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      Bagé, março de 2021 

  

 Prezada comunidade,  

 Nós, equipe da Pró-reitoria de Extensão e Cultura - PROEXT, acreditamos que a 

integração da Pró-reitoria com a comunidade (acadêmica e externa) é essencial para o 

pleno desenvolvimento das ações extensionistas na Unipampa e, para isso, é necessário 

que todos(as) conheçam a PROEXT e suas ações. 

 Com intuito de tornar públicas todas as ações da Pró-reitoria de Extensão 

confeccionamos este relatório de prestação de contas, referente ao ano de 2020. 

 Aproveitamos para saudar toda comunidade acadêmica pelo comportamento 

exemplar no enfrentamento da pandemia de COVID-19. 

 A extensão que tanto nos une, em 2020 teve que ser realizada a distância, mas 

esperamos que ainda em 2021 tenhamos vacina para todos(as) e segurança para o 

retorno às atividades presenciais. 

 Saudações extensionistas, 

 

 

Equipe PROEXT 
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1. ESTRUTURA DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA 

1.1 Gabinete do Pró-reitor: 

 - Pró-reitor: Prof. Dr. Paulo Rodinei Soares Lopes 

 - Pró-reitor adjunto: Prof. Dr. Franck Maciel Peçanha 

 - Secretária: Ketleen Grala 

 

1.2 Divisão de Educação e Desenvolvimento Social: 

 - Coordenadora: MSc. Daniela Oliveira Lopes  

              - Pedagoga: Drª. Rubya Mara Munhóz de Andrade  

 

1.3 Divisão de Cultura: 

 - Coordenador: Mauro Ricardo Lemos 

 - Produtora Cultural: Msc. Helyna Dewes 

 - Auxiliar de Administração: Núbia Siqueira 

 

1.4 Divisão de Fomento às Ações de Extensão: 

 - Coordenadora: Letícia da Silva Jacobsen 

 - Assistentes em Administração: Bruna Martins Rosa 

                                                                     Caroline Lopes Fagundes 

                                                                 Cassio Araújo Fantinel 

 

1.5 Planetário: 

 - Diretor: Prof. Dr. Guilherme Frederico Marranghello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. EDITAIS – 2020 
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2. EDITAIS 

 O lançamento de editais é uma forma importante de estímulo à prática 

extensionista e, no último ano, além de lançarmos o PROFOR e PROFEXT, que fazem 

parte da tradição da Unipampa, lançamos novos editais com o intuito de diversificar a 

prática extensionista, reforçar ações estratégicas da Unipampa e fomentar o uso da arte 

como ferramenta de formação profissional e humana. 

 Os editais lançados em 2020 estão listados abaixo: 

2.1 PROFEXT – Programa de Fomento à Extensão: 

Objetivo:  Estimular a prática da extensão universitária, apoiar a execução de projetos e 

programas que promovam interação dialógica entre universidade e sociedade e 

qualifiquem a formação acadêmica dos discentes de graduação e pós-graduação da 

Unipampa.  

Orçamento: R$ 332.800,00 

Número de bolsas: 208 bolsas 

 

2.2 PROFOR – Programa de Formação Continuada de Profissionais da Educação 

Básica: 

Objetivo: Apoiar a execução de ações que promovam a formação continuada de 

profissionais da Educação Básica e qualifiquem a formação acadêmica dos discentes de 

graduação e pós-graduação da Unipampa.  

Orçamento: R$ 52.800,00 

Número de bolsas: 33 bolsas 

 

2.3 Geoparque Caçapava: 

Objetivo:  Estimular a realização de ações de extensão que auxiliem no desenvolvimento 

e fortalecimento do “Geoparque Caçapava”.  

Importância: Geoparques são territórios reconhecidos pela UNESCO onde a “Memória 

da Terra” é preservada e utilizada de forma sustentável para gerar o desenvolvimento 

para a sua comunidade. 
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 A equipe do Geoparque Caçapava, que é um Geoparque Aspirante Unesco, é 

composta por professores e técnicos administrativos em educação e pelas Pró-reitorias 

de Extensão da UFSM e da Unipampa. 

 Neste edital toda a comunidade acadêmica da Unipampa pode participar, no 

entanto, as ações deveriam ter como público-alvo a população de Caçapava do Sul. 

 

Orçamento:  R$ 28.800,00 

Número de bolsas: 24 bolsas 

 

2.4 Divulgação Científica e Democratização do Conhecimento: 

Objetivo:  Promover a divulgação científica dos diferentes saberes produzidos na 

Unipampa, através de discussões pela internet, produção de conteúdos para redes 

sociais, criação e divulgação de materiais informativos como cartilhas, infográficos, 

folders, entre outros, para promover a democratização do conhecimento. 

Orçamento:  R$ 34.800,00 

Número de bolsas: 29 bolsas 

 

2.5 Fomento à Criação Artística: 

Objetivo: Estimular a produção de obras artísticas inéditas durante o período de 

distanciamento social devido à pandemia de COVID-19.  

Orçamento: R$ 15.600,00 

Número de bolsas: 26 bolsas 

Obs – Algumas das obras selecionadas neste edital estão em anexo neste documento. 

 

Tabela: Recursos dos editais 

Edital Propostas Contempladas Bolsistas Orçamento Utilizado (R$) 

PROFEXT 80 78 208 332.800,00 

PROFOR 15 14 33 52.800,00 

Geoparque 9 8 24 28.800,00 

Div. Científica 29 29 29 34.800,00 

Fom. Criação 33 26 26 15.600,00 

Total 166 155 320 464.800,00 
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3. AÇÕES CULTURAIS 

 A arte e a cultura estão na base da construção de todos os saberes e 

consequentemente são essenciais para o desenvolvimento humano e social. Cientes 

disso, lançamos dois concursos culturais com o intuito de estimular a prática artística e 

cultural da comunidade, acadêmica e externa, prática esta que se torna ainda mais 

importante neste grave momento que atravessamos devido à pandemia de COVID-19 e  

à quarentena. 

3.1 Concurso Fotográfico - “Quarentena” 

Objetivo: Estimular a expressão artística como forma de reflexão e manifestação 

cultural sobre o momento de limitação que a comunidade está passando, considerando 

implicações e reflexões sobre o período da pandemia da Covid-19 no Brasil. 

        Fazer o registro histórico dos diferentes olhares desta época. 

Orçamento: R$ 3.750,00 

Vencedores(as):  

* 1º Lugar: Silas Souza de Lima (Porto Alegre – RS) 

* 2º Lugar: Maíra Tapado Vaz (Bagé - RS) 

* 3º Lugar: Mauricio Lavarda do Nacimento 

Obs – As fotos premiadas estão em anexo neste documento. 

 

3.2 Concurso de Poemas - “Pandemia” 

Objetivo: Através da poesia fazer o registro histórico dos sentimentos deste momento 

de pandemia que vivemos.  

Orçamento:  R$ 4.500,00 

Vencedores(as):  

* Comunidade Acadêmica: 

 1º Lugar: Olivério Oelsner Coelho (Alegrete – RS) 

        “Como seria se soubesse o que viria?”    

 2º Lugar: Grasiela Galvão Pires de Carvalho (Esteio – RS) 

        “Pandemia” 

 3º Lugar: Jadison Daniel Kila Aquino (Santana do Livramento – RS) 

       “Das janelas e rimas tortas” 
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* Comunidade Externa: 

 1º Lugar: Henrique Uyeda Do Amaral (São Paulo - SP) 

                    “Vida pós-pandemia” 

 2º Lugar: Arnaud Soares Mattoso (Recife - PE) 

       “Cordel da pandemia” 

 3º Lugar: Eduardo Russovski Tessler (Porto Alegre - RS) 

        “Devaneio na Pandemia” 

Participação: Este concurso teve premiação para comunidade acadêmica e da 

comunidade externa que contou com a participação de mais de 700 poetas de todas as 

regiões do país. 

Obs – Os poemas premiados estão em anexo neste documento. 

 

Tabela: Recursos dos concursos 

Concursos Inscrições Premiações Orçamento Utilizado (R$) 

Fotográfico 250 3 3.750,00 

Poemas 803 6 4.500,00 

Total 1053 9 8.250,00 

 

 

4. PLANETÁRIO 

4.1 Ações 

O Planetário da Unipampa desenvolveu ações através de diferentes plataformas 

virtuais e, de forma pioneira, promoveu sessões de planetário virtual para grupos 

escolares de diferentes estados do país. Poucos planetários no mundo desenvolveram 

este tipo de ação e o nosso foi reconhecido, em eventos nacionais e internacionais, como 

um dos planetários mais ativos durante o período da pandemia de COVID-19. 

A equipe do planetário apresentou trabalhos no nosso SIEPE e também em 

eventos da Associação Brasileira de Planetários (ABP), da International Planetarium 

Society (IPS), do Global Hans-on Universe (GHOU) e no Simpósio de Extensão 

Universitária da Região Sul (SEURS).. 
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Além disso, a equipe do planetário promoveu a atividade “Planetários do Sul” 

(Unipampa, UFSM, UFFS, UFPel, FURG, UCS e UNIVATES) e, em parceria com a UNESP 

Bauru, promoveu formação docente através dos “Encontros de Educação em 

Astronomia.” 

4.2 Equipe planetário: 

Diretor: Prof. Dr. Guilherme Frederico Marranghello. 

Comitê executivo: TAE MSc. Cecilia Petinga Irala 

                      TAE Msc. Januário Dias Ribeiro 

                                    Profª Drª. Marcia Lucchese 

                       Prof. Dr. Rafael Kobata Kimura 

4.3 Orçamento: 

Orçamento: * Utilizado = R$ 11.520,00 

 

 

5. COMBATE À PANDEMIA DE COVID-19 

5.1 Projetos especiais 

Ação: Estímulo a criação e desenvolvimento de projetos de extensão, ensino e pesquisa 

(ação articulada PROEXT, PROGRAD e PROPPI) com o intuito de combater o avanço da 

pandemia COVID-19 e de reduzir os efeitos do isolamento social sobre a saúde da 

população. 

 

Resultados: Foram realizados 94 projetos especiais de extensão, nas mais diversas áreas 

do conhecimento, no enfrentamento direto da pandemia de COVID-19. Dentre estes 

destacamos: 

 a) Diagnóstico molecular de COVID-19; 

 b) Produção de álcool glicerinado; 

 c) Produção de máscaras caseiras de proteção; 

 d) Produção de sabão / sabonete líquido e sanitizantes. 
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 Vale ressaltar que as ações de extensão desenvolvidas durante a pandemia 

atingiram direta ou indiretamente toda a população das cidades onde a Unipampa está 

inserida. 

 

Destino: As ações, em sua maioria, eram voltadas principalmente para o atendimento de 

pessoas em situação de vulnerabilidade social. As doações dos materiais produzidos 

eram feitas para entidades filantrópicas, para as secretarias de saúde dos municípios da 

região e para população em situação de vulnerabilidade. 

 

Parcerias: Estabelecemos forte parceria com a Receita Federal do Brasil na ação de 

produção do álcool que, parte dele, foi produzido a partir de bebidas alcoólicas doadas 

pela Receita. Essa parceria também resultou em uma expressiva doação de celulares e 

equipamentos de informática feita pela Receita Federal para a Unipampa. Os 

equipamentos doados serão disponibilizados para discentes em situação de 

vulnerabilidade com intuito de facilitar o acesso à internet e às aulas remotas da 

graduação e pós-graduação. 

 

 

6. CURSO DE FORMAÇÃO EM EXTENSÃO 

 O curso “Formação em Extensão na Unipampa: contexto, política e práticas”, 

ministrado por servidores da PROEXT e por professores(as) da Unipampa, tinha como 

objetivo a formação e capacitação de extensionistas. 

 Foi realizado, por meio de atividades remotas, no segundo semestre e teve 

duração de 40 horas e teve 32 concluintes. 

 

7. CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA. 

7.1 “Aperfeiçoamento em Educação do Campo – Refazendo Caminhos da Região do 

Pampa” 

 Para o desenvolvimento deste curso foi realizada a seleção / pagamento de 

tutores e também foram selecionadas profissionais de escolas públicas do campo, redes 

municipal e estadual, que receberam auxílio digital. 
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Público: 5 tutores / 100 profissionais da educação pública do campo. 

Orçamento: Utilizado = R$ 34.500,00 

       * Inclusão digital = R$ 28.500,00 

* Bolsa tutoria = R$ 6.000,00 

 

8. RECURSOS UTILIZADOS PELA PROEXT 

 Uma parte dos recursos da PROEXT foi utilizado na aquisição de materiais 

permanentes, materiais de consumo e na contratação de artista para apresentação no 

SIEPE. 

 

8.1 Material de consumo 

 Foram adquiridos materiais destinados a divulgação e ao atendimento das 

demandas das ações de extensão desenvolvidas pela comunidade acadêmica. 

 No total, foram adquiridos R$ 177.267,60 em materiais de consumo. 

 

 8.2 Material permanente 

 Objetivando facilitar a realização e qualificar a execução das ações de extensão 

na Universidade, foi realizada aquisição de notebooks, TVs e equipamentos de 

videoconferência. Estes materiais serão utilizados pela PROEXT e pelas equipes dos 

Campi da Unipampa. 

 No total, foram adquiridos R$ 71.452,00 em equipamentos. 

 

8.3 Contratação de artista 

 Visando ofertar à nossa comunidade um espetáculo que promovesse a cultura da 

paz, do amor, do compartilhar e do construir uma realidade melhor a PROEXT realizou a 

contratação do grupo “O Teatro Mágico” para fazer a apresentação cultural do SIEPE. 

 A apresentação foi montada especificamente para o SIEPE, abordava o mesmo 

tema do evento e teve como título “Inteligência artificial”. Foi um espetáculo lindo e 

emocionante que está disponível no canal da ACS/Unipampa e do SIEPE no youtube 

(https://www.youtube.com/watch?v=iAw-YP6BYxg) .. 
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 Valor da contratação: R$ 5.000,00 

 

Tabela: Recursos utilizados pela  PROEXT. 

Ação Orçamento Utilizado (R$) 

Material Permanente 71.452,00 

Material de Consumo 177.267,60  

Contratação de Artista 5.000,00 

Total 253.719,60 

 

 

9. NÚMEROS DA EXTENSÃO 

9.1 Ações registradas x Ações apoiadas 

ATIVIDADES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Apoiadas 174 183 190 184 179 135 

Registradas 355 419 468 501 546 540 

 

 

9.2 Participação em equipes de projetos de extensão. 

EQUIPE EXECUTORA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Docentes 288 363 367 401 437 459 

Técnicos administrativos  167 195 181 225 218 250 

Discentes 372 750 1069 1189 1326 1164 

Comunidade Externa  190 214 183 252 273 279 

TOTAL 1017 1522 1800 2067 2254 2152 
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9.3 Áreas da extensão desenvolvidas 

ÁREAS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Comunicação 46 51 57 61 62 59 

Cultura 80 113 127 130 135 96 

Dir. Humanos e Justiça 22 20 36 37 56 68 

Educação 210 252 282 324 334 328 

Meio Ambiente 82 75 85 87 90 90 

Saúde 68 80 91 93 132 161 

Tecnologia e Produção 69 81 79 97 98 102 

Trabalho 30 36 45 42 50 48 

TOTAL 544 708 802 871 957 952 

 

 

10. COMITÊ INSTITUCIONAL GÊNERO E SEXUALIDADE 

A criação do Comitê Institucional Gênero e Sexualidade, ocorrida este ano na 

UNIPAMPA, é resultado da articulação da equipe PROEXT com a comunidade 

acadêmica. 

Este Comitê objetiva dialogar, refletir e construir coletivamente alternativas para 

uma cultura da paz e da equidade de direitos das minorias que frequentemente são 

submetidas a processos de exclusão e invisibilização social. 

O Comitê tem representantes da reitoria e dos 10 campi da Unipampa. 

 

11. CHASQUE – REVISTA ELETRÔNICA DE EXTENSÃO E CULTURA DA UNIPAMPA 

A revista Chasque, que tem agora como editores a Profª. Márcia Maria Lucchese 

(Editor Chefe) e o Prof. Paulo Fernando Duarte Filho (Editor Executivo), terá o seu 

primeiro número lançado até o mês de julho de 2021. 

 

 

 

 

Documento Prestação de Contas à Comunidade - 2020 (0482730)         SEI 23100.004050/2021-76 / pg. 12



 

12 

12. ORÇAMENTO EXECUTADO 

 Devido às incertezas sobre o andamento das atividades acadêmicas no primeiro 

semestre não foi possível lançar editais e fomentar ações neste período, no entanto, as 

ações foram lançadas no segundo semestre e conseguimos executar.  

 Foram utilizados R$ 773.059,60 do orçamento total de R$ 800.000,00 que foi 

destinado a PROEXT. Mesmo diante deste cenário de incertezas, característico do ano de 

2020, conseguimos executar 97% do orçamento total que nos foi destinado. 

Tabela: Orçamento executado em 2020. 

AÇÃO ORÇAMENTO UTILIZADO (R$) 

Editais 464.800,00 

Ações Culturais 8.250,00 

Planetário 11.520,00 

Formação Continuada 34.500,00 

Recursos PROEXT 253.719,60 

TOTAL 772.789,60 
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ANEXO I 

Fomento à Criação Artística 
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EDITAL – Fomento à Criação Artística 

* Projetos aprovados 

 

 

   

Produção – Acadêmica Rafaella Moschen da Silva 

 

 

           

Fotografias - Acadêmica Myrelle Ferreira Gonçalves Rodrigues 
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Obra: “A hora vai chegar” - Acadêmico Lincoln Gomes da Silva 

 

 

 
Arte digital - Acadêmico Mario Sérgio Moreira Garcia 
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ANEXO II 

Concurso Fotográfico 
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CONCURSO FOTOGRÁFICO – Quarentena 

* Fotos premiadas 

 

 

 

 

 

 

Documento Prestação de Contas à Comunidade - 2020 (0482730)         SEI 23100.004050/2021-76 / pg. 18



 

18 

CONCURSO FOTOGRÁFICO – Quarentena 

* Fotos premiadas 
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CONCURSO FOTOGRÁFICO – Quarentena 

* Fotos premiadas 
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ANEXO III 

Concurso de Poemas 
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COMO SERIA SE SOUBESSE O QUE VIRIA? 

1º Lugar – Comunidade acadêmica 

Olivério Oelsner Coelho (Alegrete – RS) 

 
 

Como seria se soubesse o que viria? 

Quando um novo dia era só mais um dia 

Tudo acontecia, e nada eu temia 

Como seria se soubesse o que viria? 

 

Quem sabe assim teria outro motivo a cada dia 

Um novo jeito pra fazer o que queria 

Valorizando cada coisa que fazia  

Quem sabe assim, outro motivo a cada dia 

 

Não guardaria os abraços que trazia 

Para os amigos com certeza entregaria 

Demonstrando o que realmente sentia 

Não guardaria os abraços que trazia 

 

Então um dia chegou a pandemia 

Mudando o que achei que conhecia 

A realidade era triste eu sabia 

Mas na dificuldade é que o ser humano se recria 

 

Que tenha fim à dolorida pandemia 

Que se reinvente uma nova forma a cada dia 

Quem sabe até uma poesia tu escreverias? 

Como seria se soubesse o que viria? 
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PANDEMIA 

2º Lugar – Comunidade acadêmica 
Grasiela Galvão Pires de Carvalho (Esteio – RS) 

 
 

Dona allegra sempre dizia: Os abraços tem as melhores companhias.  

Mas e em tempo de pandemia? Como realizar essa alegria? 

 

Segunda, é dia do abraço apertado, 

pois viemos de um fim de semana muito demorado. 

 

Terça, a saudade já se foi, mas vou ficar aqui juntinho, 

curtindo o meu amor. 

 

Quarta, tem abraço demorado, 

Parecem até namorados! 

 

Quinta, ela lembrou da saudade que era só pela metade, 

pois agora em tempo de pandemia a saudade é todo dia. 

 

Sexta, Dona allegra não vê a hora de acabar essa agonia, 

pois a sua neta querida quer abraçar todos os dias! 

 

E nessa jornada ela chegou ao fim de semana, e que longo!  

Pois está de quarentena,  

mas consciente permanece aguardando,  

um dia tudo vai acabar e a rotina vai voltar. 

 

Ela soube que nos corredores do hospital Dona tristeza e a Dona alegria se encontraram, 

 e uma perguntou para a outra: Como foi sua estadia?   

A tristeza respondeu: Foi de dor e sofrimento e chegamos ao fim. 

E que Dona alegria num momento de total empatia se reservou. 

 

Dona allegra com todos os cuidados aguarda o fim desta pandemia;  

Para voltar aos abraços apertados e  ter todas as suas companhias,  

da netinha de todas as suas alegrias! 
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DAS JANELAS E RIMAS TORTAS 

3º Lugar – Comunidade acadêmica 
Jadison Daniel Kila Aquino (Santana do Livramento – RS) 

 

 
A lembrança vaga veio me visitar. 

Trouxe com ela, uma nuvem de saudade 

Um furacão que entortou minha rima, 

Tirou o ar do meu poema, 

Prendeu meus sonhos, pandemia. 

 

(Lá fora, temporal 

Aqui dentro, tudo igual). 

 

A palidez de cá da janela 

Prendeu meu verso, deixou-o cinza 

Lá fora corre, aqui, sem asas, agoniza 

Pauto-o em grades invisíveis 

Mascarou seu sorriso 

Todo torto,  

Procura sol, 

Procura rima. 

 

Vê, para lá da janela, 

O egoísmo que não usa máscara. 

Vê os olhos se calarem frente a fome 

Tapa os ouvidos dos gritos diretos 

Desse vírus invisível, 

Que tornou visível, 

a fragilidade do mundo de concreto. 
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As vezes, me perco assim 

Esperando pela paz de uma conversa fiada 

E a saudade faz a conta, multiplica os dias 

Indelével nostalgia 

De viver o já vivido 

Abraço eterno, lembrança 

Nessa janela, recolhida. 

 

(Lá fora, temporal 

Aqui dentro, tudo igual). 

 

Mas eu sei quem está pra lá das janelas! 

As flores, ainda estão lá 

Os risos, ainda estão lá 

A felicidade ainda mora lá 

Ah! Eu ainda volto para lá! 
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VIDA PÓS-PANDEMIA 

1º Lugar – Comunidade externa 
Henrique Uyeda Do Amaral (São Paulo – SP) 

 
No mundo pós-pandemia 

O resto 

Dos humanos 

Serão 

Egoístas solitários 

Consenso comunitário 

De um povo 

Submisso 

Ao governante 

E aliados 

Confiantes 

Ainda 

Quentes os corpos 

Tornarão-se 

Esquecimento 

Sem 

Memória especial 

Máscaras 

Sem 

Abraços 

Rodeados de 

Fronteiras e desigualdades 

Esquecendo 

O amor fraterno 

Revivendo 

O dilema eterno 

Entre fé e religião 

Entre ciência e intuição 

O equilíbrio 

Surgirá 
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Na economia e saúde 

Um buraco de bilhão nos bancos 

Vai impor mais medo que 

Um milhão de buracos santos 

Uma balança 

Vencerá 

A vida 

Nos vazios vocais 

Nas violências virais 

Existência transformada 

Como sociedade 

A pandemia 

Sufocará 

A poesia 

 

"Poeta, és tão pessimista. Sou otimista de alma, não me encaixo?" 

Ora, releia o poema com calma, começando por baixo 
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CORDEL DA PANDEMIA 

2º Lugar – Comunidade externa 
Arnaud Soares Mattoso  (Recife – PE) 

 
Hoje acordei e era ontem 

E o ontem era hoje 

Já nem sei que dia era 

Nessa tarde de agonia 

Como cão vigia entrada 

Eu vigio todo o dia 

 

Tá difícil de viver  

Dentro de casa sem saber  

Se amanhã tem outro dia 

Nessa tal de Pandemia 

O amanhã pode crer  

Pode nunca acontecer 

 

O doutor diz uma coisa 

O presidente fala outra 

Diz que é uma gripezinha 

Que só mata mulherzinha 

Atleta e homem forte 

Sobrevive sem morrer 

 

Nessa tal de pandemia 

Eu só digo deus me acuda 

Eu não sou filho de judas 

Nem amigo do tinhoso 

Esse cabra da mulesta 

Que se dá ao que não presta 

 

Ai de mim senhor jesus 

Sou seu filho comportado 
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Uso máscara e álcool em gel 

Lavo as mãos e as bochechas 

Nessa tal de pandemia 

Lavo até favo de mel  

 

Sigo as ordens do doutor 

Que é melhor de confiar 

Na ciência que alerta 

Ao presidente que a destrata 

Doença é coisa séria 

É a pandemia da miséria  

 

Meus irmãos desempregados 

Meus amigos sem trabalho 

Minha mulher dentro de casa 

A gritar seu preguiçoso 

Mas o que posso fazer 

Se estou é ocioso 

  

Busco vaga em jornal 

Em anúncio de internet  

Acredito em qualquer coisa 

Só para ter a esperança  

De sair dessa miséria  

Depois da tal de pandemia 

 

Agora dá licença o doutor 

Que eu vou me retirar 

Tenho mais o que fazer 

Nessa tal de pandemia 

Ficar parado é morrer 

De tédio e agonia 
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DEVANEIO NA PANDEMIA 
3º Lugar – Comunidade externa 

Eduardo Russovski Tessler  (Porto Alegre - RS) 
 
 

Meu mundo é um apartamento no sétimo andar e uma janela 

Meu mundo é o sentimento de não poder passear, eu e ela 

Meu mundo é áspero, sólido, líquido, proparoxítono 

 

Meu mundo é moeda corrente na tela de um computador 

Meu mundo é uma vida decente sem sair ao corredor 

Meu mundo é rápido, lógico, bêbado, proparoxítono 

 

Se um vírus veio para mexer com a gente 

Observar princípios, mudar a vida 

Só não misture álcool gel na água quente 

Nem tente encontrar a alma perdida 

 

Doente, demente, crente, um louco aparente 

Pensar, enfrentar 

Sorrir, resistir 

O conselho no espelho 

O mapa da mina, sem rima: 

Não esqueça a máscara 

 

Meu medo é uma família passeando como se fosse um normal domingo de sol 

Meu medo é a UTI lotada e intermináveis filas no hospital 

Meu medo é vítima, trôpego, único, proparoxítono 

 

Meu medo é mais gente morando nas ruas, pedindo nas esquinas 

Meu medo é o egoísmo de empresários, playboys e suas meninas 
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Meu mundo é vândalo, tóxico, úlcera, proparoxítono 

 

A herança maldita de mais de cem mil mortos 

Vidas que se foram, memórias para nunca mais 

Esperança em vão, pensamentos tortos 

Sem vacina, sem cura, sem posições fetais 

 

Doente, demente, crente, um louco aparente 

Pensar, enfrentar 

Sorrir, resistir 

O conselho no espelho, 

O mapa da mina, sem rima: 

Não esqueça a máscara 
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Obra de: Mauro Ricardo Lemos 
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