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Poemas para gerar 

Lauro Neto lança hoje à noite, em Bauru, seu primeiro livro: “Aqui não tem alma para os olhos”

A obra que “ganha luz” nesta sexta-feira na cidade

Jornalista formado pela 
Unesp de Bauru e gra-
duado em letras pela 

USC, Lauro Neto, 30 anos, 
lança hoje, 12/5, às 19h, no 
Espaço Humanidade Livre, 
seu primeiro livro (e de poe-
mas): “Aqui não tem alma 
para os olhos”.

Ele parte de uma premis-
sa: “No imaginário geral, a 
poesia muitas vezes é vista 
como uma forma de expres-
são muito além da capacida-
de objetiva do homem mé-
dio, aquele que na maioria 
das vezes lê apenas os títulos 
e fotos legendas das notícias 
e se aborrece com correntes 
postadas nas mídias sociais, 
mas não se contém em com-
partilhar na alcova social 
privativa as mais diversas, 
digamos, amenidades sobre 
a vida que se desfazem na 
fugacidade da tecnologia dos 
celulares”.

O próprio autor, contu-
do, trata de deixar claro: 
“Não há julgamento sobre 
esse tipo de conduta, mas 
uma contextualização para 
falar de poesia nos dias de 
hoje, pois há uma oferta 
muito grande de informa-
ções e devido a tanta expo-
sição muitos se dizem bem 

informados. Mas como 
pode alguém estar bem in-
formado se todo esse vo-
lume de dados não gera 
necessariamente uma ocu-
pação útil?”.

Para Lauro, o simples 
ato de replicar uma infor-
mação “não é suficiente 
para dizer que você fez algo 
de utilidade para a socieda-
de, pelo contrário, pode ter 
reforçado uma situação de 
continuidade do emprego 
sem serventia de uma fer-
ramenta, de um recurso e 
pior, do tempo. Nesse pon-
to, nossos olhos dizem ser 
capazes de enxergar tudo”.

SERVIÇO
Lançamento do livro 

de poemas “Aqui não tem 
alma para os olhos” (Edi-
tora Canal6 / 117 páginas) 
será hoje, 12/5, às 19h, no 
Espaço Humanidade Livre 
(rua Henrique Savi, 2-37, 
Vila Universitária). 

Aquisição de exempla-
res: no próprio local ou 
pelo e-mail do autor (lauro_
neto37@yahoo.com.br). Pre-
ço: R$ 35. A celebração literá-
ria da noite também irá contar 
com show da banda bauruen-
se de rock autoral Zoios. 

No livro, Lauro tenta se infiltrar no que chama 
de “sistema irrefletido do nosso cotidiano”, 

buscando causar uma perturbação com seu tom “que 
eu classificaria como angustiantemente irônico”. 
“E essa é uma capacidade que a poesia tem em sua 
essência, pois pela atividade intelectual de pen-
sar, juntamente com a composição da expressão 
do sentimento e da emoção, traz todo um universo 
que não estamos habituados, o de pensar com os 
sentimentos”.

Pensar com sentimentos

Lauro Neto em Praga, República Checa, em 2014; 
ao fundo, casa-museu de Franz Kafka (1883-
1924), autor que o inspira a refletir e a escrever

Divulgação

amplitude 


