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Todas as formas de amor 

Que pode uma criatura senão, 
entre criaturas, amar? 

amar e esquecer, 
amar e malamar, 

amar, desamar, amar? 
sempre, e até de olhos vidrados, amar? 

 
Que pode, pergunto, o ser amoroso, 
sozinho, em rotação universal, senão 

rodar também, e amar? 
amar o que o mar traz à praia, 

e o que ele sepulta, e o que, na brisa marinha, 
é sal, ou precisão de amor, ou simples ânsia? 

 
Amar solenemente as palmas do deserto, 
o que é entrega ou adoração expectante, 

e amar o inóspito, o áspero, 
um vaso sem flor, um chão de ferro, 

e o peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma 
ave de rapina. 

 
Este o nosso destino: amor sem conta, 

distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, 
doação ilimitada a uma completa ingratidão, 

e na concha vazia do amor a procura medrosa, 
paciente, de mais e mais amor. 

 
Amar a nossa falta mesma de amor,  

e na secura nossa 
amar a água implícita, e o beijo tácito,  

e a sede infinita. 

 

“Amar” - Carlos Drummond de Andrade, 1989. 

Apoio cultural 

Lagoa Iate Clube - LIC, Ecobioma, 

e Mil Amigos da Barca dos Livros. 

Programação  

Junho 2017 



Atendimento para leitores 
Terça-feira a sábado,  
das 14h às 19h. 
 
Terça EnCont(R)os  
Grupo permanente de formação em 
narração de histórias. 
Terças-feiras, 6, 13, 20 e 27,  
das 19h30 às 21h. 
Gratuito. 
 
A escola vai à Barca 
Visita de escolas para narrações de 
histórias e mediações de leituras. 
Quartas-feiras, 7, 14, 21 e 28, às 
10h, 14h e 15h30. 
Agendamento de turmas:  
48 3879.3208. 
 
Quintas literárias 
Leitura em voz alta e compartilhada. 
Obra selecionada:  
Crime e Castigo, Fiódor Dostoiévski, 
tradução de Paulo Bezerra, Editora 
34. 
Coordenação: Tânia Piacentini 
Quintas-feiras, 1, 8, 22 e 29, das 19h 
às 21h 
R$ 5,00. 

Coworking na Barca dos Livros 
Precisa de um ambiente tranquilo, or-
ganizado e proveitoso para estudar, 
pesquisar ou trabalhar?  
Toda sexta-feira, a Barca dos Livros 
abre seu espaço para coworking!  
Quer saber mais? Entre em contato co-
nosco e reserve um horário!  
Sextas-feiras, 2, 9, 16, 23 e 30. 
R$ 5,00 por hora (internet + ponto de 
energia). 
 
Eventos 
 
“Histórias da Barca dos Livros” 
Passeio literário com livros, leituras e 
narrações de histórias.  
Sábado, 10 de junho, às 15h30. 
Ingressos: R$ 5,00 (gratuito para  
crianças de até 10 anos). 
Com saída do trapiche da Lagoa da 
Conceição X ponte das Rendeiras. 
Venda de ingressos 30 minutos antes 
da saída. 
 
Oficina de Bandalhão e Dobradura 
Flavia Corradi é estudante de Educa-
ção Física da UDESC e promoverá a 
oficina de brincadeiras para fortaleci-
mento de vínculos entre pais e filhos. 
Sábado, 17, das 15h às 16h.  
20 vagas. R$ 5,00 por par familiar.   
Inscrições: 48 3879.3208. 

Oficina Intensiva de Canto –  
Purahei, com Natalia Mer. 
Purahei é cantar. Cantar é a conexão 
entre a alma, nossa voz interior e a 
possibilidade de expressar o que sen-
timos e precisamos dizer. 
Esse é um espaço de trabalho coleti-
vo, destinado a qualquer pessoa com 
vontade de se relacionar com a voz. 
Nele, iremos nos encontrar através do 
corpo, suas manifestações e a percep-
ção e aceitação de nossas possibilida-
des. Construir o discurso mediante os 
recursos que identificamos como pró-
prios e que nos permitam decifrar a 
forma de contar e dizer.  
Sábados e domingos, 17,18, 24 e 
25, das 10h às 13h.  
Valor: R$ 150,00. 
Inscrições e informações:  
anataliamer@gmail.com 
 
Sarau  
“Todas as formas de amor” 
Celebrando o amor em todas as suas 
formas e gêneros, o Sarau promoverá 
o encontro de contadores de histórias 
e  gente de boas histórias para uma 
deliciosa noite em nosso espaço! 
Sábado, 17, às 20h. 
Ingressos: R$ 5,00. 


