PRA COMEÇAR

CABRAL 100 ANOS. No dia 09 de janeiro de 1920, em Recife,
nascia João Cabral de Melo Neto. Sua obra poética vai de uma
tendência surrealista até a poesia popular, porém caracterizada
pelo rigor estético, com poemas avessos a confessionalismos e
marcados pelo uso de rimas toantes, inaugurou uma nova forma
de fazer poesia no Brasil. É considerado o maior poeta de língua
portuguesa por escritores como Mia Couto. Foi agraciado com vários
prêmios literários, entre eles o Prêmio Neustadt, tido como o Nobel
Americano, sendo o único brasileiro galardoado com tal distinção, e
o Prêmio Camões. Quando morreu, em 1999, especulava-se que era
um forte candidato ao Prêmio Nobel de Literatura.
PRÊMIO LITERÁRIO. A 12ª edição do Prêmio Literário José
Saramago, voltado para escritores de países lusófonos, está
com inscrições abertas até 31 de maio. Romances ou novelas inéditos,
escritos por autores de até 40 anos, podem participar. O concurso,
criado pela Fundação Círculo de Leitores para celebrar o Nobel de
Literatura concedido a Saramago em 1998, exige que os trabalhos
ficcionais tenham um mínimo de 200 mil caracteres com espaços e
sejam escritos em língua portuguesa.
CHAMADA PARA ANTOLOGIA. A Scortecci está com inscrições
abertas para a Antologia Scortecci 40 anos. Com o tema livre, podem
participar escritores brasileiros, residentes no Brasil ou não, maiores
de 16 anos. Serão selecionados 150 autores que serão divididos nos
volumes I e II e organizados por nome de autor, em ordem alfabética.
As inscrições vão até o dia 30 de abril ou até o preenchimento das
150 vagas. Cada autor poderá participar com um ou mais trabalhos
de sua autoria, nos gêneros poesias, contos ou crônicas, em duas,
três, quatro, cinco ou seis páginas (número máximo de páginas). No
cabeçalho de identificação de cada participante constará a biografia
do autor, com até 500 caracteres.
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Tenta-me de novo
E por que haverias de querer minha alma
Na tua cama?
Disse palavras líquidas, deleitosas, ásperas
Obscenas, porque era assim que gostávamos.
Mas não menti gozo prazer lascívia
Nem omiti que a alma está além, buscando
Aquele Outro. E te repito: por que haverias
De querer minha alma na tua cama?
Jubila-te da memória de coitos e acertos.
Ou tenta-me de novo. Obriga-me.

Hilda Hilst

CAPA HOMENAGEM

A semana
de arte
moderna

A capa dessa edição da Revista Paranhana Literário traz uma homenagem à Semana de Arte Moderna,
realizada de 13 a 18 de fevereiro de 1922, e, certamente, um dos eventos culturais mais comentados do Brasil no
século XX. Embora, muitas interpretações tenham ocorrido durante esse um século, desde elogios acalorados
e ufanistas até críticas raivosas contra o movimento, é inegável sua importância, tanto para o que já se produzia
de arte moderna, mas que era ignorado, quanto para o que se produziu a partir desse evento.
O ano era 1922 e o Brasil passava por uma série de acontecimentos de grande influência histórica. O levante
tenentista do Forte de Copacabana, a fundação do Partido Comunista do Brasil e a primeira transmissão
radiofônica no país anunciavam que o século XX chegava para transformar a vida das pessoas. Além disso, na
ocasião, comemorava-se o centenário da Independência do Brasil. Justamente esta festa motivou alguns jovens
artistas a repensarem a identidade nacional e a buscarem criar algo mais brasileiro.
No entanto, e isso foi virando motivo de críticas no passar dos anos, esses artistas tiveram sua formação em
universidades europeias. É através destes círculos acadêmicos que eles se inspiram nas vanguardas e buscam
implementar seus princípios na arte brasileira. Apesar da vontade de criar uma arte autenticamente brasileira, a
inspiração principal de suas ideias veio da Europa, assim como do parnasianismo. Mas é valido pensar que tudo
até então era copiado do velho mundo.
E sim, também é valido dizer que, e mbora organizado pela elite, a Semana de Arte Moderna atentou
contra a burguesia e acabou dando voz às ruas, aos movimentos poéticos e artísticos antes ignorados e que
conseguiram repercussão nacional a partir da Semana de 22. Em todos os Estados expressões artísticas, antes
sem visibilidade, começam ganhar atenção ou notoriedade.
Um século depois, o mito fundacional da Semana de Arte Moderna é objeto de inúmeras abordagens, que
revisitam o movimento e a sua produção artística em suas contribuições e contradições.
A revista Paranhana Literário reconhece a importância do Movimento, mas não
se detêm em nenhum dos nomes comumente citados em qualquer matéria sobre
o tema, visto entender que havia tantos outros que foram esquecidos ao longo dos
anos e apenas um seleto grupo parece colher a autoria desse movimento.
Hoje em dia, a pluralidade de pensamentos e expressões artísticas tomou conta
dos espaços e debates e é essa pluralidade, principalmente nas letras, que a revista
Paranhana Literário celebra a cada edição. De qualquer modo, a ruptura com
aquilo que se propunha como regra para o fazer artístico, foi iniciada há cem anos e
segue acontecendo. E isso, por si só, já é motivo de saudação.
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Saraucoteando no Litoral Norte
Acreditamos que a arte e a poesia têm
um papel fundamental na formação e
desenvolvimento de uma sociedade, por
isso trabalhamos no sentido de levar um
pouco deste “remédio para a alma” até
nosso público.

Foto: Divulgação

Há mais de três anos um grupo de poetas organiza e apresenta o sarau que já se tornou referência no
Litoral Norte Gaúcho. É o Saraucoteando, coordenado e apresentado pela poeta Ilana Lehn juntamente
com seus pards, os também poetas, Marisabel Lehn e Gabriel Fernandes. O grupo se apresenta em todo
o litoral, sem data fixa nem local exato, bastando apenas o convite. E eles já se apresentaram em escolas,
feiras de livros , bares, cafés, e onde mais possam saraucotear. “Sim, saraucotear virou verbo e, nós,
do grupo somos saraucoteiros. Temos uma parceria forte com o Porto Imbé, bar que sempre apoiou a
cultura e nos recebeu como uma segunda casa. Somos o grupo oficial de sarau da casa. Para o ano que
inicia pretendemos realizar saraus mais frequentes lá. Fiquem atentos!”
O grupo fixo é composto pelos três poetas, mas em cada edição temos um músico convidado. Esses
são parceiros nossos aqui do litoral, pessoas que prezam pela arte e pela literatura em suas músicas.
Fazemos questão de dar valor aos artistas locais. Eles se dizem loucos por Mario Quintana e Carlos
Drummond de Andrade, mas diversificamos bastante a escolha dos textos, sempre priorizando pela boa
literatura, tanto nacional quanto internacional.
“Sarau e litoral combinam, claro, assim como litoral também rima com cultural, musical, especial,
alto astral e tudo mais que buscamos quando estamos reunidos. O litoral recebeu a mim e a Marisabel de
braços abertos, quando pra cá viemos. E quando nos juntamos ao Gabriel, filho dessa Terra, tudo fechou.
Ou abriu. Pois temos o grupo perfeito pra abrir e fechar, pra rimar e encantar, escrever e empreender,
contar e representar. Sabe o que mais combina com litoral? O Saraucoteando. Combina até demais!”
”Cada sarau é emocionante. Cada texto interpretado é emocionante. Cada rosto contente ao nos
ouvir é impagável. Mas diria que o momento mais emocionante pro Saraucoteando foi, certamente,
sermos recebidos pelo Porto Imbé, em sua reabertura, como o grupo de sarau da casa. É um honra fazer
parte dessa história.”
“Diria que inesperado é sempre o momento em que o público presente pede que continuemos o
sarau. Isso ocorre em todos os eventos, precisamos levar alguns textos a mais do que os combinados
para cada bloco, pois atender aos apelos dos que nos assistem é um prazer para nós.”
Foto: Divulgação

Mesmo durante a pandemia o Saraucoteando não deixou
de buscar seu público, através de eventos on-line e lives pelas
redes sociais. Para 2022 o Saraucoteando pretende continuar
realizando saraus por onde forem requisitados. É plano da
trupe realizar um sarau todo mês, no Porto Imbé, e também
participar de Feiras do Livro e realizar saraus em escolas do
litoral e além.

LIVRO EM DESTAQUE

Canção para os seus olhos e outros castanhos
O AMOR NADA VULGAR NA POÉTICA
DE ANGEL CABEZA
Escrever poemas pode ser uma grande armadilha,
ainda mais em tempos líquidos. Escrever poemas
que tratem de amor, então, é como andar em
corda bamba – sem rede de proteção. Não para
Angel Cabeza. O poeta mora na filosofia de
Monsueto Menezes – pra que rimar amor e dor?
Equilibrista destemido, apresenta Canção para
os seus olhos e outros castanhos e revela-se um
poeta maduro – que pensa, repensa, trabalha e
retrabalha a palavra. É um duro exercício – até
o nascimento do poema (quase) perfeito. Digo
“quase” porque sei que perfeição não há para os
atordoados pela arte.
Livro: Canção para os seus olhos e outros castanhos
Autor: Angel Cabeza
Editora: Urutau
Páginas: 76 pp
Foto: Divulgação

Se pousares
levemente
a cabeça
no riacho
do meu
tórax,
ouvirás
um alarido
de preces.

Foto: Divulgação

Angel Cabeza nasceu no Rio de Janeiro. É poeta, cronista e atua no mercado
editorial como coordenador, produtor e projetista. Participou de diversas
antologias, entre elas O Casulo (Patuá), 29 de abril, o verso da violência (Patuá)
e Qasaêd lla falastin - Poemas para a Palestina (Patuá). Possui textos publicados
em diversos jornais e revistas como Correio Braziliense, A União, Poesia
Avulsa, Odara, Vício Velho, Gueto, Germina, Zunái, Subversa, Cuarto Propio,
Verso Destierro (México) e Generación Espontánea (Madri), Palavra Comum
(Portugal), Katamesa (Peru), Kopek (Espanha), entre outras.
Contatos com o autor:
E-mail: angelcabezabr@gmail.com Instagram: @angelcabezabr
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Ininterruptos, choremos ruas dentro dos ossos
O novo livro de Delalves Costa,

“O novo livro de poemas de Delalves
Costa, Ininterruptos, choremos
ruas dentro dos ossos (Bestiário,
2020), congrega em sua tessitura o
desenvolvimento da experimentação
linguística e estética. O poeta não
trabalha com o oco da forma, mas
expõe os ecos da estrutura formal,
produzindo desdobramentos
conceituais e imagéticos
originalíssimos. A forma e o conteúdo
estão entrelaçados com tanta unidade
que perfazem uma pluralidade que
densifica as várias questões no campo
dos saberes e temáticas: o sociopolítico,
o existencial, a metapoética, o ambiental
e o referencial.”
Alexandra Vieira de Almeida – Escritora e
Doutora em Literatura Comparada (UERJ)
Foto: Divulgação

é urgente morrer
para não desabar
embora choremos ruas dentro dos ossos
não há palavras de ponte
corpo d’água: rios de nós
inundam a sede da fenda
natimorto, o sol
sepúlta-se úmid
o mofo anuncia
inverno que insiste em nos levar embora
choremos a travessia outonal que semeia
morrer é preciso
para não morrer

Delalves Costa é morador de Osório/RS). É poeta, escritor e professor.
Mestre em Educação (Uergs), professor licenciado em Letras(Unicnec),
atuando profissionalmente na rede pública de ensino. É sóciofundador e
membro honorário da Academia dos Escritores do Litoral Norte (AELN/
RS) e sócio da Associação Gaúcha de Escritores (AGES).

Foto: Divulgação

O DESPERTAR DO ESCRITOR

SUZY HEKAMIAH

“Eu sempre levo um pouco

de mim nos meus personagens,
mas também sobre outros
e outras situações em que
convivi.”

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Comecei a escrever minhas histórias e poemas desde muito nova, aos 9 anos. A
arte sempre esteve presente em minha vida e isso me levou a mundos diferentes.
Eu gostava de pintar e naturalmente, quando aprendi a ler e a escrever, meu
caminho seguiu para a Literatura. E foi assim em trabalhos na escola, escrevendo
redações e poemas, que eu descobri o meu talento de me expressar para com o
mundo através de palavras.
Nunca se tratou apenas de uma questão de imaginar, mas de sentir.
Eu sentia algo dentro de mim que precisava ser liberado. Eu sentia que meus
gritos não poderiam ser ouvidos e minhas palavras não poderiam ser entendidas,
senão quando eu as escrevia.
E escrever se tornou um hábito que criou sonhos dentro de mim; O sonho de
publicar um livro, o sonho de viajar por causa dos livros, o sonho de mudar de
país e ser roteirista americana, o sonho de fazer projetos de Literatura voltados às
crianças.
Eu criei vários sonhos e sinto que alimentei o de outros jovens escritores que
queriam escrever.
Eu queria ser uma cientista antes de pensar na Literatura. O ato de ler,
pesquisar, criar e inventar algo para enfim, apresentar. Esse processo de inovação é
minha base e acredito que é a verdadeira elite da sociedade. De nada seríamos sem
novas ideias. De nada seríamos sem um amanhã. Assim, nós corremos através do
mundo e assim, são as histórias dos livros.
Se há algo em mim é que eu nunca soube o que fazer é com a intensidade dos
meus sentimentos. Eu preciso escrever para equilibrar isso. Eu amo demais, eu
reflito demais, eu até tenho um lado vingativo forte. Naturalmente, eu precisei
colocar para fora e a escrita foi minha amiga. Comecei a escrever poemas, prosa
e pequenos pensamentos que logo viraram contos. Eram folhas de agenda,
guardanapos em restaurantes, blocos de notas durante as aulas e cadernos inteiros
até eu ter um blog em 2007. E foi a partir desse blog (www.suzyhekamiahblogspot.
com) que tive os primeiros leitores. Eu comecei a divulgar ele e fiquei sabendo das
seleções de contos de Literatura Fantástica e assim fui mandando meus contos,
até receber o convite de uma editora para publicar meu livro solo. Foi e está
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sendo uma jornada divertida, porque eu adoro pensar em uma nova ideia a todo
momento e tenho sede de conhecimento.
Nos últimos dez anos eu levei meus livros para diversas feiras, bienais, escolas
principalmente no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, New
York e México. Também ajudei em eventos como a Semana do Livro Nacional em
Caxias do Sul e faço parte de algumas academias e associações de escritores como a
AGESe AIAB.
Acredito que nós temos a capacidade de mudar o mundo com pequenos
detalhes, não importa a profissão que você siga. Nós sempre seremos seres
carregados de emoções. Ser uma mensageira é minha vocação e usar a minha
palavra para auxiliar outros está catalogado em mim.
Hoje eu penso que um legado é o que deixamos para os outros se motivarem
a realizar as suas missões. A minha missão comigo é voltada para eu ter uma
motivação diária para seguir onde quero, já a minha missão com o mundo é que
descubram sua verdadeira essência.
Eu penso que ao tocar o mundo com as minhas palavras e personagens, eu
estou caminhando para o autoconhecimento e reconhecendo semelhantes. Porque
se você se identifica com o que eu escrevo, você é meu semelhante. É por isso que
eu digo: “Eu vejo almas e não corpos. Eu crio Universos, eu não os destruo.”
São tantos segredos na mente de um escritor, se esse usa seus personagens como
alter-egos. Eu sempre levo um pouco de mim nos meus personagens, mas também
sobre outros e outras situações em que convivi.
As pequenas luzes se formam em nós quando enfrentamos oa demônios
internos.

“A

minha missão comigo
é voltada para eu ter uma
motivação diária para seguir
onde quero, já a minha missão
com o mundo é que descubram
sua verdadeira essência.”
Foto: Divulgação

Nascida em Caxias do Sul, atualmente Suzy
Hekamiah mora em Los Angeles – Estados Unidos
onde se dedica à carreira de roteirista. Possui
dois livros, (Código dos Mares e Démodeé)
participações em mais de 30 livros como contista
e poetisa, prêmios literários como autora
independente e já apresentou seus trabalhos
autorais no México e EUA, como nas principais
bienais do livro do Brasil. É membro da Academia
de Letras de Goiás e da Academia Inclusiva de
Autores de Brasília. Foi uma das organizadoras da
Semana do Livro Nacional em Caxias do Sul.
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TAILOR DINIZ
“Um autor não vive da glória
de um prêmio, de dois, de três.
Ele vive da sua obra, que é posta
à prova já no seu livro seguinte.
E é com livro seguinte que eu me
preocupo.”

Foto: Divulgação

Nascido em Júlio de Castilhos/RS, mas morador da capital gaúcha, Tailor Diniz é um dos mais
premiados escritores gaúchos, com obras traduzidas para diversos países e adaptadas para cinema e
televisão. Ele acredita que um autor não vive da glória dos prêmios, e sim da sua obra, que é posta à
prova já no livro seguinte. Gosta de cozinhar, coleciona canecas, canetas e gostaria de colecionar facas,
mas segundo ele, é um hobby muito caro para suas possibilidades, “Mesmo assim, guardo algumas
bonitas, cujos preços couberam no meu orçamento. Quando ando pelo interior do Estado, tenho a
mania de procurar alguma cutelaria para apreciar modelos diferentes, mais rústicos. A última que
descobri foi no interior de Cambará do Sul, onde apreciei belas peças, diferentes e com uma marca
pessoal do dono. Comprei uma que estava baratinha.” O autor de “Crime da Feira do Livro”, entre tantos
outros diz que após ler Gabriel Garcia-Márquez se deu conta da possibilidade de escrever e contar suas
histórias. Abaixo entrevista exclusiva com o escritor
Quando surgiu o escritor Tailor Diniz?
Surgiu ainda na adolescência, quando comecei a ter contato com os livros, mesmo de forma
precária, por exigência do currículo escolar. Li O Guarany, Memórias Póstumas de Brás Cubas, A
Moreninha , O cortiço e outros clássicos, e sentia vontade de escrever algo parecido. Mas não me achava
competente para criar uma história de época, com cenários e costumes tão desconhecidos e distantes.
Depois, meio por acaso, descobri Gabriel García Márquez. Até então, a literatura e a criação literária
me pareciam algo intangível, eu só havia lido livros que se passavam no Rio antigo, por exemplo, e
nem sabia direito como era a literatura contemporânea, nem se existia de fato. Com García Márquez foi
diferente. O primeiro conto que li dele foi “A sesta de terça–feira”. É um conto maravilhoso, que se passa
em uma cidade igual à minha de então, algo desolador, pobre, ruas empoeiradas, o trem cortando a cidade
ao meio, mulheres de preto andando na rua com guarda-chuvas abertos para se protegerem do sol. Foi aí
que me dei conta da possibilidade de escrever. Eu podia falar dos cenários conhecidos e da vida de pessoas
que viviam ali também como eu. Tudo o que eu via e sentia no conto não era algo estranho ou improvável,
como nos clássicos ambientados na Corte, por exemplo.
Hoje em dia tu és conhecido nacionalmente, sendo um dos ficcionistas mais elogiados do
Rio Grande do Sul e do Brasil, com obras traduzidas para outros países e adaptadas para cinema.
Quando tu te deste conta disso tudo?
Não acho que sou tão conhecido assim. Mas não dá para negar que tenho um longo tempo de
estrada. Na verdade, eu quero mesmo é continuar escrevendo, podendo publicar minha ficção, o que
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não está fácil hoje. Claro, me faz bem lembrar que tenho livros publicados fora do Brasil e imaginar
alguém na Alemanha, Áustria, Bulgária, por exemplo, lendo um livro meu. Mas minha preocupação
mesmo é com o que está por vir, se conseguirei escrever bons livros e se neles poderei praticar aquilo
que aprendi com os anteriores.
As maiores premiações literárias do Brasil, ou tu já as ganhaste, ou fostes finalista. Até onde
uma premiação pavimenta, consolida ou pressiona a carreira do autor?
Um prêmio é sempre bom na carreira do autor, para ele se sentir mais seguro com algo que não sejam
as opiniões de amigos e parentes. O autor fica conhecido, as pessoas, os editores passam a saber quem ele
é. Mas as bondades param por aí. Um autor não vive da glória de um prêmio, de dois, de três. Ele vive da
sua obra, que é posta à prova já no seu livro seguinte. E é com livro seguinte que eu me preocupo.
Tua obra já foi traduzida para países como Alemanha e Bulgária, certo? Estiveste nessas
cidades participando de algum evento literário? E como foi a aceitação dos livros nesses países?
Estive na Alemanha, durante a Feira de Frankfurt, para lançar Crime na Feira do Livro. Foi um evento
fechado, dentro do pavilhão. Não tive oportunidade de perceber, a partir daquele contato único, se o livro
foi ou não bem aceito. Saíram lá algumas resenhas elogiosas e a primeira edição foi esgotada a seguir.
Recentemente tu lançaste dois livros por duas editoras diferentes, o “Só os diamantes são
eternos” pela Taverna e “O clube dos sobreviventes” pela Bestiário. Eles já estavam sendo escritos
há algum tempo? Como se deu esse processo?
Só os diamantes são eternos, com a Taverna, foi a segunda edição. A primeira eu havia publicado
em 2020, por uma editora de São Paulo, que foi esgotada três meses depois. Tive problemas com essa
editora e o livro ficou parado um tempo. Depois foi acolhido pela Taverna, que o publicou, no ano
passado, em uma bela edição, com um tratamento à altura do que eu imaginava para ele.
A novidade é que já está em fase de adaptação para o cinema e, se tudo correr bem, deve ser
rodado no segundo semestre deste ano, sob a direção de Luiz Alberto Cassol, que divide a autoria do
roteiro comigo e o Gilberto Perin.
E O Clube dos Sobreviventes foi algo espontâneo, que surgiu em 2021, no meio do segundo ano
da pandemia. Eu queria escrever algo diferente do clima de tristeza e dor que, compreensivelmente,
vinha sendo a tônica dos textos de então relacionados ao assunto. Eu queria algo que não ignorasse a
tragédia de uma pandemia que matou mais de meio milhão de pessoas só no Brasil, mas cujo foco fosse
a esperança, o afeto, a generosidade e a alegria por termos sobrevivido.
Pessoalmente, eu queria também deixar marcado um livro capaz de ser a representação substantiva
daquilo que fiz no período. Escrevi, cozinhei, li e pintei. Queria um livro em que eu não fosse
apenas o autor do texto. Então, falei de comida em todos os contos, escolhi o formato, dei pitacos na
diagramação, fiz a capa e a selfie para a orelha. E ainda desenhei meu cachorro na capa e o incluí como
personagem de um dos contos. O Clube dos Sobreviventes é o meu retrato na quarentena.
Como avalias o mercado editorial no Brasil hoje em dia?
Com variados segmentos temáticos. Quem estiver fora deles ou estiver em algum que não seja
tendência, terá dificuldades para ser publicado, distribuído e lido. A coisa anda tão estranha que vejo
agentes editoriais vendendo lives sobre o que será tendência na literatura brasileira para o ano. E são
pessoas com influência no mercado. Então...
Recebo no meu e-mail malas-diretas de várias livrarias e editoras, com sugestões de leitura.
Percebe-se claramente que seguem uma linha temática bem definida e, por consequência, de mercado.
Não que não sejam bons livros, de bons autores. Mas ficam de fora outros bons livros, de outros bons
autores que não estão ali porque não foram — digamos — enquadrados naquele perfil.
E como se deu a transição para o audiovisual? Era algo planejado desde o início?
Nunca foi planejado. Minha entrada no audiovisual se deu ao natural, pelas características dos
meus textos, que são muito visuais, com descrições de cenários, movimentos, e pouca introspecção
na relação com os personagens. Essa característica me facilitou bastante. Não dá muito trabalho ao
roteirista. Mesmo assim, não se deu por iniciativa minha. Alguns amigos da área do cinema se deram

ENTREVISTA
conta disso e começaram a me pedir colaborações. Na verdade, tive que estudar mesmo a parte técnica.
O ato de criar uma história não muda quando se está escrevendo um romance ou um filme. O que
muda é o formato, a linguagem.
E quando vê teus personagens nas telas, os reconhece? Tens gostado do resultado?
Sempre que enfrento essa pergunta, tenho o cuidado para não parecer pedante, pois percebo que o
grande sonho de um número considerável de escritores é ter sua obra adaptada para o cinema. Eu vejo
meus personagens na tela não com indiferença, que isso também seria demais, mas com naturalidade.
Eu sou um ser literário, meu chão é a literatura. Eu me emociono mesmo é quando recebo um sedex
em casa, abro o pacote e vejo ali a edição impressa de um livro novo. Essa emoção não tem preço, nem
comparação. Mas tenho gostado do resultado, sim. Ainda não tive crises, como sei de vários autores
adaptados que tiveram diante de suas obras na tela. Até porque, tenho participado das adaptações,
assim como dos roteiros que não são adaptações, e já tenho uma ideia de como será o resultado. Não
sou pego de surpresa [risos].
Dos teus livros, qual tu gostas mais e qual foi a maior surpresa?
Pela repercussão, o último, O Clube dos Sobreviventes. Foi um livro escrito com certa pressa,
sem maiores pretensões, que está tendo até agora uma repercussão inesperada. Entre os preferidos,
relembro de Trégua para o silêncio, publicado pelo IEL, em 1992. É um livro de contos com uma
unidade narrativa que ainda hoje me surpreende. Aborda o quotidiano de pessoas simples, mas com
belas histórias de vida para serem contadas, que vivem à margem do conforto, lá num fundo de campo,
que para se sentirem felizes basta terem um pouco daquilo que para nós às vezes é nada. Tem muito a
ver com O Clube dos Sobreviventes, daí minha preferência pelos dois.
A revista Paranhana Literário é bastante lida por autores iniciantes e aspirantes a autores.
Quais conselhos daria a eles?
Escrever, reescrever, escrever, reescrever, continuar desconfiado de que alguma coisa pode estar
mal quando texto é dado como pronto. E não ter pressa para publicar. Melhor é segurar a ansiedade
do que se arrepender depois. E ler, ler muito, os clássicos, os contemporâneos, os nacionais e os
estrangeiros. Não acredito em escritor que não compra livros e não lê. Ou que não vai para uma
biblioteca se a grana é curta para comprar.
E o que o autor Tailor Diniz está lendo atualmente?
Era uma vez em Hollywood, de Quentin Tarantino. É uma história de bastidores que se passa em
um período áureo de Hollywood, consagrador de nomes importantes do cinema mundial, até hoje
lembrados. Leio me situando no tempo. O ano é o de 1969. Eu era adolescente lá em Júlio de Castilhos,
onde as notícias demoravam a chegar, quando chegavam. Então, sigo a leitura imaginando onde eu
estava e o que fazia naquele período, enquanto aconteciam aquelas histórias malucas, admiráveis, que
marcaram uma época iluminada na cultura e nas artes do planeta. E minha conclusão é: a vida estava
passando lá longe e a gente não tinha nem como imaginar. [risos]

“Eu sou um ser literário, meu chão
é a literatura. Eu me emociono
mesmo é quando recebo um sedex
em casa, abro o pacote e vejo ali a
edição impressa de um livro novo.
Essa emoção não tem preço, nem
comparação.”
Foto: Divulgação

O AUTOR RESPONDE

O autor ISRAEL NETO
responde cinco perguntas
sobre o seu livro

“ANCESTRAL”
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1. O que esse livro tem que justifica a leitura?
ANCESTRAL é o livro que eu sempre quis ler e que ninguém ainda tinha escrito! Uma space opera
com protagonistas negros e que carregam consigo as culturas e saberes ancestrais de forma natural,
sem estereótipos negativas, e sem negação do outro... Bem, é sobre isso ancestral.

2. Como se trata de uma espace opera afrofuturista, essa obra dialoga também com questões
socias ou é somente entretenimento?

O espaço e os diversos planetas se apresentam como palco para discussão de diversos conflitos
humanos, como o medo, o egoísmo, a solidariedade, a esperança, e nas questões sociais, esses muitos
mundos de ANCESTRAL, nos possibilitou discutir diversos modelos de governo como a monarquia,
a teocracia, a democracia e sua influência nos rumos de cada povo. Porém um dos principais temas de
ANCESTRAL é a discussão sobre o partilhamento da Terra e a valorização das diferenças e potencias
de cada povo.

3. O livro mexe com o mito da criação e evolução da raça humana. Houve alguma pesquisa ou
estudo para compor a estrutura e enredo?

Muitas pesquisas e referências... o livro traz de forma dinâmica e nas entrelinhas diversos mitos
e teologias da criação, respeitando o imaginário dos diversos povos da trama. No campo da
ciência tivemos um aprofundamento maior, inserindo conceitos, teses e descobertas cientificas,
principalmente no campo da física, como a teoria da relatividade, dobra temporal, matéria escura,
buraco negro, a influência gravitacional das estrelas, entre outros. Transformando ANCESTRAL num
misto, modéstia parte, bem equilibrado de hard e soft scifi.
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4. Desde quando esse livro pedia pra ser escrito e em quanto tempo foi escrito?
Eu sempre fui um fã compulsivo de space operas; star trek, star wars, perdidos no espaço, battlestar
galactia, guia do mochileiro, a obra prima que na TV recebeu o nome de The Expanse, entre outros.
Esse repertório e meu retorno a escrita criativa de ficção por volta de 2018 me trouxeram essa
possibilidade de contar uma história neste subgênero da literatura fantástica. A astrofísica e astronomia
também foram fagulhas para iniciar essa obra. Misturei então esses elementos aos meus estudos e
trabalhos sobre cultura negra, africana e afro-brasileira, os primeiros rascunhos e preparação datam
de 2017, mas começo mesmo a escrever em 2018 e concluo a escrita no início da pandemia em 2020.
Investi bastante tempo em criar formas que essa conjuração entre conhecimentos ancestrais, tecnologia,
ciência e ficção fosse de fácil degustação para os leitores e leitoras. Mas o fim do livro já estava na
minha mente desde o início da escrita.

5. O que você espera alcançar com a publicação do ANCESTRAL?
Espero conectar leitores e leitoras ao afrofuturismo, em especial por meio deste palco da space ópera,
proporcionar pra quem tiver acesso e ler um encontro com as diversas culturas africanas em um
ambiente longe dos crimes contra a humanidade, promovidos pela escravidão. Espero, ousadamente
falando, democratizar a essa literatura fantástica cientifica!

Onde comprar:
https://editora-kitembo.lojaintegrada.com.br/ancestral-promocao-de-lancamento
Redes sociais Editora
Instagram @kitembo_literatura
Facebook/kitembo_literatura
Redes sociais Israel
Instagram @manoreu1
Facebook/israelnetoreu
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Israel Neto/ Mano Réu é escritor, educador e músico, atua e é
cofundador do coletivo Literatura Suburbana. Autor dos livros
“O Amor Banto em Terras Brasileiras” (2011) e sua segunda
edição em 2018, e “Os Planos Secretos do Regime”, 2019,
“Não Podemos Esperar”, uma novela afrofuturista vencedora
do prêmio Odisseia de Literatura Fantástica 2021, e por fim,
o recém lançado “ANCESTRAL”. Israel Neto também é um dos
fundadores e editores da Editora Kitembo.
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O CANAL TROCALETRAS

“O trocaletras surgiu de uma vontade
minha de ter um podcast de batepapo. Comecei o projeto – com vídeos
no YouTube e áudio no Spotify – em
março de 2021, inicialmente para
conversar sobre jornalismo. ”
Foto: Divulgação

Henrique Massaro conta que escolheu a profissão porque gostava de escrever e queria ter um
trabalho que possibilitasse viver disso de alguma forma. Como não tinha coragem de dizer que
pretendia ser escritor, o jornalismo pareceu uma carreira mais palpável. Na faculdade e no mercado
de trabalho, se apaixonou pela profissão, principalmente pelas grandes reportagens, nas quais podia
escrever mais, contar boas histórias e tentar refinar a linguagem. Diferentemente da maioria dos
colegas, que queriam trabalhar com TV ou rádio, escrever sempre foi o objetivo de Henrique. Já foi
finalista de alguns dos prêmios jornalísticos mais relevantes do Estado. Diz que gosta de ler e assistir
filmes e séries, e tenta, aos poucos, misturá-los com o trabalho, resenhando livros, por exemplo.
Idealizador do Canal Trocaletras, ele conta nessa breve entrevista um pouco sobre o canal e suas
impressões acerca da literatura.

Os canais no youtube são o futuro dos cadernos de variedades e cultura?

Eu não faria essa associação direta. Acho que espaços mais tradicionais ainda têm relevância e, de
uma forma ou de outra, sempre terão. O que ocorre é uma mudança com relação ao impacto. Um canal
de YouTube ou uma página de Instagram, desde que tenha muitos seguidores engajados, como se diz,
hoje consegue, por exemplo, vender muito mais livros do que uma coluna de jornal impresso. Isso não
vale só para a área cultural, mas para a comunicação como um todo. Booktubers, podcasters e outros
influenciadores, queiramos ou não, encontraram uma forma de se comunicar com o público que a
maior parte da imprensa ainda não conseguiu compreender. Claro que à mídia tradicional cabe uma
responsabilidade maior, uma ética que um blog qualquer não costuma ter, mas também é necessário
reconhecer que a comunicação mudou.

E desde quando existe o canal trocaletras e o que te levou a criá-lo?

O trocaletras surgiu de uma vontade minha de ter um podcast de bate-papo. Comecei o projeto – com
vídeos no YouTube e áudio no Spotify – em março de 2021, inicialmente para conversar sobre jornalismo.
Com o tempo, percebi que os papos estavam abrangentes demais e com uma pauta muito indefinida.
Então, resolvi segmentar um pouco, para poder falar sobre assuntos que me interessam, como literatura.
Pra não descartar a possibilidade de, eventualmente, falar de outras coisas, como cinema e jornalismo,
tenho dito que o foco do canal é, na ausência de um termo melhor, o grande “universo da contação de
histórias”. É uma definição pomposa e até meio irritante, mas acho que serve para o meu propósito.
Como defines quem será entrevistado pelo canal? Existe uma sondagem ou o artista te procura?
Eu escolho, principalmente, baseado nos assuntos que eu tenho interesse e pensando em pessoas
com quem eu gostaria de conversar. A maioria dos entrevistados até hoje eram conhecidos meus, então
o processo foi bem tranquilo. Mas também nunca aconteceu de alguém que eu não conhecia não topar.
Geralmente, mando uma mensagem, a pessoa aceita e, com sorte, já no dia seguinte estamos conversando.
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Na tua opinião a cena literária está consolidada, em expansão ou estagnada?

Acho que sou otimista nesse sentido. Há, cada vez mais, uma maior diversidade de
escritores presentes nas listas de mais vendidos e na crítica. Hoje, finalmente, vemos
que mulheres, negros, autores LGBTQIA+ têm não apenas publicado seus livros, mas
protagonizado excelentes histórias, o que é ótimo. Também interpreto como um bom sinal
quando autores que não pertencem aos grandes selos editoriais aparecem nas premiações
literárias, o que, na minha percepção, tem ocorrido mais.

E quais tuas preferências literárias?

Eu gosto de boa literatura. Meu gênero preferido é o romance e tenho predileção
pelos que conseguem encontrar uma sintonia entre uma boa história e um trabalho de
linguagem. Não costumo gostar de livros que só me prendam para saber o que acontece
no final, mas também não me atrai um fluxo de consciência de 400 páginas que não leve a
lugar nenhum. O mesmo vale para temas que eu próprio considero relevantes. Há pautas
que são importantes, mas que, sozinhas, não fazem um bom romance. É preciso que a
literatura aconteça. Em geral, também não ligo muito para spoilers. Acrescentaria, ainda,
que tenho preferência pelos contemporâneos, mas nunca esqueço dos clássicos e de tentar
variar minhas leituras com livros de não-ficção, por exemplo.

Quem tu gostarias de entrevistar para o canal?

Gostaria de entrevistar alguns dos autores contemporâneos que estão entre meus
favoritos, como Daniel Galera e Sérgio Rodrigues. Também existem jornalistas com quem
eu adoraria bater um papo, como o Leandro Demori, do The Intercept Brasil, que, aliás,
também tem livro publicado. Ainda pretendo convidar essas pessoas, mas só quando o
canal tiver crescido um pouquinho mais. Ah, e por ser fã de Bob Dylan, gostaria muito de
entrevistar o Eduardo Bueno, o Peninha. Eu seria humilhado por ele com muito orgulho.

E quem nunca irá aparecer no canal de modo algum?

Sempre me considerei alguém que conseguia dialogar com todo mundo, mas,
infelizmente, nos últimos anos isso mudou. Existem pessoas com quem eu não quero e não
conseguiria conversar. Gente preconceituosa e negacionista, por exemplo. É muito difícil
entrevistar pessoas assim sem parecer que se está dando palanque, porque elas costumam
empilhar tantos argumentos e informações falsas que, na hora, não temos condições
de rebater. Como jornalista, posso vir a ter que entrevistar pessoas assim porque,
infelizmente, elas têm adquirido relevância política nos últimos tempos. Mas no meu canal
não faz o menor sentido.

Quais os planos futuros para o canal?

O trocaletras no YouTube funciona hoje funciona como um canal de cortes das
entrevistas que sigo postando na íntegra no Spotify. Dos papos de cerca de uma hora,
surgem trechos de 10, 15 ou até 20 minutos sobre assuntos específicos, como livros e
outras questões que envolvem literatura e cultura em geral. Por uma questão de tempo,
nos últimos tempos eu tenho postado um vídeo por semana e tenho conseguido manter a
frequência. Mas eu gosto de pensar que o trocaletras pode ser um lugar sem muitos limites
para eu me expressar e falar sobre assuntos que gosto e compartilhar coisas que eu tenho
lido, assistido e aprendido. Então, espero que, com o tempo, ele possa ir além de um canal
de entrevistas. Pretendo gravar vídeos sem convidados, resenhando livros, falando sobre
filmes e séries, analisando alguma narrativa específica ou até algum assunto do momento.
Já tenho algumas coisas planejadas nesse sentido. Acredito e espero que, quando essa
entrevista for publicada, algumas delas já estejam acontecendo.

youtube.com/trocaletras

CAMINHOS DA ESCRITA
por Doralino Souza *

AS DIFICULDADES
DOS RELEASES DE
APRESENTAÇÃO

Foto: jamarattigan.com

Quando a revista Paranhana Literário foi idealizada, lá em 2020, sua principal missão seria
oportunizar espaço de publicação para novos autores, para os independentes e iniciantes. Tem sido
gratificante saber que estamos atingindo nossos objetivos. Já publicamos centenas de textos de autores,
até então inéditos. Da mesma forma, auxiliamos na divulgação de escritores iniciantes e independentes
que precisam ampliar seu público. Apresentamos entrevistas com autores renomados, cujas carreiras
estão consolidadas e, certamente, possuem dicas preciosas para os aspirantes a escritores. Também
publicamos conversas com editores e livreiros, mostrando o panorama do mercado editorial. Isso tudo
para, de alguma forma, ajudar os novos autores a entender como funciona os caminhos da escrita, suas
dificuldades, frustrações e alegrias. Sim! Existem frustrações, mas existem muitas alegrias.
A partir dessa edição, pretendo trazer um pouco do que aprendi como autor independente (fazendo,
experimentando, errando e acertando) nesses quase dez anos em que me lancei no mundo da escrita
criativa, desde as oficinas literárias até a auto publicação, passando pela edição de revistas e livros de
outros autores.
Uma das dificuldades que encontrei, e hoje percebo isso em muitos autores iniciantes ou
independentes, é o release de apresentação junto à mídia. Claro que nós, os independentes, não
contamos com o departamento de marketing das grandes editoras, então, ou aprendemos o
funcionamento, ou a empreitada ficará cada vez mais difícil. Abaixo listei alguns pontos que, depois
de alguns erros e observações, fui reconhecendo o quanto são importantes na hora de divulgar o
lançamento de um livro ou mesmo quando pretendemos participar de publicação em revistas e sites.
MANDE TODAS AS INFORMAÇÕES SOLICITADAS. Se existe convite
para publicar em revistas e sites, ou divulgação sobre seu livro, não
a desperdice. Leia atentamente o que o veículo de comunicação está
pedindo e mande todas as informações. Se pedem texto em Word,
não mande PDF. Se pedem foto de boa qualidade, não mande foto
tirada numa festa ou selfie na academia em baixa resolução. E mande
biografia com as principais informações. Imagine uma redação
de jornal, revista ou site; o editor pretende publicar matéria sobre
lançamento de algum livro, ele recebeu dois releases, e pode escolher
qual será publicado. Você acha que será publicado o que está mais
completo, com todas as informações, foto com boa qualidade, PDF da
capa do livro, ou o que está com informações incompletas e foto ruim?
Você acha que esse editor irá ligar, mandar e-mail pedindo nova foto
com mais detalhes se ele tiver outra matéria completa pra publicar?
Foto: jamarattigan.com

CAMINHOS DA ESCRITA
NA BIOGRAFIA INFORMAR O QUE É IMPORTANTE. A apresentação deve ser objetiva e reta. Na
biografia informar nome, local de nascimento e onde vive. Não interessa aqui se é casado(a) quantos filhos
ou netos possui. Sua formação, sim, é importante e, se for o caso, título da obra que publicou, seguido de
editora e ano de lançamento, com número de páginas e preço. Se ainda não tem publicação, informe suas
participações em prêmios literários, em escolas e feiras de livros. Se é iniciante, diga das participações em
periódicos, revistas, blogues, sites. Mostre que possui relevância no cenário literário, mesmo que local.
Inclua links e endereços eletrônicos onde seu livro ou seus textos podem ser encontrados.
GUARDE SUA POESIA PARA USAR EM SUA OBRA. Esqueça metáforas e linguagem poética na
hora de se apresentar para um veículo de comunicação. Não adianta dizer que é “roteirista de filmes
inexistentes” ou que é “movido pela paixão que as palavras exercem sobre sua pessoa”. Na hora da edição
essas frases serão descartadas. Elas apenas mostram o quanto você ainda desconhece da sua própria
carreira. E veja bem, desconhecer sobre a carreira é algo normal para quem está iniciando, mas para
quem quer se profissionalizar e seguir adiante, aprender sobre os caminhos da escrita e seu entorno é
algo obrigatório.
ESTEJA SEMPRE PREPARADO. Tenha um release atualizado com suas informações, foto de boa
qualidade, clipping dos eventos que participou, assim, caso precise mandar para alguma mídia, estará
tudo à mão, não perderá tempo, e numa redação, a agilidade da informação faz muita diferença.
Quando for convidado para eventos literários faça a melhor apresentação possível, não importando o
tamanho do público. O boca-a-boca favorável surge dessas apresentações, e consequentemente, novos
convites.
NÃO DESPERDICE NENHUMA CHANCE: Muitas vezes uma
publicação num pequeno jornal ou revista será o gatilho para
participar de outro maior. Então, mostre seu profissionalismo
sempre. Eu, na função de editor da revista Paranhana Literário já
deixei de publicar textos porque o autor não conseguiu mandar uma
foto legal. Ou não conseguiu mandar as informações solicitadas,
ou mandou PDF quando deveria ser arquivo em Word. Sempre
que posso, eu entro em contato, pois conheço as dificuldades de
quem está começando, mas nem sempre é possível. E quando não é
possível, o autor perdeu a chance de ter um texto publicado ou ser
divulgado. Talvez tenha perdido a chance de ser lido por alguém que
o convidaria para uma palestra ou para publicar em outra revista,
quem sabe, maior. Lembre-se: Se o cenário não está favorável,
devemos mudar o cenário, torna-lo favorável.
Foto: jamarattigan.com
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* Escritor, jornalista e ativista cultural. Idealizador
e editor da Revista Paranhana Literário e Repórter
Cultural da Rádio Arteviva. É autor dos livros Dentes
no copo de uisque (2019) O cânion de dentro ( 2016)
e Anjos Também Usam Boné (2014). Tem participação
em diversas antologias e premiações literrárias.

OPINIÃO

Relação entre escritor e leitor
Jorge Antônio Mendes *

Novo Hamburgo/RS

Como é a relação do escritor e leitor, tendo como
avalista a literatura? É uma relação de amor e ódio?
Quem manda em quem?
Este relacionamento encontra resistências quando
escritores, resenhistas e críticos literários tentam
manipular o leitor dizendo o que é bom ou não.
Muitas vezes, com este poder dado como uma dádiva,
dizem coisas sobre o referido livro, que por nenhum
momento passará pelo discernimento do leitor. E
o leitor, já preparado para isto, vai lá e interpreta de
sua maneira, não dando a mínima atenção para o
que os outros pensam. Uma interpretação é, desde
o começo dos tempos, algo bem pessoal e intervir
neste processo é uma batalha perdida. Entretanto, as
resenhas literárias também têm a função de alertar o
leitor que determinado livro tem uma linha de escrita,
por exemplo, um determinado gênero ou que é uma
história afeita a muitas interpretações e que dependerá
de cada um fazer estas interpretações. Não é válido ao
resenhista dizer que o leitor vai gostar ou não, porque
ainda o ser humano não consegue mudar ou assegurar
que o sentimento dos outros seja o mesmo que o seu.
Nesta relação de amor e ódio do leitor com o
escritor, através da literatura, a palavra final é sempre
do leitor. Ele dirá, e somente ele fará isto, se gostou ou
não de determinado livro. Não adianta nada dizer que
o livro é o melhor e o mais vendido do mundo, se o
leitor decidir que não é assim.
Escritores tarimbados no ofício sabem que muitos
elogios verbais, estes do cara a cara, são recheados de
sentimentos particulares que nada tem a ver como o
conteúdo do livro. Escritor faça um teste e pergunte
aos seus amigos o que acharam do seu livro. De cada
dez leitores, nove dirão que é o melhor livro do mundo,
entre estes pode ser que alguém diga que não entende
como ainda não ganhou o Nobel de Literatura,
mas, aquele único que não gostou, corte as relações
imediatamente, pois, não é tão seu amigo assim. A
vida literária passa por isto, também. Os escritores
sabem que os críticos literários, com conhecimento
técnico do assunto, são o seu maior referencial na
avaliação de seus livros, pois não são seus amigos, não
estão nem aí para o que pensam e apenas focarão sua
análise no conteúdo do livro e, muitas vezes, dirão a

verdade pura, doendo, para toda a vida.
E nesta relação de aprovação de um livro,
entra em cena o Marketing, principal amigo ou
inimigo do escritor e do leitor. Muitas vezes é
o Marketing, velado, que faz com que o leitor
compre determinado livro, mas mesmo assim,
este Marketing de Vendas, ainda não consegue
fazer como que o leitor goste do livro. Podem
até não acreditar, mas existem milhares de
livros por aí, jogados em algum canto que
nunca foram abertos, pois quem os comprou,
apenas fez isto porque o livro era de uma
celebridade e fica muito bonito dizer que está
lendo o livro daquele artista da mídia.
Por isto, nesta relação, escritores trazem
consigo uma marca que os rotulam desta
maneira. Escrevem literatura, principalmente,
sem se importar decisivamente se quem ler
o seu livro vai gostar. Sabem que sempre terá
alguém que não gostará e isto não deve ser uma
falta de incentivo para escrever. Estão sempre
em busca daquele leitor que aprecie sua escrita,
mesmo que pelo caminho, encontrem outros
que digam para mudar de profissão.
A certeza de que quem manda em quem
neste processo é o leitor, não deve ser um
desestimulo para escrever. Culpar o leitor
por não ter notoriedade na literatura não é
saudável, porque se está vendendo um produto
é para um consumidor e ele é que tem que
aprovar se quer consumir ou não. Assim como
em todas as artes quem dá a palavra final é o
consumidor, no caso da literatura, é o leitor.

* Escritor. Autor de três livros
publicados. Participou de diversas
antologias e foi premiado em
concursos de Contos e Crônicas no
Estado e no País.
Foto: Divulgação

OPINIÃO

Sobre a arte de narrar
PAULO DAMIM *
Caxias do Sul/RS

O narrador de uma obra literária de ficção é, por si, uma
criação literária. É como o trabalho de um ator que, quando
vai representar um personagem, precisa fazer um estudo das
referências desse personagem, da história dele, como ele se
movimenta, como fala, o que come, como ele dorme, quem ele
ama, quem ele odeia. Isso é um recurso de criação artística que
funciona muito bem para criar um narrador também. Porque
isso serve muito para o corpo.
É fato que, quem escreve, escreve com o corpo, então a
criação de um narrador funciona, para mim, como se eu fosse
um ator, um ator narrador. Quando vou escrever alguma coisa
eu me imerjo numa persona que não sou eu: tem sim referências
minhas, referências de outras pessoas, de amigos, de inimigos, de
coisas que eu li, vi, ouvi no mundo. Aí eu uso isso para criar uma
persona que vai, através de mim, ser um narrador. Em termos
místicos, eu sou como um cavalo e essa entidade criada um
pouco por mim, um pouco pela mistura caótica que acontece
na pesquisa, pela vontade de criar uma contação de história, essa
personagem do além acaba ganhando voz. Eu, Paulo, sou apenas
um vetor de narradores. No Adriano Chupim é um, no Estudo
de Causo foi outro.
Acho engraçado quando as pessoas dizem “eu consigo ouvir
a tua voz, quando estou lendo; parece que tu tá aqui comigo,
parece que estou te vendo falar tudo isso”. Atribuo isso ao fato
de a escrita passar muito pelo corpo: a pessoa confunde meu
narrador com meu corpo assim como confunde o ator que ela
viu no teatro ou no filme com o personagem representado pelo
corpo do ator. E não há engano nenhum aí: realmente meu corpo
foi usado para gerar o texto que ela leu. Só que não sou eu. Na
medida em que eu, Paulo, sou vários eus. Me resguardo o direito
de sê-los.
Quando se fala que é preciso encontrar nossa própria voz
na literatura isso não é metáfora nenhuma: realmente é preciso
buscar alguma voz material para que possamos criar um
narrador. Isso quer dizer pesquisa, imersão, criação de persona:
um colono, um gaudério, um metropolitano. Que personagem é
teu narrador? O que ele bebe? Onde ele senta? Ele tem dor nas
costas? A voz do corpo deve servir para que o caos, a vontade de
literatura se expresse em texto.
Tanto é que, depois de escrever e publicar um livro, eu não
consigo pensar muito em divulgá-lo porque a persona fica
esvaziada, como uma roupa que usei e que botei para lavar
junto com outras camisas. A persona passa e fica uma distância:
eu olho a obra como algo que não fui exatamente meu eu atual
que fez. Mas acredito que existam outros tipos de escritores que

são capazes de passar horas, dias, meses, séculos
defendendo as falas dos seus narradores, como
se existissem de fato, num espírito muito mais
de sociologia, jornalismo, história do que de
literatura. Para mim a literatura é uma arte que,
como arte (naquele sentido que as mães do meu
bairro praticavam: “não faz arte, piá!, não faz
malandrice!”), deve resguardar seu direito de
irresponsabilidade e abandono.
Acho que temos que requerer, para a literatura,
o mesmo status que é dado aos atores quando
representam seus personagens; sobretudo quando
fazem personagens vilões, personagens nada
exemplares para as crianças superprotegidas. A
literatura foi quem inventou esse tipo de coisa na
arte e continua sendo o meio mais livre para dar
voz à ambiguidade tenebrosa da alma humana,
nem que seja por ser o meio menos acessado. Ou
seja, quem lê literatura de verdade não corre risco
de se apavorar à toa com absurdos e contradições.
Buscar exemplos morais na literatura é
certamente contraindicado, porque a literatura é
o espaço em que os podres têm mais direito de
existir. A função da literatura é nada didática:
ninguém se torna uma pessoa melhor lendo
ficção; tu te torna, isso sim, uma pessoa menos
babaca, menos afeita a negar a existência das
diferenças horríveis que a gente tem. Olha bem:
não se trata de idolatrar as diferenças, mas de
saber que elas existem, são assustadoras e que
eu também sou assustador em relação ao outro.
Isso não faz de nós pessoas melhores, que
saberão conviver harmonicamente. Isso apenas
nos possibilita olhar o espelho e reconhecer as
sombras por trás dele.

* Professor e tradutor.
Publicou em 2015 o
romance Estudo de
Causo e, em 2021, a
novela Adriano Chupim.
Foto: Divulgação

OPINIÃO

Fazedores de leitores
ANA PAULA CECATO *
Porto Alegre/RS

Mês passado, postei, em uma rede social, um texto breve
sobre dois fatos que me chamaram a atenção: a publicação
de um livro com ensaios sobre políticas de leitura e uma
audiência pública na Câmara Federal sobre o mesmo
tema. Em ambos os debates, constatei a ausência de um
representante do segmento dos professores de educação
básica. Agora, neste espaço, procurarei desenvolver
alguns apontamentos sobre a importância da participação
das professoras e dos professores nas conversas que se
proponham a delinear estratégias, diretrizes e políticas
para a formação de leitores.
Um dos ensinamentos de Paulo Freire, patrono
da educação brasileira, é a indissociabilidade entre teoria
e prática. Porém, talvez por conta do afastamento do
meio acadêmico do chão da escola, do distanciamento
das mantenedoras das escolas com o aprofundamento
acadêmico e a pesquisa aplicada, ainda se percebe
que os/as docentes não são chamados a participarem
intelectualmente dos debates públicos sobre educação. Em
algumas ocasiões, são consultados, embora nos últimos
tempos o pilar pedagógico da gestão democrática tenha
quase caído em desuso, com normativas que obstaculizam a
participação da comunidade na tomada de decisões, como
é o caso de leis municipais que extinguem as eleições para
a escolha de direções escolares e da adoção de materiais
pedagógicos na rede pública que padronizam os processos
de ensino e aprendizagem e desconsideram os contextos
sociais, econômicos e culturais dos/das estudantes, suas
famílias e desautorizam professoras e professoras a delinear
estratégias de aprendizagem que contemplem as demandas
e necessidades locais.
Para seguir no caminho das políticas educacionais
mais recentes, no âmbito da formação de leitores, muitos
programas e projetos de leitura foram descontinuados
ou descaracterizados, sobretudo no que tange à sua
abrangência, tanto orçamentária quanto pedagógica.
Programas e projetos que atendem às infâncias e juventudes
mais vulneráveis, e que sobrevivem nas escolas graças
ao trabalho persistente de professoras e professores que
acreditam que a leitura é um direito à cidadania e à vida
imaginária, uma ferramenta de emancipação intelectual
de seus/suas estudantes e comunidade. Uma crença
fundamentada em dados e pesquisas como a da professora
estadunidense Maryanne Wolf1 sobre os processos
cerebrais que acontecem quando se realiza o que ela chama
de leitura profunda, e as pesquisas de John Jerrim e Gemma

Moss sobre o “efeito de ficção”2, apontado em
um estudo de 2019, a partir da análise de dados
da avaliação do PISA, os quais revelaram uma
relação consistente entre as maiores pontuações
e a leitura recorrente de livros de ficção narrativa.
O debate sobre políticas públicas na área
da leitura envolve diferentes agentes da cadeia
do livro, desde a produtiva até a mediadora,
onde estão as professoras e os professores. A
contribuição de tais profissionais se daria no
intuito de fortalecer a instituição escolar como
formadora de leitores, com bibliotecas bem
equipadas e com profissionais habilitados na área
da biblioteconomia, com a realização de eventos,
ações e projetos que acolham as manifestações
culturais das comunidades, ampliem o vínculo
com a arte, estimulem a economia criativa e o
mercado editorial e fomentem a participação de
artistas, contadores/as de histórias, escritores/as,
ilustradores/as nas escolas. Além disso, com a
participação docente, é possível pensar na direção
dos investimentos, contemplando a constituição
de acervos e de encontros de formação na área que
venham a ser estruturadas de forma abrangente
nas redes de ensino.
Independentemente das conduções políticas,
nós, os “fazedores”, seguiremos, todos os dias, nas
bibliotecas e nas salas de aula, formando leitores.

* Mestre em Letras e professora de
Portugês, Inglês e Literatura do IFRS –
Campus Rolante. Em 2019, foi jurada do
Prêmio Jabuti na categoria Formação de
Leitores.

Foto: Divulgação

TOCANDO O CORAÇÃO
ENXERGANDO A ALMA
POR Patrícia Ziani Benites *

Entre flores e cores

Foto: Divulgação

* Psicóloga e escritora.
Autora do livro Tocando
o coração enxegando
a alma e do canal
de mesmo nome. É
moradora de Porto
Alegre/RS.

O presente artigo inicia quando começo a imaginar
como seria um lugar que estaria visitando. O local? Ah!
Até o final do texto, compartilho.
A minha imaginação se desloca para múltiplas
memórias que passeiam entre jardins, arquiteturas,
aromas, cores…
O grande dia amanhece e me sinto feliz. Aliás, sempre
que vou conhecer novos lugares, há um grande movimento
dentro de mim. Meu corpo se agita, minhas sensações
são distintas, regadas a curiosidade tal qual uma criança
quando está tendo uma experiência nova.
Ao caminhar em direção ao local, observo
cuidadosamente o lugar, procuro sentir cada passo, cada
olhar, cada percepção. Ao adentrar na floricultura que
abre caminho para o interior do complexo arquitetônico,
pessoas sentadas trabalhando em meio às flores, regada
aos doces e objetos de decoração.
Chegando no pátio interno, um rapaz se aproxima
e apresenta o lugar… simplesmente me fascino.
Observo cada espaço, pinturas nas sacadas, jardim
cuidadosamente preservado, casinhas de madeira com
formatos diferenciados para as bitucas dos cigarros, mesa
aguardando outros curiosos, oficinas acontecendo. Puxa!
Um lugar de pura cultura e arte. Um espaço de trabalho
coletivo que acolhe a quem deseja participar.
Sento-me em um banco e fico por algum tempo
contemplando…
Contemplação que liberta e abre espaço para a criação.
Mas liberta e cria quando nos permitimos isto. Quando
olho para trás, percebo quanto tempo levei para chegar até
aqui e ter a tranquilidade de estar sentada no meio da tarde,
apreciando e divagando. Um caminho árduo, difícil, mas
necessário. Para quem já foi workaholic, dá para imaginar
quanta dificuldade eu tinha de parar o trabalho. Parecia
que eu existia somente para o trabalho!!! Ufa!!! Ainda bem

que terminou!!! Aprendi a viver a vida de
uma forma diferente.
Quantos e quantas de nós simplesmente
passam pela vida sem absorvê-la? Quantos
de nós têm impregnado dentro de si que o
“normal” e ter sempre a mesma rotina? Bah!
Sempre reforço que um dos
aprendizados
da
pandemia
foi,
exatamente, a possibilidade de estar mais
presentes conosco e valorizarmos cada
momento? Aí mora a grande questão, para
estarmos presentes em nós, precisamos
de respiração, de tempo, de silêncio….
Quando desconhecemos esta experiência,
dói. Mas a dor também cura…
Estamos no início de um novo ano, um
ano ainda instável, mas melhor do que boa
parte de 2021. Que possamos deixar o Afeto,
a Empatia traçar os passos! Que possamos ter
olhos que enxerguem claramente, ouvidos
que ouçam mais atentamente, olfato aguçado
para sentir os aromas, boca que emanem
palavras que confortem, que saibamos calar,
coração para sentir na plenitude e mãos para
tocar carinhosamente….
Que possamos reconhecer as diferentes
flores, com suas múltiplas cores e aromas, pois
a Existência tem multiplicidade, tem uma
riqueza de possibilidade e uma infinidade
de formas e caminhos…. Nada precisa ser
sempre igual… mas para isto, precisamos ter
Força, Coragem, Empatia… reconhecendo
nossos limites, mas percebendo que somos
muito mais do que imaginamos quando a
nossa Verdade se manifesta.
Acharam que eu tinha esquecido?
Não!!! Foi suspense mesmo!!!!
O lugar que arrematou o meu coração
e me provocou tantas aprendizagens é Vila
Flores, um lugar que fica no recanto do
bairro Floresta, em Porto Alegre/RS. Vale
muito a pena conhecer!!!
Finalizo desejando todas as melhores
Energias para 2022!!! Que tenhamos
Sabedoria e Paz!!!

POESIA

CHAMA ETERNAL
Aline Bischoff *
Osasco / SP

Trago veemente em meu coração,
Eternamente e a cada instante,
Avassaladora e impiedosa paixão,
Em meu sôfrego peito ofegante.
Irrompendo ardente,
Obrigando-me a te querer,
Insana e freneticamente,
Prestes a desfalecer.
Chama que ao infinito ascendeu,
Oriunda de profundo laço ancestral.
Que a toda razão se excedeu,
Transcendendo ao surreal.
Somente nos braços de Morfeu,
Encontro meu amado imortal,
A quem minha alma pertenceu,
Em remoto enlevo atemporal

FOTO: Divulgação

* Artista independente em múltiplas linguagens.
Possui obras publicadas no Brasil e exterior, através
de blogs, revistas, jornais, antologias, veiculadas por
emissoras de rádio/TV e transformadas em letras de
música. É embaixadora da Rima Jotabé no Brasil, forma
poética criada pelo espanhol Juan Benito Rodríguez
Manzanares.

POESIA

ANÚNCIO

Precisa-se de um Presidente
Com “P” maiúsculo
Que tenha escrúpulo
Do Jair, muito diferente

VALTER RIBEIRO *
Igrejinha /RS

Que cuide da nossa gente
Escute nosso apelo
Pela saúde tenha zelo
Que não seja imprudente
Que não faça papel de idiota
Descredibilizando o Brasil no
estrangeiro
Que não use Deus de forma hipócrita
Precisa-se de um líder verdadeiro
Admissão imediata
Para o bem do povo brasileiro

Foto: Divulgação

Formado em Letras – Português e suas respectivas Literaturas. Poeta, ativista
cultural, militante do Livro e Leitura e um dos editores da revista Paranhana
Literário. É professor, resenhista e membro fundador da Associação Lítero
Cultural Igrejinhense (ALICI)

POESIA

CÉU DE MENTIRAS
Metade das palavras
Metade do tempo
Metade das horas que gastamos
E o quanto gostamos
Tudo foi metade
Pela intensidade

Suzy Hekamiah *
Los Angeles/ EUA

Lutamos para respirar um pouco mais
Lutamos para ficar um pouco mais
Lutamos por verdades
E calculamos os medos
Do que estavam dentro de nós
Do que amarramos em nós
Mas metade eram verdades
De falsas palavras
De falsas idas e vindas
Era pra ser esquecido
Mas foi aquecido
As palavras têm o poder
De fazer crer
E o que realmente
Aos olhos dos céus podemos ver?
Tudo era para o mundo rápido demais
Do que sentimos em alma
Da chama que clama
Da calma que seduz e induz
De todos os medos que tínhamos
Dos erros que levamos e suplicamos
Vesti minha armadura para o tempo
Que você voltaria
Não esperava por falsas promessas
Por ninfas submissas
Por falsas mulheres e mentiras
A força do vento
Depois das desculpas, lamentos
O papel do poeta em chamas
O papel da vida que lidamos
Vitimas das escolhas que planejemos
Matando-me como um mal sereno
Camuflado no amor místico dos tiranos
Que mentem para a alma e para os anjos

FOTO: Divulgação

* É escritora, nascida
em Caxias do Sul e,
atualmente, mora em Los
Angeles – Estados Unidos
onde se dedica à carreira
de roteirista. Possui dois
livros, (Código dos Mares
e Démodeé) participações
em mais de 30 livros
como contista e poetisa,
prêmios literários como
autora independente e já
apresentou seus trabalhos
autorais no México e EUA.

POESIA

AOS TRINTA

Por fora
Em plena mulheridade
Algumas coisas mudaram
O amarelo continua amado
O azul ganhou mais utilidade

ALEXANDRA FIGUEIREDO
Rio de Janeiro/RJ

A vida está mais bonita
A felicidade chegou
O trabalho dando frutos
O corpo ajeitou
Amo o meu amor
Avisto próximo o futuro
Meus limites construo
Um ciclo fecha
Outro começa
Os trinta são uma festa
Aqui dentro.
FOTO: Divulgação

* Mestra em Literatura
Brasileira e especialista em
Literatura Infantojuvenil.
É professora da rede
municipal do Rio de
Janeiro há 10 anos, adora
ler e escrever o que sente.
Segundo ela, muitos textos
virão.

POESIA

O Tempo
Ah, o tempo...
Intrépido aventureiro
Fugaz companheiro
Se esvai
Se eleva
Se esconde
E mesmo sem entender
Fico a fitar o horizonte.

Adriana Borella Pessoa *

São Francisco de Paula/RS

Ah, o tempo...
Audacioso oponente
Veloz concorrente
Se lança
Se joga
Se some
E sem motivos ou razões
Deixa apenas o nome.
Ah, o tempo...
Bom seria poder pará-lo.
Alcançá-lo.
Tornar possível o impossível.
E neste espaço infinito,
Lançar palavras ao léu.
Quem sabe com o tempo parado
Elas cheguem bem perto de Deus.
Ah, o tempo...

FOTO: Divulgação

* Especialista em Arte
e Educação. Autora
dos livros infantis, “A
Curiosidade de Cauã” e
“Que tal conhecer São
Chico?”. É membro do
Conselho Municipal
de Cultura de São
Francisco
de Paula.

POESIA

Só o tempo!
PAULO CÉSAR MACIEL *
Existem mil formas de mostrar!
Existem mil jeitos de aprender!
Qual a melhor maneira de amar?
Só o tempo irá dizer.
Bem, eu quero ficar!
Bem, eu quero entender!
Cedo ou tarde, eu não sei, só sei que é você!
Bom, inesperado, amor!
Navegar com calma e alimentar a alma!

Porto Alegre/RS

Foto: Divulgação

Paulo César Maciel é
funcionário público,
Analista de Política
Públicas formado pela
UFRGS, acadêmico de
Direito na UniRitter.

Escritor de diversas
poesias e gosta de
compor músicas

POESIA

NAUFRÁGIO
LÚCIA CENTENO *
Porto Alegre/RS
O que existe depois da marca d’água
Na linha do horizonte
Além nada
?
É o que parece.
Em espaços correntes
Sussurros feito de ondas
E segredos tão mareados
Ocupam a bruma do vazio
Com a solidez de seus corpos
Eternos
?
Afogados.

Escritora. Aos poucos
mostrando seus textos
no Medium e publicando
alguns desenhos no
Instagram. Gateira, tem
dez gatos.
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POESIA

POR UM INSTANTE
A Beleza do teu olhar me roubou, amaciou meu canto
E por isso eu fiz um verso.
Cantei o teu sorriso de Homem-Menino
A paz que me adormece feito uma noite estrelada
O calor do dia novo que aquece
E em tudo em ti enaltece

Émerson Barbosa *
Pesqueira/PE

Teu corpo é como uma estrada Cheia de curvas perigosas
Que não levam a morte
Apenas incendeia e por isso mergulho Nele
Queimo minha boca
Faz-me desnortear
Levando-me ao Inferno depois ao Céu
Nada amais é preciso perguntar
Só experimentar
Resplandeces um silencio na forma de andar
NO sorriso espelho d’Alma
Pureza do Menino-Homem ao falar
Cabelos soltos como a brisa do mar
Fizera-me amante de uma ilusão

* Mestre em História
pela UFPE. Escreve
crônicas e contos para
um periódico expresso
da sua cidade. Encontra
em Eça de Queiroz, sua
própria definição.
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LÍRICA DAS RUAS
Por Jéssica Rodrigues *
Foto: Divulgação

O que as ruas têm a
dizer em 2022?
* Jessica Rodrigues mora
em Igrejinha/RS. Estudante
e estagiária de Pedagogia.
Militante cultural. Atriz.
Produtora cultural e contadora
de história. Durante um
mochilão, lançou o e-book
independente “ A Viagem é a
recompensa”.
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O que todes nós sabemos é que
2021 foi um ano intenso para o Brasil.
Nossos movimentos de encontros
culturais foram readaptados e
os sistema híbrido de tecnologia
possibilitou a expressão poética e
livre através das telas, porém, nada se
compara a efervescência do encontro
presencial na rua. Sorte nossa que
ainda no final do ano de 2021 podemos
sentir a força desse encontro.
Igrejinha que o diga!!!
Aconteceu em novembro através
do movimento poético, Conexão
Desperta com apresentação da
Slammaster Hana Ariel, a primeira
edição de Slam Poesia na cidade.
A competição de poesia falada,
teve participação de 8 poetas, Júlia
Rodrigues foi a poeta campeã, trazendo
em suas poesias versos elevados sobre
“ser mulher”, condições de trabalho e
feminismo.
Ver esse tipo de movimento
acontecer em uma cidade do interior,
onde a voz das ruas ainda está em
maturação, é surpreendente. Me
fez pensar sobre quantos de nós
fizeram isso em 2021? Quantos de
nós transformaram suas verdades em
movimentos?
O que é preciso para em 2022
transformar nossas verdades em
movimentos?
O que vem por aí, merece atenção.
É bom preparar sua melhor poesia
de inspiração, porque abrir os olhos
para dispor de energia e colocar suas
verdades em movimento vai exigir
paciência. Cobrir o mundo de palavras
bonitas inspirando realidade e sonho
no mesmo verso, vai ser nosso desafio.
Ao longo do ano de 2022 teremos
alguns acontecimentos que agitam o

coletivo, quer ver?
- Disputa nas urnas para escolher
o novo Presidente do Brasil,
governadores, senadores, deputados
federais, estaduais e distritais. E aí, já
pensou nisso?
- Copa do mundo de futebol no
Deserto do Catar, país peninsular
Árabe, se vocês bem lembram, nossa
popularidade futebol arte, anda em
desalinho, consegue imaginar o quanto
isso impacta em nossa autoestima
como Coletivo Brasileiro?!
- Volta dos festivais e eventos em
grande escala (algo que merece muita
atenção, visto que até hoje estamos
em pandemia e o vírus ainda causa
mortes diárias),
Esses são só alguns dos movimentos
de IMPACTO na vida de todes nós. Por
isso, meu convite é que encontremos
em nossas verdades movimentos que
nos levem a ser pessoas ativas nas
escolhas que definem o futuro coletivo
do nosso país, afinal de contas, está
em nossas palavras construir diálogos
pontes de soluções criativas através da
arte e da literatura.
É como diz Sérgio Vaz, um dos
meus escritores favoritos:
“Revolucionário é todo aquele que
quer mudar o mundo e tem a coragem
de começar por si mesmo”.
Que cada um de nós seja a poesia nos
caos. O movimento na verdade. E que as
ruas sejam pequenas diante da grandeza
lírica dos nossos movimentos por aí.
Eu quero cuidar das ruas casas do meu
Brasil. E você, já pensou em tudo isso?
Se quiser conversar, escreve aqui
no Instagram @liricadasruas ou no
Gmail liricadasruas@gmail.com
Ventos de carinho da Jéss

MEMORIAL DOS GIBIS
Por Heleno Jr *
Foto: Divulgação

o judoca
O primeiro super-herói
totalmente brasileiro.
*Mora em Caruaru/ Pernambuco. É
Formado em contabilidade e aficionado
por cinema, quadrinhos e cultura pop,
consome, estuda e pesquisa o tema,
tendo colaborado por 4 anos com o
Blog Infinitamente Nosso.

Certamente só os leitores acima dos 50 anos, devem se
recordar dessa revista que nos deu o primeiro super-herói
totalmente brasileiro. Trata-se de O Judoka, cujas edições
foram publicadas de 1969 a 1973.
Antes do personagem ser brasileiro, a Ebal, editora
responsável por sua distribuição, publicava sob o mesmo
título, as aventuras do Judô Master(Mestre Judoca), um
habilidoso lutador marcial, cujas histórias eram produzidas
nos Estados unidos pela editora Charlton Comics e suas
aventuras se passavam na 2ª Guerra. Talvez fosse uma versão
genérica do Capitão América. Acontece que o personagem
não fez sucesso e após estrelar cerca de 10 histórias, acabou
cancelado. No Brasil, porém, o personagem caiu no gosto
dos leitores. Era o início dos anos 70, e os filmes e séries
com lutas marciais estavam no seu auge, principalmente
por conta das produções com o Bruce Lee, que por aqueles
tempos, vivia o habilidoso personagem Kato, um lutador
marcial assistente do vigilante Besouro Verde, no seriado de
mesmo nome. Não demoraria e o Bruce começaria a estrelar
seus filmes de artes marciais, fazendo o gênero se fortalecer
ainda mais. Os chefões da Ebal não se conformaram em
cancelar o título, agora que estava em alta entre seus leitores,
e decidiram o manter. E como não podiam contar com as
histórias importadas dos States, veio a ideia de criar um
personagem para dar sequência à publicação.
Assim nascia o herói marcial carioca. Após 6 edições
com o personagem anterior, a partir da edição nº 7, os
leitores foram acompanhando as aventuras do Carlos da
Silva. Nascido no Rio de Janeiro, Carlos era órfão de pais,
morava com os tios, estudava arquitetura e tinha uma
namorada chamada Lúcia. Vez ou outra, levava a pior de
um valentão chamado Ricardo. Certa noite, ele salvou
um senhor de ser atropelado por um caminhão. Até aí,
vamos considerar que o personagem era uma mistura do
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Homem-Aranha, Demolidor e Karatê Kid (deixando claro que
o último foi concebido nos anos 80). Acontece que esse senhor,
chamado de Shiran Minamoto, era um mestre marcial e em
agradecimento, tomou Carlos como pupilo e passou a lhe treinar
nas artes marciais. O Shiram não só era expert em judô, mas
também filósofo, ilusionista e um hipnotizador de primeira. Pois
bem, não demorou e o Carlos, quando se viu pronto, assumiu a
identidade do Judoka passando a combater o crime. Ele utilizava
um uniforme curioso: um macacão colante de cor verde com
um losango no peito e um quimono cobrindo tudo, mais uma
máscara tipo Robin. Bom frisar que a forma como ele trocava
instantaneamente de roupa, era bem original. Bastava ele utilizar
sua força mental e de imediato, o uniforme surgia. Não tinha isso
de correr para uma cabine telefônica ou beco escuro e mequetrefe
para se trocar.
O novo herói saia pelo Rio enfrentando a bandidagem só
com os punhos e a inteligência. Nada de equipamentos à la

As aventuras
quase sempre se
passavam no Rio de
Janeiro, mas vez ou
outra, os roteiristas
o mandavam para
estados como
Bahia, Minas e até
para a Amazônia.
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Batman. Seu transporte era um fusquinha. Mais brasileiro que
isso, impossível. Com o tempo, sua noiva descobriu a verdade,
também recebeu treinamento e se uniu a ele. Como todo bom
herói necessita de um vilão, o Judoka tinha o seu, o já citado
Ricardo, um bad boy, ex-namorado da Lúcia, que não aceitava
ver a moça na companhia de outro homem. Como se não
bastasse, era envolvido com grupos criminosos.
As aventuras quase sempre se passavam no Rio de Janeiro,
mas vez ou outra, os roteiristas o mandavam para estados como
Bahia, Minas e até para a Amazônia. Outro detalhe digno de
menção, é que essa publicação ocorria no auge da ditadura
militar do nosso país e de uma censura absurda, onde tudo era
fiscalizado pelos censores do governo. A turma da Ebal não deve
ter sofrido nenhum embargo com esse pessoal, pois, numa época
em que a máxima era: “Brasil: Ame -o ou Deixe-o”, as aventuras
do herói tupiniquim em seu decorrer, abriam espaço para
enaltecer as maravilhas do nosso país. Em determinada aventura,
o Carlos dá uma de historiador e apresenta as maravilhas e a
história do Rio de Janeiro. E em suas viagens Brasil afora, ele
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sempre destacava o local onde se encontrava.
As ameaças que o Judoka enfrentava, variavam entre
adversários comuns, até sobrenaturais e saídos do gênero
Sci Fi. Geralmente ele enfrentava grupos criminosos,
que iam desde uma quadrilha de assaltantes de bancos
totalmente feminina, contrabandistas, sequestradores,
estelionatários, piratas, puxadores de carros, bandoleiros.
Vez ou outra ele enfrentava também: extraterrestres,
homens morcegos, fantasmas e robôs assassinos,
cientistas malucos (claro, não poderiam faltar), múmias
incendiárias, o homem-búfalo, homens de gelo, gigantes,
entre outras ameaças. A criatividade dos roteiristas o
levava a lugares como Pólo Norte ou algum lugar exótico.
Ocorreu, inclusive, uma aventura na Transamazônica,
na época, um marco do progresso nacional. Outra
curiosidade foi a participação de ninguém menos que o
Nick Fury, na edição 27.
Esse personagem foi criado pelo roteirista Pedro
Anisio, que se tornou praticamente o roteirista oficial,
cedendo o posto em poucas ocasiões, a outros artistas. Já
os desenhos ficaram por conta do Eduardo Baron, que
revezava com outros desenhistas talentosos, como Mário
José de Lima, Carlos Alberto Silva, Francisco Sampaio,
Cândido, Cláudio Almeida, Fernando Ikoma, Juarez
Odilon. Um dos grandes destaques foi o Floriano Hermeto
de Almeida, que assinava tanto como roteirista quanto
desenhista, com a alcunha Fhaf. Embora tenha ilustrado
somente 5 aventuras, seu trabalho foi considerado o mais
importante com o personagem e sua estética foi bastante
referenciada em vários livros que tratavam de estudos
dos quadrinhos. A história que ele assinou, intitulada
“A Caçada”, publicada na edição 14, tornou-se um dos
clássicos do Judoka. Seu trabalho foi o único a ganhar uma
republicação nos dias atuais, as 5 aventuras criadas por ele
foram reeditadas alguns anos numa edição especial e fácil
de encontrar no mercado.
O personagem fez tanto sucesso por aqueles tempos
que sua revista foi até o número 52. Seu sucesso no
início dos anos 70 foi tamanho, que o Judoka ganhou
até uma adaptação para os cinemas. Pena que o filme
é extremamente difícil de encontrar. Na época foi um
belo fracasso de bilheteria e segundo falam, as cenas de
ação e artes marciais são risíveis e pessimamente mal
coreografadas.
Embora nos dias atuais suas aventuras estejam datadas,
uma republicação traria uma aura de nostalgia sem igual
ao mesmo tempo que apresentaria aos novos leitores,
um trabalho que, mesmo simples, era feito com um
indiscutível talento. Encontrar edições com ele, é bem
difícil. Tem algumas disponíveis no Mercado Livre, mas os
valores cobrados não são muito em conta.

Era o início dos anos 70,
e os filmes e séries com
lutas marciais estavam no
seu auge, principalmente
por conta das produções
com o Bruce Lee, que por
aqueles tempos, vivia o
habilidoso personagem
Kato, um lutador marcial
assistente do vigilante
Besouro Verde, no seriado
de mesmo nome. Não
demoraria e o Bruce
começaria a estrelar seus
filmes de artes marciais,
fazendo o gênero se
fortalecer ainda mais.
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SONS E PALAVRAS

Laura Dalmás
transcende
amarras em single
feminista
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A intérprete e compositora gaúcha Laura Dalmás lançou recentemente a
canção e o clipe Transcender Amarras nas plataformas digitais. Laura, que
ficou conhecida em todo o Brasil ao participar da quinta edição do The
Voice Brasil da Globo, traz mais um trabalho autoral. Com um arranjo
vocal intenso e uma letra que fala sobre empoderamento feminino, ela
transita entre o pop, rock e a MPB. O trabalho é o terceiro single do álbum
Minha Essência, previsto para o primeiro trimestre de 2022.
“Transcender Amarras é sobre mim e muitas mulheres desta geração,
porém é principalmente para as mulheres que vieram antes de nós”,
explica Laura. “Nossas mães e avós tiveram que silenciar muitos de seus
desejos e sonhos numa sociedade que não admitia que mulheres tivessem
aspirações”, conclui. Para a intérprete de 23 anos, transcender é passar por
cima, ultrapassar, superar - tudo o que as mulheres têm feito há mais de
100 anos em busca do caminho da equidade de gênero.
O single tem letra de Laura e Jessica Berdet e foi composta e produzida
pela própria cantora e por Cristian Sperandir. Laura também é a
idealizadora e produtora do videoclipe. O álbum Minha Essência conta
com financiamento do Pró-Cultura RS e do edital Criação e Formação
- Diversidade das Culturas, executado pela Fundação Marcopolo com
recursos da Lei Aldir Blanc.

Transcender Amarras
Querem que você seja bonita
Mas nem tanto pra não assustar
Seja bem-sucedida e rica
Só não muito, não mais que eles
Querem te encaixar nas medidas
Concebidas no tempo de Adão
Quem ousar transgredir é
maldita
Condenada à ilusão
Transcender amarras me convém
Eu consigo ver do outro lado do
muro, sim
Vou viver a margem do não
Letra: Laura Dalmás e Jessica Berdet

Videoclipe: https://youtu.be/FWwGlIVX_dw
Plataformas: https://onerpm.link/860778028018
Redes: Facebook | Instagram | YouTube
Foto: Divulgação

Natural de Carlos Barbosa/RS, Laura Dalmás é cantora, compositora e produtora
artística. Já representou o Rio Grande do Sul no programa The Voice Brasil e na novela
Malhação, ambos da Rede Globo. A artista lançou em 2019 seu EP de estreia, intitulado
“Tua”, produzido por Juliano Cortuah - responsável por gravações de nomes de destaque
nacionais como Ana Vilela, Anavitória e Luan Santana. O EP rendeu três clipes especiais,
incluindo o hit autoral Dama e Vagabundo, que já soma mais de 190 mil views no
YouTube. No mesmo ano produziu dois shows de lançamento em Porto Alegre e Bento
Gonçalves (RS). No início de 2020 a artista apresentou a música brasileira e gaúcha na
Europa em sua primeira turnê internacional. Ao lado do Conjunto Instrumental do
Colégio Teutônia realizaram dez shows pela Alemanha, Holanda e Áustria.

ECONOMIA CRIATIVA

Com a palavra,
o editor
Roberto Schmitt-Prym
“A expectativa para o próximo ano é a
edição de cento e cinquenta títulos, e já
confirmados novos autores da Alemanha,
Canadá e Japão, além de brasileiros.”
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Ele estudou arquitetura e se dedicou por muito tempo às artes plásticas, antes de
se tornar, a dezoito anos, editor da Bestiário, editora Portoalegrense fundada por
ele mesmo e que, só no ano de 2021, publicou 108 títulos, com autores recebendo
ou sendo finalistas dos mais importantes prêmios literários do Brasil. No catálogo
da editora há obras de autores da Alemanha, EUA, Canadá, Inglaterra, Japão e
Austrália. Conta que o trabalho editorial partiu da necessidade de jovens autores
publicarem as suas obras, algo percebido nas oficinas literárias de Charles Kiefer
e Assis Brasil. Primeiramente, ele ajudou a elaborar uma das primeiras revistas
literárias da Internet, e em seguida passou a edição de livros físicos. Abaixo algumas
palavras do editor:

Como tu vê o mercado editorial atualmente?
O mercado editorial mudou muito nos últimos anos, inicialmente as vendas
aconteciam somente em livrarias, e hoje a maior parte dos livros é vendida via
Internet e isso nos proporcionou um mercado muito mais amplo, fazendo com que o
mercado melhorasse muito.
Qual o teu foco principal no trabalho editorial?
Publicamos romances, contos, poesia, filosofia e ensaios literarios.
Existem nichos literários que vendem mais? Como tu trabalhas com isso?
Atualmente, pelo menos para editora Bestiário, a maior fatia do mercado é da
poesia. Em outros tempos foi do conto e do romance.
A distribuição sempre foi o grande gargalo no mercado livreiro, como tu lidas
com a distribuição? E a privatização dos correios irá dificultar ou ajudará?
A distribuição do livro também está mudando em razão das grandes plataformas
de vendas, como Amazon, Submarino e Magazine Luiza, que colocam o livro e a
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entrega fica por conta da editora. O problema é a má qualidade dos Correios e acho
que a privatização, se é que alguém se dispõe a comprar, só deve melhorar a logística.
As novas tecnologias facilitam a publicação de um livro, e, talvez por conta
disso, aumentou o número de autopublicação. Nessa perspectiva a tecnologia
ajudou ou tornou a vida dos editores mais difícil?
A impressão do livro ficou muito mais simples nos últimos anos. Hoje se consegue
imprimir sob demanda, um a um, na hora da compra, com remessa em até três dias.
Quanto a autopublicação, acho que ocorre apenas no caso de autores menores, não
aceitos pelas editoras.
Qual tua opinião sobre as plataformas de “vaquinha”? acha que essa será a
solução para os autores e mesmo para as editoras?
Não vejo a necessidade de “vaquinhas” para edição de livro. As vendas ou adesão
sempre depende da divulgação dos autores e editores.
Achas que o governo poderia, ou deveria fazer algo pelo setor livreiro?
Os governos não têm incentivado a produção de obras literária. Na Europa e nos
Estados Unidos existe incentivo até para editores brasileiros publicarem traduções.
E o escritor Roberto Prym cedeu lugar ao editor ou seguirá publicando?
São duas coisas diferente. Eu publico as minhas obras pela Editora Casa Verde,
comandada por Laís Chaffe, que me acolhe há anos. E continuarei publicando obras
de outros escritores pela Bestiário.
Quais os novos projetos, tanto do editor, quanto do autor?
A expectativa para o próximo ano é a edição de cento e cinquenta títulos, e já
confirmados novos autores da Alemanha, Canadá e Japão, além de brasileiros. Quanto
às minhas obras, publique neste ano um livro de poemas e para o próximo ano sairá
um livro de contos e algumas traduções.

www.bestiario.com.br
Porto Alegre, RS.
Visite o site e veja o catálogo e lançamentos

VELHO MUNDO
POR MICHELE JUSTO IOST *
Direto de Lisboa

Cosmopolitas
naturalizados em Marte
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* Possui textos
publicados em
antologias, jornais, blogs
e sites. Integrante do
coletivo “Mulherio das
Letras” e criadora do
projeto “Laboratório de
ideias”. Nasceu em Porto
alegre/ RS, atualmente,
vive no velho mundo
para estudar Letras pela
Universidade de Lisboa
e de lá escreve para
a Revista Paranhana
Literário.

“Eu me sinto um
estrangeiro
Passageiro de
algum trem
Que não passa
por aqui
Que não passa
de ilusão”
A Revolta Dos
Dândis I –
Engenheiros do
Hawaii

Lisboa abriga tantos estrangeiros quanto eu possa imaginar, eu nem consigo
identificar algumas das línguas que escuto pelas ruas ou no metrô. Estou nesse
mesmo saco e muitas vezes não consigo entender nem a mim mesma. De fato já
acho natural as diferenças e agora estranho a homogeneidade das coisas.
Morei em frente a uma mesquita e acompanhei com curiosidade a rotina dos
muçulmanos em suas orações. Foi a primeira surpresa cultural que tive: perceber
que a intolerância religiosa é tão absurda quanto a ignorância de não aceitarmos o
que é diferente das nossas limitações.
Na cadeira de Poesia, tenho uma colega que veio da Índia. Ela tem um filho que
nasceu na Espanha e por isso consigo conversar com ela em castelhano. Sempre
extrovertida e bem-disposta, fala sobre os hábitos que cultiva do seu país com um
orgulho sem tamanho. Impossível não se encantar com as histórias.
O restaurante que mais gosto é de uma rede japonesa e todos os funcionários
são orientais. Raramente algum deles fala inglês, a maioria só se comunica com
os clientes pelo cardápio ilustrado com as fotos de todas as comidas e bebidas
devidamente numeradas as quais os clientes anotam a referência do pedido e a
quantidade. Até hoje só consegui pedir gelo duas vezes, das outras vezes trouxeram
molho de pimenta, copo ou sal, mas nem me importo.
Tem uma padaria francesa na esquina do meu trabalho, uma parte do meu
salário fica por lá e com gosto. Esses dias quase caí dura quando vi uns brigadeiros
no meio das delícias. A dona explicou com um sotaque lindíssimo que muitos
brasileiros que lá frequentam pediam o doce e deixavam a receita. Por insistência
ela integrou ao cardápio, vende todos antes do final da tarde. São os brigadeiros
mais bem acompanhados de Lisboa.
Na universidade cerca de 15% dos alunos são internacionais – de 106 países - dividem
apartamento (como eu) ou moram nas residências de estudantes, fazem as refeições no
restaurante universitário (como eu) e descobrem o mundo pelas pessoas (como eu). Esse
convívio é tão importante quanto as unidades curriculares. O slogan da Universidade é
“de Lisboa para o mundo”, mas talvez seja um pouco o contrário também.
Atualmente moro duas quadras de distância da Fábrica Braço de Prata, uma antiga
fábrica de material de guerra convertida em centro cultural onde todas as formas
artísticas estão presentes e misturadas entre 20 salas, corredores, muros, restaurantes,
bares, esplanadas. Tem arte por todos os lados, até onde menos se espera (verdade,
tem uma mini biblioteca e um atelier literalmente dentro do banheiro). Quem recebe
os visitantes é o Berlinde, labrador que mora por lá e o melhor anfitrião possível. No
pátio vemos logo muitas caravanas/trailers em harmonia com cenário. Artistas de
cada canto do mundo fazem da F.B.P. suas casas por um tempo, tocam ideias com
quem estiver aberto para um papo nem um pouco convencional e não é raro ver uma
mesa com 5 ou 6 nacionalidades diferentes sendo intermediada por brindes e risadas.
Uma metamorfose de música em telas, dança em poemas, culinária em esculturas.
Habitar o planeta terra parece ser o fator comum deste lugar tão plural.
Quase todos os dias eu respondo perguntas sobre o Brasil e acho legal a curiosidade
das pessoas em desmistificar assuntos estereotipados. Sou estrangeira aqui, Lisboa
é uma beira de estrada e no meio dessa mistura toda, por vezes me sinto vinda de
Marte. Nos entendemos pelos sorrisos, pelo olhar. Humberto está certo, pertencer a
um lugar não passa de ilusão.

ENTRE A PITA E A ESCRITA
POR Nurit Masijah Gil *
Direto de Israel

PASSA A FEIJÓN
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* Nasceu em São Paulo
e desde 2017 vive em
Israel, onde decidiu
escrever seus próximos
capítulos. É formada
em publicidade com
pós-graduação em
marketing. Cronista
de corpo e alma,
apaixonada por
observar e escrever
sobre o cotidiano,
é autora do livro
“Senhora perfeitinha” e
outros textos.

Quando eu era criança, achava graça do meu avô nos almoços de domingo:
- Passa a feijón!
Ele já tinha deixado a Iugoslávia há uns quarenta anos e passado a maior parte
da vida no Brasil, mas ainda assim, errava o artigo. Já tinha criado uma empresa,
quatro filhos e um universo no país tropical, mas não conseguia dizer “ão”.
Trinta e cinco anos depois.
Estou há quatro anos neste país que considera supérflua a necessidade de vogais
e ainda não consigo entender que, por essas bandas, “o casa é iluminado” e que
pronome que termina com “a” é masculino. Na verdade, entender, eu entendo, sou
ótima com teorias, mas na prática, sai tudo errado. E para completar, o sotaque ideal
tem um erre gutural — que sai de um local que de tão profundo deve ser próximo
do intestino delgado — que eu tenho certeza que nunca conseguirei acompanhar.
E a verdade é: se fosse só o sotaque, seria fácil.
Esses dias me perguntaram do que eu sinto mais falta do Brasil e depois de dar a
resposta óbvia, veio uma saudade que eu nunca considerei que teria. Eu sinto uma
falta enorme de me comunicar em língua mãe.
Veja, eu consigo resolver problemas com a companhia telefônica em hebraico,
fazer uma reunião com os professores dos meus filhos ou pedir “uma carne mal
passada com molho à parte e pão sem glúten”, mas eu não consigo ser eu em
hebraico. Minhas frases não tem duplo sentido, ironia ou tiradas inteligentes. Eu
sou tão básica quanto uma criança escrevendo redação “as minhas férias”.
Para ser completa, cômica, cínica, fazer fluir um papo inteligente, a gente precisa
desesperadamente de língua mãe. Falo fluentemente três línguas, mas eu só consigo
ser mãe em português, ter melhor amiga em português, fazer terapia em português,
me comunicar depois de tuas taças de vinho em português.
Quando eu estou com os meus filhos, eu dou sermão, explico teorias, conto
histórias, mas aqui, em situações sociais, eu contribuo com uma frase aqui e, no
máximo, outra ali. Geralmente escuto, no meu canto, entendendo a língua, mas não
as piadas, as referências, a cultura. Sorrio.
Sou a brasileira simpática, educada, que tenta, sempre. Como uma criança. Mas
como eu posso ser um deles se eu, nessa língua, não sou eu? Eles não conhecem
Caetano, classe média brasileira, nunca tentaram ganhar uma Caloi no programa
do Bozo ou passaram as férias no Guarujá. Por outro lado, viveram tudo o que eu
aprendi na escola ou assisti na televisão. Como transpor essa barreira com meu
hebraico de redação pré-escolar? Como contar todo o meu infinito sem fluência?
Como dizer que conheço a história de Israel, que Brasil é mais que Carnaval, que
crônica é um tipo-de-narração-curta-e-livre-caracterizada-por-uma-análisecrítica-de-situações-cotidianas? Saem poucas frases mais ou menos bem concebidas
que não explicam nem metade do que eu gostaria e numa velocidade que eu mesma
fico com sono. A sensação é de frustração, cansaço, solidão. Com o pronome errado
e um sotaque tropical.
Se eu pudesse voltar no tempo, mudaria uma dezena de detalhes.
Um deles, seria passar o feijão e perguntar, orgulhosa:
- Como você conseguiu, vô?

CRÔNICA

EU DEVERIA GOSTAR DO
CARNAVAL
Osana Santos *
Brasília-DF
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Eu deveria gostar do carnaval. É um momento único, de
sonhos e fantasias. O país entra em festa. É o feriado mais
longo do ano. Superando até a Semana Santa, que apesar de
se dizer “semana”, o feriado é, apenas, de dois dias, quando
conta com a Quinta-feira Santa.
No carnaval, muitas pessoas aproveitam para tirar suas
máscaras e, outras, para colocá-las.
É comum ouvir as pessoas dizerem, no carnaval, que
vão colocar seu bloco nas ruas. Geralmente são pessoas
encarceradas socialmente, então, veem um momento
propício, considerando que, no carnaval, vale tudo.
Essas são aquelas pessoas que tiram suas máscaras. No
carnaval podem falar palavrões; beber sem pagar vexa; falar
alto; usar roupas extravagantes ou, pouca roupa. Ninguém se
incomoda se encontrar em uma dessas festas carnavalescas
os seus chefes, seus amigos ou algum de seus vizinhos e vêlos se esbaldando em luxúrias e extravagâncias.
Eu deveria gostar do carnaval. É um período em que todos
são farinha do mesmo saco. Não importa a escolha sexual, o
grau de escolaridade, a classe social, a crença; a raça... Tudo é
festa. A ordem é se divertir o máximo possível, sem nenhuma
preocupação ou culpa.
Acompanhando este pensamento, posso dizer que o
carnaval é uma festa onde a discriminação, de qualquer
natureza que seja, é nula, pois, a preocupação com a satisfação
pessoal é tanta que ninguém se importa com as diferenças.
Esse êxtase é percebido, também, entre as autoridades.
Nos bastidores das festas carnavalescas estão camuflados: a
tristeza; a miséria; os menores abandonados; a criminalidade;
as calamidades; as fraudes... Nada disso importa.
Muitos, colocam suas máscaras. Daquilo que são
verdadeiramente ou que gostariam de ser, mas, não podem
viver cotidianamente, por uma série de razões.
Tudo que estava represado vem à tona nas folias de
carnaval. Os super-heróis, as fadas, os demônios e as bruxas,
estão sempre em alta. Até a nudez vira fantasia. Sem falar

naqueles que soltam os bichos que
lhes habitam. Desde meigos gatinhos
a feras assustadoras.
Eu deveria gostar do carnaval.
É uma ótima oportunidade para
protestar. contra os políticos; contra
a discriminação racial e social; contra
a homofobia.... Mas, como vale tudo,
ninguém liga.
Acredito, que o maior protesto
é fantasiar-se de si mesmo. Uma
pequena porcentagem aproveita o
carnaval para assistir de camarote a
degradação da maioria. O que não
é de tudo perdido, é nesse período
que conhecemos as pessoas, com
máscaras ou sem elas.

Foto: Divulgação
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Já é um começo
Rafael Caputo *
Curitiba/PR
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A seguinte manchete saiu na Tribuna do Ceará: “Ônibus terão
passagens gratuitas para presos em regime aberto e semiaberto”,
a mesma notícia passou a ser compartilhada nas redes sociais
acompanhada de uma avalanche de revolta por parte dos
internautas. Curioso, porém precavido; antes de expressar
qualquer opinião, fui me aprofundar no assunto. Como professor
e coordenador pedagógico, acho até louvável alguns esforços
para reintegrar o egresso à sociedade, principalmente, quando
o objetivo de tal medida polêmica trata do deslocamento deles
para cursos de ensino fundamental e demais atividades que tem
como propósito a sua capacitação profissional. Mas venhamos e
convenhamos, né? A justificativa apresentada é que os apenados
sofrem dificuldade em se ressocializar (tá de brincadeira!). Se
fosse assim, por uma questão de equidade, condenados por
estupro deveriam ganhar entrada livre nos puteiros, pois eles
também irão enfrentar dificuldades em seus relacionamentos
amorosos futuros. Que mulher em sã consciência vai querer
se envolver com um ex-estuprador? Prefiro acreditar que
nenhuma. Pela lógica, ainda diminuiríamos os casos de estupro.
Zona com passe livre para ex-estupradores, essa sim seria uma
medida eficiente no combate à violência, principalmente, contra
a mulher; e ainda mais no Ceará (que fique bem claro para a
atual geração mi-mi-mi que provavelmente terá dificuldade
de interpretar esse texto e se sentirá ofendida: Estou sendo
inrônico!).
Não podemos nos esquecer dos pedófilos. De todos, os
mais estigmatizados. Ora, eles também merecem uma segunda
chance. E se quiserem adotar uma criança? Como ficarão?
Serão marginalizados para sempre? (continuo sendo irônico).
Partindo do mesmo princípio, o governo deveria adotar o PAIS
– Programa de Adoção Simplificada para ex-condenados por
pedofilia. Reduzindo, nesses casos, as exigências e a burocracia
de todo o processo de adoção. Nada mais justo! Trata-se de
Direitos Iguais. Apesar do nome sugestivo, deixo para você
leitor definir o significado da letra “I” (de Indignação) na sigla
do programa.
Em contrapartida, a sociedade também deve fazer a sua parte.

Eu, por exemplo, já estou usando o mesmo
critério aqui em casa. Num ataque de fúria
por ter pedido no videogame, o caçula xingou
e chutou o irmão mais velho. O coloquei
de castigo, óbvio! Agora, em retaliação, os
meninos não o deixam jogar. Afinal, ele não
sabe perder. Coitado, o castigo já acabou e
ele ainda está enfrentando dificuldade em se
ressocializar com os irmãos. Como pai, não
posso permitir isso. Então, fiz assim: liberei
o menor de todos os afazeres domésticos.
Enquanto os outros lavam a louça e arrumam
os quartos, o mais novo joga videogame. E
sozinho, sem ter que dividir com ninguém.
Quem sabe assim ele aprende. Não é uma
solução definitiva, mas já é um começo.

* Escritor, professor e pedagogo.
Seu romance de estreia “Larissa
Start” foi finalista da quarta
edição do Prêmio Kindle de
Literatura em 2019. Membro
da Academia Internacional de
Literatura Brasileira (AILB).
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Piruá
Cristiane Dias*
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O Zé Pipoqueiro não acredita em ditadura nem em
coronavírus. Diz que ditadura nunca existiu, o que existiu
mesmo foi um bando de comunistas que a polícia fez bem
em descer o cacete. E fala cheio de orgulho:
— Vê se eu fui preso, torturado, estas coisas que dizem
por aí? Não aconteceu nada comigo. Por quê? Porque sou
sujeito honesto, trabalhador.
Quando perguntam para o Zé Pipoqueiro o que é
comunista e ele reponde que é gente sem-vergonha que não
gosta de trabalhar e ainda quer entregar para os vagabundos
o que os trabalhadores ganhavam com o suor do rosto.
— Ainda bem que a gente tem um presidente que não é
comunista, diz ele.
Zé trabalhou por 30 anos na fábrica. Como o aposento
não dava para pagar as contas, virou pipoqueiro. Quando
perguntam o porquê de ele ainda estar trabalhando, a
resposta vem automática:
— É a crise.
E se dizem que a culpa da crise é do presidente, retruca:
— Mas tem que deixar o homem trabalhar!
Sobre o coronavírus, o Zé não tem dúvidas: é coisa da
China. Diz que já está comprovado que foram os chineses
que criaram o vírus para obrigar o mundo a virar comunista.
— A China não é comunista?
Na praça, em frente à igreja, ele estaciona o carrinho e
já falou para os fregueses que a tal vacina ele não toma, vá
saber o que tem dentro. Diz que já ouviu que a vacina muda
o DNA, mas o Zé, que não completou o ensino fundamental,
não sabe explicar o que é DNA e nem como é que esta
mudança poderia acontecer.
O Zé Pipoqueiro não lê o jornal (cansa as vistas), não
assiste jornal (tudo lixo), não acompanha as notícias na
internet (nem sabe mexer direito no celular). Mas se mantém
informado pelos grupos de Whatsapp da família, da igreja e
dos velhos amigos da fábrica. Ele ouve os áudios e assiste aos
vídeos entre uma panela de pipoca e outra.
No dia em que o cunhado do Zé faleceu, por causa do
coronavírus, ele não trabalhou. Sinal de respeito. Mas no

dia seguinte estava lá com seu carrinho,
seu álcool gel e sua máscara cobrindo
a boca, não o nariz, porque sufoca. Ele
diz que está se cuidando: passou a trazer
consigo uma garrafinha de água com
limão. Vitamina C fortalece o organismo,
sentencia.
— O cumpadre, que Deus o tenha,
tinha umas comor... Umas doenças lá. Eu
não, minha saúde sempre foi de ferro.
Para o Zé Pipoqueiro a ditadura nunca
existiu, os comunistas sempre existiram
e o vírus, se existe, só pega em gente
de saúde fraca. Ele não conversa sobre
política, não questiona a religião e em time
que está ganhando não se mexe. Não se
incomoda nem quando alguém o chama
de fascista. Mas se tem uma coisa que tira
o Zé do sério são os piruás. Estes dão um
prejuízo danado; com eles gasta-se tempo
e dinheiro. Não importa a procedência do
milho, a qualidade do azeite, a intensidade
da chama. Não mudam, não transformam,
não eclodem. Não se aproveita para nada.
Um desperdício.

Foto: Divulgação
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Vergonhas expostas
TIAGO MARIA*

Porto Alegre/RS
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Meu primeiro constrangimento real e oficial foi ainda menino,
na escola, uma gargalhada, larga e sonora, que recebi no quarto
ano. Um tropeço na entrada da sala e acabei derramando o lanche
inteiro sobre a minha própria cabeça oca. A queda também fez com
que não conseguisse segurar o aperto e urinei nas calças, bem na
frente da turma toda. Foi uma explosão coletiva. Cena de comédia
pastelão. As professoras me derem banho, perfumaram, pentearam
meus cabelos, trocaram o meu uniforme, ligaram pra a minha
mãezinha e fui pra casa naquele dia com a dignidade abalada e
minha alto estima ferida de morte, porém, limpinha.
A segunda vez que passei vergonha ao vivo e a cores já tinha
concluído o ensino médio. Iniciava no mercado de trabalho.
Ônibus linha 12, Sarandirú, bairro/centro, via Av. Sertório.
Entredormia com a cabeça quicando no vidro da janela
e soltei minha marmita do colo, que se espalhou inteira no
assoalho. O pior é que combinávamos os outros estagiários e eu,
que cada um levasse um tipo de comida para dividirmos. Era
a minha vez de levar arroz. Só arroz. Então, só tinha arroz na
minha marmita. Ao perceber o olhar comovido dos passageiros,
inventei de dizer que tinha perdido um bife. Pra quê?! O motora
chegou a parar o buzão para procurarem o tal do bife. Até
que um gaiato lá do fundão gritou: “olha, só se era um bife à
cavalo!”. Todos riram. Lembro-me de ganhar alguns tickets de
vale alimentação do pessoal mais sensível.
Outra vez foi na frente de uma festa, já cursando a faculdade.
Casa lotada. Bilheteria com uma fila gigante. Fachada toda
espelhada, coisa chique.
Aproveitando a espera para comprar o ingresso, vaidoso que
sou, não tive dúvidas em espiar no reflexo como estava minha
embalagem. Alinhei a postura. Conferi se o desodorante estava
em dia. Abri uma bocarra imensa com todas as minhas obturações
e limpei os dentes sem o menor pudor. Treinei algumas vezes o
meu melhor sorriso, um lance de sobrancelhas, piscadinha de
olho, espremi um cravo bem na ponta do nariz. Ensaiei alguns
passinhos desengonçados até que me dei conta de que o espelho
era só externo. Lá dentro, todos assistiam as gargalhadas minha
performance que já aparecia, inclusive, no telão. Talvez o primeiro
meme da minha geração.

Mas o mais recente vexame, talvez o
mais aviltante de todos até hoje, aconteceu
agora agora, nas vésperas do Natal.
Seus olhos brilhavam pra mim na meia
luz do Matita Perê. Noite de samba. Uma
flauta doce conversava com pandeiro e
violão de sete cordas, o surdo na marcação.
Não sei se foi o vestido ornando com os
óculos, ambos vermelhos, talvez aquela
cabeleira armada, seu cheiro ou a pinta no
canto da boca, não sei, mas alguma coisa
magnética exercia força incomum naquele
espaço onde já não cabíamos mais. Fomos
para a sua casa. Um desejo pulsante. O
clima favorável, temperatura ideal, tudo
perfeito... Só esqueci-me de combinar
com o meu corpo. E foi assim que enterrei
minha honra de vez, em plena cidade baixa.
Embaraçado até o osso. Expostas ali, nuas,
minhas vergonhas íntimas.

* Publica toda terça no blog tiagomaria.
wordpress. Na revista digital RUBEM,
escreve quinzenalmente às quintasfeiras. Tem crônica publicada na
coletânea Maria Volta ao Bar
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O CÃO E O MENINO
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Uma visita é o suficiente para destroçar nossa alma, embora
nem todas as almas sejam dignas de receber uma só visita em
sua vida. Isto foi o que senti ao reencontrar um velho amigo, um
amigo que já se preparava para a sua ida.
Depois de eu ser atendido pela mãe desse meu fraterno, ela
prometeu-me uma chávena de hortelã e sentei-me no sofá da sua
casa à espera do retorno de qualquer um dos dois. Antes, veio a
chávena; muito depois me veio o meu amigo. A princípio, não
o vi – apenas o ouvi. Do corredor, que situava-se às costas do
assento em que eu me encontrava, já sentia a sua aproximação:
os passos arrastados, a respiração a vacilar. Seu visto, então,
assustou-me bem mais: seus pelos faciais esbranquiçados, os
bigodes maiores do que os meus, e frouxos, a calvície dominante
onde, há pouquíssimos anos, esvoaçava-se uma extensa cabeleira.
Olhos avermelhados, brotoejas e ondulações na pele da barriga
e da cabeça; a boca aberta. Indaguei-me como poderia, ele, ter
envelhecido tanto mais do que eu; meu Deus! Eu nasci muito
antes do que ele! Eu era um dos melhores amigos seus...
Aconchegou-se no sofá, do lado que sempre se sentara e com
as pernas dobradas da maneira elegante e que o diferenciava.
Não ousou iniciar a conversa, não se atreveu a isso; o modo
como me olhava, de baixo para cima, pedia-me perdão por algo
que nunca vim por saber a razão. Perdão, logo perdão, eu é quem
deveria lhe pedir; ausentei-me por alguns anos, poderia tê-lo
aproveitado mais... Vejam: agora ele era, contradizendo a todos
os tempos verbais, um senhor, cansado e de memória pouca, de
espírito pronto e corpo resistente aos comandos da sua mente.
Preferia pensar que seus olhos, em vez de desculpas, acusavamme pela ausência, condenando-me pelo descaso; mas sabia que
isso seria impossível de acontecer. Ele jamais me acusara, e,
mesmo na discussão do tom mais elevado de voz, abraçava-me;
mesmo quando eu desferia-lhe um tapa, perdoava-me.
Eu sabia que, logo, ele iria me deixar, mas não saberei agora
dizer qual ausência torturava mais: a minha, por ter viajado em
busca da minha carreira e o deixado, ou a dele, por ter ficado.
Sua mãe me disse que ele se fora pela idade, e por muito não
compreendi. Eu tinha apenas quinze anos e todos diziam

que ainda não me encontrava sequer no auge da
mocidade; ele tinha doze e já o desengavam ao fim.
Como assim?
Poucos dias depois, contaram-me que ele falecera
por causa do tempo; pedi-lhe perdão, pois, em toda a
minha vida, não tive a intensidade ao menos de um
dos dias que ele teve. Porque o tempo buscara-o antes
de mim?
Talvez, em tão pouco tempo, ele tenha vivido
muito mais do que eu. Acho injustiça: eu é que deveria
ter só doze. Falecera pelo tempo e em partes finjo
que compreendo: vivera cada tempo como se fosse o
último, enquanto que eu deva ficar por aqui um pouco
mais, possivelmente, porque nunca tive tempo para
nada, nem para morrer e muito menos para viver. Foi
a primeira vez em que a palavra proporcionalidade
não me soou sinônimo de justo. No mais, trata-se de
coisas diferentes: eu gostaria de morrer de tempo, mas
premedito que morrerei é de idade. Falta-me agenda
para tanto, a rotina e o trabalho me cansam, mas
haverei de me desculpar na próxima vez em que lhe
reencontrar. Desejaria é só pedir-lhe perdão porque,
acima de tudo, ele tinha uma alma grandiosa e se
tratava mesmo de um belo cão.
Foto: Divulgação
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Livro traz mundo com dragões, magos
não binários e duelos

O livro de literatura fantástica Alexus – A
Pedra de Céus e a Esfera da Luz (editora
Bestiário), de Douglas Roehrs, leva os
leitores para o planeta de Phanticéus,
criado pelo mago celestial Céus, primo
de Deus. “Eu escrevi a primeira versão
do livro quando tinha cerca de 15 anos.
Brinquei com elementos de diferentes
mitologias, como a grega e a cristã, e
trouxe referências da cultura pop que
mais gostava à época, como Senhor dos
Anéis, Harry Potter e X-Men”, ressalta o
autor.
Neste volume, concebido para ter
continuação, Alexus, o personagemtítulo, é um humano do reino de
Anger incumbido de resgatar duas
relíquias mágicas, a Pedra de Céus e a
Esfera da Luz. No trajeto, conhece três
magos phanticeusianos que também
trabalham para o rei e vão ajudá-lo em
uma aventura com duelos e animais
encantadores.
Foto:Divulgação

Título: Alexus – A Pedra de Céus e a Esfera da Luz
Autor: Douglas Roehrs
Editora: Bestiário
Número de páginas: 138
Preço: R$ 30
ISBN: 978-65-84571-01-3
A obra também está disponível para venda por
R$ 37 (com frete incluso para todo o Brasil) em
alexusmaclau.com

Jornalista (PUCRS) e especialista em Televisão e
Convergência Digital (Unisinos). Autor do romance Cerco
(2016, edição do autor) e diretor do curta-metragem
documental Linha Travessão (2019), filme selecionado para
o 47º Festival de Cinema de Gramado.
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Júpiter Marte Saturno
o novo livro de contos de irka Barrios
Irka Barrios inicia 2022 publicando seu
livro de contos insólitos. A publicação
apresenta, como conto de abertura,
“O coelho branco”, conto vencedor do
Concurso Brasil em Prosa (Amazon,
2015). A autora declara que sempre
desejou ver esse conto numa publicação
em papel, como parte de uma coletânea.
Confessa que planejava há tempos, só
não havia decidido sobre outros contos
que conversassem com a temática. Com
a ajuda da Baubo, encontrou uma linha
interessante.
“Foi um momento incrível, de muitas
trocas. Todas as manas que tiveram
acesso ao original sugeriram, criticaram,
participaram ativamente. Como são
contos que exploram o universo íntimo
de personagens mulheres, fiz questão de
chamar autoras para me ajudarem nos
retoques finais. Como epígrafe, escolhi
Lygia Fagundes Telles, a escritora que
provocou em mim o gosto pela leitura.”
Foto:Divulgação

Título: Júpiter Marte Saturno
Páginas 104
Medidas: 14 X 21 cm
Capa comum
ISBN 978-65-996302-2-4
Editora Uboro Lopes
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Irka Barrios é mestre em Escrita Criativa (PUCRS). Autora de “O coelho branco” (Prêmio Brasil em Prosa Amazon, 2015) e de “Lauren” (Ed. Caos & Letras, 2019 - Finalista
Prêmio Jabuti, 2020). Colaboradora do Escuro Medo e da Revista
Ventanas, professora de oficinas literárias na GOG Ideias. Atua na
organização do coletivo Mulherio das Letras – RS.

ESPECULANDO
Por Jaime De Andruart *

“ACORDE, NEO”
Foto:Divulgação

A frase acima é, possivelmente, uma das
mais importantes do cinema e da cultura do fim
do século XX.
Mas essa ordem ainda é válida para os dias
atuais?
Matrix: Resurrections trouxe a icônica
franquia de volta aos holofotes recentemente.
Sem incorrermos em spoilers do filme nem em
juízos de valor — fãs conservadores descartam
tudo após o primeiro filme —, focaremos aqui
no momento em que Matrix voltou.
Mais do que em 1999, ano de lançamento do
primeiro filme, estamos imersos em tecnologia
de modo jamais visto: de aplicativos facilitando
o deslocamento urbano e a alimentação a
smartphones nos conectando em centenas de
diferentes redes sociais; de cookies de texto e
voz nos dispositivos que usamos, para melhor
compreensão de nossos gostos, a vazamentos
e venda de dados de clientes pela internet; de
milícias digitais comandando robôs e fakenews
a eleições manipuladas.
Não há momento mais distópico na história
da humanidade do que o atual.
Quando do anúncio do quarto filme de
Matrix, apareceram piadas na internet: “Então
vocês acham ruim estar preso em uma simulação
do ano 2000? Apenas me pluguem, por favor!”
Matrix é uma história que, à parte a
inovação da época, a filosofia, o kung-fu, e
toda a mitologia messiânica em torno de Neo,
trata, principalmente, do perigo apresentado
por tecnologias fora de controle. Esse alerta foi
visto pela primeira vez na ficção científica, com
Frankenstein, mas nunca foi tão necessário: vejase a glamourização da prostituição praticada em
sites como OnlyFans, a confiança cada vez maior
em sistemas monetários tão caóticos que até
* Autor, tradutor e provedor de serviços textuais.
Foi publicado em revistas e coletâneas, e também
de forma independente. linktr.ee/jaimedeandruart

mesmo economistas profissionais os veem com
relutância — criptomoedas, NFTs —, ou mesmo
as recentes propostas de megaempresas, como a
Meta, de buscar uma interação ainda maior entre
nossas mentes no mundo real e uma interface
virtual, daqui a algumas décadas, indistinguível
da realidade. Se, ao menos, certo filme de 1999
nos tivesse alertado quanto a como a alienação da
realidade pode ser danosa à espécie humana...
Não costumo ser conservador em relação à
tecnologia. Em meu humilde ponto de vista, ela
é a única coisa capaz de nos fazer transcender a
espécie humana e sobreviver ao fim deste planeta
e do próprio universo — não se engane: não é
porque nossa vida se limita a um mísero punhado
de anos que esse fim não esteja muito próximo
—, mas sabermos evitar armadilhas como vício
em internet, dependência digital, fome de likes,
dentre tantas outras, é urgente para que sejamos
bem-sucedidos como seres racionais.
Como toda boa obra artística, Matrix é esse
alerta vindo não de 20 anos atrás, mas desde
sempre; é o ombro dos gigantes, sobre o qual
é possível enxergarmos mais longe e melhor
compreender perigos do passado e do futuro
A ordem a Neo continua atual: acorde. Apenas
a consciência e a racionalidade tornam você um
ser humano, portanto aja como um.
Foto: Divulgação
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MATADOURO
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O que a deixava enojada não era o gosto que ficava na boca e
nem o cheiro que, depois, teimava em não sair do corpo.
Um cheiro de coisa esquecida na geladeira. Não. Era cheiro
de coisa começando a estragar, um bafio, a avó dizia “a carne tá
com bafio, tem que cozinhar bem, capricha nos tempero. ”
Ele cheirava a bafio.
Mas não era o cheiro que a enojava. Afinal, o cheiro a
acompanhava desde sempre. Eles moravam ao lado de um
matadouro.
Na madrugada, ouvia o barulho dos caminhões. O som do
gado, mugindo, chegando para morte.
Durante o dia, ouvia o barulho dos banhos e, mais tarde, das
pistolas. O dardo bem no meio do cérebro. Ela imaginava se havia dor.
O barulho das máquinas, esteiras levando os animais: degola,
serra, desmembra.
Não via nada, só ouvia. E isso a incomodava. Imaginar o que
acontecia, ouvindo os sons das etapas pelos quais o gado passava
até virar carne e ossos do outro lado da entrada do matadouro.
Ele vinha na madrugada também, antes de ir para o
matadouro receber o gado. Ela fechava os olhos, mas ouvia tudo.
A respiração. O encontro. A mão sob as cobertas. Ela ouvia
até quando sua pele arrepiava pelo contato.
Os suspiros abafados. O êxtase dele. A vontade de vomitar dela.
Tudo era tão sussurrado e fazia tanto barulho.
O barulho a enojava.
O silêncio era tão raro, tão precioso.
Uma noite, ele não veio. Ela ficou esperando, não por prazer,
mas por costume. Ele não veio. Um barulho diferente foi o que
ela ouviu. Não era o gado.
Levantou-se e estranhou o silêncio que se fez, àquele sim,
esperado com prazer.
Tinha alguma coisa no silêncio.
A mãe estava na cozinha. Camisola cheia de sangue. O facão
na mão.
O pai, caído no chão. Sangrava igual aos bois, que um dia ela
se escondeu para espiar.
Ficou feliz. A mãe até sorriu para ela.
- Vai ficar tudo bem, lindinha. Vai ficar tudo bem.

* Formada em Letras/
Ingles. É Professora,
escritora e editora do
Paranhana Literário.
Ativista cultural é
integrante da Associação
Litero Cultural de
Igrejinha (ALICI).

Foto:Divulgação
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SALVA-VIDAS
MAXIMILIANO DA ROSA
Imbé /RS

*

Foto: jamarattigan.com
Foto: jamarattigan.com

Enche-se de desmedida esperança o meu coração. O sol brilha
no céu, altivo. As ruas estão secas, as roupas estão limpas no varal.
E teimam em crescer flores artificiais no meu jardim imaginário.
Cães sem dono ladram, e crianças sem pais fazem algazarra nas
ruas inundadas de sentimentos contraditórios. Enquanto eu. Eu
fico aqui dentro, imersa num ritual de esperas certamente vãs,
inúteis. Banhando-me em águas perfumadas, vestindo belos e
multicoloridos vestidos de seda, pintando-me com suavidade, do
jeito que ele gosta. É tudo como sempre, a mesma rotina, tardes de
angústia, e desejo acreditar que desta vez nada o impedirá de vir.
Que não, o telefone não vai tocar e, se tocar, não vai ser ele para
dizer. Para dizer...
Eu sigo esperando; e esperando, canso. O tempo passa,
inevitavelmente. O vestido amassa, o perfume se dissipa, a
maquilagem escorre com o calor. E adormeço no sofá da sala,
infeliz, amargurada. E só acordo ante o tilintar insistente do
telefone. Atendo, e antes de ouvir a voz, o silêncio já diz tudo. É ele,
o Eduardo. Voz de anjo cansado, de espadachim ferido. Dizendo
todas as frases previsíveis, já esperadas. Não vem mais, não pode
vir, uma bomba explodiu do outro lado do mundo, centenas de
pessoas morreram, quase mil estão feridas; centenas, mutiladas;
todas à espera de alguém pra socorrê-las. Alguém como ele e tantos
outros que se dedicam a mesma nobre causa: a de salvar vidas em
qualquer lugar, a qualquer hora, não importam as fronteiras.
Então ele vai, precisa ir. É a sua vida, a sua missão. O seu santo
sagrado sacerdócio. Diz que me ama, que não precisava nem dizer
mas diz, que me levará dentro do seu coração para lhe dar força e
coragem, que voltará assim que puder. Volta, ele sempre volta. A
ligação cai, e há um hiato, um vazio, como se algo tivesse ficado nas
entrelinhas. Porque eu deveria ter dito que... Mas não.
Assim é a minha vida. Esse é o homem que amo. Vive por aí,
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salvando vidas alheias, gente sem nome, identidade, futuro. Ali
na esquina, em outro estado, noutro longínquo país. E a minha
vida, quem é que salva? E meus desejos urgentes, quem vai suprilos, Eduardo? A vontade de gritar é grande, imensa. Preciso tanto
de um afago, de uma palavra amiga. Não é muito o que peço.
Os dias são longos, mormacentos demais. Não é difícil eu me
pegar chorando pelos cantos, como agora, sentada diante da tevê
enquanto assisto uma propaganda de dentifrício.
Meu gineco disse até que é normal, por causa desta fase da
gravidez, tudo o que preciso é de um pouco de carinho e atenção.
Principalmente do pai da criança. Ele sabe o que diz, o médico. Só
não sabe que o pai do meu filho tem complexo de super-herói, que
se preocupa mais é com as crianças doentes e famintas do terceiro
mundo, que quase nunca aparece, sequer sabe que vai ser pai tanto
tempo faz que não vem me ver.
Se, pelo menos, eu tivesse mãe, pai, irmãos. Mas nada. Sou
completamente sozinha no mundo. Não, doutor, o senhor não
sabe de nada. Só fica aí sentado na sua cadeira passando receitas.
Minha vida não cabe dentro dos seus olhos de peixe morto.
Sentindo-me abandonada, pego o jornal de Domingo, abro nos
classificados, começo a procurar um nome. Não um qualquer. Um
que me seja completamente familiar. É a primeira vez que faço
isso. Não demoro a encontrar. Eduardo, moreno, alto, atlético.
O anúncio fala em prazer garantido. Não busco prazer. É outra
coisa o que busco, algo menos carnal, mas não posso dizer isso por
telefone, então não digo.
Meia hora depois, minha campainha toca. Abro a porta, aí
está. No início sinto-me suja, como se estivesse fazendo algo
errado, imoral. Tento imaginar que é apenas como tomar um
comprimido, algo para aliviar a dor, preencher o vazio de uma
noite. Ele é realmente bonito. Pergunta se tenho uma fantasia
especial, olha para a minha barriga, parece achar engraçado. Eu
digo que quero que ele finja ser meu marido, que acaba de chegar
do trabalho, que está cansado. Não precisa fazer nada, eu digo, só
deitar na cama comigo, me abraçar com toda a ternura do mundo,
dizer que me ama, que sente muito a minha falta, e se desculpar
por viver por aí correndo o mundo ajudando os outros, salvando
a vida dos outros, curando as mazelas dos outros enquanto
se esquece de mim, a mãe do seu filho. Isso, e nada mais. Pode
cobrar o preço normal. Eu pago. Obediente, ele faz o que mando,
deitamos na cama de casal, e assim dormimos abraçados. E eu
sonho com você, Eduardo. Que o vejo morto sob os escombros de
uma cidade em ruínas. Um sonho tão vivo, tão real como nunca.
Quando acordo, horas mais tarde, assustada, o rapaz se foi,
o outro Eduardo; pegou o dinheiro que deixei sobre o criadomudo e partiu. Nem me deu um beijo de despedida. Nada disse.
E ao contrário do que imaginava, o vazio permanece em mim, e
a angústia, e a sensação de abandono. Da próxima vez talvez eu
devesse procurar algo diferente, mais físico, carnal. É o que penso,
Eduardo. O que me diz? Levanto da cama, vou ao banheiro, faço
um café forte, fumegante e amargo, ligo a tevê, sento no sofá. Na
revista eletrônica, notícias sobre um atentado terrorista no Oriente
Médio, a câmera vai seguindo o repórter em meio aos escombros,
trêmula. Vê-se muita fumaça. De repente o jornalista depara-se

com um corpo mutilado no chão.
De um homem. A imagem não é
boa. Apesar disso é possível ver
a roupa branca suja de sangue
com a cruz vermelha no braço,
rasgada.
Imediatamente meu coração
dispara. Não vejo o rosto do
homem. Não sei se precisa.
Lágrimas densas se formam em
meus olhos. A xícara pende da
minha mão. E enquanto uma dor
intensa perpassa meu ventre, um
líquido pegajoso e rubro começa a
escorrer dentre as minhas pernas.
Meu corpo sangra, mas é minha
alma que se esvai lentamente.
Até não restar mais nada. Só um
vazio. Muitos vazios. E nenhuma
dor.

* Autor do livro de contos
“O Land Rover Negro e
a Caixa de Drops. Tem
participações em antologias
e concurso literários.
Entre eles, “Caminhos
de Anita” e o “Concurso
50 Poesias e Textos sobre
o Cinquentenário do 20
de Novembro”, ambos
organizados pela Secretaria
de Cultura do RS.
Foto: Divulgação
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O PINHEIRINHO DE LATA
Andréia Schefer
Novo Hamburgo-RS.

Foto: jamarattigan.com

Dedéia espalhava os enfeites natalinos no piso de madeira. A
árvore de dois metros montada no centro da sala, aguardava
a decoração. Se não fosse a insistência do filho pequeno, nem
tiraria aquela parafernália de cima do armário da garagem.
Crianças gostam dessas coisas! Ela, há anos, já não tinha a
inocência infantil para datas comemorativas.
– Mamãe, o que é isso?– O menino segurava o pinheirinho de
lata esquecido no fundo da caixa.
Dedéia ficou sem palavras. Não esperava encontrar aquela
peça. Pensou tê-lo descartado em uma de tantas mudanças
de sua vida. Não respondeu a pergunta do menino. Tomou o
pedaço de lata de suas mãos e, olhando para o estranho objeto,
transportou-se ao dia de sua criação.
Dedéia viu-se menina, correndo da mãe com uma lata de azeite
roubada da cozinha.
– Devolva aqui, menina. Eu preciso fazer comida.”– A mãe
arrancava da menina a embalagem roubada.
– Tiana vai fazer um pinheirinho, mamãe.
– Pinheirinho? Que história é essa? Nunca vi pinheirinheiro de
lata.
– Ela sabe fazer. Fez um bem bonito pra casa dela. Botou até
pisca-pisca.
A mãe lançara um olhar desconfiado. Já tinha visto o tal
pinheirinho na casa da madrinha. Suas habilidades artísticas
não deixavam a desejar. O estranhamento se dava pelo fato
dessa união repentina entre as duas.
Tiana morava com o marido nos fundos do terreno dos pais
de Dedeia. O casal, vindo de terras longínquas, não tinha onde
viver e ficou por ali. O marido arrumaria um trabalho e Tiana
cuidaria da pequena Dedeia de cinco anos, enquanto os pais
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saiam para trabalhar.
Um plano muito bem traçado e com muitas possibilidades
de dar certo. Se não fosse um pequeno detalhe: a velha não
suportava a menina. Todos os dias reclamava da pequena.
Qualquer deslize da criança, resultava em uma crise de fúria.
Não lhe batia, mas dizia as coisas mais cruéis. Como no dia,
quando o menino da vizinha tentou abusar de Dedeia e a
malvada tia disse ser bem feito: merecia mesmo.
Dedeia não entendia por que ela merecia ser atacada daquele
jeito. Tinha vergonha. A mãe sabia daquele episódio e nunca
mais deixou o garoto se aproximar da filha. Mas Dedeia não
contou para ela sobre as duras palavras daquela mulher. Não
contou também o quanto odiava passar o dia na companhia de
alguém tão amarga.
Mas naquele Natal, a madrinha da mãe tratava Dedéia diferente.
O espírito natalino talvez tornasse os seus dias mais brandos. Ao
conseguir uma lata de azeite vazia, a menina a entregou à Tiana.
A embalagem verde deixava o pinheirinho ainda mais bonito.
Dedéia fez enfeites com bolinha de papel colorido para decorar
a sua árvore e o pôs no centro da sala. O pai comprou um piscapisca. Foi o Natal mais feliz do qual a menina se lembrava até
aquele dia.
Passado o Natal, os adereços foram guardados. A magia das
datas comemorativas passara como num encanto. A vida
retornava ao normal.
Anos mais tarde, em uma conversa de domingo, Dedéia ouvia da
mãe os lamentos de sua vida dedicada aos filhos. Das vezes nas
quais precisou deixou seus meninos com outras pessoas para
trabalhar. Do quão sofrido era ouvir a filha dizendo não gostar
de Tiana, sua tão querida madrinha. Dedéia suspirara: jamais
faria isso com o seu filho. Algumas pessoas preferem fingir
esquecer para não sofrer.
– Mamãe, o que é isso? –A repetição da pergunta levou Dedéia
de novo à presença do menino. A decisão estava tomada.
– É lixo, meu filho. Apenas lixo! – Atirou o objeto na caixa de
descartados.

Foto: Arquivo

É romancista, contista e
professora de Literatura.
Seu livro de estreia “Para
onde vão as borboletas
à noite” foi lançado em
2020 por publicação
independente.

CONTO

sorvete
Joselma Noal *
Porto Alegre/ RS

Era verão e ele carregava guarda-chuva, chegou ao shopping
decidido a comprar o objeto há muito observado na vitrine. Entra
na loja, anuncia o desejo, nem pergunta o preço, estende o cartão,
coloca a senha sem olhar o valor, nunca havia feito isso em toda
a vida, hoje julga merecer. Não estava preocupado com a fatura
do próximo mês. Retira-o da caixa, entrega-a à atendente. Coloca
o dourado no pulso, sorri mais para o relógio e para si mesmo
que para a moça. Assim, sofisticado, poderá controlar o tempo
que lhe resta e aproveitá-lo da melhor forma possível. A primeira
decisão já havia tomado: não voltaria ao hospital, havia cansado
daquela rotina de braços furados, fios e aparelhos pendurados,
comida ruim e paredes brancas.
Levava a cabeça enfaixada, não havia jeito de esconder, nem
com chapéu, havia tentado diante do espelho antes de sair de
casa. Optou por sair assim mesmo, afinal chapéu só aumentaria
o calor. Embora nos últimos dias, ele sentisse frio, sabia do calor
pelos outros, porque dentro dele tudo gelava. Descobrira nos
últimos tempos: o medo e a doença congelam. Nunca gostou
do frio, quando a vida melhorou, aprendeu a fugir do inverno
do sul. Nos meses de junho, julho e agosto, escapava para uma
temporada em praias nordestinas. Antes quando criança, sem
condições financeiras para viajar, ele nem cogitava a ideia
de viagem, fazia o possível para evitar o frio colocando várias
camadas de camisetas, blusões e casacos, ficava apertado, não
gostava daquilo, mas era o jeitão.
Hora de almoço e a vontade era de sorvete. Escolhe os sabores,
busca um lugar confortável, encontra a poltrona. Nunca apreciou
o tumulto da praça de alimentação. Degusta devagar, o relógio
marca três da tarde. O celular toca, número da filha, não atende,
deixa tocar. Não quer voltar pro hospital, o assunto deve ser este,
não quer falar, quer tomar o seu sorvete em paz, em silêncio.
E o gosto do morango e do chocolate, os preferidos desde a
infância, nunca haviam sido tão deliciosos. E ao final da taça, ele
sorve rápido para não derreter como a vida. Sai do shopping e
atravessa a rua para ver mais de perto o Rio Guaíba. O sol reflete
no dourado do pulso e ele ri, velho guri, guri velho. O calor é
intenso. A chuva virá de noite. O céu será mesmo o limite?

Foto: jamarattigan.com
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Realidade desencantada
Cinthia Dalla Valle *
Porto Alegre/ RS

Foto: jamarattigan.com

Quando o príncipe estacionou o carro no meio da avenida,
percebeu que não estava no seu cavalo branco e nem existia
uma princesa a ser resgatada. Nenhuma. Olhando para os lados,
cogitou escapar da história, talvez se fantasiando de um plebeu
saindo de fininho.
Mas, depois de alguns necessários minutos, encarou o leitor e
caminhou para a saída. A verdade é que atraiu olhares curiosos
no caminho, afinal, nunca ninguém tinha visto um personagem
desistir da própria história.

Foto: Divulgação

* Formada em Publicidade e Propaganda,
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a escuridão
SILVIO JUVENIL TREIN *
Três Coroas/ RS

Foto: jamarattigan.com

Escuto na escuridão, um grito. Não é assim um grito de dor,
estridente. É abafado, parecendo alguém que quer, mas não pode
ser descoberto. Um pedido de socorro de quem tem medo de ser
encontrado. Angustiante, como quem busca a salvação, mas tem
receio de ser achado. Um dilema a ser enfrentado por quem?
Não sei, só ouço, em silêncio, na total ausência que é a escuridão.
Então olho ao redor, neste tudo tão escuro, daquela
escuridão que parece encostar na gente. Densa e terrivelmente
intransponível. Os passos que dou são inseguros, naquela
certeza inevitável de que vou pisar num buraco ali na frente e
cair dentro de mais escuridão e não poder sair, apesar dos apelos
desesperados que certamente eu faria. É morte, todavia. E o
grito, tenso, silencioso, daqueles escondidos dentro da gente e
que fica atrás de um sorriso, continua. Não sei por onde andar,
aonde ir, se devo ou não procurar quem grita. Isto Tudo é tão
sufocante: meu Deus!
Mas, pensando bem, ouço passos. Plac! Plac! Plac! As vezes
parece que vem me seguindo, firme, no meio da escuridão.
Outra sensação estranha é a percepção de que algo passou por
mim, e se foi. Talvez estejamos, se realmente alguém caminha
ali comigo, indo em direção oposta. Será que os passos estão
indo salvar quem grita, assim sussurrante? Ou nem escutou e
simplesmente segue seu caminho? Será que senti o ventinho da
sua passagem e o perfume do amadeirado também é de quem
produz esses barulhos de gente caminhando? Acho que estou
parada, petrificada no meio do breu, sem luz e sem direção.
O grito me deixou angustiada, mas não o escuto agora. O que
aconteceu?
Vejo vindo, lá longe, uma pequena luz. Me faz lembrar a
do aparelho que o doutor usou no meu exame ocular: fina,
vermelha, querendo sumir enquanto fixo o olhar. Pode ser que
seja alguém com uma daquelas lunetas laser, ou algo parecido,
hipnotizante em meio a ausência de claridade onde me encontro.
Então Caminho na direção dela e murmuro: até que enfim, uma
luz a servir de guia nesta tentativa de escapar da escuridão.
No pretume meus passos parecem como numa esteira, a andar

sem sair do local. Que coisa estranha sentir isso. Mariposa ao encontro
da lâmpada. Ela, o fino ponto de iluminação, parece, agora, estar
vindo na minha direção. Eu, nada a fazer. O que será? Espero ou fujo?
Fico me perguntando, meio confusa: será que a pessoa, ou quem for
que a segura, me viu, ou me vê de lá? E se eu for uma ameaça, como
uma possível queima de arquivo por ter ouvido o grito e descoberto
o segredo já que ele, o grito escutado lá no início, sessou? Talvez a
próxima vítima seja eu. Quem sabe? Sei que caminho no meio do
breu que me cerca e não sei para onde estou indo. E a luz se aproxima.
E o grito calou-se! É agora: meu Deus!
Há uma criatura a lamber meus pés. Não vejo nada, mas
sinto uma fungada ao meu redor. E um rosnar rouco, tenso, não
sei se de paz ou de guerra. A impressão que tenho é que ela me
esquadrinha, mede, investiga, anda como procurando o ponto
fraco da presa prestes a ser atacada. Eu, só espero. Mas, parece, foi
embora. Não a ouço nem sinto. Devo sentir-me aliviada?
O grito sessou, a luz se apagou e a solidão me encoraja a andar.
A escuridão me segura, parece
que ando no meio de uma parede fofa e negra. Ou numa
Cúmulo-nimbo carregada, abrindo caminho com os braços.
Estranha sensação de impotência, igual sonho quando corremos e
não saímos do lugar. Não sei nem a distância que já caminhei. Mas
sei que cansei. Sinto o suor no rosto.
A armadilha da mente. É isso que compreendi. Não era nada.
Não é nada. Só me senti estranho andando na noite escura sem
ver coisa alguma. Na cidade não tem tanta escuridão. É tudo tão
iluminado. Aqui, no meio do nada, a noite é mais densa, tensa,
parecendo algodão preto. Da a sensação de se estar caminhando
sobre nuvens, nuvens negras, fofinhas, traiçoeiras. Já percebeu que
não se sente medo de nuvem branca? Mas as escuras: Temporal
que se aproxima.
O que seriam aquelas coisas todas? Gritos, luzinhas, passos,
lambidas. Criaturas da noite? Curiosas, desejosas de saber quem
era essa que invadiu seu mundo. Que anda, trôpega, assustada,
receosa. Indefesa.
Interessante perceber que mesmo o mais superior dos seres
perde suas defesas e fica acuado quando está longe da sua linha de
tiro. Quando se afasta dos seus, perde a sua referência, pisa num
solo desconhecido, sente-se só.
Caminho, guiada pela luz do luar. Parece-me, agora, ao olhar
para trás, que passei pelo portal e cheguei a um outro mundo.
Tudo está tão estranho por aqui. Alguém, ou algo, me observa, de
longe. Será que estou ainda sob os efeitos da escuridão? Mas este
caminho, apesar de me levar, não me assegura que é para onde
eu queria ir. Alguém me observa. Será medo o sentimento que
me envolve? Receio de que? Plac,Plac, plac novamente. Passos.
Apressados.
Quem será? O que será? Será que não é o som do meu próprio
caminhar?
Não sei, mas apressei a caminhada tendo aquela estranha sensação
de que me seguem, me olham, esperam meu grito, aquela abafado,
silencioso, querendo ser socorrida, mas com medo do socorro.
Estou correndo! Meu Deus! Será tudo isto um pesadelo?
Acorde, acorde, acorde! E parem de ficar aí me olhando assim,
ameaçadoramente felizes.

* Servidor público e escritor em
construção. Publica em suas redes
socias e tem publicações em sites
e revistas.
https://www.facebook.com/
silviojuvenil.trein
https://youtube.com/user/
Silviojuve
Foto: Divulgação
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O silêncio
lourenço moura *

Curitiba/PR

Foto: jamarattigan.com

O silêncio sempre satisfez Gregório Arcos. Repare-se aqui que
não se confirmou se ao homem agradava a solidão, mesmo que tal
tenha sido entendido, muito pelo contrário, acalentava-o poder
observar as pessoas, adivinhar nas feições os pensamentos, ainda
que nunca tivesse o interesse de confirmar a adivinhação, acaso
fosse sorte ou dom; o apreço estava no ato em si. Incomodava-o
a audição de vozes ou ruídos e eventuais diálogos não eram mais
do que a obrigação da sobrevivência. O silêncio que o satisfazia
não era mais do que a ausência de vozes.
Gregório Arcos vivia só. Na necessidade constante de estar
envolto naquele particular silêncio, insonorizara a vida dele
para as vozes dos humanos. Trabalhava em casa, sentado a uma
bancada de madeira entre anéis e pendentes, cravando pedras em
peças de ouro e prata, e por ali ficava, sem televisão ou rádio,
sem contatos, quiçá um livro, silenciado, com páginas movidas à
lentidão do hábito. Ao sábado trabalhava da mesma forma, não
tinha por que ser diferente. Ao domingo, função do costume e
de um inconsciente temor divino, era dia de descanso. Saía à
praça do bairro e sentava-se num banco, ouvidos tapados por uns
auriculares mudos, serventia de afastar quem quisesse conversar
e não o soubesse eremita. Aí exercia o tal agrado de adivinhar o
que pensavam os passantes.
Assim fica descrito Gregório Arcos e a sua rotina. Contar
histórias tem disto, precisar dizer de onde vêm as coisas.
Então contemos do domingo em que este homem saiu à
praça e não viu ninguém, somente portas fechadas e ruas vazias.
O estranhamento é sempre tomado como excepção até que se
confirme, e ele esperou. Depois de horas do mesmo silêncio que o
agradava à semana, entendeu que naquele dia não veria ninguém
na praça. Caminhou vagarosamente pelas ruas do bairro no
retorno a casa, esperava ver gentes se aglomerando aqui ou ali, a
entrar ou sair de um lugar, um evento qualquer que a sua própria
alienação tivesse feito escapar ao seu conhecimento. Não viu
ninguém.

Já em casa, e sem meios de confirmar
por si só o que se passava, suspirou, rendido
à necessidade de usar o telefone, que era o
único meio de comunicação que mantinha
em casa, e ligou ao irmão,
– Gregório, a pandemia chegou, aquela
que te falei há uns dias. O governo decretou
o confinamento. É para ficarmos em casa
durante duas semanas e sairmos apenas
para o essencial.
– Entendi, – respondeu ao irmão –
obrigado.
– Precisas de algo?
– Não, Luís. Até mais, Luís.
As palavras não eram frias, apenas
escassas, não tomemos nós por certo que
precisamos de muito falar para mostrar
afeição; se não por repetir o nome do irmão,
releiamos a fala com o tom correto sabendo
agora que Gregório sorria.
Durante a semana seguinte, o trabalho
não lhe chegou como era costume. Foi
fazendo as coisas, mas não teve o suficiente
para lhe ocupar as mesmas dezesseis horas
diárias a que se habituara. Assim, em
questão de dias, viu-se com tempo para se
sentar e ficar quieto. Lembrou-se do banco
da praça e das gentes que passavam. Tentou
recordar-se das faces e dos pensamentos
que lhes atribuiria. Depois fez por
misturar feições de uns e outros e dar-lhes
pensamentos novos. O reportório parecialhe infinito. Não era.
Remetido à casa e distante do resto do
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mundo, deu-se conta da limitação da memória e entendeu que,
de repente, não tinha mais do que uns três rostos intercambiáveis
entre outras três diferentes feições, e os pensamentos que lhes lia
eram sempre os mesmos.
Como esperado, enfadou-se. Decidiu ir à praça e aos mercados.
Já na rua, viu as poucas pessoas que ali circulavam usando
máscaras cirúrgicas. Aquele retângulo azul tapava-lhes a boca
e o nariz e, assim, Gregório Arcos perdeu a metade das feições
que usaria para compreender o que poderiam pensar. Fez o que
pensaríamos fazer naquela situação, imaginar o que se esconde
atrás do tecido. A ideia rapidamente o frustrou, o esforço era
grande demais. Comprou o que precisava e foi para casa.
A frustração que sentiu fixou-se no ventre. Apertava-lhe a
carne por dentro, num incómodo que apenas o vazio pode trazer.
Depois do que lhe pareceu serem horas, decidiu ligar ao irmão, A
cara e os pensamentos dele eu poderei adivinhar.
– O Luís está no hospital, Gregório. Faz dois dias que lhe
foi diagnosticada a infeção. Está agora isolado e entubado. – A
cunhada chorava.
Gregório Arcos sentiu-se só pela primeira vez. Olhou as
paredes brancas da sala e imaginou as do quarto do hospital onde
o irmão estava isolado. Imaginou-o sozinho. Imaginou-o horas
seguidas acordado, sem voz, olhando o teto, movendo os olhos
à esquerda e à direita numa cegueira branca. Quis mimicar a
situação do irmão e ficou ali, sentado, imóvel, tentando sentir o
que o irmão estaria sentindo.
Não dormiu essa noite.
Entendeu, durante as horas da madrugada, confrontado com
a incapacidade da visão perante o branco, que os pensamentos
que atribuía à face do irmão não eram mais do que conversas,
conversas que travava dentro da sua mente.
Nas últimas horas antes do amanhecer, Gregório foi-se
lembrando das outras faces que havia esquecido, ouviu delas as
vozes que lhes atribuíra naqueles domingos na praça e conversou
com todas. Encheu-se de vozes, quis ouvir.
Pela manhã, ligou para a cunhada, depois para os pais e, por
fim, ouviu uma música.
À luz do sol do meio-dia, não aguentou o branco luminoso
das paredes da casa e a falta de vozes e caras. Saiu de máscara
posta e caminhou pelas ruas vazias. Ao dobrar as esquinas, os
olhos de Gregório procuravam outras pessoas. Só à terceira viu
um homem vir do outro lado da rua. Não podendo chegar-se
perto, gritou-lhe um bom dia. A curta resposta que teve do outro
aliviou-lhe o aperto que sentia no ventre desde o dia anterior.
Sentiu-se aquecido.
Entrou na pequena mercearia do bairro, cumpriu a obrigação
colocada à porta e desinfetou as mãos. Chegou-se perto do balcão
olhando diretamente os olhos da atendente; não se lembraria da
eventualidade de parecer um pervertido, e talvez não se tivesse
importado se o pensamento lhe viesse, focava apenas na pessoa
em frente.
– Olá, Taís.
– Bom dia, senhor Arcos. Como está? – Ele viu nos cantos

dos olhos dela o franzir que um sorriso
provocaria e não sentiu mais aquele aperto.
– Estou bem, sim. Agora, esta pandemia...
– Sorria.
Não se podia ver a contração do rosto
e o subir dos lábios, nem o relaxamento da
carne do ventre, menos ainda o calor que o
preenchia, mas Gregório Arcos ficou ali, a
escutar a voz de Taís numa conversa amena.
Tornou-se ouvinte.
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SEDE
Tatieli Machado
São José/SC

Foto: jamarattigan.com

Iracema levantou-se no primeiro toque do despertador,
ainda era escuro lá fora. Lavou o rosto, trocou de roupa, saiu
de casa em direção ao ponto de ônibus. Uma quadra depois,
lembrou que havia esquecido algo; precisou voltar. Adentrou a
cozinha, abriu a geladeira, pegou duas garrafas de água, colocoas em uma sacola; retornou à rua.
Embarcou no primeiro ônibus; na estação, tomou o
segundo; duas horas depois, havia chegado no destino de todas
as manhãs. Entrou pela porta dos fundos, tirou as duas garrafas
pet da sacola, bebericou um gole, escondeu-as na geladeira, na
última gaveta, junto com os legumes. Ergueu o olhar, viu os
muitos frascos bonitos, repletos do líquido sem cor. Suspirou.
Fechou a geladeira.
Foi colocar o uniforme e iniciar o trabalho.

Foto: Arquivo

Apaixonada por livros e mais
recentemente escrita. Tem descoberto
grande fascínio pelo mundo das
palavras, compartilha um pouco
pelo Facebook e Instagram com o @
trechosdasminhashistorias.
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Porto Alegre / RS

Foto: jamarattigan.com

Em Porto Alegre tudo se parece, todos se parecem, como
estátuas, duplicados pela modorra quente do verão. Sentado nos
degraus da escada de um prédio, um trabalhador da telefônica,
de camisa e calças cinzas, barba aparada, mexe no celular; talvez
enviando informações secretas dos usuários para o SNI ou dando
matchs no Tinder ou mandando fotos mal iluminadas de seu pênis
encurvado. Ao seu lado, um homem sentado nos degraus da escada,
um trabalhador da telefônica, de camisa e calças cinzas, barba
aparada, mexe no celular; talvez enviando informações secretas dos
usuários para o SNI ou dando matchs no Tinder ou mandando fotos
mal iluminadas de seu pênis encurvado. Em porto alegre tudo se
parece, todos se parecem, como estátuas, duplicados pela modorra
quente do verão.
Os carros, as ruas, onde elas acabam e iniciam, o mesmo sol
sobre as águas do lago a que chamam de rio. As mesmas pessoas
povoam as casas, ocupam os palácios do poder e fazem circular
as mesmas ideias de modo secular. Muda-se quase nada, apenas
arestas, fachadas pintadas, outras roupas. Porém, o homem me olha
e o outro me olha também; rostos erguidos como se farejassem o
ar, sabem que naquele momento por um desvio da minha retina,
ou efeito do sol que entrou oblíquo em meu olho, foi revelado o
mistério que sustenta a cidade. Os carros, as ruas, onde elas acabam
e iniciam, o mesmo sol sobre as águas do lago a que chamam de rio.
As mesmas pessoas povoam as casas, ocupam os palácios do poder
e fazem circular as mesmas ideias de modo secular. Muda-se quase
nada, apenas arestas, fachadas pintadas, outras roupas.
Movem as pernas numa pequena e aparente falta de sincronia,
como se o reflexo se perdesse da imagem que o gerou, e ao redor
a velocidade da rua diminui. Fazem a mim um gesto, apontam
algo. Então sinto, mais do que percebo ou vejo, ao meu lado, o
outro Marcelo, a barba grisalha, nariz adunco, a camiseta branca
desalinhada. Ele também olha na direção dos homens ou talvez
algo além. Talvez saiba que não há modo de fugir dessa reprodução
contínua e infinita, que agora sei de sua existência e tudo que eu
fizer ele estará fazendo, pensando o que penso, como uma sentinela.
Somos vítima e carrasco. Não o encaro, pego o celular do bolso
para tentar estabilizar os batimentos cardíacos; em vão corro a
tela do aparelho com os dedos. Movem as pernas numa pequena e

aparente falta de sincronia, como se o reflexo
se perdesse da imagem que o gerou, e ao redor
a velocidade da rua diminui. Fazem a mim um
gesto, apontam algo.
Retorno à casa - a ideia não me sai da
cabeça, preciso escrevê-la. Apressado começo
a rabiscar o caderno, temo que as palavras
se percam, desapareçam. Porém, o furor vai
dando lugar a uma vaga impressão de que essa
história já foi escrita ou está sendo escrita nesse
exato momento. Esquento a água para passar
o café e já não sei mais o que é minha vontade
ou a dele ou se deveria me preocupar com isso,
pois em porto alegre tudo se parece, todos
se parecem, como estátuas, duplicados pela
modorra quente do verão.
Foto: Arquivo
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os TOUROS
ANTONIO PRATES
Rio de Janeiro/RJ

Foto: jamarattigan.com

Fim de tarde, o filho do estancieiro se aproxima da sanga,
montado numa égua tordilha negra, com duas outras a cabresto. As
três éguas estão com a pelagem clara acobreada pela poeira, fruto
da estiagem que já se estende mais do que seria de esperar para
essa época do ano. O rapaz pretende lavá-las até que resplandeçam,
a ponto de lembrar três luas crescentes, como no dia em que as
comprou do índio paraguaio que vinha duas vezes por ano para
fechar negócios sem muitas palavras.
No bornal, uma escova de pelo muito duro e sabão em barra,
produzido com soda cáustica e banha de porcos criados na própria
fazenda. Na verdade, o que realmente quer é lavar as ideias que
zumbem há dias em sua cabeça, sem parar, com um alarido de
acasalamento de cigarras. Lavar as ideias e a culpa, que não é sua,
mas pesa como se fosse, pois a estrangeira de pele muito branca é
mulher do seu pai e o desejo dela galopa sem rédeas desde que o
pai viajou para vender reses e comprar arreios, lá para as bandas
orientais. Desde que a seca começou, ventos medonhos passaram a
levantar rodamoinhos no meio do campo, assustando os cachorros
e as perdizes. O pai que não volta e não dá notícias, os boatos de
que já deve ter sido morto por bandidos das carreteiras, a mulher
que se revolve na cama toda as noites e o fulmina com seus olhos
negros.
Lavar o desejo, que não é seu. Mas é como se fosse. Ou talvez
seja, já não é mais possível distinguir.
Lavar as éguas com as águas da sanga, lavar as ideias com a
força da mente, esfregar os pelos tordilhos até sangrar o couro
das éguas, até tingir de encarnado as águas da sanga, até punir as
carnes, purificar os espíritos, e apaziguar as almas que vagueiam
pelos baixios do Touropasso. O que for preciso, mais ainda do que
for preciso, pois o filho do estancieiro ama e respeita seu pai. E
também o teme, como todas as gentes que conhecem sua fama de
matador de homens e de touros. Uma história de loucos, traidores
e criminosos, que semeia outras tantas e outros tantos, quando
isso tudo terá um fim?
As sombras alongadas das éguas, no final de tarde, já chegam à
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beira das águas da sanga, que neste ponto alarga-se num remanso,
onde o filho do estanceiro, quando era guri novo, costumava
pescar traíras.
A criada, índia caingangue, fora trazida ainda criança para
a fazenda, depois que sua gente fora toda exterminada a tiros,
num grotão escuro cercado de pinheirais. O mascate que a trouxe
pediu por ela uma quantia exorbitante, pois se havia afeiçoado
pela cunhantã durante a longa viagem desde o Paraná até estas
terras perdidas perto da fronteira. Mas o estancieiro precisava de
alguém para servir aos caprichos da nova mulher e lhe ofereceu
mais prata do que poderia recusar, ainda lhe trocando os bois
esquálidos da carreta por uma parelha de guampudos capazes de
arrastar um angico centenário.
Aos poucos, motivadas pela escassez de outras mulheres com
quem pudessem conversar, ou quem sabe pela semelhança dos
olhos muito negros, a bugra e a patroa foram desenvolvendo
uma cumplicidade assimétrica, onde uma mandava e a outra
obedecia sem questionar. A índia lhe trazia notícias ou rumores
que escutava na cozinha ou nas passagens rápidas pelos galpões.
A senhora lhe contava lendas do seu país e detalhes inverossímeis
de como o marido, há muitos anos, estrangulara o monstro que
era um touro e também era um homem e ainda era seu irmão,
filho da louca.
Uma noite, porém, enquanto a criada penteava as melenas
negras da senhora, o silêncio era entrecortado apenas pelos
suspiros da patroa, que cerrava nervosamente as mãos e os
olhos. A índia, procurando aliviar a angústia da senhora, que
aumentava a cada dia, tomou coragem para perguntar o que
a oprimia. A princípio hesitante, mas sem ter mais com quem
desabafar, a patroa lhe confidenciou as noites em claro, a
obsessão pelo enteado, o desejo que lhe devorava as entranhas,
a impossibilidade de pensar em outra coisa senão entregar-se ao
filho do estancieiro.
– Ele me espia pelas frestas das portas quando troco as minhas
roupas e me acaricio.
– Impossível – disse a índia – ele não teria coragem.
– Não tenho dúvidas de que me espia.
– Como pode ter certeza? – perguntou a índia.
– Uma mulher não se engana com estas coisas.
Tomada de pavor, a índia lhe suplicou esquecer esta loucura,
que só podia trazer tragédia e dissolução. Sim, o patrão poderia
estar morto, como semeavam os rumores, mas o que ocorreria se
voltasse?
– É tarde demais – disse a senhora.
– Nunca é tarde para se arrepender – afirmou a criada.
– Você não conhece todos os crimes e as culpas da minha
família e da família do meu marido, nem a impossibilidade de
fugir ao que está escrito.
– Eu conheço bastante dos crimes do mundo – foi só que o
pôde murmurar a índia, os olhos, já banhados de lágrimas, fixos
no retrato do fazendeiro, que ocupava o centro da parede oposta,
mal iluminada pelos castiçais.
O estancieiro, exaurido pelas intermináveis léguas percorridas
no caminho de volta para casa, parou por uns minutos para
fumar um cigarro de palha. Abrigou-se à sombra do cedro

solitário que dominava a coxilha mais alta,
de onde se podia avistar, ao longe, o capão
do rio que cercava metade de suas terras.
Girando aos poucos a cabeça, percorreu
num arco a imensidão plana do pampa quase
sem ondulações. Este é o nosso labirinto, foi
o estranho pensamento que lhe veio à tona,
ficamos presos e perdidos pela ausência de
limites naturais, e isso pode enlouquecer os
homens.
Já fazia mais de ano que partira, a
pretexto de vender cem das suas cabeças de
gado. Na verdade, ele era o único a saber que
fora para tão longe com o único propósito
de expiar mais uma dentre as tantas mortes
que lhe pesavam sobre os ombros. Seis
meses antes disso, voltando sozinho de uma
carreira de cancha reta marcada em fazenda
próxima, havia perdido um bom dinheiro
por ter confiado em palpites levianos e
apostado nos cavalos errados. Não eram
pilas que fossem faltar, mas o orgulho lhe
ficara arranhado. No caminho para casa
encontrara um vizinho meio seu aparentado,
que possuía umas poucas quadras do outro
lado do rio e que ia também a cavalo, mas no
sentido oposto. Sem perceber o inoportuno
da ocasião, este fulano lhe comentou, com
um sorriso maroto nos lábios, ter já ouvido
contar sobre o infortúnio das apostas que
fizera. Os tragos excessivos de canha barata
ainda lhe estorvando os miolos, o homem
que matava touros leu nos lábios do outro
uma malícia que não existia. Daí para a fúria
lhe subir à cabeça e para puxar o punhal de
prata das costas foi um rato, como dizem
os orientais. O vizinho mal teve tempo
de escancarar os olhos antes de receber o
talho que lhe expôs as tripas. Nesses olhos
o estancieiro reconheceu os do seu pai, que
se matara há muitos anos, quando recebeu o
sinal equivocado que seu filho não voltaria
vivo da guerra.
Dias depois, para olvidar o ocorrido e
livrar-se dos olhos do pai, contratou três
peões nas redondezas e partiu, alegando que
precisava vender o gado.
Ao avistar a fazenda de longe, o estancieiro
que matava homens e touros apertou o passo
do cavalo, sentindo falta do filho e dos favores
da mulher de olhos negros. Chegou quase
uma hora depois, ao trote largo, quando
o sol já avermelhava a linha do poente. O
ladrar dos cuscos chamou a atenção dos
peões, que trocaram exclamações de júbilo,
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comemorando a volta do patrão que julgavam desaparecido.
A criada índia ouviu o alarido e, quando compreendeu que seu
senhor estava de volta, correu sobressaltada para avisar a patroa,
que estava em seu quarto, na ala esquerda do casario.
O estancieiro apeou do cavalo, cumprimentou o capataz e
alguns dos peões mais antigos e dirigiu-se para a casa grande,
pedindo que lhe cevassem um mate e que chamassem a mulher e
o filho.
A índia estava quase sem fôlego quando encontrou a mulher do
patrão, acordada, mas ainda na cama, onde estava deitada desde
que se recolhera após o almoço tardio. Precisou tomar um pouco
de ar para lhe contar que o estancieiro chegara da viagem.
A cabeça da mulher do estancieiro rodopiou, embaralhando
todas as sensações que há tempos a perseguiam. Sentia-se ao mesmo
tempo desejada, culpada, desprezada, angustiada e ameaçada.
Levantou-se na penumbra e sentiu-se quase desfalecer. Precisou
apoiar-se na cabeceira da cama, enquanto tentava organizar as
ideias e o pavor.
Minutos depois, quando chegou à sala onde o marido mateava
sentado na velha poltrona de couro rústico que pertencera a seu
pai, já tinha a camisola rasgada, os braços lanhados, os olhos
injetados de sangue e inundados de lágrimas. O estancieiro,
espantado e intrigado, perguntou-lhe o que havia sucedido. Ela
negaceou um tanto, dizendo que não podia lhe contar, mas diante
da fúria e das ameaças do marido, fez a infame revelação. Que seu
enteado tentara seduzi-la e depois possuí-la à força; que ela havia
resistido e conseguido repeli-lo; que havia implorado aos deuses
que trouxessem o marido de volta, temendo que o filho, em sua
loucura, conseguisse o que queria numa próxima investida.
O homem que matava touros e homens sentiu o ódio lhe subir
amargo pelo peito, como se estivesse prestes a vomitar betume.
Não podia crer que depois de seis meses de exílio e de saudades do
filho fosse recebido com a notícia de tão odiosa traição.
Da garganta constrita saltou-lhe, quase como um rugido, uma
das três pragas que lhe foram oferecidas num dia remoto pelo
senhor dos mares, deus dos terremotos, que cavalga tritões.
O filho do estancieiro está quase apeando da sua égua quando
percebe que a superfície do remanso se crispa de maneira
esquisita, como se o fundo lamacento da sanga soltasse imensas
borbulhas. Um vulto claro se ergue violento por baixo das águas,
que se agitaram ainda mais, espumando ondas que nunca se viram
neste lugar. As três éguas se alvoroçaram, expelindo bramidos e
erguendo os cascos dianteiros. O rapaz deu um tranco nas rédeas
da égua que montava, procurando trazê-la um pouco para trás, ao
mesmo tempo em que tentava manter as outras duas presas pelos
cabrestos. Então, sem poder acreditar em seus olhos, viu que um
touro branco arrancava de dentro das águas, de cabeça baixa e
lombo arqueado, decidido a atacá-lo com a loucura dos mortos.
Apesar de bom cavaleiro, o filho do estancieiro não resistiu às
corcoveadas da égua e caiu para um lado, ainda com as rédeas e
os cabrestos nas mãos. O touro, roncando de fúria, deu uma volta
curta por trás das éguas, rente ao barranco na beira da sanga, e
arremeteu em sua direção. O rapaz percebeu que seu pé esquerdo
ficara enredado no estribo e que sua montaria o arrastava para
dentro da sanga, procurando fugir do touro que a cercava pelo

lado de fora do barranco.
O fragor de cascos e relinchos se
extinguiu de uma só vez quando a cabeça
do rapaz, arrastado pelos pés, mergulhou
nas águas geladas do remanso.
O filho do estancieiro debate-se em vão,
sem conseguir soltar o pé enredado no
estribo, com as últimas forças extinguindose aos poucos. Na tentativa desesperada de
respirar, engole mais e mais a água da sanga,
que já inunda a maior parte dos pulmões.
A falta de ar, ou talvez o delírio da morte
iminente, lhe traz num lampejo o sabor
áspero da água salgada a imagem do oceano,
que nunca conhecera. O estrépito de uma
manada de novilhos brancos mistura-se
com a visão de espumas e de vagas que se
derrubam como uma muralha sobre sua
cabeça.
Já vislumbrando o átrio do Hades,
reconhece, no fundo das águas, antes que
a negra caligem cubra para sempre seus
olhos, a silhueta do pai e do avô, que lhe
esperam em silêncio.
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DONA JOANA

Foto: jamarattigan.com

Cheguei na família pela mão da Dona Joana. Literalmente. Sim, a
Dona Joana que você conhece. Ela está numa felicidade só esperando
nascer a bisneta. Quer dizer, esperando não é bem o verbo para ela,
não é? Agora inventou de dar aulas de português para estrangeiros
e faz todos acharem que é a língua mais linda do mundo, ou pelo
menos a mais interessante entre as outras dez que ela também
domina. Esse encanto pelo português, não quero me gabar, tem a ver
comigo. Quando ela me buscou na loja não deixou o Seu Armando
me embrulhar. Aconchegou-me bem apertadinho na palma da
mão, fez um carinho na minha crista e saiu comigo rua afora. Mas
não pense que foi por paixão à primeira vista. Nada. Ela queria me
testar, ver se eu correspondia ao prometido. Não fiz feio. Ah, não fiz!
Coloquei todos os meus sais pra funcionar, mudei de cor e grudei
meus olhos nela, até ver o rosto iluminado com o sorriso.
Claro, Seu Armando, o dono daquele bazar podre de chique,
que resistiu ali na esquina da praça até construírem o shopping,
estranhou a encomenda. Eu não era o tipo de produto vendido
naquele estabelecimento, frequentado apenas pelas damas da alta
sociedade, de gosto irretocável para a decoração de casas. Mas quem
era ele para contestar, ou pior, para recusar um pedido da Dona
Joana? Logo ela, professora formada na escola de moças, mãe de
seis filhos, dedicada apenas à família, para total orgulho do marido
desembargador.
E é justo neste ponto do orgulho que eu entro.
A Dona Joana viu que, lá pelas tantas, o Dr. José começou a perder
a graça cada vez que alguém comentava que “por trás de um homem
de sucesso sempre tem uma grande mulher”. Sentia-se diminuído
com os elogios que pouco o enfatizavam. Esperta como só, ela tratou
de tomar uma atitude e recuperar o inflado daquele peito.
Assim que chegamos em casa, ela me examinou parte por parte.
Começou pelo bico, passou pela crista, pelas asas e pernas escamosas,
mas se deteve na parte bojuda do meu corpinho. Tateou-me com a
ponta dos dedos e depois me apertou contra o peito. Nem sei dizer
o que senti. Na fábrica eu era apenas mais um e nem nos meus
melhores sonhos imaginei que alguém pudesse me valorizar desse
jeito. Entrei no compromisso com a alma toda.
Ela me colocou em cima do rádio, próximo da janela, e não disse
nada para ninguém. Entendi o plano. O Dr. José seria obrigado a
olhar para mim todas as manhãs, enquanto ouvia as notícias. Logo
ia observar que eu mudava de cor e associaria o azul ou o rosa com o
dia lá fora. Quando se apresentasse para o desjejum, anunciaria se

teriam chuva ou sol, frio ou calor - coisa que
ela sabia só pelo cheiro do ar.
Munido com um novo poder, ele mesmo
passou a decidir se precisava do guardachuva e da capa, dispensando Dona Joana
dessa pequena bobagem doméstica, que
ela assumira desde a lua de mel. Viu que
danada?
Em retribuição aos meus fiéis serviços
de restauração de ego com verniz lascado,
nunca deixou que me mandassem para o
cemitério dos objetos obsoletos. Faz tempo
que meus sais não reagem à umidade e
à temperatura, e cá entre nós, eu tenho
espelho, nunca fui o que se pode chamar de
bonito ou charmoso. Mas ergo a crista para
dizer com todas as letras: ela continua me
amando. E posso provar. Serei o presente de
nascimento da bisneta. Todas farão de conta
que servirei de estímulo para a imaginação
da criança, como já fui para outras meninas
da família. Mas você entendeu, não é? Com a
brincadeira de me segurar na palma da mão,
mais uma descendente vai aprender que
pode inventar novas histórias e aventuras
para mim. E para ela.

* Escritora, Mestra em
Escrita Criativa pela PUCRS,
idealizadora do Clube de Escrita
Criativa Para Adolescentes
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o VERÃO DE 85
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O caso era que havia, dentro do terreno de um próspero
fazendeiro, um açude onde proliferaram peixes carnívoros.
Ninguém sabia a origem e nenhum biólogo se interessou por
estudar o fenômeno. Ou se interessou e não conseguiu recurso da
universidade. Naqueles anos não existiam muitas universidades,
as informações eram precárias, os boatos se espalhavam,
assumindo um tom de verdade difícil de contestar. Uns diziam
que eram criaturas escuras, de deslizantes corpos alongados
e guelras pegajosas que se abriam ao largo, enormes, feito asas.
Outros diziam que os peixes possuíam duas ou três camadas de
dentes afiadíssimos e maxilares que se fechavam num encaixe
perfeito, para nunca mais abrir. Alguns defendiam a teoria que
os bichos nada mais eram que descendentes de um réptil préhistórico que sobreviveu aos milênios evolutivos e encontrou
as condições necessárias naquela água lodosa. E havia, ainda,
os mais entusiastas, bairristas ao extremo, que insistiam que os
bichos eram originários de uma cruza de peixe com cobra, uma
espécie ainda não catalogada, exclusiva do açude do seu Darlan.
Mas todos, absolutamente todos concordavam quando o assunto
era o ataque das criaturas. Um desavisado que resolvesse pescar
ou molhar os pés ali jamais sobrevivia. Os animais destroçavam o
corpo em segundos. A coisa era tão feia que os parentes optavam
por realizar os enterros com caixão lacrado.
Brincávamos naquelas terras, mas nunca nos aproximávamos
do açude. Algumas vezes a curiosidade nos tomava de assalto
e jogávamos pedras, a partir de uma distância bem calculada.
Espiávamos de longe a movimentação da superfície, cada um com
seu palpite sobre a forma e o tamanho das criaturas. Alimentavamse do quê? Dos bois e cavalos que paravam para beber água? De
pássaros, lagartos? Ou tinham reservas no corpo, como as cobras,
que se alimentam e demoram meses digerindo a presa?
Era dezembro, início do verão de 85, quando nossa curiosidade
tomou as proporções mais elevadas. Alguém contou para outro
alguém que os peixes haviam destroçado uma nova vítima e que
desta vez não havia restado um pedaço sequer. Devoraram tudo.
Não poderíamos perder mais tempo, precisávamos ver, investigar,
descobrir. Organizamos um grupo, juntamos pacotes de
salgadinhos, duas garrafas térmicas com limonada, seis sanduíches
de presunto e queijo, e montamos guarda nas proximidades do
açude. Roubamos uma fita e medimos dez metros de distância a
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partir da margem. Sabe-se lá por que, talvez por conta de algum
relato mais preciso, achávamos que os peixes conseguiam saltar
essa distância durante o dia. Combinamos que a cada duas horas
um novo olheiro deveria se apresentar no posto de observação. Mas
o fascínio era tanto que ninguém queria arredar o pé da guarita
improvisada. Só aceitávamos desmontar acampamento e ir para
casa quando anoitecia. Vai que os monstros criassem patas e saíssem
para se alimentar durante a noite?
Após quinze dias de observações frustradas, peles ardidas e rostos
descascados pela onipresença do sol de dezembro, uma tempestade
mudou o rumo de nossos trabalhos. Perdemos um dia inteiro de
investigação e quando tentamos retornar ao local, o terreno todo
havia se modificado. Um enorme pântano se formara, impedindonos de caminhar na direção do açude. Resignados, subimos no
portão da casa do seu Darlan e espiamos a vasta extensão de terras
alagadas.
Logo depois do Natal, saltei da cama com a notícia de que duas
vacas do rebanho do seu Darlan haviam desaparecido. “São os peixes
carnívoros atacando, só pode ser”, minha amiga Ângela gritava pelo
telefone. Voltamos a montar guarda, ainda protegidos pelo terreno
elevado das proximidades da casa. Olhávamos e olhávamos, de
longe era bem mais difícil distinguir a movimentação. Mas cada vez
que enxergávamos algo fora do comum, gritávamos feito loucos,
procurando espantar a possível presa.
Em janeiro, logo após o ano novo, recebi a visita de meus
primos da capital. Contei a eles sobre o mistério daquelas terras
e organizamos uma nova expedição, a derradeira, porque nossos
pais não permitiam mais que andássemos por lá. Voltaríamos com
descobertas, nem que isso nos custasse a vida. O pântano havia
secado, embora o terreno permanecesse alagadiço nas partes mais
baixas. Mesmo assim, conseguimos montar guarda na mesma
distância de dez metros do açude.
Chegamos de manhã cedo, dispostos a esperar o quanto fosse
necessário. Meio-dia e trinta, sol a pino, abrimos uma esteira sob
a única árvore que nos protegia, uma imensa figueira que mais
parecia uma velha senhora, com um coque bem no alto de sua
cabeça redonda. Esquivando-nos da hostilidade das raízes duras que
saltavam para fora da terra e se estendiam em tentáculos até onde
a sombra não protegia mais, almoçamos sanduíches e contamos
histórias extraordinárias. Todos beberam a limonada, menos eu.
Preferi a água fresca de meu cantil da sorte. Esperamos. À tarde,
pouco falávamos, frustrados com a falta de evidências. Quando eu
não aguentava mais ser zoada por meus primos, que me chamavam
de mentirosa, resolvi que era hora de ir embora. Colocamos as
mochilas nas costas e saímos, em fileira, desapontados. Sabia
que assim que atravessássemos a porteira, tudo estaria perdido, o
mistério esquecido para sempre, enterrado, como deve ser o destino
de todos os mistérios. Mas uma ventania forte me fez olhar para o
céu. Notei as nuvens cinzentas, o céu fechando com uma rapidez
inesperada. Nem deu tempo de correr, a tempestade nos pegou
de surpresa no meio do caminho, alagando o terreno em poucos
minutos.

Comecei a enxergar corpos esquisitos
saltando para fora do pântano. Eram
elas, as criaturas. Vi quando puxaram
o meu amigo, filho do seu Darlan, para
dentro da água. O garoto nem gritou por
socorro, seu corpo afundou como uma
pedra. Em seguida, quase no mesmo
instante, outra criatura puxou meu primo
pelo braço. Ele caiu e também afundou
sem demora. A cauda de uma terceira
criatura derrubou minha prima na água.
Olhei para Ângela, que agarrou a minha
mão. Corremos. Alguns passos adiante,
ela tropeçou numa raiz seca. Rolou para
o pântano e desapareceu.
Fiquei só. No desespero, avistei a
figueira que nos fez sombra na hora do
almoço. Larguei a mochila e corri, sem
soltar o cantil. Sentia o terreno fofo
aderindo aos meus pés, como se quisesse
me segurar. Atirei-me sobre um dos
prolongamentos da raiz, cheguei até a
árvore. Agarrei-me ao tronco, depois aos
galhos e impulsionei o corpo. Agarreime com mais força, as unhas cravadas,
os pés apoiados nos nós do caule. Subi
tão alto quanto pude, alcançando o topo
da cabeça da velha senhora. Ofegante,
lá de cima pude conferir o tamanho da
calamidade. A chuva alagara não só o
terreno do seu Darlan, mas também a
casa, a vila dos empregados e a cidade
toda, a cerca de um quilômetro dali.
Embaixo, ao redor do tronco da minha
figueira salvadora, nadavam os peixes
de corpos negros deslizantes e dentes
afiadíssimos.

O conto “O
verão de 85”
faz parte do
novo livro de
Irka Barrios
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RESENHA
Do jazz norueguês às telenovelas
brasileiras: conheça um pouco sobre as
referências culturais no livro Meu padrasto
é a maior viagem, de Melissa Mellvee
Por Fernanda Mellvee *

O livro de estreia de Melissa Mellvee apresenta aos leitores a
aventura de Ingrid, uma adolescente porto-alegrense que se muda
com a mãe - uma aspirante a atriz - e com Jimmy, seu cachorro
falante para a Estocolmo. Porém, além do choque entre as culturas
brasileira e sueca e dilemas típicos da adolescência, o romance de
260 páginas conta com inúmeras referências à cultura pop, que
abordam desde o cinema escandinavo contemporâneo até obras
de literatura infanto-juvenil.
Uma boa parte da inserção de personalidades do cinema na
narrativa ocorre a partir do momento em que a protagonista é
apresentada ao novo namorado da mãe, que, para a sua surpresa, se
trata do seu maior ídolo, um jovem ator sueco que é figura recorrente
em filmes de aventuras e séries épicas.
A personagem então – que se autodefine como uma “nerd assumida”
– passa a ter contato com as celebridades que somente conhecia através
da televisão, como podemos observar nas cenas a seguir:
Para ter uma ideia, as mulheres estão MUITO arrumadas,
como se fossem receber o Oscar e os homens usam terno e gravata.
Estou me sentindo no baile à fantasia na Casca da Catarina
Batista, da novela o “Cravo e a Rosa”, só que eu sou o Petrucchio
vestido de homem das cavernas. Tudo bem, isso foi um pouco
dramático, mas a minha roupa é ótima para ir ao supermercado
ou passear com o meu cachorro, não para uma festa. Até o ridículo
do Oran está arrumadinho. Até o seboso do meu padrasto está
arrumadinho (P. 157).
Começo a correr muito, com nunca corri na vida, pensando no
que irei falar para o Gustaf. “Cara, sou muito sua fã, eu simplesmente
te adoro, adoro os teus irmãos, principalmente o Valter, que é muito
estiloso, mas tu é o meu Skarsgard favorito, então, pelo amor de
Deus, pode tirar uma foto comigo?” Não, isso é muito desesperado,
penso enquanto desvio de uma pilastra” (p. 234).
Outro aspecto bastante interessante da obra é a trilha sonora
que acompanha estas personagens ao longo dos 21 capítulos.
Entre os artistas mencionados, temos a banda Him, a dupla
Kieran O´Reilly & Ragga Ragnars e, principalmente, a banda
Harr & Hartberg, que surge quase como um personagem na obra.
A banda, que é uma das preferidas da autora, é composta pelos
músicos Thorbjørn Harr (vocalista), Aslak Hartberg (baixo), Jørn
Øien (piano), Håkon Mjåset Johansen (bateria), Trygve Seim
(saxofone), Sjur Miljeteig (trompete) e conta com composições
do escritor norueguês Lars Saabye Christensen.
Se este momento fosse uma cena de algum filme ou série,
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eu realmente não sei que música colocaria
como trilha sonora. Pensei em “Find me for
me”, de Harr & Hartberg, mas acho que esta
música não combina com o meu desespero
de fã lunática (P. 234).
Já sei! A trilha sonora que ficaria
perfeita neste momento é “Doors” de
Harr &Hartberg. O que farei com esta
informação? Nada! Eu só estou perdendo
tempo (P.235).
Obviamente, existem outras inúmeras
referências artísticas em Meu padrasto é
a maior viagem, mas para não limitar a
essência de descoberta da obra para os
novos leitores, é necessário colocar um final
nesta resenha.
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BALAIO DE LEITURAS
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ERA UMA VEZ...
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Que delícia poder ler essa história, um encanto!
Era uma vez é a história de uma Princesinha que perde a mãe
quando é apenas um bebê e assim todos fazem a sua vontade,
inclusive o Rei. Extremamente mimada, já sabemos que isso não
vai prestar…
Então a Princesa entende que todos sentem medo dela, apenas
seu pai sente algo diferente.
Um dia, a mimada sai para cavalgar e escuta três cegos
conversarem sobre ela. Falam toda a verdade sobre seu
comportamento, e, claro, ela não quer aceitar, então resolve
castigá-los: cada um vai fazer uma viagem impossível (para eles,
não para a história). O primeiro deve ir ao fundo do mar e contar
o que viu lá. O segundo deve ir ao espaço infinito, e o terceiro para
uma Floresta.
Tudo isso em três dias. Ou ela os enforcará cada um em uma
árvore diferente, inclusive enquanto eles estiverem em suas
missões, a mimada vai conhecer cada uma das três árvores citadas,
e tem lições no caminho.
Cada um cumpre sua missão e volta para contar, mas não é
exatamente o que ela esperava de cada relato.
“Onde não chega o caçador, está a tranquilidade. Só o homem
é mau, só o homem envenena o ar que respira, pela sua traição,
a sua ambição ou a sua covardia; só o homem desconhece a sua
verdadeira função na Terra, em que Deus o pôs não para sacrificar
os seus semelhantes, mas para amá-los como irmãos…”, conta o
terceiro.
Uma história juvenil, com um sentido, uma lição de moral
que todas as crianças devem ler (menos aquelas que seus pais não

permitem que leiam bons livros porque
eles também não querem ler).
Era uma vez (Editora Estronho,
2020) infelizmente é uma história pouco
conhecida, escrita pela brasileira Júlia
Lopes de Almeida (1862-1934), que vem
sendo redescoberta no último ano.
Ela foi umas das responsáveis pela
criação da Academia Brasileira de Letras,
mas nos últimos instantes preferiram
deixar apenas que os homens tomassem
lugar ali, então seu marido, Filinto de
Almeida, ficou em seu lugar. Era a regra da
época, então em 1977 Raquel de Queiroz
foi a primeira mulher aceita na ABL, que
tomou a cadeira número 5.
Júlia Lopes de Almeida tem uma vasta
obra, com livros para todos os gostos
e estilos. Ela escreveu romances, peças
de teatro, novelas, contos… Vale a pena
conhecer essa grande escritora.
A Editora Estronho relançou vários
e-books da autora e de outros grandes
nomes da Literatura Nacional, tudo na
sua Coleção de Clássicos Essenciais com
ótimos preços!
Compre pelo link:
https://amzn.to/2ueVerA
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Conheça
“Um Natal de
cinema”,
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de Barbara Nonato
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Olá! Você está procurando uma boa leitura para as
férias? Se sim, você está lendo a resenha certa! Se ainda
não havia pensado nisso, convido você a ler esta resenha e
mergulhar nesta história fascinante. Hoje nós vamos falar
sobre o conto “Um Natal de Cinema,” de Barbara Nonato.
Sempre gostei dos livros de Barbara, principalmente
pela ambientação incrível que ela traz em cada história, e
em “Um Natal de Cinema” não é diferente. Neste conto,
temos a história de Kelly, uma enfermeira que passou os
últimos cinco anos sem tirar férias, juntando dinheiro
para realizar um antigo sonho: viver um Natal como
aqueles dos filmes em Nova York. Ela sonhava com isso
desde sempre!
Kelly queria muito que nevasse em Nova York nos dias
em que ela ficaria lá. A neve ainda estava incerta, mas
Kelly tinha certeza de que nevaria, fato que incomodou a
sua amiga Samantha, que sempre foi mais centrada e séria.
“Kelly, a neve não foi incluída no pacote de viagem,
entendeu? Ninguém pode garantir que vai nevar! Eu
entendo a sua ansiedade, eu sei que você espera por isso
desde sempre, desde antes até, mas não há certeza alguma!
Acho que você precisa ter essa possibilidade em mente para
evitar frustrações.”
Mesmo com todos esses comentários de Samantha,
Kelly não ficou abalada. Nevaria sim! Em todos os filmes
que ela havia assistido nevava, por que na viagem dela
seria diferente?
No dia 21 de dezembro, Kelly estava no aeroporto,
lendo o livro Em casa para o Natal, de Cally Taylor,
quando Janine, a agente de viagens foi até ela,
acompanhada do seu filho Nicolas, que, segundo a
protagonista, era muito bonito. Eles conversaram, e logo
entraram no avião. Kelly estava com raiva de Nicolas,
porque tudo indicava que ele estava zombando do seu
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sonho de ver a neve.
“Kelly não disse nada e Nicolas, sem noção do
quão a havia incomodado, falou bobagem mais
uma vez:
– As pessoas aqui gostam de ver a neve. São
muitos os que viajam com esta intenção e foi por
isso que perguntei. – Se havia ali alguma tentativa
de parecer simpático, ele falhava. – Acho engraçado
isso.
Era o que lhe faltava! Um sujeito cheio de pose,
achando graça no sonho que ela cultivou durante a
vida inteira!”
Por coincidência, a poltrona de Kelly no avião
era do lado da poltrona de Nicolas, e ela ficou muito
brava com isso, então resolveu usar fones de ouvido
e não dar atenção ao filho de Janine. Então acontece
uma das minhas cenas favoritas da história!
“ - Você é sempre monossilábica e malhumorada durante voos longos?
Percebendo a ironia, Kelly não se ateve à
educação:
- Só quando tem um chato do meu lado! -– e
abriu o livro, fingindo retomar sua leitura.”
Numa sequência digna de um filme,
Barbara nos conduz ao mundo de Kelly numa
maneira divertida, com humor nas horas certas,
imprevistos em Nova York e um final muito
bonito! Outra coisa que eu gostei bastante foi que
no final do livro, Barbara disponibilizou uma lista
de filmes de Natal, com títulos incríveis, tenho
certeza de que você vai gostar muito disso!
Recomendo muito a leitura desse conto no
Natal, ou em qualquer época do ano para tornar o
seu dia mágico!

Encarte especial

O direito de contar as
suas próprias histórias
Aline Nardes dos Santos
Ana Paula Cecato de Oliveira
Bibiana Cardoso da Silva
Gibran Ayub
Isabel Lisboa
Melissa Osterlund Ferreira
Renata Matheus Willig
Taise Tatiana Quadros da Silva

Os anos de 2020 e 2021 nos colocaram diante de uma
situação inédita e inesperada: uma pandemia mundial,
que forçou uma mudança de rotina, condicionada ao
distanciamento social, mas também expôs a fragilidade do
ser humano diante da catástrofe e de tantas dores que dela
decorreram.
No campo da educação não foi diferente, o ensino
remoto trouxe desafios nunca antes experienciados por
professores(as) e estudantes, familiares e gestores(as).
Como forma de buscar um espaço de construção de
uma prática pedagógica colaborativa, e, dessa forma,
oportunizar uma aprendizagem significativa que articule
conteúdos de diferentes áreas do conhecimento com
temas contemporâneos, o projeto integrador Linguagens e
História teve início em 2020 e tem se estendido em 2021,
nas turmas de Ensino Médio Técnico Integrado, no IFRS
- Campus Rolante. Participam, como docentes do projeto,
as professoras Aline Nardes dos Santos (Português/
Inglês), Ana Paula Cecato de Oliveira(Português/Inglês),
Bibiana Cardoso da Silva(Português/Inglês), Melissa
Osterlund Ferreira(Português/Espanhol), Renata Matheus
Willig(Educação Física) e Taise Tatiana Quadros da Silva
(História) e os estagiários do curso de Letras da UFRGS
Isabel Lisboa e Gibran Ayub.
Em 2021, o projeto integrador Linguagens e História
estruturou-se a partir da temática “Ideias para adiar o
fim do mundo”, abordada no livro de mesmo nome do
líder indígena e ambientalista Ailton Krenak. Nesta obra,
Krenak elabora uma crítica contundente contra os rumos
abusivos que a humanidade tem tomado, e que inclusive
nos levaram à eclosão da pandemia (reflexão essa que
desdobra numa obra seguinte, O amanhã não está à
venda). O autor também nos lembra que “tudo é natureza”,
inclusive nós, seres humanos, portanto, é preciso assumir
verdadeiramente um compromisso com a preservação da
vida, e nos convoca: “Minha provocação sobre adiar o fim

do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma
história.” (KRENAK, 2019, p.26).
Impulsionadas pelas palavras de Krenak, nós,
professoras, procuramos envolver os(as) estudantes
em propostas de produção nas quais pudessem contar
suas próprias histórias, aquelas vividas antes e durante
a pandemia. A partir destas atividades, relacionamos os
conhecimentos estudados com as experiências de ser, estar
e intervir socialmente mobilizadas pelos(as) estudantes
em seus textos. Ao realizar um trabalho interdisciplinar
e integrado, trouxemos referenciais e textos motivadores
que exploraram a multimodalidade da linguagem (vídeos,
imagens, textos, áudios) e demarcaram discursos e debates
historicamente, a fim de que os(as) estudantes pudessem
ampliar seus repertórios, sem desconsiderar seus saberes.
Ao fim do percurso formativo, propusemos às turmas
uma produção final que pudesse contemplar propostas
de intervenção social e reflexões críticas acerca do tema
estruturante do projeto.
Como forma de socializarmos as produções desenvolvidas
no projeto com a comunidade, construímos uma parceria
com a revista Paranhana Literário, a quem agradecemos, que
gentilmente publicará um recorte do trabalho realizado: as
crônicas produzidas por estudantes das turmas dos segundos
anos do Ensino Médio Técnico Integrado dos cursos diurnos
de Administração, Agropecuária e Informática. Nestes
textos, quem nos lê encontrará olhares singulares sobre os
mais diversos assuntos, as mais diversas experiências - há
crônicas para todos os gostos e estilos.
O pedagogo italiano Gianni Rodari, em sua Gramática
da Fantasia, diz “todos os usos da palavra a todos”. Nas
escritas destes jovens do Vale do Paranhana, nos deparamos
com a necessidade de oportunizar mais espaços de diálogo
e escuta deste público com a comunidade, a fim de que a
juventude possa se expressar e dar seu recado valioso para o
mundo. Leiam o que eles e elas têm a nos dizer!
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André Zanoni Alexandre

O homem
Certa vez existia um homem que morava no interior de
uma cidadezinha pequena e lá ele plantava arroz. Era em
torno de uns 20 hectares. Mas ele não trabalhava só, tinha a
ajuda de seu pai e dos vizinhos com os quais trocavam dias
de serviço, já que todos plantavam pequenas quantidades.
Como tinham pouca terra e as condições da época não
eram muito boas, mais ou menos no final da década de 90,
eles não tinham muitas máquinas ou implementos para
trabalhar na terra. Por isso, eles trocavam implementos
com os vizinhos e faziam coisas manualmente, como por
exemplo plantar arroz na terra.
O homem conta de vezes em que andavam a semana
inteira semeando arroz dentro do barro, andando com uma
espécie de bacia na frente da barriga com uns 10 ou 20 quilos
da semente e com o lodo acima da canela. Conta também
de vezes em que faziam brincadeiras com os outros, como
um dia que um guri foi levar o arroz para encher essa tal de
bacia e, como o coitado não conhecia a terra, mandaram
ele ir por onde tinha um buraco. E assim, rindo, conta o
homem que tiveram que ir lá puxar o guri porque ele estava
com água até embaixo do braço.
Como lá eles tinham pouca terra e o preço dela era
muito caro, o homem e seu pai resolveram se aventurar
em outro estado, em busca de terras mais baratas e assim
conseguir ter mais área para plantar mais arroz. Os dois
procuraram por alguns anos e em vários lugares diferentes
até que acharam um cantinho que parecia que ia dar certo.
Então conversaram com as esposas e foram até lá para ver se
elas e o resto da família aprovariam. Os olhares não foram
muito agradáveis, mas como só tinha aquela opção todos
aprovaram e foram se aventurar em outro estado, longe de
toda a família e amigos.
Nesse outro estado eles tinham que plantar mais que o
dobro do que eles plantavam e principalmente no plantio
eles sofriam mais, porque era a mesma história de andar com
20 quilos dentro do banhado que ia até depois da canela.
Mas não tinha outra opção então era fazer assim mesmo.
Depois de alguns anos, surgiu um trator que servia para
semear o arroz e o que levaria dias era feito em horas e quase
sem esforço. Porém, como era de se esperar, esse trator
custava caro e o homem não tinha condições de comprar.
Esse homem também tinha muitas ideias e gostava de futricar
nas coisas e assim decidiu então criar o seu próprio trator.
O homem começou comprando uns pedaços de ferro
no ferro velho e, com aquilo, uma lixadeira e mais algumas
poucas ferramentas ele começou a criar o seu trator.
Perdeu muitas e muitas noites pensando em soluções para
problemas, pensando como ia criar essa peça ou onde ia
colocar aquela outra. Cortou, soldou, cortou de novo e
soldou mais uma vez muitas peças e devagar o homem foi
criando o seu trator.

Lembro da história de quando o trator tinha só o chassis,
um pedaço das rodas e o motor. Não tinha sistema de
direção e nem banco. O homem colocou o filho em cima de
uma cadeira que por sua vez estava em cima daquele projeto
incompleto de trator e andou com ele alguns metros no
pátio da casa. A alegria dos dois foi grande. E devagarinho
foi fazendo e desfazendo, cortando e emendando ferros.
A sua esposa brincava que se ele ganhasse na loteria ia
comprar um ferro velho só pra ele. O homem terminou o
trator e naquele primeiro ano já conseguiu usar e a alegria
foi grande. Ver o seu projeto funcionando e se poupar do
cansaço da semeação foi muito gratificante para ele.
Meus pais saíram de Meleiro SC e vieram para Rolante
RS, mais ou menos 250 km de distância. Até hoje esse
homem, meu pai, trabalha com esse trator e ainda tem
projetos e planos para melhorar o trator. O filho dele que
andou quando o trator não tinha nem banco, hoje trabalha
nesse trator e ajuda o seu pai a arrumar e ter ideias para
melhorar o trator que hoje tem cabine, ar condicionado e até
um banco para sentar.

Brenda Rocha

Sábado beneficente
Em um sábado ensolarado, tive o prazer de lançar um
rodeio beneficente, em prol do anjinho chamado Maria
Clara, que tem dois anos e está com um tumor na cabeça.
Acordei, tomei meu chimarrão, me arrumei e fui para
o rodeio. Chegando lá, tinha bastante gente, e todos de
máscara. Peguei meu dinheiro contadinho para o final de
semana, fiz a minha inscrição, encilhei meu cavalo e fui
laçar. Depois de muitos tiros de laço, eu e mais duas meninas
ganhamos o laço “prenda”, onde a premiação era joias e uma
bicicleta. O pai da Maria Clara estava lá, torcendo por nós,
pois disse que o sonho dele era ver a filha dele laçando depois
que saísse do hospital, e logo em seguida disse chorando:
- Obrigada por estarem aqui, serei eternamente grato por
estarem ajudando no tratamento da minha filha.
- Não precisa agradecer, seu Guilherme, estamos aqui
para ajudar, nunca sabemos o dia de amanhã!
- E outra coisa, está vendo essas joias e essa bicicleta
que ganhamos? Vamos fazer uma rifa para arrecadar mais
dinheiro para a tua filha…
Emocionado ele começou a chorar.
- Não estou chorando de tristeza, e sim de felicidade, pois
ainda existem pessoas boas nesse mundo, obrigada gurias,
com certeza a minha menina mesmo sendo muito nova, um
dia vai saber que vocês fizeram parte dessa história.
(Crônica baseada em fatos reais)
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Bianca Goetz de Andrade
Um dia como hoje normalmente eu levanto cedo para ir
trabalhar, queria entender só uma coisa, antigamente pedia
tanto por isso, e agora? Peço tanto para voltar no tempo para
poder brincar sem precisar me preocupar com nada, apenas
com quem iria ganhar a brincadeira.
Eu queria tanto crescer, me tornar uma adulta, mas se eu
soubesse como seria… É cansativo, doloroso, preocupante,
exaustivo. Mas preciso seguir em frente, pois é assim que
uma adulta se comporta, né.
Pelo menos eu acho, e o medo tento deixar ele de lado,
medo de errar, de fracassar. Mas isso passa, né, porque a vida
é linda, e deve sempre seguir em frente, dias melhores virão.

Caroline Vitória Rheinheimer

A MALDADE DO CANCELAMENTO
Navegando pelas redes, percebo diariamente pessoas
sendo inconvenientes e fazendo comentários desnecessários,
ruins e nem um pouco construtivos, isso me deixa encabulada
e curiosa para entender o porquê disso tudo e o que leva
as pessoas a serem maldosas umas para com as outras, até
porque cada ser vivo é único e especial, e ter diferenças de
opiniões, estilos, gostos e corpos é extremamente normal
então não consigo entender este julgamento.
Karol Conka, MC Gui, Nego do Borel, Gabriela Pugliesi e
Biel, o que essas personalidades têm em comum? São alguns
dos famosos cancelados pela internet. Hoje em dia ouvimos
muito falar no termo “Cancelado”, parece que a moda atual
é cancelar uns aos outros, mas o que é exatamente ser
cancelado? O que motiva esse “cancelamento”? Isso está
certo?
A internet surgiu para ser uma ferramenta dinâmica,
interativa e para ser utilizada de maneira inteligente e leve,
porém com o passar dos anos acabou se tornando um mal
na vida de milhares de pessoas, pois ao invés de coisas boas
passou a trazer um peso negativo causado por preconceitos
e xingamentos e com isso foi criado uma maneira para
“acabar” com isso, o chamado cancelamento.
Esse assunto me faz recordar da infância, quando um
dia resolvi levar para a escola um brinquedo novo que eu
havia ganhado de meus pais. Quando meus colegas de
turma avistaram o brinquedo novinho e lindo logo vieram
correndo até mim pedir para brincar com ele, logo, recusei,
pois não queria que ninguém o estragasse. Nesse momento,
João, o colega mais popular que eu tinha, rapidamente
conseguiu colocar a turma toda contra mim, me deixando
sozinha, fora das brincadeiras e fazendo eu me sentir
extremamente triste.
Se observarmos bem, essa história consegue retratar
os dias de hoje a cultura do cancelamento, nessa história
eu seria a cancelada, pois eu cometi um erro ao ser
egoísta e negar emprestar meu brinquedo e acabei sendo

excluída, cancelada.
É dessa maneira que hoje acontecem os cancelamentos,
eles são baseados em erros pequenos ou grandes que
alguém cometeu e em cima deles surgem comentários ruins,
xingamentos e incontáveis pessoas deixam de te seguir nas
redes sociais, isso aconteceu com as personalidades descritas
anteriormente.
Na minha opinião nem sempre o cancelamento é correto,
pois às vezes as pessoas cometem erros não por preconceito
ou com intenção, mas por ignorância, por falta de
conhecimento sobre tal assunto. Sem dúvida o preconceito
e muitos dos erros cometidos pelas pessoas canceladas
afetam de maneira extremamente negativa as “vítimas“ dos
cancelados e muitos desses danos são irreversíveis, mas
muitas vezes o cancelamento é usado de maneira injusta e
acaba afetando o ser que foi “excluído” da sociedade, então
devemos ter cuidado ao julgar os atos alheios para não
tornar a situação ainda pior. Enfim, penso que o errado não
é o ato de cancelar as pessoas que cometem erros graves, mas
sim acho errado as ameaças que os canceladores promovem
contra o cancelado e sua família.

Eduarda da Silva Lechner

COMO ADIAR O FIM DO MUNDO?
O meu papo hoje é com adultos, jovens... Com múltiplas
idades, esse assunto não tem que seguir uma idade ele
precisa ser discutido. Vem comigo que te explico.
O Aquecimento Global está aí e temos vários exemplos
disso, secas, incêndios, desmatamento, lixo, entre outros.
Se queremos um mundo melhor, sem poluição, incêndios
que danificam nossas lavouras, casas e a nossa natureza
devemos sim fazer alguma coisa. E não é se sensibilizar com
um storie no instagram ou uma postagem no facebook, é
fazer alguma coisa mesmo!
De acordo com a revista Galileu, as mudanças climáticas
podem acabar com a civilização até 2050, imagina? A terra
está nos expulsando e com muitas razões pois estamos
literalmente acabando com a própria.
Em 2050 a América do Norte sofrerá muitos incêndios, a
Ásia terá seus rios reduzidos e a falta de água afetará mais
2 bilhões de pessoas. Isso é um caos total. Imagine você
tentando sobreviver sem água e com grandes riscos de
incêndios, calor e secas onde você vive?
Devemos nos sensibilizar e começar a cogitar estratégias
para que possamos reduzir o aquecimento global, exemplos
disso são: usar menos os automóveis, pois em dias de chuvas
devemos sim usar o carro, quem trabalha longe precisa. Mas
quando está aquele dia lindo de sol, experimente usar a
bicicleta como meio de locomoção ou andar a pé apreciando
a natureza, já que ainda podemos fazer isso.
Não devemos ignorar esse evento que está bem pertinho
de nós pois pode ser algo maior do que podemos imaginar.
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Daniely T. de Mattos

Lívia Gabriela Smaniotto

ENERGIA NO MUNDO

Um dia de cada vez

Hoje vim falar sobre energia elétrica. No momento
a rede elétrica subiu muito de preço, deu um pulo nas
alturas. Todo mundo precisa de energia, certo?
Por que não colocar um painel solar, ele ajuda o meio
ambiente, ajuda também a adiar o fim do mundo, ele tem
muitos benefícios e ainda melhor cabe no seu bolso. Com
a energia solar você pode utilizar vários eletrodomésticos
em casa sem se preocupar com a conta da luz. Lá em casa
já estamos pensando em colocar para não ficar para trás.

GIOVANNA KUHN
Eu tive uma infância extremamente humilde, vivida em
uma simples casinha na cidade de Parobé, onde morávamos
eu, meus pais e meu irmão. E, logo ao lado, morava a minha
avó, Vera Maria.
Minha avó sempre foi uma mulher muito religiosa, desde
menininha, então ela sempre buscou me ensinar sobre as
coisas divinas. Levava-me à igreja, me colocou em grupos
de jovens cristãos e também na crisma. Além de adorar me
ensinar sobre Deus, minha avó tinha outra paixão: ajudar
pessoas necessitadas.
Bom, havia um grupo de pessoas na igreja que ela
frequentava que arrecadava roupas, calçados e comida, por
meio de doações feitas pelos moradores da cidade. As pessoas
que faziam parte desse grupo organizavam as doações em
uma salinha atrás da igreja e ficavam ali durante a semana,
doando aos necessitados.
Não foi uma nem duas vezes que eu me senti emocionada
vendo a alegria das pessoas ao pegarem aqueles pertences,
pois isso me fazia e ainda me faz refletir sobre como nós somos
ingratos na maioria das vezes. Reclamamos de tudo, sendo que
temos o necessário para viver e isso é um sonho de muitas
pessoas, ter o que a gente tem e que não damos valor.
Posso citar um acontecimento, uma cena que eu vi
quando tinha uns 12 anos: eu estava lá ajudando minha vó
nas doações, lembro que era um dia frio, quando de repente
chega uma mulher com seus três filhos, todos com roupas de
verão e chinelo nos pés. Por sinal, estavam com muita fome
e sentindo frio por estarem com roupas e calçados de verão,
então as pessoas responsáveis pelas doações pediram para a
mulher aguardar um segundo, pois elas iriam arrumar algumas
coisinhas para ela. Passados uns 10 minutos, foram entregues
para aquela família alimentos que daria para se manterem
por umas duas ou três semanas, roupas para os quatro, tanto
de inverno quanto de verão, e sapatos para todos eles.
Ao ver a felicidade das crianças e o alívio no olhar daquela
mãe, o meu coração ficou quentinho e cheio de esperança
em uma humanidade melhor, pois podemos sim fazer o bem,
basta querermos e, aliás, atitudes como essa com certeza
poderiam adiar o fim do mundo.

Eu era pequena, estava com sete anos, mas até hoje me
lembro bem do famoso noticiário que anunciava que o fim
do mundo estava se aproximando e que isso aconteceria
no dia 21 de Dezembro de 2012. Recordo ainda do medo
que sentia, pois minha maior preocupação, naquela época,
seria perder minha família de uma forma tão trágica. Foi
aterrorizante, confesso!
Os dias passavam rapidamente e a data prevista para a
extinção da humanidade se aproximava. Eu era uma mistura
de medo e ansiedade. Quando o dia finalmente chegou…
nada aconteceu e foi extremamente bizarro, pois na minha
cabeça muitas coisas iriam acontecer: pontes iriam cair, não
haveria mais energia, a água seria escassa e não teríamos
mais alimentos para a nossa sobrevivência. Foram dias me
perguntando: por que tantas notícias em prol do fim do
mundo, se nada aconteceu?
Não fez sentido, né?! Ou fez… Apenas penso que se
perderam na data, porque a experiência de viver o fim
do mundo iniciou só no ano de 2020, quando as mídias
começaram a divulgar que um vírus mortal surgiu e que
estávamos entrando em uma quarentena e, para sermos
sinceros, na qual permanecemos até hoje. Foi um ano
que chocou a humanidade e deixou várias sequelas, tanto
físicas quanto psicológicas. A chegada da covid-19 trouxe
dor, mortes e muito medo para o mundo inteiro. Foram
momentos de luta e, agora no final de 2021, começaram os
dias de glória, mas ainda não estou com muitas expectativas,
pois isso é igual a leite: se descuidar, ferve e suja todo o fogão.
Eu faço piadas com tudo isso pois, se parar para analisar
tudo que já aconteceu, posso enlouquecer, sei disso porque,
quando parei para refletir pela primeira vez o que já passei,
tive uma crise de
ansiedade, chorei horrores e tive um grande medo de
perder quem amava. Realmente, a covid-19 me deixou
muitos traumas, contudo, ainda não é o fim do mundo.
Bom, sinto muita saudade do “correrio” para ir para a
escola. De acordar todos os dias cedo e preocupada se estou
bem arrumada, de me olhar dez vezes no espelho para ver
se não estou com cara de sono... Sinto falta de entrar no
ônibus e pensar “Será que peguei tudo?”, olhar pela janela
e imaginar uma cena triste nos dias de chuva, todavia, isso
só durava até a minha melhor amiga entrar no ônibus e as
fofocas começarem. Entrar na sala de aula e se preparar para
fazer novas amizades, já que ninguém se conhecia! Tudo
isso era tudo muito engraçado.
Enfim, quando comecei a me acostumar com a escola
nova, professores novos, amigos de todos lados, a pandemia
começou e acabou com minha felicidade; contudo, trago
comigo a esperança e a fé de que o “fim do mundo” ainda
está longe de acontecer e que precisamos recomeçar todos
os dias como se não houvesse amanhã, pois o amanhã é
incerto demais para os planos.
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A atividade

Manuela Lima Alves

Luis Eduardo Caye

A tarde do racismo

Em uma manhã de quarta-feira Joãozinho acordou bem
cedo, correu para o banheiro, lavou seu rosto e escovou os
seus dentes, e foi direto pra cozinha tomar café. Ele estava
muito feliz, pois sua professora havia dito que eles iriam
fazer uma atividade diferente naquele dia.
Chegou vinte minutos antes de dar o sinal, pois estava
ansioso para saber qual era a tal “atividade”. Entraram todos
para dentro da sala de aula, então entrou a professora Sabrina,
com uns sacos pretos nas mãos, ficaram todos de olhos
arregalados e pensando para o que seriam aqueles sacos.
Então ela explicou a atividade:
- Hoje nós iremos sair da sala, e vamos dar uma volta
pelo bairro.
Joãozinho como estava muito curioso perguntou:
- Mas para o que são esses sacos, o que a professora
trouxe?
- Calma, Joãozinho! Já vou explicar.
- Desculpa, professora, é que eu estou muito ansioso
para essa atividade.
A professora então explicou:
- Dividirei a turma em duplas, e cada dupla ganhará um
saco desses, e vocês vão ter a tarefa de juntar o lixo que
estiver jogado pela rua do bairro. E quem juntar mais lixo
vai ganhar um brinde.
A professora entregou os sacos para os alunos, e saíram
todos correndo, pois todos queriam juntar bastante lixo,
para ganhar o brinde da professora.
No final do período, voltaram todos para dentro da sala
de aula, ela professora passou olhando saco por saco para
ver qual estava com mais lixo dentro. A professora foi para
sua e mesa e disse:
- Temos um ganhador! Parabéns, Joãozinho e Marcos,
vocês foram os ganhadores.
Entregou o brinde para os dois, Joãozinho estava muito
feliz por ter ganhado. A professora então disse para todos
se sentarem, porque ela queria falar com a turma sobre a
atividade:
- Essa atividade não foi só para nós fazermos algo
diferente, isso foi uma atividade reflexiva, pois olha o tanto
de lixo que nós encontramos jogado na rua.
Rebeca era uma aluna que interagia muito, então
sussurrou:
- Verdade, professora!
-Sim, Rebeca, as pessoas estão destruindo o nosso
planeta, ele é o nosso lar e devemos manter ele sempre
limpinho, vocês não concordam?!
A turma respondeu:
- Simmmm!
- Então a partir de hoje vocês vão cuidar melhor do
nosso planeta então . Estamos combinados, turma?
A turma respondeu outra vez:
- Sim, professora.
A professora então encerrou a aula.

Um dia, estava com minha família em uma loja bem
conhecida de roupas aqui em Taquara-RS, sempre íamos
ali, mas nunca havia me deparado com uma pessoa tão
amargurada como uma nova atendente que trabalhava lá.
Eu pensava que no nosso mundo de hoje em dia o
racismo não existia mais, mas na verdade vi aquilo acontecer
na minha frente... Racismo em pleno século que estamos?
Como pode isso?
Era um sábado, tarde de verão, entrou uma mulher negra
na loja, e a atendente se recusou a atender a moça por sua cor,
quando a moça negra perguntou à atendente onde ficavam
as calças do tamanho dela. A mulher que trabalhava na loja
foi muito grossa e cometeu até insultos! A mulher negra
relevou aquele acontecido e uma outra moça veio atendê-la.
Fiquei sabendo que algumas semanas depois aquela mulher
foi demitida por reclamações dela tratar mais pessoas mal.
Isso me faz pensar, como nosso mundo pode andar pra
frente ou ser um mundo melhor, se nós seres humanos não
conseguimos aceitar uma pessoa na “nossa sociedade” só
porque ela é de outra cor. Falta humildade nas pessoas de
hoje em dia, falta saber respeitar e se colocar no lugar do
próximo.
Aquele dia me ensinou uma das lições mais importantes
da minha vida, seja humilde, respeite e ajude o próximo,
pois você nunca sabe o dia de amanhã!

ESTANTE
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Os dentes no copo de uísque dizem mais do que aparentam! O ponto central não é a
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se identificar. Ele fala das infinitas possibilidades positivas que se materializam
quando o ser humano para, respira e sente, se conecta com o coração, com emoções
e sentimentos, e vai além da racionalidade e das limitações, as quais muitas vezes ele
cria para si mesmo.
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A Carta de Niels Bohr: O Livro das Tempestades
Após grave incidente em estrutura que projetou para um pavilhão em
Dubai, Ernani, engenheiro calculista, tem sua vida profissional e pessoal
arrasada. Uma consulta ao I Ching, uma travessia pelas montanhas de
Itatiaia, um encontro amoroso e a busca por uma misteriosa carta escrita
por Niels Bohr, célebre cientista dinamarquês, sobre a candidatura do
brasileiro Cesar Lattes ao Prêmio Nobel de Física, cumprem papel relevante
em sua busca de reconstrução. A partir de certo momento, alguns
acontecimentos fantásticos invadem a história, com indicações sutis sobre o
caminho a percorrer.
Um livro de antonio prates
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