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“DENTRE TANTOS USOS 

POSSÍVEIS ,  ENTRE  PODE 

SER UM INTERVALO,  UMA 

ESCOLHA,  O INTERIOR 

DE ALGUMA COISA,  A 

DEMARCAÇÃO DE DUAS 

S ITUAÇÕES E O CAMINHO 

DE UMA À OUTRA”



INSTANTE
Joana Bentes / Marcos Xuxa Levy

você vê o céu todos os dias
e ele é sempre igual

cheio daquilo que você é

muda a todo instante
a cor do entardecer

muda a todo instante
a nuvem bomba atômica

muda a todo instante
os sonhos embarcados

mudam a todo instante
as ondas de fogo

nada é como antes

tanto eu
e tanto você

somos instantes

sou pequena aqui
mesmo olhando de cima

você me vê cantante
sem medo de mudar

de instante em instante

Joana Bentes – voz
João Erbetta – guitarra

Marcos Xuxa Levy – arranjo, teclado e programações
Yaniel Matos – cello

CHUVA
Joana Bentes

e essa chuva que não pára?
podia te trazer pra mim

eu também posso ir

já sei! a gente se encontra
no meio do caminho

só de pensar já estou feliz
consigo te ver sorrindo também

o tempo é bom
dá pra pensar

em tudo que importa

o que importa?

a gente desliza fácil
(já falei que dá certo)

as lembranças também vão
(já falei que dá certo)

você nem esperava que eu fosse me molhar assim
você também é tempestade em mim

Joana Bentes – voz e violão
Fernando Nunes – baixo

João Viana – bateria
Marcos Xuxa Levy – piano e programações

Milton Guedes – harmônica
Walter Villaça – guitarra

ENTRE
Joana Bentes

existe algo entre você e eu
entrei em você e não saio

entrou em mim como um raio
o que ficou no meio?

onde estou em mim não encontro
você se fecha, eu me escondo

se põe em mim um engano
o resto é breu

me vi em ti
cê viu em mim

entre você e eu
breu

Joana Bentes - voz e violão
Fernando Nunes - baixo

João Viana - bateria
Marcos Xuxa Levy - teclado e programações

Walter Villaça - guitarra



CECA
Joana Bentes

vem pra ficar
chega aqui já

espero hora certa

digo que nem
cabe chegar

certo tempo virá

to com você
tempo solar

sol que acerta

tenho um amor
sei que terá

deixe a porta aberta

viu que cheguei
vim pra ficar

quero me espera

ponteiro partiu
no meu lugar

virei outra seta

SAUDADE É AMOR
Joana Bentes

saudade tem um nome
saudade tem a cor

saudade que se forme
é amor

saudade nunca some
saudade minha dor

saudade que não dorme
é amor

a saudade mora onde o amor não está
e ali vive perdida

a saudade viajou pra onde o amor está
e lá achou o seu lugar

saudade vai pra longe
saudade não passou

saudade que se esconde
é amor

saudade sempre monte
saudade que ficou

saudade que se importe
é amor

a saudade mora onde o amor não está
e ali vive perdida

a saudade viajou pra onde o amor está
e lá achou o seu lugar

seu beijo ouviu
simples soar
sal veia seca

mudei pra dançar
relógio sorriu

a hora desperta

sua hora desperta

deixe a porta aberta
enquanto te vejo

anseio ensejo calma

segue sem voltar
segundo no mar

deserta

Joana Bentes – voz e violão
Fernando Nunes – baixo
João Erbetta – guitarra

João Viana – bateria
Marcos Xuxa Levy – teclado e programações

Joana Bentes – voz e violão
Fernando Nunes – baixo

João Viana – bateria
Marcos Xuxa Levy – piano e programações



O “Instante” chega como um aviso de que um curto 
tempo se passou. O tempo do reconhecimento de 
si mesmo e do outro, que por mais que tente, não 
consegue aprisioná-lo; e muda. Caso ainda exista 
quem pense estar da mesma forma que era a um 
segundo atrás, avise a essa pessoa: eu e você so-
mos instantes. Muitos deles combinados em traços, 
personalidades e sentimentos que se amontoam 
com o tempo, tornando-se tanto. Somos tão nós 
mesmos. A perspectiva do olhar transfere ao outro 
a interpretação do momento que vivemos e essa 
visão pode estar em confluência com a nossa, ou 
não. Ainda que não esteja, aparentemente, exis-
tem fatos que são como são, ainda que a referên-
cia diga o contrário. Podem passar quantos anos 
forem: eu não cresço mais. Se a mudança não vem 
no sentido vertical (o que mesmo assim não me 
impede de diminuir), posso esperá-la em todos os 
outros. Aceitar a mudança é um desafio de vários 
instantes agrupados, quiçá, numa vida inteira.

Intervalos nos levam ao “Entre” como uma relação 
de colateralidade a um e a outro ou como uma 
barreira em extensão limitada no espaço. Partindo 
do princípio de uma relação construtiva, a entra-
da é bem-vinda, mesmo com furor. Se não cons-
trói, o amor se põe no horizonte e cada um se põe 
para o seu próprio lado. O que se fecha esconde 
o que era antes identitário para reconhecimento 
de si no outro e de quem se era na relação vivi-

da, como um espelho que perde sua capacidade 
reflexiva (perda da luz). Jacques Lacan designou 
o momento da constituição do eu (consciencia-
lização de que se trata de uma reprodução de si 
mesmo) mediante a identificação com a imagem 
do outro (que vemos refletido), no que chamou 
de estádio do espelho. Seja a si mesmo, seja o ou-
tro em ti, o que se sabe é que no breu nada se vê.

Em “Chuva” o céu clareia como um amor de verão 
- não por passar logo, mas porque traz o sol. Pra 
lavar a saudade, ela se faz caminho e fluxo vivo. O 
cenário é caloroso, com cheiro de grama molha-
da, café pronto e abraço de edredom… o que mais 
importa? O equilíbrio se dá quando se permite a 
si mesmo e ao outro trilhar seu próprio rumo, seja 
lado a lado ou através de uma trajetória solitária 
simultânea em que haja um ponto de encontro. 
A certeza desse encontro faz sorrir e desperta as 
lembranças que vão aonde for. O sentido que usu-
almente se dá à chuva nas canções é de transporte: 
“que a chuva leve”. Aqui, é chuva leve.

O tempo se une ao espaço em “Ceca” (substantivo 
feminino. lugar indefinido, distante). São dois di-
álogos simultâneos: um caminho que se quer se-
guir, e outro que se deseja deixar. O primeiro quer 
o encontro solar, no momento certo sob o sol, ficar 
junto. Há fantasia dos sinos que soam ao primeiro 
beijo, uma sinestesia com a qual os efeitos do sen-

timento sobre os sentidos despertam sensações de 
origens diversas que o corpo transpira. A explosão 
hormonal, o paradoxal suor que seca as veias con-
traditoriamente num momento de aumento do flu-
xo sanguíneo. Mesmo efervescente, a oportunida-
de da cama, digo, calma. Por outro lado, a falta do 
sentido em se permanecer no mesmo lugar modifi-
ca a relação com o tempo, materializando-o como 
uma passagem necessariamente abrupta, algo que 
mereça fim. “Vida que segue” alguns diriam. Eu 
disse que chegará o tempo de mudar pra dançar no 
ritmo certo e entrar direto, como uma seta, na por-
ta que estiver aberta. No mar da certeza, tornar-se 
impaciente para em um segundo, partir para não 
mais voltar: despertou.

Lembrança pelo que se vive(u) de bom: “Saudade 
é amor”. Ela é como uma deusa. Onipresente, está 
no intervalo entre costumes permanentes que de 
repente cessam, na escolha por se decidir viver 
o amor, está dentro da gente e no caminho todo 
pra se chegar aos braços de quem dá seu nome. 
Chegar até seu princípio é estar no lugar mais 
confortável e bonito, visto que é amor. Por todos 
os percursos que passa, deixa sua marca, doendo 
vez ou outra, como a dizer “faz tanto tempo…” 
Ela precisa de regularidade, de ser repetidamente 
clamada, ser grande às vezes e se fazer presente 
enquanto estivermos por aqui. Entre amor e desa-
mor, melhor a saudade.

A meus pais, Marcos e Carla, pela vida e 
confiança e aos queridos irmãos Naiara, 
Gabriel e Daniel. À Daiana, pelo apoio e amor 
incondicionais. Ao Xuxa, pela generosidade 
e entusiasmo e à Beth, parceira querida. 
Ao Vicente, pelo olhar e lar carinhosos. 
Aos músicos Fernando Nunes, João Viana, 
João Erbetta, Walter Villaça, Yaniel Matos 
e Milton Guedes, toda minha admiração. À 
Virgínia Barros, pela criatividade e sintonia. 
A Sergio Carvalho e Denize Cruz, por 
acreditarem desde o início. À Isabela, pelo 
talento e sagacidade. À Suellen e Tati, pela 
amizade e sensibilidade. Ao Guilherme, por 
compartilhar tanto e por saber sempre o 
que preciso ouvir. Aos amigos, próximos ou 
distantes fisicamente, por todo incentivo. A 
todos que nos fazem sorrir e que acreditam 
na arte e no amor. Estamos juntos!
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