu bom 
gosto;
Pois seu nevado, rubicundo 
rosto,
Às mais formosas não inveja 
nada:

Na sua boca Vénus faz morada:
Nos olhos Cupido as setas pos-
to;
Nas mamas faz Lascívia o seu 
encosto,
Nela enfim tudo encanta, tudo 
agrada:

Se a Ásia visse coisa tão bonita
Talvez lhe levantasse algum 
pagode
A gente, que na foda se exer-
cita!

Beleza mais completa haver 
não pode:
Pois mesmo o cono seu, quan-
do palpita,
Parece estar dizendo: "Fode, 
fode!"

Senão para foder com liberda-
de?
Fodam-se, pois, casadas e sol-
teiras,
E seja isto já; que é curta a ida-
de,
E as horas do prazer voam li-
geiras.

      Poema 6:

Soneto Ascoroso
Por Manuel Maria Barbosa du Bo-
cage

Piolhos cria o cabelo mais dou-
rado;
Branca remela o olho mais vis-
toso;
Pelo nariz do rosto mais for-
moso
O monco se divisa pendurado:
 
Pela boca do rosto mais corado
Hálito sai, às vezes bem asco-
roso;
A mais nevada mão sempre é 
forçoso
Que de sua dona o cu tenha 
tocado:
 
Ao pé dele a melhor natura 
mora,
Que deitando no mês podre 
gordura,
Fétido mijo lança a qualquer 
hora.
 
Caga o cu mais alvo merda 
pura:
Pois se é isto o que tanto se 
namora,
Em ti, mijo, em ti cago, oh for-
mosura!

mas até aqui de pedir não têm 
cessado
para o sepulcro dele os francis-
canos.
Tornou Cristo a surgir entre os 
humanos,
subiu da terra aos céus, lá está 
sentado,
e ainda à saúde dele sepultado,
bebem (o saco o paga) estes 
maganos.
E cuida quem lhes dá a sua es-
mola,
que eles a gastam em função 
tão pia?
Quanto vos enganais; oh gente 
tola!
O altar-mor com dois cotos se 
alumia;
e o frade com a puta que o 
consola,
gasta de noite o que lhe dais 
de dia.

      Poema 5:

Soneto XVII
Por Manuel Maria Barbosa du Bo-
cage

Dizem que o rei cruel de Aver-
no imundo
Tem entre as pernas caralhaz 
lanceta,
Para meter do cu na aberta 
greta
A quem não foder bem cá nes-
se mundo:
Tremei, humanos, deste mal 
profundo,
Deixai essas lições, sabida peta,
Foda-se a salvo, coma-se a pu-
nheta;
Este o prazer da vida mais ju-
cundo.
Se pois guardar devemos cas-
tidade,
Para que nos deu Deus porras 
leiteiras,

Manuel Maria Barbosa du 
Bocage
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      Poema 8:

Não lamentes, oh Nise, o 
teu estado

Por Manuel Maria Barbosa du Bo-
cage

Não lamentes, oh Nise, o teu 
estado;
Puta tem sido muita gente 
boa;
Putíssimas fidalgas tem Lisboa,
Milhões de vezes putas têm 
reinado:

Dido foi puta, e puta d'um sol-
dado:
Cleópatra por puta alcança a 
c'roa;
Tu, Lucrécia, com toda a tua 
proa,
O teu cono não passa por hon-
rado:

Essa da Rússia imperatriz fa-
mosa,
Que inda há pouco morreu 
(diz a Gazeta)
Entre mil porras expirou vaido-
sa:

Todas no mundo dão a sua 
greta:
Não fiques pois, oh Nise, du-
vidosa
Que isto de virgo e honra é 
tudo peta

      Poema 9:

Soneto 138 onanista
Por Glauco Mattoso

Na bronha, posso tudo que 
quiser.
Sou xeique, sou califa, sou sul-
tão.
No meu harém não falta ocu-
pação:
Para cada artelho tenho uma 
mulher.

Punheta diuturna é o meu mis-
ter
Insone, na diurna escuridão.
Mas nunca me masturbo com 
a mão:
De bruços, vou no embalo até 
onde der.

Ó gueixas, odaliscas, felatrizes!
Desejo vocês todas aos meus 
pés,
Chupando-me e se dando por 
felizes!

Em cócegas, massagens, cafu-
nés,
Já se especializaram. Mas, atri-
zes,
São frígidas, fingidas, todas 
dez...

      Poema 10:

Soneto 307 punheteiro
Por Glauco Mattoso

Se “circle jerk” é roda de pu-
nheta,
Já fica desde logo demonstra-
do:
Brinquedo de guri não é qua-
drado.
A mente de um adulto é que é 
careta.

Pensando nos peitinhos, na 
buceta,
Mas vendo os coleguinhas lado 
a lado,
Libido de menino é complica-
do:
Bedelho mete em tudo, esse 
xereta!

Pentelho inda não tem, e já 
maneja
Com toda a habilidade seu ca-
cete,
Expondo a cabecinha de cereja.

Lembrar do pirulito e do sorve-
te
É quase que automático. Fra-
queja
Um deles, e na turma faz bo-
quete.

Glossário
Cono: o mesmo que cona, 

genitália feminina.
Cu: nos poemas portugue-

ses, significa geralmente bun-
da. Para ânus usa-se mais co-
mumente sesso.

Magano: malandro, velhaco, 
folgazão.

Murrão: morrão, pavio que 
se acendia para disparar ca-
nhões e outras armas de fogo.
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Glauco Mattoso
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der seus chocolates. Eu, no meu 
destino. (destino?)

   Quinze minutos.
   Ainda sem trocados.

Gustavo Balena
Engenharia de Minas

Estados da Alma

Ao amanhecer da alvorada,
quando surgem os primeiros
raios da aurora.
Vejo o orvalho da flor,
transparecer minha alma.

Mas como tudo que acontece,
o tempo passa
e está beleza efêmera,
logo estará morta.

A morte é o único caminho
que resta,
e isso nem o tempo contesta.

Por que então temer,
o incontestável,
Se a morte é só 
mais um estado.

Cristhian Dias
Engenharia de Minas

passageiros, anunciando seu 
produto: chocolate. Não tinha 
trocados.

   Brás.
   A moça parcialmente sem 

visão pedia esmolas novamen-
te. Não tinha trocados. Antes 
eu tivesse. Ela teria parte deles, 
e eu teria meu chocolate.

   Outubro, 2018. Ano de 
eleição...ano do meu vestibular. 
Pensamento incessante. Uma 
certeza: meus filhos estudarão 
sobre esse processo eleitoral na 
escola...meus netos também...

   Pedro II.
   Desço na próxima...a cida-

de também. O contínuo pro-
blema da extensão diminuta do 
metrô... Notei que a moça não 
estava mais no trem. Coitada...
pena que eu não tinha troca-
dos. 

   — Olha o chocolate! Era 
dois, agora é um!

   Por que é proibido vender 
no vagão? Não sei...droga...se 
eu tivesse trocados... Ah, se eu 
tivesse...

   Sé.
   Multidão. Ainda estamos 

no século XXI, a menina, por 
mim, completamente esqueci-
da, a cidade plenamente fluida, 
e malha metroviária ainda pe-
quena. Vestibular, eleições... A 
moça parcialmente cega, sem 
comida para seus filhos. O ven-
dedor correndo para não per-

Metrô, gente e São Paulo

São Paulo. Densa, diversa, 
plural. Mas singular.

   Carrão. Século XXI, sábado, 
nublado.

   Fecham-se as portas. Não 
me recordo, ao certo, de meu 
destino. No segundo vagão. 
Não havia lugares disponíveis 
para me sentar. Percebo a pre-
sença de uma senhora. Carente, 
apresentava certa deficiência 
visual. Pedia esmolas para que 
pudesse cuidar de seus filhos, e 
de si mesma.

   Tatuapé.
   O trem se alinha à plata-

forma. Percebo uma menina 
sentada no banco da estação. 
Vestido rosê, colar prateado. 
Olhou, olhei. Disfarcei. Portas 
cerradas. A esqueci. Me esque-
ceu.

   Belém.
   São Paulo está fluida. A 

modernidade flui. [Aderir-nos-
-emos à fluidez?] Mudando de 
assunto...como o metrô é lota-
do... O governo já devia ter am-
pliado a rede há muito tempo 
atrás...contas bancárias cheias. 
Os trens também.

   Bresser-Mooca.
   Tem Mooca só no nome. 

Impossível ser mais distan-
te. Nesta estação, entra um 
ambulante, que entretém os 

Poesia e prosa escrita pelos nossos alunos
Literatura

Pista 2: A morte do steve naturalista foi a principal porta de entrada para outras situações
Pista 1: Estou na comemoração do 9 de nome santo

Caça ao Rêgo
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EQUIPE DOIS MARTELOS
Venha escrever para o Jornal Dois Martelos conosco!

Se você gosta de escrever sobre qualquer assunto, gos-
taria de compartilhar algum artigo acadêmico, história 
ou poesia, ou apenas quiser escrever para praticar sua 
redação, entre em contato com a equipe do Dois Mar-
telos ou qualquer membro gestão do CMR e venha nos 
ajudar na realização do Jornal!
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Gustavo, leitor assíduo e escri-
tor recorrente do Jornal Dois Mar-
telos, deleitando-se em leitura 
numa amena tarde de quinta-feira.

Equipe do Jornal:
André "Pestana" Rosin    (27) 998482512
Sher Figueiredo           (11) 998228383


