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O jovem escritor deve
se humanizar. Aprender
a conhecer e amar as
pessoas. No processo
criador, deve haver
reciprocidade entre o
artista e o público. Este
fornece àquele o
substrato para sua
obra, que, por sua vez,
deve ser divulgada e
criticada ao máximo.
Moacyr Scliar

PARANHANA BRASIL MUNDO

PARA COMEÇAR
Os 200 anos de Maria Firmina dos Reis. Maria Firmina
dos Reis (1822-1917) fez história. Romancista, contista e professora,
foi a primeira mulher negra a publicar um romance no Brasil e deixou
marcas no pensamento e na literatura pré-abolicionista no país. O seu
romance Úrsula é apontado como o primeiro romance brasileiro escrito
por uma mulher e se tornou um expoente do romantismo nacional. Para
comemorar os 200 anos de nascimento de Maria Firmina, o Itaú Cultural
está disponibilizando desde 11 de março um material especial em seu site.
Site oficial de J.R.R. Tolkien. A Tolkien Estate, empresa que
administra os interesses editoriais dos herdeiros do escritor J.R.R. Tolkien
(1892-1973), lançou uma versão renovada do site oficial do autor. O site
foi originalmente concebido para reunir as obras literárias e artísticas
criadas pelo escritor, professor e filólogo britânico, que também pintava e
desenhava, além de informações sobre sua vida.
International Booker Prize. Paulo Scott é o único nome
brasileiro entre os 13 semifinalistas do prêmio International Booker de
2022. O autor está presente na lista com Phenotypes, tradução em inglês
de seu romance Marrom e Amarelo, publicado pela Companhia das
Letras em 2019. Criado em 2005, o International Booker concede prêmio
de £50,000 a ser dividido entre autor e tradutor, além de £2,500 para os
seis finalistas — que serão anunciados em 7 de abril. O livro vencedor
será revelado em 26 de maio.
Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica. Seguem
abertas até 30 de abril as inscrições para o Prêmio Odisseia de Literatura
Fantástica 2022 nas seguintes categorias: narrativa longa horror; narrativa
longa fantasia; narrativa longa ficção científica; narrativa curta horror;
narrativa curta fantasia; narrativa curta ficção científica; capa e projeto
gráfico de horror/fantasia/ficção científica; quadrinhos fantásticos de
horror/fantasia/ficção científica; narrativa longa literatura juvenil de
horror/fantasia/ficção científica, e artigos fantásticos de horror/fantasia/
ficção científica.
Primeiro infantojuvenil de Rachel de Queiroz. O
menino mágico ganha agora uma nova edição pela José Olympio. As
ilustrações são de Mayara Lista, vencedora do Troféu HQMix. Vencedor
do Prêmio Jabuti de livro infantojuvenil e leitura recomendada pela
Unesco para jovens leitores, o livro traz as aventuras de Daniel e
seu primo Jorge pelo Rio de Janeiro. Um é mágico, o outro é o mais
inteligente de todos.
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Instruções para dar corda ao relógio

Lá no fundo está a morte, mas não tenha medo.
Segure o relógio com uma mão,
pegue com dois dedos o pino da corda, puxe-o suavemente.
Agora abre-se outro prazo, as árvores soltam suas folhas,
os barcos correm regata, o tempo como um leque
vai-se enchendo de si mesmo e dele brotam o ar,
as brisas da terra, a sombra de uma mulher, o perfume do pão.
Que mais quer, que mais quer?
Amarre-o depressa ao seu pulso, deixe-o bater em liberdade, imite-o anelante.
O medo enferruja as âncoras, cada coisa que pôde ser alcançada
e foi esquecida começa a corroer as veias do relógio,
gangrenando o frio sangue de seus pequenos rubis.
E lá no fundo está a morte se não corremos,
e chegamos antes e compreendemos que já não tem importância.

Julio Cortázar

CAPA HOMENAGEM

O IMORTAL
MOACYR
SCLIAR
Foto: Divulgação

A capa dessa edição da Revista Paranhana Literário faz homenagem ao
escritor gaúcho Moacyr Scliar. Contista, cronista e romancista, publicou
mais de setenta livros, entre eles marcos da ficção moderna como “O
Centauro no Jardim” eleito em 2002 pelo National Yiddish Book Center,
nos Estados Unidos, um dos 100 melhores livros de temática judaica dos
últimos 200 anos.
Aliás, Scliar foi a grande voz judaica da literatura nacional. Em seu
primeiro romance (1972) “A Guerra no Bom Fim”, Scliar trata dos efeitos da
Segunda Guerra Mundial sobre o bairro judaico de Porto Alegre.
Moacyr Scliar nasceu na capital gaúcha, em 23 de março de 1937. Era
filho de Judeus provenientes da região da Bessarábia, então pertencente ao
Império Russo, que migraram para a América em busca de melhor sorte.
Em 1955 Scliar ingressou na Faculdade de Medicina da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul e, em 1962, no último ano da faculdade,
lançou “Histórias de Médico em Formação, contos baseados em suas
experiências como estudante, mas só em 1968 publicou “O Carnaval dos
Animais”, livro que ele considerou de fato sua primeira obra. Seu estilo leve
e irônico lhe garantiu um público bastante amplo de leitores, e em 2003
foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, tendo recebido antes uma
grande quantidade de prêmios literários como o Jabuti (1988, 1993 e 2009),
o Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) (1989) e o Casa de las
Américas (1989).
Entre suas obras mais importantes estão os seus contos e os romances
“O ciclo das águas”, “A estranha nação de Rafael Mendes”, “O exército de
um homem só” e o já citado “O centauro no jardim”. Suas obras foram
traduzidas para doze idiomas.
Também foi, durante 15 anos, colunista do jornal Zero Hora, onde
discorria sobre medicina, literatura e fatos do cotidiano e colaborou ainda
com a Folha de S. Paulo onde assinava uma coluna no caderno “Cotidiano”.
Em 1998 o romance “Um Sonho no Caroço do Abacate” foi adaptado
para o cinema, com o título “Caminho dos Sonhos”, sob a direção de

Lucas Amberg, tendo no elenco
Edward Boggiss e Taís Araújo. Em
2002 o romance Sonhos Tropicais
foi adaptado para o cinema
sob a direção de André Sturm,
com Carolina Kasting, Bruno
Giordano, Flávio Galvão, Ingra
Liberato e Cecil Thiré no elenco.
Moacyr Scliar morreu por
volta da 1h do dia 27 de fevereiro
de 2011, aos 73 anos, mas já
estava imortalizado na Academia
Brasileira de Letras, tendo sido
eleito em 31 de julho de 2003 e foi
o sétimo ocupante da cadeira 31.
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CAPA HOMENAGEM
Leia abaixo a crônica “Juventude e Literatura”,
escrita no ano de 1970, onde Moacyr Scliar
discorre sobre as dificuldades enfrentadas por
jovens escritores em uma sociedade que não
oferecia os devidos mecanismos para desenvolver,
incentivar e revelar talentos relacionados à arte.
Hoje, 52 anos depois, o texto ainda diz muito
sobre essa realidade.
Para encontrar outros textos de Moacyr
Scliar, basta acessar o site do Delfos– Espaço de
Documentação e Memória Cultural, da PUCRS,
que hoje preserva, também digitalmente, centenas
de documentos e escritos do autor:
http://bit.ly/39wLS9P.

JUVENTUDE E LITERATURA
“Colocar o problema da arte em relação à
juventude parece às vezes inútil para certas pessoas.
Há gente que admira profundamente a arte infantil,
que dá lápis de cor e papel às crianças, estimulando
sua capacidade criadora e extasiando-se diante de
suas produções. Certo. Porém o público só vai tomar
contato com o artista muitos anos depois, quando ele
já tiver alcançado algum lugar ao sol (se o conseguir...).
Isto traduz o abandono em que se encontra o
artista em sua juventude, em nosso meio. De duas
maneiras a sociedade o inibe: uma, pelo desvio de
energia criadora, outra pelo abandono; aliás, as duas
quase se confundem.
O que significa “desvio de energia? Consiste em
arranjar para o jovem “uma ocupação na via, para que
ele não perca tempo com essas bobagens”. Esta frase
universal traduz-se em oito horas de trabalho para o
jovem operário, e em oito horas de estudo para o jovem
burguês. O aspecto artístico do indivíduo, que, quando
revelado em sua infância, é, às vezes, objeto de orgulho
para os pais, este mesmo aspecto artístico que constitui
sua forma de afirmação perante o mundo na fase
adulta, é relegado a um segundo plano na juventude.
Argumentar-se-á: “Mas não existem tantos artistas
jovens? Se o moço tem realmente valor, ele resistirá”.
Porém, o problema é não é resistir. Só dentro da
arte é que o artista deverá encontrar barreiras que, uma
vez superadas, fortalecem-no e aprimoram-no. As
barreiras da sociedade - ter que achar uma profissão
“útil” ou “rendosa”, vencer na vida, etc. - conduzem o

indivíduo à insensibilidade e à indiferença,
representam um verdadeiro choque para
uma personalidade artística em embrião.
Aliás, isto nada mais é do que a eterna
contradição entre o velho e o novo, expressa
sob outra forma.
Naturalmente, este processo é quase
inconsciente. Pais que tem meios não se
interessam em desenvolver as tendências dos
filhos. Por quê? Não só pela falta de visão.
É que eles sentem que a arte é uma arma
de tremenda força, e que pode atrair sobre
a pessoa do bem “pragas” sociais: desprezo,
miséria, isolamento.
O rapaz pode escrever, se quiser - ou
pintar, ou compor - mas isto tem de ser
feito no silêncio de seu quarto, depois de
estudadas as lições. Suas produções têm de
ficar guardadas numa gaveta; quando muito,
concorrer num certame estudantil - desde
que tal participação não implique numa
“perda de tempo”.
Este é o esquema geral para o jovem
artista: quase não há meios para o seu
desenvolvimento, e os que existem são
escondidos - ele que vá procurar, se quiser.
Analisemos, por exemplo, a situação da
literatura numa escola, e mais precisamente,
no curso científico. Há “pílulas” literárias,
sob a forma de trechos isolados, nas cadeiras
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de línguas. E só. É certo que o científico é um curso
que abrange um vasto panorama cultural, e portanto
não pode se preocupar só com aspectos artísticos.
Depois, um futuro artista não traz nenhuma marca
especial. Tem de ser descoberto. E aí está o problema
- numa tal situação, ele tem mínimas probabilidades
de ser descoberto e auxiliado. O que pode fazer, por
exemplo, a professora de português que descobre um
talento entre seus alunos?
Nos cursos superiores, há as mesmas dificuldades
e deficiências.
Como resultado geral de tudo isto, temos que a
esmagadora maioria dos escritores não saiu de escola
alguma, formou-se por si. E um número muito maior
não chega nem a formar-se. Admite-se um escritor
autodidata, mas não um médico ou um engenheiro.
Mas os jovens reagem a isto. Por um instinto
gregário inato, reúnem-se em grêmios. Nestes, existe
um departamento cultural que patrocina, uma vez por
ano, um curso literário. Quem já tomou contato com
um destes sabe quais são suas características: falta de
trabalhos, desorganização e depois, um esquecimento
em relação aos premiados.
O periodismo escolar luta igualmente com
dificuldades, principalmente a falta de meios materiais.
O jornal escolar é irregular, e às vezes, só elementos de
imensa força de vontade podem levá-lo para a frente.
Depois de tudo isto, não é de se estranhar que a
tendência do jovem escritor, uma vez que ele se afirma
como tal, seja isolar-se, com seus companheiros, numa
torre de marfim desligada da realidade social. Daí a
extravagância encontradiça em suas obras, produto da
imaturidade prolongada pelo fato do jovem temer o
contato com um mundo hostil.
De que forma pode o jovem artista ser amparado?
Por princípio, todo o homem deve ter uma forma de
expressão. É preciso, pois, garanti-la ao jovem, na
época em que é multifacético, e por consequência,
indeciso. Ajudá-lo a descobrir em que campo (e isto
é válido não só para a arte, como para a ciência e para
qualquer profissão), ele encontrará os meios para ser
um indivíduo produtivo.
Voltemos ao exemplo da literatura. Uma vez
reconhecida a vocação do jovem escritor, ele defrontase com o problema da técnica, assim como o pintor
que tem de conhecer princípios de composição, ou
um pianista. Geralmente, o jovem só tem os mestres
do passado. E eis a solução: ler, ler e ler. Mas com que
critério?
Edgar Allan Poe escreveu um comentário
sobre “O Corvo”, que é uma verdadeira dissecção
literária: ele mostra-nos a razão de ser de cada

pequeno detalhe. Eis o que deveria ser feito
sempre. Mas, sobretudo, é preciso método
e organização no trabalho. O jovem escrito
espera pela inspiração, esquecendo-se, como
diz Bernard Shaw, “que o gênio é 10% de
inspiração e 90% de transpiração”. Quando
ocorre a tão esperada ideia, ainda há o perigo
de ela ser perdida, ou mal desenvolvida. Para
evitar isto, é que seria preciso uma pessoa que
vigie os passos do jovem para que ele não se
desvie de seu objetivo. Tal não significa tirar
o caráter pessoal da obra literária; não se atua
sobre a inspiração artística em si, mas sim, se
a canaliza.
O jovem escritor deve se humanizar.
Aprender a conhecer e amar as pessoas. No
processo criador, deve haver reciprocidade
entre o artista e o público. Este fornece àquele
o substrato para sua obra, que, por sua vez,
deve ser divulgada e criticada ao máximo.
Na história da arte, múltiplos exemplos
confirmam a veracidade desta afirmação.
É Flaubert aconselhando a Maupassant a
observar sempre; Zola caminhando entre o
povo, tomando nota de suas frases; Pudovkin,
que modificou inteiramente um filme sobre os
mineiros do Donetz, quando estes acharam
que a película não refletia sobre a realidade.
Em vez de “arte pela arte”, “arte pelo homem”.
Há de vir um futuro melhor para a arte,
num mundo em que o artista ocupe a posição
que ele realmente merece. Mundo este que o
próprio artista ajudará a construir.”
* Moacyr Scliar - Porto Alegre - 1970

RESISTÊNCIA

A biblioteca sobre
rodas da Bibliovan
Escritor Pedro Marodim
leva literatura e arte
aos municipios do RS
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Já imaginou estar passando por uma rua
e dar de cara com uma van onde dentro está
montada uma biblioteca com 2.000 livros, de
diferentes gêneros literários e voltados para
todos os públicos, desde literatura infantil,
infanto-juvenil e adultos.
Pois isso tem acontecido em cidades do
Rio Grande do Sul onde o poeta e escritor
Porto-Alegrense Pedro Marodin tem se
apresentado com a Bibliovan. Trata-se de um
projeto contemplado com a Lei Aldir Blanc,
dos governos federal e estadual através
do SEDAC com o apoio das Secretárias
Municipais de Educação e Cultura. Pela
iniciativa, o autor visitou cidades do interior
gaúcho nas quais ele permaneceu por 20
dias, período no qual ofereceu o empréstimo
gratuito de livros para a comunidade.
Além dos livros, o escritor transmite sua
paixão pela arte através do saxofone, fazendo
uma apresentação musical aos visitantes,
além de declamar poemas de autores
brasileiros, alegrando e levantando o astral da
comunidade. É uma verdeira festa ambulante.
O projeto possui rampa de acessibilidade para
cadeirantes e o acervo – com dois mil livros
- disponibilizado pelo poeta, conta também
com obras próprias. Há ainda livros traduzidos
para o dialeto Hunsrück, que é falado pelos
descendentes de imigrantes alemães de
toda a região, bem como obras em italiano,
espanhol e inglês, por exemplo. Na biblioteca
são tomados todos os cuidados sanitários e,
depois do álcool em gel, entra apenas uma
pessoa por vez na van.

“Após a realização das obras previstas no projeto,
a verba do governo acabou, assim, tenho colocado
uma mesa na parte externa onde faço vendas de
livros e colares artesanais para bancar os custos
de existir. Os buracos nas prateleiras por conta
dos livros que vendo e das obras que empresto
e não devolvem, eu tapo com os livros doados
voluntariamente pelas comunidades que visito,
assim, o projeto é autossustentável. A ideia é levar
a Bibliovan ao máximo de cidades possíveis”,revela
o autor, que seguiu com o projeto por conta prória.

Os exemplares são emprestados para a comunidade e podem ser devolvidos até o último dia
de permanência do escritor no município. Para retirar um dos livros, basta anotar o nome, RG e
telefone no Livro de Visitas para o controle do escritor.
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ENTREVISTA

carolina panta

A HORA
DA LOBA

Foto: Divulgação

Moradora de Porto Alegre/RS Carolina Panta é autora de Dois Nós (Metamorfose, 2019) e Olivetti
Lettera 32 (Zouk, 2020), além disso é editora da La Loba Magazine, uma publicação mensal distribuída
de forma digital pelo Instagram @lalobamagazine dedicada às autorias de mulheres artistas e que, no
último 31 de janeiro, completou seu primeiro ano de existência. De acordo com a escritora, a busca
pela construção de uma coletividade de vozes de mulheres é um dos impulsos que movimentam a
carreira da autora, uma vez que seus dois romances apresentam as subjetividades de personagens
femininas como elementos centrais na narrativa. Em meio à preparação de um novo romance, Carolina
conta aos leitores da Revista Paranhana Literário um pouco sobre a construção dessa coletividade de
vozes femininas através da Revista La Loba Magazine e sobre sua escrita que, como ela mesma disse,
nasce em folhas de papel. Mais exatamente em cadernos de capa preta, gramatura 150 e sem pauta.
“Sempre trabalho primeiro no papel. Por algum motivo, o movimento da caneta me dá sensação de
poesia, algo que as teclas do computador não me trazem na primeira escrita.”

Quando soube que havia uma escritora em ti?

Pode parecer estranho ao leitor, mas senti Literatura brotando em mim no dia da morte do meu
pai. Preparei uma carta de despedida nas horas anteriores ao enterro. Após o sermão do padre cheio de
metáforas barrocas, o céu, o inferno, tive certeza que a precisaria ler para que meu pai se fosse com a
verdade das minhas palavras sobre quem ele era. E fotografei o sol se pondo naquele dia de inverno. E
da dor genuína veio a necessidade de recorrer às palavras.

Acreditas na inspiração do escritor ou somente no trabalho árduo?

Acredito nos miasmas da vida como impulso à vontade de escrita, mas aí a falar de “inspiração” me
parece algo um tanto romantizado. O trabalho do escritor, falo como quem escreve romances, se dá na
dor da escrita, no fazer e refazer para parir o texto. Se o livro não dói para nascer, talvez não seja um
bom livro.

Tem um novo romance vindo aí, certo? pode falar um pouco sobre ele?

Pingo grosso e calor de 39 (título provisório ou não) é um romance em primeira pessoa narrado
por uma assistente social. Boa parte da história fala das relações da personagem com seu pai e filho
adolescente e sobre sua relação com os moradores da Ilha dos Marinheiros, um dos lugares de Porto
Alegre extirpados de sua condição de cidade por ser “do lado de lá da ponte”.

ENTREVISTA

E como surgiu a revista La loba?

A revista surgiu, justamente, da vontade de promover a leitura de mais
mulheres. Quando mais lidas, há maior visibilidade para seus trabalhos, mais
críticas serão feitas sobre seus livros. Acredito que uma revista feita a partir
de um conjunto de textos de mulheres coloca temas na pauta muitas vezes
negligenciados por homens na sua escrita. Trata-se, então, de promover uma
diversidade de temáticas que enriqueçam as discussões na sociedade, já que,
por si só, a Literatura deve ser desacomodadora. Promover um espaço de
escrita a mulheres é, também, ser agente transformador de uma realidade
ainda desigual, já que os ambientes de cultura ainda são, infelizmente,
lugares de privilégio.

A revista está conseguindo cumprir o papel almejado?

A revista tem tido excelente repercussão nacional, já são mais de 500
textos publicados de mulheres de 23 estados do país. A cada nova publicação,
atingimos, em média, de 300 a 400 acessos. La Loba vive, promove oficinas,
encontros entre mulheres, conexões.

A revista abre espaços para estreantes?

Sempre. Não há critério nas chamadas que estipule se a mulher já
publicou ou não.

Como se dá a curadoria ou como é possível participar ?

A curadoria se dá por meio de chamada aberta em que um tema é
proposto. Assim, são selecionados textos que conversem com aquilo que a
chamada apresenta.

E quais teus autores preferidos e quais livros indicas aos leitores
da Revista Paranhana Literário?

O que posso dizer é que tenho marcos durante minha caminhada
como leitora como, por exemplo, Borges, Érico e Lygia. Atualmente,
tenho lido aquela Literatura que reconheço como representante de uma
contemporaneidade, que apresente temáticas diversificadas, que promova
uma forma de fazer-pensar que acredito como necessária para uma
sociedade justa e mais igual. Posso citar Taiasmin Ohnmacht, recentemente
publicada pela Editora Taverna, José Falero, com seu brilhantismo narrativo,
Selva Almada e sua escrita econômica. O importante é saber que nenhuma
leitura será suficiente, que é necessário construir um mosaico de estilos e
temáticas que enriqueçam a sua experiência como escritor.

A revista Paranhana Literário é muito lida por autores
estreantes e aspirantes a autores. Qual a dica ou conselho daria a
eles?

Leia mais que escreva. Submeta seus livros a leitores críticos, se permita
ser criticado, escute os leitores, não pense que sua primeira versão é uma
obra prima. Duvide de seu texto, construa e desconstrua até que pareça
suficiente. Por fim, tome um vinho e comece mais uma vez.

A revista literária
La Loba surgiu para
dar visibilidade à
produção artística
(não apenas literária)
de mulheres. Visite o
perfil do Instagram @
lalobamagazine que
serve de catalisador
das ações e veja as
edições em linktr.ee/
lalobamagazine.

O AUTOR RESPONDE

O autor/ilustrador
GÊ MENDES
responde cinco perguntas
sobre o livro

“ANCESTRAL”
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1. Qual a importância das ilustrações num livro como Ancestral?
No início, achava que não seria necessário. Sinceramente, lendo os textos e mais uma vez, me
apaixonando pela narrativa do Réu (Israel Neto – autor) cheguei a achar que não era necessário,
tava perfeito. Mas no decorrer da leitura e dos primeiros testes, inclusive testes estes com a volta do
tradicional e não ficando somente no digital, acho que o casamento foi perfeito.

2. Onde buscou referências para as ilustrações desse livro?
Não só no material que o autor me passou para pesquisar, mas também em muitas séries, fotos,
documentários, animações, quase tudo sobre Sci-fi, Buraco negro, relatividade, etc.

3. Existe um personagem que mais gostou de criar, ou que exigiu mais pesquisa?
Não foi o que mais gostei, mas com certeza a pesquisa para conceber seu visual, ou pelo menos
tentar, aos meus olhos e imaginação linkada com a do autor, foi RATUM.
Todo o enredo por trás dele, tudo que lhe cerca, foi sensacional.
Ah, e antes que achem que eu fugi da pergunta, o que mais gostei de desenvolver, foi ELEGUÁ.

4. O que esperar desses personagens?
Como leitor, espero que eles voltem. Voltem logo
para sabermos como será todo o desenrolar da
história e dos personagens...
Como artista, que eles voltem as minhas mãos e
mente, nem que seja para fazer somente a capa.

FOTO: DIVULGAÇÃO

O AUTOR RESPONDE

5. O que vocês esperam alcançar com a publicação do
Ancestral?

Várias coisas, mas acho que a principal, é que mais pessoas pretas
consumam e se inspirem em vários tipos de mídias, assuntos,
histórias, enredos e assim também saibam que podemos criar/
desenvolver/produzir qualquer tipo de mídia, original, POTENTE.
Como começar? Apoiando, indicando, incentivando, mostrando,
consumindo da gente, conteúdo com a nossa cara, com a nossa
história também.

FOTO: DIVULGAÇÃO

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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Gê Mendes é Designer/Ilustrador. Natural de Belo Horizonte/MG,
vive em Três Coroas/RS. Em 2013 lançou Legado, HQ ambientada
na cidade em que reside. Legado ganhou uma sequência,
ambientada na cidade vizinha. Lançou também os zines Bateu
forte, Nuu e Abrapoema em parceria com uma amiga mineira,
GUARDIÕES que se passa no RS e mostra um grupo de heróis que
tem nos esportes radicais suas principais características. Guante
Saga que irá se tornar um jogo. Tem dois livros lançados em parceria
com o autor Doralino Souza, Anjos também usam boné e O Cânion
de dentro. Lançou no último ano a revista “As incríveis aventuras
na cidade verde...” Atualmente trabalha em dois novos livros, que
possivelmente serão lançados no segundo semestre.

CAMINHOS DA ESCRITA
por Doralino Souza *

O ESCRITOR
“CIGARRA E FORMIGA”

Foto: jamarattigan.com

Com certeza você já ouviu a história “A cigarra e a formiga”, uma das fábulas atribuídas originalmente a
Esopo e recontadas depois por Jean de La Fontaine em francês, e que no Brasil, foi narrada, com muito êxito,
por Monteiro Lobato, o qual, inclusive, emprestou-lhes, um contexto mais afeito à realidade tupiniquim. Mas,
e você já parou pra pensar que essa fábula tem muito a ver com os caminhos da escrita percorridos pelo autor
iniciante ou autor independente?

Pois bem, vamos lá!

Ao escrever seus textos, sejam eles contos, crônicas, poesias ou um romance, o autor certamente enxerga seu
trabalho como uma expressão artística, e entregará ao processo de escrita toda sua paixão e comprometimento
emocional. O escritor nesse momento é um artista, respira e transpira sua arte, é feito a cigarra da fábula, que
tão somente queria cantar, exercer sua veia poética, não importando o entorno e infortúnios vindouros. Ao
terminar sua obra, porém, é chegada a hora do escritor pensar e agir, não mais como um artista, ou cigarra, e
sim como alguém que precisa fazer seu livro chegar aos leitores, vender exemplares, pagar as contas e ter lucro.
Ou seja, é chegada a hora de ser formiga. Distanciar-se emocionalmente e encarar o livro como um produto. E
trabalhar por esse produto.
Foto: jamarattigan.com

Desde que resolvi trilhar os caminhos da escrita e me tornei um
autor independente, uso essa fábula como uma metáfora da minha
própria carreira. Tem o tempo em que sou cigarra, e passo dias e
noites apenas executando minha arte: escrevendo e reescrevendo.
Mas existe também o tempo de ser formiga, quando corro atrás de
espaços para divulgar e vender meus livros, seja em escolas, feiras,
seminários. Também participo dos debates que envolvam a cena
literária e cultural da cidade ou região e, importante, me posiciono
politicamente em favor do livro e de projetos de leituras.
Por conta disso, adquiri certo reconhecimento na região onde
atuo, me tornando uma das referências quando o assunto é literatura
ou a cadeia produtiva do livro. E acabo, assim, recebendo novos
convites para eventos, vendendo mais livros e engajando leitores.

CAMINHOS DA ESCRITA

Não se engane, meu caro ou minha cara! Hoje em dia nenhum livro lançado chegará aos leitores,
e por consequência, será vendido, se não houver um engajamento do autor para divulgá-lo e torná-lo
conhecido. Outro ponto crucial desse enredo: O escritor também precisa se tornar conhecido. Afinal,
ninguém compra algo que não conhece ou de quem nunca ouviu falar. E partindo desse princípio,
vamos imaginar: Um leitor entra em uma livraria ou site, você acha mais fácil ele comprar o livro de um
desconhecido escritor de uma obscura obra, ou de um Itamar Viera Junior, autor de Torto Arado, que
abocanhou prêmios literários e está sendo divulgado em vários sites e canais no Youtube?
Então, se você deseja escrever, publicar e ser lido, precisa, além de escrever, tornar sua obra
vendável, e a você, um autor conhecido. Precisa ser cigarra e formiga.
E não pense que isso é algo novo, feio ou imoral. Basta pesquisar a vida de escritores do passado,
como por exemplo, Charles Dickens, que deu ao mundo clássicos universais, entre eles, Oliver Twist
e Um conto de Natal, e encontrará informações do autor realizando leituras públicas para tornar seus
textos conhecidos enquanto frequentava a sociedade da época. Outro exemplo famoso do século 19 foi
Machado de Assis, vários relatos nos mostram um escritor preocupado com o que acontecia na cidade
onde vivia, promovendo reuniões entre escritores, participando e organizando leituras em livrarias e
cafés, e finalmente, idealizando a Academia Brasileira de Letras.
Tanto o Bruxo do Cosme Velho, reconhecido como o maior escritor do Brasil, quanto Charles
Dickens foram escritores “cigarra e formiga”. E existem inúmeros outros, no passado, ou na atualidade,
que fizeram e fazem seu marketing muito bem, e por conta disso, são conhecidos e vendáveis.

Lembre-se: seu livro estará disputando espaço e atenção com muitos outros meios de
informação e entretenimento, como Netflix, redes sociais, internet, televisão e mesmo outros
livros. Ah! E esqueça aquele conceito errôneo de que um livro que faz sucesso e encontra público
expressivo é somente uma obra rasa, escrita por um autor ou autora já famosos. Em alguns casos
pode até ser, mas na maioria das vezes existe ali um trabalho amplo e profissional de investimento
em publicidade e dedicação.
Claro que um autor iniciante ou independente não possui essa grana toda para investir em
marketing, mesmo assim, nada o impede de ser cigarra e formiga.
Nada o impede de viver sua arte e trabalhar por ela.

Foto: Divulgação

* Doralino Souza é escritor e ativista cultural.
Jornalista com pós graduação em Educação, Cultura
e Diversidade. Idealizador e editor da Revista
Paranhana Literário e Repórter Cultural da Rádio
Arteviva. 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.
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O hábito da leitura
Jorge Antônio Mendes *

Novo Hamburgo/RS

Na busca de motivos com relação ao hábito da
leitura, elenca-se os responsáveis, mesmo sabendo
que as punições para os eleitos serão efêmeras. Quem
são os vilões nesta história: os pais, professores ou a
Internet baseada na evolução tecnológica? O escritor
de Literatura insere-se neste contexto de que maneira,
é um dos responsáveis ou o paladino que luta
incessantemente para reverter este quadro desolador?
Numa teoria sem fim que mais justifica o erro
do que traz a solução, diz-se que o hábito deveria
começar lá na alfabetização, gerenciado por aqueles
que têm a responsabilidade de alfabetizar. Ou mesmo
começar lá na familia, através dos pais, exigindo ou
incentivando seus filhos a lerem. Uma teoria em
que muitos fingem acreditar, mas, não colocam em
prática. Como fazer isto se estes mesmos pais não
acreditam e não tem estes hábitos? Como fazer com
que professores incentive seus alunos a ler, se nem
mesmo eles acreditam neste hábito? É complicado
entender que uma teoria venha respaldada por
responsabilidades dos que não acreditam no que
estão pregando ou ditando.
Surge, então mais um componente para atrapalhar
o hábito da leitura: a Internet. É sintomático o que
diz a especialista em gestão da cultura Gloria López
Morales:
“Neste sentido, de saída, convém eliminar o
falso debate entre o computador e o livro; não se
trata de escolher entre um e outro porque ambos são
necessários e complementares.
Além disso, uma população informatizada não
é forçosamente uma população culta; para que isso
ocorra, será necessário, antes de tudo, que saiba ler e
sinta afeição pela leitura.
Uma boa política para um povo educado, culto e
informado, deve, em suma, reconhecer que o livro e a
leitura são obrigatórios para tirar o melhor proveito
da informática, que deverá ser considerada um meio
para satisfazer necessidades complementares de
informação e de apoio tecnológico, mas nunca um
substituto aos verdadeiros elementos que forjam a
cultura individual e coletiva”.
Será que através de uma política cultural especifica
se terá engajamento para o hábito de leitura?

Sinceramente, acho que não. Se não vier lá, da casa do
leitor, este ânimo para abrir um livro, não vai acontecer.
Como acreditar que alguém goste de ler, se seus pais,
nunca deram importância para isto?
O escritor de Literatura, tal qual um navegante
que chegou ao meio do rio, tem que dirigir-se para
uma margem e não sabe qual é, fica, solitariamente,
escrevendo e escrevendo para que apenas leiam sem mais
se importar se gostarão ou não. Ele vende um produto,
quase empurrando ao leitor. Nesta batalha em que está
inserido, verifica que não depende mais dele que o leitor,
ou pretensos leitores, busquem seus livros, independente
do conteúdo ser bom ou não. Esta situação, da não
leitura, encontra eco nos escritores, de maneira que,
desmotivado em escrever, sabem que estão exercendo
um oficio, seu consumidor final é o leitor e que este não
tem o hábito de ler.
Alguns escritores, já calejados por demonstrações de
arredio literário, mesmo assim continuam numa batalha
em que o seu final não é nada alentador. Sabendo que
o hábito da leitura cada vez mais se deteriora, mesmo
assim, não desistem da Literatura e através dos séculos
mostram que podem até amainar a sua persistência,
mas, nunca farão com que desistam. Seguem escrevendo
com aquela ilusão de que sua Literatura pode ser a mola
que propulsionará o incentivo a leitura. Tal qual Dom
Quixote lutando contra os Moinhos, escritores lutam
contra a falta de hábito de leitura da população em que
estão inseridos, na esperança que um dia a materialização
deste hábito se fortaleça.

* Escritor.
Autor livros
“A direção do olhar”,
“Objetos de valor” e
“O Resgate das ilusões”.
Participou de diversas
antologias e foi premiado em
concursos de Contos e Crônicas
no Estado e no País.
Foto: Divulgação
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UMA OBRA PARA SER REVISTA
Julio Ricardo da rosa *
Porto Alegre/RS

O caminho dos livros, assim como os da vida, é tortuoso
e imponderável. Autores de muito sucesso durante certo
período desaparecem e são esquecidos para sempre. Podese afirmar que a qualidade de suas obras não foi duradoura,
mas também se pode afirmar que a qualidade não garante
o interesse perene por uma obra. Existem muitos casos
mas trazemos dois exemplos: Quantos hoje leem Autran
Dourado, autor do muito elogiado “Os Sinos da Agonia”, ou
Márcio de Souza, dono de uma obra riquíssima em que se
destacam “Mad Maria” e o best-seller internacional “Galvez,
O Imperador do Acre”? Seus livros continuam sendo
editados mas seus nomes não aparecem mais com o destaque
que merecem. Existe um outro grupo que, mesmo sem ter
chamado a atenção merecida durante a publicação de sua
obra, são autores de mérito, que são dignos de uma releitura.
Esse é o caso de Laury Maciel.
Laury foi advogado e professor universitário, além
de escritor. Sua admiração maior era o português Eça de
Queiroz. Ele publicou seus primeiros escritos nos anos setenta
do século passado e, como a maioria dos autores naqueles
tempos, iniciou pelo conto. O mundo e, principalmente os
autores latino-americanos, viviam sobre a influência do
chamado “realismo mágico” que teve neste gênero alguns de
seus maiores expoentes, mas Laury, embora permeável a eles,
era um amante das boas histórias, dos causos que ouvira na
infância. Nascido no interior, ele moldou suas vivências aos
tempos em que viveu e criou uma obra pequena mas das mais
interessantes.
“Corpo e Sombra”, publicado em 1977 já traz muitas
das características de sua obra. Há o fantástico no conto
que dá o título ao livro, a ironia amarga em “As Chaves”
mas o grande momento do volume é “O Encontro.” Uma
narrativa breve, aparentemente despretenciosa que tem um
final surpreendente e dolorosamente humano. Ficava claro o
interesse do autor no personagem, na realidade que o cercava.
Eram tempos de repressão e de vigília e o fantástico servia
para denunciar as arbitrariedades.
“O Homem que Amava Cavalos,”de 1983 apresenta
um salto de qualidade na obra de Laury Maciel. Ele revela a
influência de Sérgio Faraco, e explora histórias de vingança
passadas no pampa como em “Vendeta” e “A Travessia”
e encontra o tom preciso entre o fantástico e o real em
“Chicotes na Madrugada.” Em uma cidade do interior

um homem sai para beber e jogar.
Ao voltar para casa, seu caminho é
interrompido por policiais montados
que estalam relhos no ar. A cena se
repete várias vezes, ele denuncia o
fato mas é ignorado pelas autoridades.
Os demais moradores negam ouvir
qualquer coisa a noite, mas as
casas se fecham cedo e as luzes são
apagadas. O final busca uma solução
real e ao mesmo tempo abre uma
porta ao fantástico. Outro destaque
é “Danação,” sobre os tormentos de
desejo que um prisioneiro tem a cada
visita da mulher. A solução para o
problema termina por levar a ambos a
uma situação limite. Um conto longo,
de trama bem elaborada escrito com
secura e precisão.
“A Noite do Homem-Mosca,”
lançado em 1989 marca a despedida
de Laury da narrativa curta. Os
temas destas histórias prenunciavam
o trabalho seguinte, um romance
passado em uma cidade do interior
entre os anos 30 e 40. “Cartas de
Amor Perfeito” é um conto longo,
que narra as venturas e desventuras de
um jovem que muito cedo encontra
o amor da sua vida. Nada mais lhe
interessa que não seja viver ao lado
dela. A narrativa descreve a existência
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do casal e de suas famílias, suas felicidades e desencantos.
Há um tom misterioso nos fatos e o parágrafo final reforça
as suspeitas que o autor lança durante a história. É uma
mudança na escrita de Laury, que abandona o fantástico para
se fixar no cotidiano e nos pequenas dramas. “Doces Águas
Enferrujadas” é outro conto sobre amores recuperados que
sofrem a fatalidade da existência. Laury parecia acreditar que
a felicidade durava pouco. Nos contos deste livros se nota este
tom em várias narrativas. Mas ele estava preparado para um
vôo de maior fôlego.
“Noites no Sobrado,” o primeiro romance de Laury Maciel
é também sua obra-prima. O autor está em seu ambiente
preferido; a cidadezinha do interior na primeira metade do
século XX. As influências de Eça de Queiroz se espalham pelo
livro, principalmente na paixão entre um padre e a sensual
paroquiana, as intrigas políticas e a mesquinhez de um
universo de aparências. É há um componente do qual o autor
extrai momentos de refinado humor: a greve dos cubeiros.
Naquele mundo os detritos humanos eram recolhidos por um
departamento da prefeitura que se encarregava de enterrar os
dejetos. A paralização destes profissionais causa um enorme
transtorno ao ambiente. E há um personagem inesquecível —
Alzemiro Cacaca, líder desta categoria e bebedor contumaz.
Ele mistura a coragem e o desapego dos que não hesitam em
ser sinceros, capazes de enfrentar todas as situações com uma
espécie de coragem desencantada, própria dos que pouco ou
nada tem a perder. A escrita de Laury Maciel alcança seu ponto
alto neste romance. A narrativa flui com perfeição prendendo
o leitor, as doses de erotismo aparecem nos momentos certos
e o final é armando com realismo e sinceridade.
“Rosas de Papel Crepom” retoma temas do romance
anterior mas com maior intimismo. Há momentos em que
aparece o tom folhetinesco que ele tão bem dosou no trabalho
anterior, mas aqui o foco são os amores mal sucedidos, os
sonhos que não se concretizam, o tempo e os imprevistos que
a vida apresenta, roubando as segundas chances. Novamente
a narrativa flui com ritmo e cativa o leitor. As cirandas de
amores entre Ana, Artur Bayer e o Homem-Mosca ganham
densidade na trama bem armada. O final exala tristeza mas
não desencanto. Foi o adeus do autor que durante algum
tempo se dedicou ao trabalho em uma área da cultura do
governo estadual da época até descobrir a doença que o levou
rapidamente. Sua obra permanece válida, mas infelizmente
fora do catálogo das editoras.

“A escrita
de Laury Maciel
alcança seu ponto
alto neste romance.
A narrativa flui
com perfeição
prendendo o
leitor, as doses
de erotismo
aparecem nos
momentos certos e
o final é armando
com realismo e
sinceridade.”
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* Escritor. Durante os anos 80 escreveu sobre cinema para os Jornais
Zero Hora, Jornal do Comércio e Correio do Povo. Durante 12 anos
foi curador da Seleção de Filmes Bourbon e organizador da promoção
Filme do Mês Bourbon. “O Inverno do Vampiro”é seu sétimo livro
publicado. É também blogueiro em viagensimoveis.wordpress. com,
falando sobre filmes e livros.
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É fogo!
Cesar Augusto DE Carvalho *

São Paulo/SP

Você, leitor, não sabe, mas sou um cara místico. Acredito
em fadas, duendes, bruxas e em todo tipo de entidade divina.
Quando me surge qualquer dificuldade, busco socorro em
alguma delas. Sem nenhum pudor.
Rubens Jardim me mandou sua antologia, A Poesia da
Década de Sessenta. Li e fiquei maravilhado. Que pesquisa!
Que diagramação!
Além das informações biográficas de cada um dos poetas
da década e a contextualização dos movimentos poéticos, os
poemas selecionados. Diria que é uma antologia das mais
completas, um espelho realista da poesia brasileira na década
de 60. Talvez o autor não concorde, mas, sua diagramação
lembra o postulado concretista da página como elemento
de linguagem. Concordemos ou não, gostemos ou não, os
concretos deixaram marca indelével em nossa pele cultural.
Como você pode perceber, ler a antologia do Rubens foi
uma verdadeira experiência estética. Aquela que nos coloca
no brilho das palavras. Aí, ele me convidou para escrever o
prefácio! Fiquei desorientado. Perdido mesmo. O piso do
escritório ficou movediço. Que baita responsabilidade!
Bateu o desespero e é nessa hora que grito por socorro. Fui
consultar meu velho amigo sempre pronto a me dar conselhos
e sugestões, nem sempre seguidos, mas muito úteis.
É um velho curioso e, acho, meio maluco. Conheço-o há
anos. Mediano, pele meio amarelada e os olhos puxados. Seu
vizinho diz que é filho de chinês. Não sei. Sei que é de poucas
palavras e nunca professa, se é que as tenha, suas crenças
religiosas. Apenas responde às perguntas com um sorriso
discreto e permanente. Dá a impressão que vive meio fora do
mundo, mas não perde um detalhe. Observa tudo. E é bom
caprichar na hora de formular as perguntas, senão leva coice.
Há poucos anos, perguntei-lhe a idade. Em sua resposta
não alterou um único músculo do rosto, não fez qualquer
gesto, qualquer movimento, exceto o de seus lábios dos quais
fluíam a advertência:
- Um jovem insensato com uma pergunta tola.
- Mas, não sou jovem, exclamei.
Estendeu-me um pirulito e apontou a saída.
Pois bem, é esse velho maluco que me orienta. E lá fui
eu, de novo, agora ainda mais velho e insensato, consultá-lo,
saber como sair dessa enrascada. Superar essa insegurança.
Estava tão ansioso que mal me acomodei na cadeira lhe
expus o problema. Ele ouviu, apenas ouviu. Terminei a fala
e ele permaneceu em silêncio. O que ele estaria pensando?

Será que fui insensato, de novo? Ele não
costuma demorar. Responde de bate pronto.
Reacomodei-me na cadeira. Ele continuava
parado. Caramba! Será que não vai
responder? Aí ele abriu a gaveta, pegou uma
caixa de fósforos e acendeu um palito. Falou
uma única frase:
- Do corpo em chamas, o fogo brilha.
Apagou o fósforo, colocou o palito
queimado na lixeira e apontou para a saída.
Nem precisa dizer, saí de lá estonteado.
A imagem do fogo não me saía da cabeça.
Palavras, caracteres, signos gráficos mesclaramse às chamas. Cacete, é isso! A poesia é fogo!
É a potência que adere à nossa pele, ultrapassa
nossa compreensão lógica. Nos conduz a um
diálogo surdo. É fogo!
A antologia de Rubens é uma fogueira!
Assim é.

*Sociólogo e historiador
de formação, dedicou toda
sua vida profissional ao
magistério
universitário e à pesquisa
acadêmica, escrevendo livros,
ensaios e artigos científicos.
Nas horas vagas, escrevia
histórias e poemas. Ao
aposentar-se, passou a dedicar
todo seu tempo ao que ama de
paixão, escrever!
Foto: Divulgação
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Respirar sem ajuda de aparelhos
Adriana Mondadori *
Vadiávamos na cama.
Porto Alegre /RS
Brincadeira gostosa de fazer cócegas e peleia de travesseiros.
Trac!
Foi-se o estrado da cama de ferro e nós, para o chão.
Aconteceu também que o chuveiro queimou.
Depois de tanto suor, um banho frio requer abraços que abrasam.
Há livros espalhados pela casa.
Não tem poeira, só grãos pó-de-estrela.
O cabelo fica areado, os fios sedosos se enroscam.
Esqueço-me do ritual dos sete cremes no corpo.
Inesperado, o encontro com o tempo no espelho é sincero.
Gosto de dobrar a esquina à padaria, quando os hibiscos ainda dormem, seduzida
pelo aroma quente do pão fresquinho.
O tique-taque do relógio na parede me faz olhar o tempo passando.
Os ponteiros avançam, o futuro encolhe.
Cada minuto que vai, é tempo de vida que vem.
Como sorvete, violinha, pastel de siri e sorvete de novo.
Ora acompanhados de cerveja, ora de caipirinha, quase sempre de água de coco.
Após a sesta, no meio da tarde, a taça de café com leite nos enlaça.
Palatos em gozação com rapadura e paçoca.
Os vizinhos da fronteira aquecem a gaita e tocam o Canto Alegretense.
É bonito.
Cantamos junto, danço.
Soam palmas.
Chamei um faz-tudo para consertar a cama.
Vieram ele e a companheira, o Sr. e a Sra. Madruga, identificados pelas camisetas
verde-abacate e bermudas de cor cáqui.
Ela segurou firme a furadeira preparando o furo na madeira, seu corpo trepidava.
Ele penetrou o parafuso com maestria.
Nos entardeceres, medito ao som do mar.
Teve roda de poesia, um tanto tímida.
Escrevo poemas e outras sutilezas.
A internet é descansada.
O chumaço de palha de aço adorna a antena da TV.
* Autora do livro
Assistimos novela e filme dublado.
Clitória – Poemas
Eróticos, publicado
Um pouco de vida analógica, com menos conforto, mais natureza.
na 65ª Feira do
É bom respirar sem ajuda de aparelhos.
livro de Porto
A noite escorrega serena.
Alegre. Participa em
Garoa no mar.
dezenove antologias
A chuva tem cheiro de conchinha.
espalhando seus
versos pela vastidão
da cultura brasileira e
além do oceano.

Foto: Divulgação

POESIA

SUOR

Sobre a mesa
Sobremesa
Lábio entredentes
Bramido estridente
Cabelos sobre a face
Corpos mexendo
Pele atritando
Acelerando
Excitando
Acabando
Pingando.

VALTER RIBEIRO *
Igrejinha /RS

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

Singular
Werner Hirschmann *
Nova Petrópolis/RS
A mais linda mulher
corpo digno de escultura
da cabeça aos pés
passando pela cintura.
Mas engana-se você
ao achar que o corpo é o que atrai,
além dos olhos magnéticos,
a intelectualidade que lhe sai.
Mulher! Palavra forte
em sua própria definição,
magnífica desde conceito.
E você?! Minha inspiração.
O belo feminino!
De viver, dos homens a razão,
faz o coração faminto
por essa “caliente” paixão!
Deixe-me te dizer:
que de tudo que eu supus,
encontrar você jamais
imaginei, minha luz!
Foto: Divulgação

*Participou de antologias
do CEL (Centro de
Escritores Lourencianos)
e ganhou destaque
especial no VIII Concurso
Internacional de Poesias
de Pelotas/RS em 2003.
Atualmente além das
poesias, compõe, toca
piano e violão.

POESIA

Desconhecer

Eles não são como você
não têm os ombros largos
não caminham pelo deserto
nem sabem do mar

Ana Clécia Dantas *
Maceió/AL

não veem com teus olhos
os cães destroçam o teu
mais delicado vestido
tiram teu capacete
rasgam tua armadura
porque não sabem que
já estavas despido
te tiram a pele sem saber
que já sangrava
te esgarçam o peito
e querem ver teu show
mas não sabem dos
teus ombros.

Foto: Divulgação

* Gosta do desafio da
literatura em sua busca em
transpor em palavras o que
se sente. O maior desafio é
dizer-se e dizê-los. Publicou
nas redes sociais e agora, na
revista Paranhana Literário.

POESIA

Xeque-mate

Em uma partida de xadrez,
Pode-se ver as peças brancas
Contra as peças pretas,
Os dias longos e as trevas…

Pablo Jorge dos Santos *

Manaus/AM

Uma iniciativa calculista, com estratégia,
É tomada com um roteiro em mente
Nas profundezas do segredo...
A fórmula de xeque-mate rápido
É usado com a rainha em cima do cavalo,
Com o bispo preparado…
Deixando o rei encurralado…
Em toda partida a base é a disciplina,
Um garoto com o nome de severo
Aprendeu severamente à respeito,
A representação do normal
E eis a arte do real….
Foto: Divulgação

Estudante de
licenciatura em história.
Fotógrafo, amante de
literatura, fantasia,
suspense e ficção. Seguiu
o caminho literário
através de um exercício
terapêutico indicado
pela amiga psicóloga e
descobriu o que estava
preso no
inconsciente há muito
tempo.

POESIA

Asfixia
Suzana Leão *
Eu não consigo respirar…

Novo Hamburgo /RS

Faz tempo que me debato, sob
o olhar complacente da multidão.
Não consigo respirar!
Meu peito dói
Minha alma se encolhe…
… No cansaço de um corpo exaurido.
Não consigo respirar!
Pelo peso do ódio institucional
Pela força da mão que reprime
e empurra muita dor em todas as direções.
Um dia gritamos: Ninguém solta a mão de ninguém!
Hoje não podemos nos dar as mãos
… E eu não consigo respirar!

Foto: Divulgação

* Militante ambiental.
Culinarista artística
de profissão e escrevo
pra desintoxicar minha
alma. Meus poemas
acompanharam todos
os estágios da minha
vida. Normalmente eu
os engaveto, às vezes
eles vazam e causam
estranheza. Espero que
causem!

POESIA

Vaga
Luana Quintas *
São Paulo/SP

Procura-se
gente de verdade,
de carne e osso,
mais gente.
Procura-se
gente sem pose,
sem grana,
nem eira.
Gente que salta,
que abraça,
gente quente
ou sem graça.
Procura-se,
urgente.
Para início
imediato.

* Jornalista. Em
2021, lançou o Eu
Fugitivo, uma série de
publicações digitais, no
canal de Instagram @
luanaquintas. No mesmo
ano, foi contemplada
nas coletâneas de conto
e de poesia promovidas
pelo Prêmio Off Flip de
Literatura, sendo uma
das finalistas na categoria
conto.

Foto: Divulgação

POESIA

MORTO
estou morto
sob a lustra madeira
do caixão pejoso

Luiz F. Haiml *
Taquara/RS

estou morto
sob a larga mantilha
do concreto pardacento
estou morto
sob o lívido mármore
que a tudo isso encobre
não vejo, nada sinto,
nem o ar respiro,
nesta perpétua carniceira
mas ouço sons...
leves ainda, longes,
no entanto, se aproximam
agora mais perto...
percebo “são vozes”,
cada vez mais próximas
estou morto?
falam-me elas que não,
que darão fim à aberração.

* Professor de Letras.
Colunista do Jonal de
sua cidade há mais
de 25 anos. Venceu
diversas concursos
literários e possui
textos publicados em
antologias.

Foto: Divulgação

POESIA

Poema da Família

Minha família tem muito carinho
e sempre presta atenção
para ninguém ficar sozinho
pois mora no meu coração
Assim com uma flor
alegra um jardim
a minha família me dá amor
e gosta muito de mim

Mateus Reis da Costa*
Rolante/RS

Almoçar em família
tem muito mais sabor
todos juntos é uma maravilha
no som do tambor
A gente gosta de cantar
para se divertir
e até de dançar
brincar e sorrir
Família é pura paixão
pai, mãe, tia ou irmão
não importa a composição
com ela não tem solidão

Foto: Divulgação

*Mateus Reis da Costa
tem 11 anos, reside em
Rolante. O “Poema da
Família” foi um dos
ganhadores do Concurso
Literário de Contos e
Poesias, promovido pela
Associação dos Amigos
da Biblioteca Rui Barbosa,
que depois foi publicado
no livro do Concurso

LÍRICA DAS RUAS
Por Jéssica Rodrigues *

Quer ver o que um pouco de
amor pode fazer?

Foto: jamarattigan.com

Depois da festa, sobra só eu. Quero me encontrar só, ainda que dizem das
máscaras, o carnaval é o ano inteiro e só por ontem fui feliz sambando. Quem se
permite, também encontra. Embora a vista de muitos olhos, corpos, danças, nem
percebem o amor. Quando eu acordei a Rússia já tinha bombardeado a Ucrânia,
pensei nos inocentes e lembrei de todos os momentos que fui feliz na rotina, as
conversas bobas e nem quis falar de coisas profundas. Porque profundo é o amor
por mim. Pensei na guerra e nas coisas que dizem que teria fim. Queria assim.
Quem dera que a festa de carnaval fosse pra todes, mas depois a gente pensa nisso,
ou não, porque logo vem outra distração e nosso coração vai ficando entupido,
porque as vias naturais do batimento cardíaco foram alteradas pela mídia/
informação.

Depois da queda das bombas
E nas coisas impossíveis resolvi mirar meu foco, ver o
Eu amorteci
mundo nas cinzas antes do Carnaval já foi difícil, então,
Às vezes nem me sinto aqui.
ao focar meu olhar no simples ato diário de celebrar a
Mas é como diz minha amiga ama-N-da,
vida e agradecer, eu já vi vantagens, que a gente seja
“só faz o que tem que ser feito”
mais forte que essa mídia sufocante de barbaridades e
Ergue o peito
mais consciente porque aqui vemos que a política mal
Eu olhava pra mim e dizia: Você é capaz de suportar.”
esclarecida é sim causadora de conflitos.
Amada é ela e todo seu olhar,
Se arme de literatura, escreva suas formas de ser luz
tem gente que nasceu pra ser luz
agora, precisamos de toda inteligência, arte e fé para um
em cada palavra doçura no ar
momento como esse, te desejo firmeza na expressão.
Se eu resumisse escreveria um samba
Os movimentos da Lírica nas Ruas estão meio parados
sobre o carnaval que foi cinzas antes da hora
agora, é preciso observar e refletir muito em nossos
Porque a humanidade do mundo ficou Putin de suportar
posicionamentos, nas próximas edições vem entrevista
Sociedade patriarcal como te aceitar?
quente com nomes de Poetas importantes na cena do
Que fazem guerras em vez de amar?
RS. Outra boa notícia é que no mês de Abril farei o
Então queria antes de mais nada pedir a consciência do feminino
primeiro Sarau do Lírica nas Ruas e convido a todes
Tem mais amor aqui menino
a participar da primeira edição de Sarau da Lírica
Porque foi a mulher que gerou o ventre da Terra
das Ruas, um evento que vai acontecer dia 16 de
Quem dera fosse ela, valorizada e respeitada
abril na Feirinha Agroecológica de Canela, maiores
Como umas das coisas mais belas daqui,
informações no instagram @liricadasruas.
Sim, nós somos!
Eu acredito no que nossa literatura traduz, em nós eu
Vi as coisas voltando,
vejo luz. Seguimos armades de livros porque palavras
Eu participando as vezes só de corpo a saturar
de amor, também são acalanto na revolução
Porém a poesia me chamou
E pediu pra eu acionar,
Cada ser vivo na Terra
Amor convocar
* Jessica Rodrigues mora em
Mais serenidade nos passos
Igrejinha/RS.
Estudante e estagiária
Para o coletivo ajudar
de
Pedagogia.
Militante cultural.
Você vai ver florescer
Atriz. Produtora cultural e
O que um pouco de amor pode fazer
contadora de história. Durante
Ser amor também é uma revolução
um mochilão, lançou o e-book

Foto: Divulgação

independente “ A Viagem é a
recompensa”.

MEMORIAL DOS GIBIS
Por Heleno Jr *
Foto: Divulgação

George Pérez:

Um Gigante dos
Quadrinhos

Em dezembro de 2021, os fãs de HQs ficaram chocados com
o anúncio do próprio Pérez, a respeito da descoberta de um
câncer em fase terminal, que limitou sua existência em poucos
meses de vida. A trágica notícia deixou seus fãs aos prantos e
o artista vem recebendo diversas homenagens. Dificilmente
um apreciador de quadrinhos ignora o seu legado e o quanto
o George contribuiu em termos de qualidade absoluta, para as
duas maiores editoras de super-heróis. Quantos personagens
e sagas excepcionais, que marcaram época e hoje são
referenciadas, não foram concebidas pelas mãos mágicas e
detalhistas desse monstro?
Pessoalmente eu considero o George como o maior e
melhor desenhista de HQs, superando outras lendas como:
Jack Kirby, John Byrne, Frank Miller, John e Sal Buscema, Neal
Adams, Gil Kane, Barry Windsor-Smith e mais outros que nem
vou me estender para não prolongar bastante. É fato que ele
não é reconhecido como um grande roteirista, já que se limitou
mais a desenhar do que escrever, com raras exceções, suas
próprias histórias.
Em homenagem a essa lenda, ao invés de postar uma saga
ou personagem que marcaram época, trarei um resumo da
carreira do grande Pérez.
George Pérez nasceu em Nova Iorque, no ano de 1954.
Filho de pais porto - riquenhos, contam que ele começou
a desenhar precoce, aos 5 anos de idade. A carreira como
profissional aconteceu em 1973, quando a Marvel lhe ofereceu
a oportunidade de desenhar uma página do personagem
Deathlok. Pouco tempo depois ele se tornou um artista regular,
trabalhando com o roteirista Bill Mantlo e se tornando co criador do personagem Tigre Branco, que se tornaria popular
como coadjuvante das aventuras do Homem - Aranha, naquela
época.
Cada vez mais em evidência, George logo assumiu as
aventuras do popular grupo Os Vingadores, foi quando ele
começou a se destacar pela arte extremamente perfeita e
detalhista. Seu trabalho com o grupo resultou numa das sagas

Se você acompanha
quadrinhos de super-heróis,
é quase impossível que você
não tenha ouvido falar de
Crise nas Infinitas Terras.
Foi o primeiro grande
reboot de propriedades
intelectuais no mercado do
entretenimento e, até hoje,
serve como referência para
todos os maiores eventos da
DC Comics — e até para as
concorrentes.

Foto: jamarattigan.com
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mais famosas daquele período: A Saga de Korvac, onde ele ilustrou
os roteiros de David Michelinie. Um dos destaques dessa saga, foi
a união de quase todos os personagens que formaram o grupo ao
longo dos anos de criação. Outro legado dessa passagem foi a criação
do arrogante personagem Henry Peter Gyrich, que era o contato
do grupo com o Conselho de Segurança dos Estados Unidos. Nessa
fase também surgiu o vilão Treinador. O talento de George o levou
a trabalhar também com: Inumanos, Quarteto Fantástico, Viúva
Negra, fora outros títulos da Marvel.
Foi por esse período que ele iniciaria a parceria com o roteirista
que se tornaria um dos principais amigos e criador de algumas das
maiores sagas e personagens já vistos na indústria. Falo de ninguém
menos que o Marv Wolfman. O primeiro trabalho dos dois foi com
o Quarteto Fantástico.
No mesmo período em que George trabalhava com os
Vingadores, a concorrente DC levou o Marv Wolfman para lá e lhe
ofereceu o título dos Novos Titãs. Pérez foi na cola do amigo para
trabalhar com esse grupo, considerado fracassado pela editora e
já cancelado. O George aceitou porque ele visava na verdade, uma
oportunidade de desenhar a Liga da Justiça, grupo concorrente dos
Vingadores. Devido à morte de seu desenhista oficial, Pérez acabou
efetivado como o novo desenhista, em paralelo a seu trabalho com
os Titãs. A passagem com os jovens heróis iniciou em 1980, e embora
seu trabalho com a Liga estivesse sendo bastante elogiado, o que
realmente o colocou nos holofotes dos fãs da DC, foi sua arte com
os Titãs. A dupla Wolfman /Pérez não só resgatou o grupo, como
concebeu alguns dos arcos e sagas mais famosos de toda a história
da editora, a ponto de rivalizar com os X-Men, na época, o grupo
mais popular da Marvel. Sagas memoráveis como a do demônio
Trigon, O Contrato de Judas, fora a concepção de personagens
como Exterminador, Irmão Sangue, o grupo criminoso COLMEIA,
os personagens Terra e Jericó, além do Asa Noturna, ofereceram um
enorme primor a essa fase sob os cuidados da dupla.
Pérez se destacava pelo talento absurdo de conceber cenas de
multidões, batalhas épicas e cenários grandiosos. Fora que ele amava
criar páginas duplas, recheando com o maior número possível
de personagens, concebendo sequências fenomenais de ação.
Outro detalhe era a espantosa forma como ele definia a anatomia
e expressões faciais de suas criações. O trabalho em conjunto com
a Liga e os Titãs, elevou o George ao reconhecimento de ser um
dos mais perfeitos desenhistas em atividade, o levando a conquistar
premiações importantes do meio. Seu detalhismo arrebatou e
conquistava cada vez mais admiradores, fora a admiração e respeito
dos demais profissionais da indústria. Pérez não só se tornou um
astro dos quadrinhos, como seu nome nos créditos era sinônimo de
qualidade pura.
O grande trabalho da dupla fez a DC os efetivar para produzir
uma saga que marcaria época e a história da editora: a Crise nas
Infinitas Terras, lançada em 1985 e cuja intenção era comemorar
o aniversário de 50 anos da DC. Pérez afirmou que o que o atraiu
ao projeto, seria não só a oportunidade de trabalhar com o maior
número de personagens possível, como ao mesmo tempo, ilustrar
personagens que até então ele não tinha tido oportunidade. E
como a série iria reunir todos os personagens dos 50 anos da DC, o

Os Novos Titãs
não eram levados
à sérios e eram
tratados apenas
como sidekicks dos
principais heróis
da DC Comics.
Com George Perez
nessa fase incrível,
especialmente com
“O contrato de
Judas”, que tudo
mudou, em 1984.
Foto: jamarattigan.com
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talentoso Pérez se esbaldou. Crise não só até hoje continua
sendo uma das maiores referências de todo o universo dos
super -heróis, como um dos principais trabalhos do grande
George. Concluída a saga, ele ainda deu sua colaboração em
dois arcos com o Super-Homem e Batman, que marcaram
as últimas aventuras dos personagens do período pré-crise.
Concluída a saga, veio um pequeno novo trabalho da dupla,
o título: História do Universo DC.
No ano seguinte, 1987, veio outro trabalho marcante
do Pérez: a revitalização da Mulher-Maravilha. Pérez
surpreendeu, ficando responsável não só pelos desenhos
perfeitos como também assumiu os créditos como
argumentista, dividindo a tarefa com os roteiristas Len
Wein, Greg Potter e mais tarde, Mindy Lewell. Com uma
reimaginação mais voltada à mitologia dos deuses gregos,
Pérez modificou bastante o cânone da personagem, excluindo
elementos dispensáveis que fizeram parte de sua trajetória.
Essa reinvenção tornou - se praticamente a origem definitiva e
até hoje inspira tanto animações como as próprias produções
para o cinema. Pérez se responsabilizou pela heroína por 5
anos, e quando deixou de ilustrar, continuou como roteirista.
Essa foi uma personagem em especial que, volta e meia, ele
revisitava. Em 2001, ele co-escreveu uma história em duas
partes. Em 2010, ele desenhou a capa de uma edição com a
heroína e deu uma pequena colaboração na arte. Para se ter
uma ideia da importância desse trabalho, a própria diretora
do filme produzido em 2017, alegou que o filme teve como
principal inspiração, o trabalho do George.
Por aquele período, teve também uma rápida passagem
pelo Batman. George também realizou alguns trabalhos
marcantes com o Super -Homem, sendo o desenhista que
concebeu o icônico traje de batalha de Lex Luthor, uma
espécie de armadura. Ao mesmo tempo em que trabalhava
com a Mulher - Maravilha, Pérez assumiu como co roteirista e desenhista para o título Actions comics Annual
e Adventures Of Superman, e ainda desenhava as capas.
Ele também arte- finalizou um crossover entre o herói e a
Mulher - Maravilha, cujo desenhista principal era ninguém
menos que o John Byrne. Por esse período, ele trabalhou
com o Super, na edição americana: Adventures of Superman.
O desenhista deixaria a DC em 1991, após uns
desentendimentos e alguns contratempos com problemas
editoriais. Nessa época, ele trabalhava no desenvolvimento de
Guerra dos Deuses, uma saga com a Mulher - Maravilha, mas
ficou descontente ao saber que a saga não seria distribuída às
bancas de quadrinhos, mas somente às lojas especializadas.
Outro fato foi que a editora lhe passou uma rasteira, ao tirar
o título da Mulher-Maravilha de sua responsabilidade e dar
a outros artistas.
Pérez não ficou muito tempo desempregado. A Marvel
assinou contrato para desenhar a série Desafio Infinito,
roteirizada por Jim Starlin. Porém, devido aos problemas
com a DC, ele não conseguiu concluir esse trabalho também.
Isso lhe deu a reputação, por aquele período, de não concluir
os projetos que se comprometia.

Saindo do círculo Marvel / DC, Pérez
foi trabalhar com as editora independentes,
Malibu e Tekno Comix , mas por não se sentir
empolgado com os personagens das mesmas,
ele as abandonou. Por esse período, ele também
fez a adaptação em quadrinhos do filme Jurassic
Park.
Tempos depois ele retornou à Marvel e
trabalhou com os personagens: Sachs and
Violens e Hulk: Future Imperfect , ambos
escritos por Peter David. O retorno à DC, em
1996, ficou marcado por um novo trabalho
com os Titãs, dessa vez em parceria com Dan
Jurgens . Antes disso, ele passaria um ano
escrevendo roteiros para o Surfista Prateado.
Depois produziria um crossover entre ele e o
Super-Homem. Em 1997 veio mais um trabalho
independente, onde ele desenvolveu um projeto
pessoal chamado Crimson Plague, uma sci-fi
que foi publicada pela editora Event Comics
Após isso, Pérez trabalhou para a nova editora
CrossGen no início dos anos 2000, escrevendo
quatro edições do CrossGen Chronicles .
O grande retorno aos holofotes foi ao
retomar Os Vingadores, ilustrando os roteiros
de Kurt Bussiek, por 3 anos. Nesse período
foi concebido um de seus mais prestigiados
e aclamados trabalhos, o crossover entre
Vingadores e Liga da Justiça, no final de 2003.
Bom frisar que nos anos 80, ele estava envolvido
no primeiro crossover entre os grupos e chegou
inclusive a desenhar 21 páginas. Mas naquela
época, o então editor - chefe da Marvel, Jim
Shooter, criou um desentendimento com o
pessoal da DC, e o projeto foi cancelado.
Nesse vai e vem, mais uma vez ele retornou
à DC, em 2006, realizando pequenos trabalhos
como arte de capas, colaborou com uma história
da Liga da Justiça e também desenhou algumas
capas desse título, fez a arte das 10 primeiras
edições da coleção: The Brave And The Bold
- vol 2, e teve participação nas sagas: Crise
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Infinita e Crise Final. Novamente em parceria com o Wolfman, ele
trabalhou na adaptação para animação em DVD, do famoso arco
dos Titãs, O Contrato de Judas.
Em seus últimos trabalhos, está um retorno ao Super-Homem
em 2011, como roteirista e desenhista, além de produzir mais
uma vez as capas. Em mais um projeto com o Marv, ele realizou
a edição: Os Novos Titãs: Games. Por esse período, ele também
participou de um projeto com o Arqueiro Verde, em parceria com
o Dan Jurgens.
De setembro de 2014 a dezembro de 2016, Pérez escreveu e
desenhou seis números de sua própria criação, Sirens , publicados
pela BOOM! Studios .
O fim da carreira chegou em janeiro de 2019, quando ele
informou que, devido aos problemas de saúde, principalmente os
causados pela diabetes, a perda de visão de um dos olhos e mais
alguns problemas cardíacos, ele se via obrigado a abandonar os
quadrinhos, após tantas décadas de profissão.
No último dia 7 de dezembro de 2021, veio a notícia que fã
nenhum esperaria saber. O grande George Pérez está com um
câncer terminal, com uma expectativa de vida de até um ano.
Lamentavelmente, estamos antecipando um luto e uma perda
que se estenderá por um longo e doloroso tempo, principalmente
por quem é fã e admirador de seu trabalho. Ao longo da carreira,
George foi premiado em diversas oportunidades pela excelência
de seu trabalho, tanto pelo que fez na Marvel, como na DC. Seu
trabalho com os Vingadores rendeu o prêmio Eagle em 1979.
A parceria com o Marv Wolfman rendeu uma indicação ao
Jack Kirby de 1985, pelo seu trabalho com os Titãs. A Crise nas
Infinitas Terras rendeu a eles a mesma premiação como melhor
série entre 1985 e 86.
Pérez ganhou vários prêmios de fãs do Guia do comprador de
quadrinhos .Ele ganhou o prêmio de “Artista Favorito” em 1983
e 1985 e “Marcador favorito” em 1987. Além disso, ele ganhou o
prêmio de “Artista de capa favorito” por três anos consecutivos de
1985-1987.
Pérez trabalhou em várias histórias que ganharam o prêmio
CBG de “História de Quadrinhos Favorita”:
1984 “O Contrato de Judas”
1985 “Beyond the Silent Night” em Crise nas infinitas Terras
1989 “A Lonely Place of Dying” em Batman e Os Novos Titãs
Por tudo que nos ofereceu, só resta tristemente concluir
esse texto, agradecendo ao Pérez pelas muitas décadas que nos
presenteou com seu talento único.

Foto: Divulgação

“The Serpent Crown Saga”,
publicada em abril de 1976,
marca um dos melhores
trabalhos no início da
carreira de Pérez.

Foto: Divulgação

*Heleno Junior 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.

ECONOMIA CRIATIVA

Com a palavra,
o editor
PABLO MORENNO

“Ao Estado cabe a defesa do patrimônio
artístico e cultural de um povo ou nação.
O investimento em literatura e outras
artes, que não interessam aos negócios,
deve ser obrigação do Estado.”
Foto: Divulgação

Pablo Morenno é Bacharel e especialista em Direito, possui licenciatura plena em Filosofia, e curso de
Teologia incompleto. Atua como servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 4 ª Região, mas é também,
ou principalmente, escritor e editor da Physalis, editora que surgiu como empresa familiar para editar e
representar o próprio escritor. No entanto a empresa foi crescendo, editando bons autores de literatura
para a infância e para a juventude e, sob o selo Trigais, obras de literatura em geral. “Também publicamos
livros que possam inspirar a atividade educativa como um todo.”, relata o editor.
Fundada no ano de 2014 em Passo Fundo/RS, a editora tem diversas premiações na bagagem (Troféu
Açorianos de Literatura, Prêmio AGES, Prêmio Minuano, Troféu Carlos Urbim, Acervo Básico da FNLIJ,
Prêmio Cidade de Passo Fundo e Prêmio LeBlanc).

Tu és um conhecido escritor, com forte presença em eventos literários. O que te levou a
se aventurar como editor?

Sempre vendi muitos livros, estava em muitas escolas e Feiras do Livro. Era uma atividade cansativa e
eu não estava satisfeito. Não gostava muito do jeito que meus livros eram produzidos, nem com o retorno
financeiro dos trabalhos e vendas. A Physalis nasceu para que eu pudesse ter um controle maior da edição
venda dos livros, e da participação em eventos literários. Aos poucos alguns escritores me procuraram para
que eu os indicasse em escolas e Feiras do Livro. Daí parti para a edição de textos inéditos.

E como tu vês o mercado editorial atualmente?

O mercado editorial é muito dividido. De um lado há grupos multinacionais que adquiriram os selos
editoriais brasileiros. Esses grupos têm uma estrutura enorme, conseguem tiragem altas, imprimem na
China, possuem divulgadores, patrocinam eventos e conseguem espaços em grandes jornais, revistas
e televisão. Existe ainda a Amazon, com quem fica difícil competir. Esses grandes grupos editoriais
produzem materiais didáticos, e vinculam a venda a escolas também dos livros de literatura, a que
chamam de modo equivocado “paradidáticos”. Os livros didáticos são altamente rentáveis, permitem que
esses grupos doem às escolas “brindes”, cursos, computadores, viagens turísticas para professores. Esses
“acertos” vinculam as escolas que, na maioria das vezes, acabam por adotar também livros literários.
De outra parte, há pequenas editoras, focadas em produzir literatura sem todo esse aparato, com
tiragens pequenas, e atendendo a vendas menores, escolas que não interessam aos grandes grupos, e
municípios com menores recursos. Estamos desse lado.
Essas pequenas editoras, nos últimos anos, conseguem ter seus livros como finalistas dos grandes
prêmios, e se mantêm com uma produção quase artesanal, pequena mas de qualidade.
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Existem nichos que vendem mais? Como tu trabalhas com isso?

Sempre houve um nicho de mercado que são os livros de autoajuda, e aqueles procurados não por seu
conteúdo, mas por seus autores, como os ligados aos chamados “influencers”.
Ja literatura para crianças e jovens, sempre há uma venda maior da primeira, embora sejam livros
para crianças, mas não literatura infantil. Nosso interesse é produzir livros de qualidade para infância e
juventude, com ótimos textos e ilustradores que dominam seu ofício.

A distribuição sempre foi um grande gargalo no mercado livreiro, como tu vês isso? E a
privatização dos correios que tanto se fala, poderá afetar a distribuição?

Nossa maior venda é a direta, para escolas e municípios. Temos três distribuidoras que trabalham
conosco, mas a venda é pequena. Vendemos muito por nosso site e pelas redes sociais. Nesse contexto, o
despacho pelos Correios é o modo mais em conta, pelo chamado, “registro módico” ou “econômico”. Mas,
mesmo assim, é um valor alto. Veja-se, por exemplo, que os direitos autorais, em geral, são de 10%. Um livro
que vendos a R$ 35,00 ou R$ 40,00 tem um custo de Correio de R$ 7,50 a R$ 9,00 (com o reajuste de tarifas
recente), ou seja, mais de 20% sobre o preço de capa. É muito alto. Em caso de privatização, esse preço
deverá aumentar, ficando inviável para os pequenos negócios do livro. Ou, teremos de repassar o custo para
o preço final. No nosso caso, não cobramos o frete nas vendas pela internet.

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 facilidade de publicação aumentou os livros disponíveis, o que é mais democrático e justo.
Quanto maior a quantidade de livros disponíveis, maior liberdade têm os leitores para escolha, e maior
a diversidade de olhares sobre a vida que trazem essas publicações. Por outro lado, há muitos livros mal
feitos, de qualidade duvidosa, sem ao menos uma revisão ortográfica.
A tecnologia nos ajuda a todos, já que facilita a produção e a circulação do livro. Minha coordenadora
editorial mora em Porto Alegre , nossa sede é em Passo Fundo, nossa revisora mora em Florianópolis,
e já trabalhamos com ilustradores de São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. Quanto à qualidade, cabe aos
leitores fazer a distinção.

Qual tua opinião sobre as plataformas de “vaquinha”? Achas que essa será a solução para
os autores e mesmo para as editoras?

Os financiamentos coletivos são formas de manter a produção do livro. Mas nem todos os livros
podem interessar para esse tipo de financiamento. Pode haver algum livro que seja necessário publicar,
por sua qualidade ou relevância, e que não interesse num primeiro momento aos leitores. Nesse caso,
ainda é necessário um “mecenas”, ou um editor que queira investir naquilo.

Achas que o governo poderia ou deveria fazer algo pelo setor livreiro?

Na economia de mercado em que vivemos, aquilo que não tem utilidade à primeira vista, precisa
ser mantido pelo Estado. Por exemplo, observa-se que faculdades e universidades particulares investem
pouco em pesquisa. Li um livro chamado “A Utilidade do Inútil”, do pensador italiano Nuncio Ordine,
em que ele demonstra que não teríamos avançado como humanidade sem os saberes “inúteis”. Afinal
qual a utilidade de uma música, uma pintura, ou uma história? Mas é a arte que nos humaniza. Se fosse

Prêmio Açorianos de Literatura Infantojuvenil de 2021.
Prêmio Livro do Ano AGES - Associação Gaúcha de Escritores de 2021.
Troféu Carlos Urbim 2021 - Literatura Infantil - Acad. Riog. de Letras.
Prêmio Cidade de Passo Fundo RS 2021.

História de Celso Gutfreind com Ilustração de Flávio Fargas
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por utilidade, numa ironia trazida por ele, o objeto mais útil de uma casa é o vaso sanitário. Hoje vemos
muitos bancos, por exemplo, investindo na promoção da arte. Devemos nos questionar qual arte pode
interessar a esses bancos, quais os critérios de escolhas dos financiamentos, etc… Ao Estado cabe a
defesa do patrimônio artístico e cultural de um povo ou nação. O investimento em literatura e outras
artes, que não interessam aos negócios, deve ser obrigação do Estado.

E o escritor Pablo Morenno cedeu lugar ao editor e empreendedor ou seguirá junto?

Com a concentração de meu tempo e energia na edição de livros, fiquei com tempo reduzido para
escrever e até mesmo para fazer as muitas leituras de antes. Durante a pandemia me dei conta disso.
Por isso, não estamos mais selecionando originais. Vamos editar este ano, e talvez até parte de 2023,
os textos contratados. Depois, por um tempo que possa ou não ser reavaliado, vou me concentrar em
reeditar o que já temos em catálogo e publicar algum inédito meu. Na verdade, gosto mais de ser escritor
do que editor.

Quais os novos projetos da editora Physalis?

Para 2022, publicaremos um livro muito especial que se chama “E fiquem bem”, criado pela
imaginação de cinco escritores gaúchos (Caio Riter, Christian David, Antonio Schimeneck, Gláucia de
Souza e Alexandre Brito) e uma ilustradora (Laura Castilhos). O livro nasceu do grupo chamado “Os
Seis”, surgido na pandemia para discutir literatura. Nesse primeiro semestre, chega também um livro de
poesia infantil, “Oh, Senhor do Picolé & Outros Poemas Refrescantes”, de Celso Gutfreind (que ganhou
recentemente o Açorianos Juvenil com “A Menina que Morava no Sino”, também publicdo pela Physalis).
Temos, ainda, uma reedição de um livro teórico do professor Volnyr Santos, recentemente falecido.
Para mim, uma obra referencial sobre poesia, “Poema: palavra em falta”. Publicaremos, também, um
livro sobre lendas indígenas dos povos originários aqui do sul, como os Kaingang e Guaraní. Há outros
originais contratados, que irão para a gráfica, sem data definida.

O mais novo projeto da editora com
lançamento em breve. Trata-se de livo escrito
por cinco escritores gaúchos (Caio Riter,
Christian David, Antonio Schimeneck, Gláucia
de Souza e Alexandre Brito) e uma ilustradora
(Laura Castilhos).

www.physaliseditora.com

VELHO MUNDO
POR MICHELE JUSTO IOST *
Direto de Lisboa

Queria falar,

mas não consigo

Foto: jamarattigan.com

Queria dar notícias da quase primavera e de como as ruas ficam lindas nesta época; contar que a
programação cultural voltou e a agenda lisboeta tem atrações para todos os crivos; confessar a volta às
salas de cinema depois de dois anos; dar dicas de leitura e dos dias de gratuidade dos museus.
A vontade era colher espantos ao lembrar que chegou o último ano do curso, era a deixa para apresentar
minha teoria sobre conhecimento e ignorância, saber a opinião de vocês e desenvolver mais o assunto.
Era o espaço perfeito para reclamar das cafonices do “8 de março”. Era a efeméride ideal para rasgar
seda pelos 250 anos de Porto Alegre.
Mãe vem visitar e, depois de quase 3 anos sem meu principal calor humano, custo a acreditar que vou
grudar nela por alguns dias. Fiz um roteiro. Está lindo. Queria gastar um milhão de caracteres falando disso.
Já era hora de vocês saberem tudo sobre a Ryanair, em como voos de baixo custo te levam tão longe
mesmo fantasiados de transporte público em horário de pico.
Percebi que ainda não se desvendou na coluna nenhum segredo culinário – isso envolve uma
conversa mais etílica também – das bandas de cá.
E se não era para aproveitar o espaço das fotos e mostrar a revitalização urbana que anda
movimentando a rua… Por enquanto está caótico, mas vai ficar um charme e pelo visto terei novos
vizinhos (muitos).
Queria jogar tanta conversa fora se nesse momento não tivessem tropas se deslocando para as
fronteiras “aqui do lado”, na defensiva eminente do ataque. Os bombardeios da vizinhança atrapalharam
meus planos e, claro, o sono anda agitado. Não queria falar sobre essa fuligem pós-bombardeios ou sobre
opiniões canalhas condicionando perigos nucleares, afinal, incomoda ser voluntária-expectadora no sofá enquanto
centenas de pessoas se amontoam em tuneis subterrâneos do metrô com o propósito de sobreviver.
Não existe beleza bélica. Sobreviver não á banal como tudo o que eu queria falar. Aqui comigo, fica uma ruína de letras e
não sai nada singelo, só tem um pó grosso pelo teclado e arranhando meus olhos.
A dimensão das coisas é pautada pelo grau de humanidade que podemos compreender ou não. Está faltando compreensão.
Foto: Divulgação

* Michele Justo Iost 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.

TOCANDO O CORAÇÃO
ENXERGANDO A ALMA
POR Patrícia Ziani Benites *

Olhando
pela janela

Foto: jamarattigan.com

Olhando pela janela.....
O pensamento flui....
Olhando pela janela, divagar é o verbo que se conjuga.
Mas para que serve olhar pela janela?
Na vida atribulada que construímos, mesmo em contexto
de pandemia, na qual nem sempre conseguimos ou podemos
colocar o pé no freio, olhar pela janela é fundamental.
Cada vez mais, sinto a importância de olhar pela janela.
É libertador, quando permitimos o livre pensamento e a
contemplação.
A consciência não se promove na atribulação, na correria.
Muito menos a aprendizagem e o degustar da Existência.
Me intriga quando as pessoas se enchem de felicidade
ao falar sobre a agenda cheia.... parece que isto demonstra
a capacidade de ser produtivo, do quanto é importante....
enquanto se perde entre os tempos....
O tempo cheio impede de viver!!! Será que é tão difícil de
compreendermos isto? Parece que para algumas pessoas, sim.
Vivemos uma pandemia que nos tirou do prumo... E,
muitos de nós, permanecem na falta de tempo.... porque tem
o dia cheio....
Muitos de nós permanecem sem cultuar sentimentos
como amizade, afeto...Hoje, já podemos abraçar um pouco
mais, mas muitos abraços permanecem vazios. Permanecem
sem sentido.
Muitos olhares ainda não se encontram....
Muitos olhares se perderam no tempo...
Como resgatar o real sentido da Existência?
Formula mágica, pozinho de pirlimpimpim não existe...

O que existe, o que é real é o esforço real
de darmos sentido....
Através da nossa percepção,
sensação, ações que buscam a integração
do cotidiano.
Assim o vazio existencial tem a
oportunidade de se desconstruir.
Olhar pela janela..... os olhos que nos
possibilitam perceber o mundo, mas não
são somente os olhos físicos, mas os olhos
da Alma.
E a Alma, só encontramos quando
nos conectamos ao nosso coração.
Olhar pela janela é uma pequena
metáfora para compreendermos que
podemos ter e criar possibilidades para,
verdadeiramente, Sermos Seres melhores
e podermos reconhecer Seres Especiais a
nossa volta.
Para isto, inevitavelmente, precisamos
desacelerar. Aprender a aproveitar cada
momento como único. Deixar a nossa
agenda um pouco mais flexível...
Aproveitar as verdadeiras amizades, a
família, uma boa leitura, um bom filme,
uma caminhada, uma música...
Então, Pare, Respire e Sinta....
Olhe pela janela da Existência e Viva
cada passo como o mais importante.
Foto: Divulgação

* Patrícia Ziani Benites é psicóloga e escritora.
Autora do livro Tocando o coração enxegando
a alma e idealizadora do canal de mesmo
nome. É moradora de Porto Alegre/RS.

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

EU SOU
COMO VOCÊ
Foto: jamarattigan.com

Meu nome é Nurit. A pronúncia correta tem ênfase na
segunda sílaba. Nur vem de luz. Nurit, o nome de uma flor. Tenho
quarenta e um anos.
Sou paulista, bem do meio dos arranha-céus. Meus pais se
separaram na época em que isso ainda era um escândalo e sou
a mais velha de três irmãs. Como fui criada só com mulheres,
nunca aprendi a lidar com os ímpetos de testosterona masculinos.
Em TPM, sou expert.
Leonina, ascendente em escorpião. Falo baixo, tenho jeito de
meiga, mas a paz acaba por aí.
Casei de véu e grinalda aos vinte e dois anos com meu
segundo namorado. Mudei de estado quando nunca tinha sequer
saído da casa de minha mãe e, depois de detestar a capital gaúcha
por trezentos e sessenta e cinco dias seguidos, passei a achar o
chimarrão menos amargo e a me sentir exatamente dali. Então,
mudei de país e causei uma avalanche premeditada na minha
vida. A melhor depois da maternidade. Tenho dois filhos, um
casal. Ela adora filmes de suspense, dormir com cafuné e abraços
apertados. Ele é fã de rock’n roll, partidas de futebol e beijos de
boa-noite.
Estudei publicidade, fiz pós graduação em marketing, já
trabalhei em multinacionais, como mãe em tempo integral, como
empresária, como freelancer. De coração, sou escritora. Minha
cabeça não para nunca, tenho cerca de vinte ideias incríveis por
dia (incríveis ao menos na minha opinião) e, talvez por isso, seja
uma ansiosa crônica. Fui fumante por anos e hoje não dispenso
uma taça de vinho todas as noites.
Pessoas inteligentes me atraem. Não abro os olhos sem café.
Prefiro montanha a praia.

Assim como você, gosto de filmes em
noites frias, de jantar especial, de livro na
cabeceira. Tenho incontáveis planos, já errei
receitas de bolo, adoro cheiro de pão saindo
do forno. Já chorei de tanto rir, já superei
grandes dramas, sou fã de terapia. Do Brasil,
sinto falta de colo de mãe, de abraço que não
gere espanto e dos preços no supermercado.
Na minha casa também chegam contas de
luz, internet e água. Ano que vem, se sobrar
dinheiro, o plano principal é fazer uma
viagem em família. Viajar é uma das mais
deliciosas oportunidades da vida.
Ah, faltou dizer: eu, meu marido e meus
filhos somos judeus.
Você conversa comigo, ri alto comigo, lê
os meus textos, talvez tenha sido meu vizinho.
Ficará em silêncio se quiserem assassinar
minha família?
27 de janeiro marca, anualmente, o Dia
Internacional em Memória das Vítimas do
Holocausto. A data foi definida pela ONU e
faz referência à libertação de Auschwitz — um
dos terríveis campos de extermínio nazistas —
pelas tropas soviéticas, em 1945.
Lembrar é essencial para que tamanha
atrocidade jamais aconteça novamente: não
fechem os olhos para o antissemitismo.
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* Nurit Masijah Gil 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.
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O quanto de poesia
há em um café
PAOLA MARINA PESSOA *
São Francisco de Paula/RS
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Certo dia me peguei questionando o quanto de poesia há
em um café.
Talvez seja apenas um devaneio mas tal questionamento
inquietou a minha mente quando adentrei um café em uma
curta viagem que realizei recentemente.
O café a que me refiro fica situado no interior de um
prédio histórico, em frente a uma praça e através de suas
janelas e portas, era possível vislumbrar uma espécie de feira
que vendia flores e plantas dos mais variados tipos.
Ao entrar, primeiramente fui tomada pelo encantamento
proporcionado pela vista. Cafés costumam ter tons de bege e
marrom, mas aquele, contrastava lindamente com as cores ao
fundo, oriundas da feira.
Os tons de marrom com bege combinavam perfeitamente
com as charmosas mesinhas redondas e também com os
atraentes cardápios que possuíam incontáveis opções da bebida.
A música ao fundo envolvia, eram agradáveis notas de uma
música clássica que pareciam muito com as composições de Bach.
E diante de tudo aquilo, inseridas naquele sinuoso
contexto, estavam as pessoas. Algumas conversando com
seus acompanhantes e outras sozinhas, escolhendo seus
pedidos, lendo o jornal…
Eu particularmente sempre gostei de visitar cafés pelos
lugares em que passei, não apenas pelo meu grande apresso
pela bebida, mas também pela riqueza de detalhes existentes
em lugares assim.
Ouso dizer que cafés são ambientes extremamente
interessantes, pelo tanto que dizem sobre os lugares e pelo
tanto que não dizem sobre as pessoas.
Pode-se saber que tipos de cafés as pessoas costumam
tomar em determinado local e de que forma se vestem para
isso, contudo, não é possível saber quase nada além das coisas
que podem ser notadas visivelmente.
Dentro do ar de aconchego proporcionado pelo ambiente,
em cada mesa há também um ar de mistério.
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Em cada pequeno detalhe há poesia, porém, não é possível
saber se a poesia é visível para todas as pessoas. Aquela frase
clichê de que “nem tudo é visível para todos” faz muito sentido
quando se está em um café.
Não há uma maneira de saber se o ambiente está sendo
contemplado, se a música está agradável e nem mesmo se os
tons de marrom e bege são considerados bonitos, muito menos
se as cores da feira ao fundo estão sendo apreciadas.
Mesmo que houvesse uma maneira de saber coisas assim,
ainda estaríamos distantes de uma conclusão, pois cada pessoa
pensa de uma forma e algumas pessoas nem pensam coisa
nenhuma sobre lugares assim.
Talvez
alguns
estejam
descansando,
iniciando
agradavelmente o dia em um passeio (como era o meu caso),
talvez outros estejam pensando em seus problemas e até
mesmo fugindo de suas dores. Deve haver ainda quem apenas
fez uma pequena pausa antes do trabalho e quem simplesmente
resolveu parar no local mais próximo que vendia café.
É uma espécie de abrigo para pequenos infinitos, permeados
por diferentes realidades em que um não sabe nada sobre o
outro e ainda assim todos se encaixam perfeitamente naquele
cenário, fazendo parte da composição que o faz ser o que é e ao
mesmo tempo, mutável a cada minuto.
Como eu disse inicialmente, talvez todas essas constatações
sejam apenas devaneios causados pela quantidade de poesia que
há em um café. E quem disse que não ocorrem overdoses de
poesia?

Bacharela em Direito e Pós-graduada
em Direito Administrativo e Gestão
Pública. Diretora-Geral na Prefeitura
de São Francisco de Paula/RS e
Conselheira Municipal de Cultura.
Integrante dos grupos de pesquisa
Direito Ambiental Crítico - UCS e
Observatório de Políticas e Ambiente
- UERGS. Autora de artigos científicos
publicados.
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FICÇÃO
CIENTÍFICA
Ana Cotovio *
Rio de Janeiro/RJ
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Ficção científica nada mais é do que verdade fantástica.
A expressão é cristalina, mas meia vida se passou até que a
compreensão me ocorresse: a verdade nada mais é do que
uma construção mental. Constatação libertadora, pois a
verdade pauta a vida (e sua irmã siamesa, a morte).
Fui apresentada aos multiversos pelos jovens filhos de
meu namorado. O mundo é formado por vários universos
paralelos e em cada um deles a gente vive uma possibilidade
nossa. A matemática possui provas dessa hipótese, acreditem.
Os multiversos vão surgindo a cada encruzilhada da vida
ou a cada arrependimento nosso, pois no arrependimento é
que percebemos que havia outro caminho e abrimos uma
porta. Nossos universos estão sempre em expansão.
Depois que aprendi isso, passei a achar bonito arrependerse. Antes arrependimentos que frustrações: estas fecham
felicidades desta vida, aqueles abrem universos possíveis. As
pessoas que se orgulham em dizer “nunca me arrependi de
nada”, podem ser fortes nesta vida, mas só possuem esta; são
fortes, mas pobres. Eu me senti milionária.
Claro que não foi exatamente isso que os meus jovens
interlocutores intentavam me ensinar sobre a física quântica
contemporânea; a minha verdade, entretanto, instalou-se
soberana. Foi isso que escutei, entendi e então abstraí, confiante
das bases irrefutavelmente científicas que me abririam aos
prazeres das infinitas pequenas mortes, pretéritas e futuras,
dali em diante. Tudo presente, reverberando dentro de
mim. Os filhos não tidos, os amores não vividos, as palavras
silenciadas, os sentimentos recalcados, os livros não escritos,
todos eles tiveram seu momento de esplendor, seu grito de
vida ou gozo em algum universo. Desistir, diante de algo
mais forte do que eu, ganhou leveza: do arrependimento
sempre surgirá uma porta.
Certa vez, eu e um amigo, ainda jovens, tivemos a
ideia de imaginar uma coletânea de músicas com o nome:
Prelúdio para Abrir a Janela. Seria uma trilha sonora capaz
de embalar a queda, caso pensássemos em nos jogar de um
patamar absolutamente seguro em relação ao propósito do
nosso movimento, algo para que não nos desesperássemos,

se houvesse arrependimento nos
segundos enormes até o baque, um
acalanto final. A lista começava com um
adágio magnífico, que ainda espero ouvir
nos momentos imediatamente anteriores
ao meu último suspiro, quer eu me lance
a ele ou não, quer eu me arrependa do
último ato ou não.
A vida pode não ser milagrosa
em todas as nossas versões e está tudo
bem. Todos os nossos destinos existem,
vibrando em uníssono. Nenhuma
decisão é assim tão drástica, mesmo
que sua radicalidade pareça trazer o
inexorável. Religiosidade? Não: verdade
fantástica.
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Setentópolis
Nelson Moczydlower *
Rio de Janeiro/RJ
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Setentópolis é um lugar quase como qualquer outro, só tem
uma sutil diferença. Lá, todas as pessoas vivem exatamente setenta
anos, nem um dia mais, nem um dia menos.
A pessoa pode ficar seriamente doente, sofrer um acidente ou
até tentar suicídio, mas vai viver até completar o septuagésimo ano
inapelavelmente. Nem que seja vegetando, mas só vai descansar no
dia do aniversário de setenta anos. Por isso, assassinatos lá não há.
Em todos os outros lugares, as pessoas só têm uma certeza na
vida: a de que vão morrer. Em Setentópolis são duas certezas: a de
que vão morrer e a data da morte...
E esse pequeno detalhe é que acarreta as grandes consequências.
As pessoas vivem cada dia sabendo precisamente quantos mais têm
pela frente, com tudo de bom e de ruim que isso acarreta. Uma
vantagem é poder se planejar. Previdência Social adora não ter
incertezas. Desvantagem para as seguradoras, porque lá seguro de
vida não faz sentido, nem existe.
Em Setentópolis não tem velório nem enterro. Nas vésperas do
último natalício, em geral, fazem uma festa para se despedir dos
parentes e amigos. E aproveitam para mandar dizer umas verdades
ou até insultar seus inimigos ou adversários. É possível a ocorrência
de crimes, que são naturalmente punidos na forma da lei. Mas
faltam tão poucos dias de vida que, às vezes, até vale a pena...
Na véspera mesmo da data fatal, apresentam-se no departamento
de crematórios, hospedam-se num bom hotel dali, escolhem o que
terão na última ceia, jantam, tomam um remédio para dormir e, no
dia seguinte, nem precisam fazer o esforço de acordar, escovar os
dentes etc.
Todos trabalham até os sessenta e cinco anos, quando então
se aposentam. Quem teve sucesso financeiro, e poupou, tem mais
cinco anos para viver, em geral, bem. Quem não teve essa sorte,
tem que aguentar os cinco anos na penúria.
Também essa data é a limite para a pessoa se endividar, dar ou
doar o que quiser para quem queira. O que resta do patrimônio
quando o indivíduo morre só tem um herdeiro: o Estado. Claro
que não há empréstimo com prazo de pagamento que ultrapasse os
setenta anos do tomador.
A partir daí aparecem os diferentes comportamentos. Há
aqueles que doam tudo antes de chegar à idade limite, e aguardam
a hora final em prece ou meditação, vivendo monasticamente. E
outros que vão torrar tudo o que têm para aproveitar cada prazer

que aquele resto de vida e de dinheiro
podem proporcionar. Há inclusive relatos
de incontáveis e indescritíveis orgias
geriátricas.
Aos velhos são, em geral e
compreensivelmente, permitidas e toleradas
essas extravagâncias. Mas como há quem
não permita ou tolere, dá-se um número
considerável de separações de casais onde
pelo menos um, digamos, está na reta final.
Há os que vão procurar antigos
desafetos para recompor a amizade ou para
acabar de brigar. Quem vai ao encontro
de velhos amores para se declarar ou
demonstrar algum arrependimento. Tem
de um tudo, inclusive um bando de velhas e
velhos doidões perturbando a vida de quem
ainda não se aposentou. Mas aproveitando
da vida o que podem. Os mais jovens, quase
todos, até entendem, já que sabem que sua
vez também vai chegar.

Engenheiro aposentado. Desde 2021
participa de oficina de crônicas
coordenada por Eduardo Affonso e
escreve, pelo menos, um texto por
semana. O livro está a caminho
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Assim caminha a
maternidade
Sabrina Gesser *
Navegantes/SC

Todo o ser humano existente na terra tem mãe. Muitos
podem não conhecer suas mães, mas não há dúvidas de que eles
as têm. Todos nós carregamos conosco nossa mãe particular.
Às vezes ela coincide com aquela que temos, muitas outras
vezes não. O que importa é a relevância da maternidade para a
existência humana e o quanto esta temática acompanha tanto os
homens como as mulheres.
Vir ao mundo necessariamente por meio de outro ser
humano é fascinante por si só. Algumas mulheres têm essa
graça, para outras é uma desgraça. Mesmo assim, a necessidade
humana da maternidade para perpetuação da espécie bate à
porta de toda mulher, e muitas vezes o primeiro contato com
o tema geralmente ocorre de um modo obrigacional velado.
Desde criança, a menina brinca de maternagem com sua boneca
e, mesmo desajeitada, com sua “filha”, a menina tem a convicção
de sua qualidade de mãe do brinquedo. Esta é uma brincadeira
comum entre as meninas e, não por coincidência, altamente
incentivada pela sociedade, pela indústria de brinquedos e seu
respectivo marketing.
Há mais de um ano, tento engravidar. Ser mãe, para mim,
não é propriamente um sonho, mas o desejo pela experiência de
uma maternagem real, em um certo momento da minha vida,
nasceu e criou raízes em algum lugar dentro de mim. Sinto que
a semente do “serei mãe um dia” germinou e com isto nasceu
para mim a necessidade de escolher entre dar vasão a esta ideia
ou matar a possibilidade. Contudo, tomar a decisão de uma
maneira racional não é o único “requisito” para engravidar.
Além da necessidade da prática sexual, da saúde do corpo e do
sistema reprodutivo de ambos os potenciais progenitores, há
também a necessidade de acolhimento psíquico e emocional da
ideia de ser mãe.
O corpo, a mente, a psique e a emoção, no meu caso, precisam
chegar num acordo, num equilíbrio, para que a maternidade
possa acontecer para mim. Sem este alinhamento, acabo me
tornando prisioneira de uma expectativa que nunca se finda,
considerando que o desequilíbrio não deixa a nova semente da
vida vingar.
Toda nova vida precisa de um terreno fértil para se instalar,
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germinar, brotar, crescer, fincar raízes e nascer. Vontade, por si só,
não é elemento essencial. Infelizmente, ou não, querer não é poder
se não há coerência e equilíbrio entre as circunstâncias da vida que
se vive e o que supostamente se quer viver.
Tenho dois livros de cabeceira, ambos sobre a simbologia do
corpo e das doenças. Todos os sintomas vividos pelo corpo são a
“última tentativa” ou o “último estágio”. Só vivemos no corpo aquilo
que não conseguimos viver na consciência. Portanto, o corpo sofre
de bloqueios e inflamações caso a consciência não consiga dar real
vasão a certos temas da vida.
Como disse, a maternidade é o tema central de qualquer vida
humana e dar vasão consciente à feminilidade e fertilidade que
este tema requer é um desafio para toda e qualquer mulher; seja
para abraçar a maternidade – desejada ou indesejada –, seja para
escolher ser ou não ser mãe, ou então para aceitar o fato de que,
mesmo desejando, a maternidade biológica não ocorrerá (por
infertilidade ou esterilidade, por exemplo).
Agora, depois de meses tentando engravidar, questiono-me
sobre a maternidade de uma forma diferente do que foi no início as
tentativas. Penso nela muito mais de dentro para fora, do que de fora
para dentro. Aquilo que parecia ser uma experiência a ser vivida,
atualmente, soa-me muito mais como uma escolha consciente de
feminilidade a ser tomada. Portanto, mais consciente, curiosa estou
para saber quais serão os próximos capítulos de minha história.
Tomar um caminho de curiosidade em detrimento do controle
pode ser, inclusive, um bom exercício de preparo e aceitação da
maternidade.

É advogada, poeta e escritora
integrante do Coletivo
Escreviventes e do Portal
Fazia Poesia. Possui textos
publicados em antologias
poéticas impressas e digitais e
em Revistas Literárias. Possui
declamação de seus poemas no
podcast Toma Aí Um Poema.
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Jornalista com deficiência
lançou e-Book
“Sentado Tu é Normal e
Outras Crônicas”
em formato acessível

Foto: Divulgação

“Incluir não tem receita pronta, mas existem caminhos que nos ajudam, entre eles estão ouvir
as pessoas, além de ouvi-las você pode lê-las”. É assim que o jornalista, pessoa com deficiência e
pesquisador do tema, Antonio Silva, trabalha seu novo livro ‘Sentado tu é normal e Outras Crônicas’.
Antonio, também o criador da página Deficiência em Foco, nas redes sociais, reúne em sua nova
obra, as diversas crônicas escritas ao longo de sua carreira, nas quais ele oferece diversos sentimentos,
reflexões e emoções sobre o universo das pessoas com deficiência.
O livro está disponível somente em formato de e-Book, que já está à venda, no Mercado Adaptado e no
site da Amazon. Outra forma de adquirir é com o próprio autor.
Abordando temas ligados à pessoa com deficiência, o livro tem ferramentas de acessibilidade para
uma experiência completa aos leitores. Com fonte aumentada, maior que o padrão, o e-Book teve
todo o seu conteúdo gravado em áudio para ser acessado diretamente em cada página a ser lida,
garantindo ao leitor a possibilidade de ouvir cada texto separadamente.
“A ideia do livro é propor uma abordagem leve, divertida e reflexiva sobre temas ligados a nós
pessoas com deficiência. Já a ideia da fonte maior e o texto em áudio é para oferecer uma opção de
acessibilidade para os leitores”, comenta o jornalista Antonio, que em 2015 publicou sua primeira
obra, um livro de poesias, intitulado ‘Amor, Sexo e Outras Drogas’.
O livro foi lançado em setembro do ano passado, justamente para celebrar o Mês da Pessoa com
Deficiência. A arte da capa foi criação do designer e ilustrador Gê Mendes, artista mineiro que vive
em Três Coroas (RS) e que trabalha suas artes a partir da experiência oferecida pelo projeto.
Foto: Divulgação

SOBRE O AUTOR:
Criador da página @deficienciaemfoco, Antônio Silva, 29 anos, é
jornalista, escritor e pessoa com deficiência física. Desenvolve ainda
trabalho como pesquisador sobre capacitismo e pessoas com deficiência
na mídia.

Deficiência em Foco
Instagram: www.instagram.com/deficienciaemfoco
Facebook: www.facebook.com/deficienciaemfocooficial
Lista de links: linktree.com.br/new/deficienciaemfoco
Para falar com o autor ou adquirir o livro

**WhatsApp: (51) 9 9709-0968

* venda: mercadoadaptado.com.br
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As Cinco Tumbas de Gumersindo Saraiva
& outras histórias de guerras gaúchas
Lançado em abril de 2021, As Cinco Tumbas de
Gumersindo Saraiva & outras histórias de guerras gaúchas,
do jornalista santa-mariense, hoje radicado em Porto
Alegre/RS, Ricardo Ritzel, resgata, em destaque, o período
revolucionário rio-grandense (1893-1945), seus antecedentes e
influências.
São 23 capítulos que abordam fatos e personagens históricos
poucos conhecidos pelos gaúchos (além de brasileiros,
uruguaios, paraguaios e argentinos) em uma narrativa
cronologicamente fluente e de fácil leitura.
Talvez por isto toda primeira edição já esteja totalmente
esgotada depois de ser vendida em mais de 50 municípios
gaúchos, nove estados brasileiros e oito países.
“E os pedidos continuam chegando e sempre com um retorno
sensacional, não raro, bastante emotivos”, conta o autor.
Uma segunda edição ampliada e com mais fotos dos temas
e personagens em foco está prevista para ser em 2022.

As Cinco Tumbas de
Gumersindo Saraiva &
outras histórias de guerras
gaúchas, de Ricardo Ritzel,
209 páginas, Editora Martins
Livreiro, 2021, Porto Alegre.

“As Cinco Tumbas de Gumersindo Saraiva”, crônicas sobre a
Revolução Federalista (1893-1895) e conflitos que se seguiram
até 1930, é uma viagem à alma gaúcha, seus heróis, seus
costumes, seu povo em eterna ebulição. O autor é o talentoso
Ricardo Ritzel, que ganha cada vez mais projeção no cenário
cultural brasileiro”, por José Antônio Pedrialli, jornalista e
escritor (Curitiba/PR).
“Sempre que se inicio um novo livro, pergunto para mim:
- Será que valerá a pena? Para o Livro do Ricardo Ritzel, “As
Cinco Tumbas de Gumersindo Saraiva”, a pergunta será outra:
Encontrarei outra leitura tão empolgante como esta?”, por
Rogério Vaz de Oliveira (Bagé/RS), advogado.
“Li “As Cinco Tumbas de Gumersindo Saraiva”, do
conterrâneo, amigo e santa-mariense, Ricardo Ritzel, que além
de escritor é jornalista e diretor de cinema. Aliás, entre seus
curtas, está um que também aborda parte dos temas tratados
no livro. Parabéns, Ritzel! Ler tuas pesquisas, a forma de tua
escrita e a narrativa que encontraste no livro para compartilhar
conosco a História é motivo de orgulho. Te aplaudo!”, por Luiz
Alberto Cassol (Porto Alegre/RS), cineasta.
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Mais um episódio

Ana Braz *
Igrejinha/RS
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Há treze horas esperava pacientemente.
Depois desse tempo, a ansiedade começava a surgir e seu
olho esquerdo tremia de leve diante das circunstâncias.
A princípio, não estava assustada, afinal de contas, era
especialista em Gray’s Anatomy.
O tempo foi passando e já tinha todo o diagnóstico e sabia
exatamente os movimentos que podia fazer para não agravar a
situação.
Além do mais, já assistira até a quinta temporada de Dexter e
era uma aficionada em estórias de assassinos seriais. O nome do
gato dela era Maníaco do Parque, para o estranhamento de todos.
Já fazia quase quatorze horas, agora.
Naquela manhã, saiu de casa como todos os dias e levou
exatos dez minutos para chegar ao trabalho, só não contava que
seria sequestrada enquanto destrancava o cadeado do portão.
Estava nua e amarrada com a técnica shibari, o cara devia
gostar de BDSM, mas talvez fosse só mais um maluco mesmo.
Como sabia que era shibari? Ela curtia esse negócio de ser
amarrada um pouquinho. Claro, não por quase quatorze horas.
E como sabia que tinha se passado quase quatorze horas?
Havia um relógio enorme na sala, que fazia um barulho de
carrilhão a cada hora, isso lhe lembrava a casa da avó.
A avó a tinha amarrado uma vez, quando ela era pequena e
aprontava com os primos. Não conseguiu não rir da situação.
Ele chegou. O relógio bateu meia-noite. 14 horas e meia
amarrada.
Uma música muito alta começou a tocar, tentou identificar
qual era, mas só percebia a bateria, a percussão alta demais.
Queria reconhecer a música, talvez encontrar mais alguma
coisa em comum além do gosto por amarrar o parceiro.
Percebeu algo gelado em suas costas, arranhando de leve,
sendo pressionado com mais forças quando chegou na altura
das nádegas. Dor. Não a de prazer. Uma navalha rasgou a pele,
que estava arroxeada. Sentiu que o sangue escorria.
Esqueceu todOs os capítulos de Gray e Dexter e tentou se
mexer. A corda apertou seu pescoço.

Foi tão forte para um movimento tão pequeno.
Naquele momento, a ansiedade, transformou-se
em pânico. Ela sufocava, não conseguia pedir
ajuda e nem sabia para quem pediria.
Ele se aproximou, sempre às costas dela,
e afrouxou um dos nós, soltando o pescoço,
liberando o ar, que ela puxou com toda a
força que tinha e que a posição na qual estava
possibilitava.
Sentiu uma mão acariciar sua testa. Mão
macia, quente.
Ela até tentou falar, mas o sangue jorrou
pela garganta aberta antes das palavras. Não
teve tempo nem de perguntar o porquê daquilo
tudo. Nas séries, os vilões conversam mais.

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

Krishna grand
Gramado /RS

*
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No banheiro, as duas mulheres se encaravam. Com a respiração
quase imperceptível, imóveis esperando uma ação. O abraço partiu
de Larissa. Quando os corpos se chocaram, Milena desabou a
chorar.
-Ainda dói fingir que nada aconteceu.
-É que tu ainda é muito explosiva.
-Isso não é verdade!
-Calma… Eu senti tua falta.
-Eu estou calma. Só não concordo contigo.
-É que eu estava com tantos problemas… Não prestei atenção
que estava chorando.
-Bom, eu também estava… E a forma como me tratou foi
horrível. Me senti humilhada.
-Desculpa… É que eu preciso desses momentos presenciais…
-Mas era impossível isso. Inclusive agora esse abraço! Poxa, não
precisava.
-É que nossa amizade desgastou.
-Tudo bem, leve seu tempo, Larissa.
-Milly, é o que eu sinto…
-Pode se sentir como quiser, mas eu não concordo com isso.
-Mi…
-Olha, não muda nada essa situação! Só quero deixar as coisas
pra lá e seguir. Tivemos mais momentos bons do que ruins. Só que
a distância não muda as coisas pra mim. Não posso e nem consigo
estar presente aqui, de carne e osso o tempo todo.
-Não foi isso que eu quis dizer. A gente teve muitos momentos
ruins que desgastaram nossa amizade. É assim que sinto. As coisas
não voltarão a ser como antes, infelizmente.
-Ainda bem, Larissa! Porque não dá pra mudar e continuar
agindo igual.
-Não é isso que eu quis dizer
-Então diz o que quer dizer.
-É só como eu me sinto!
-Olha, essa conversa não faz mais sentido. Deixa assim. Leva

* É publicitária em
formação, atriz e
escritora. Ganhou
prêmios literários,
participou de
Coletânea e escreve
coluna mensal pro
Site Panorama.para
a desconhecida no
caminho.
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o tempo que quiser, e se precisar, estou aqui. Pra mim as coisas
estão normais.
-Idiota!
-É você! Caralho!
-Não é só você que tem problemas!
-Nos seus problemas eu ajudei como podia. Se o que eu ofereço
agora não é suficiente, o problema é seu! Me sinto trouxa de ter
vindo aqui conversar contigo, se você nem consegue entender
como eu me sinto também.
-Okay, e como queria que eu ajudasse quando sua mãe morreu?
Hein? Não tem o que fazer!
-Não precisava ter me humilhado! Eu precisava de compreensão.
E a única coisa que sabe dizer é sobre os teus problemas. Me
chamou de idiota de novo, ainda!
-Eu te amo muito, mas acho que não consigo mais ser sua
amiga.
-Como quiser. Só queira e faça! E não fique em cima do muro
me trazendo pra essas situações.
-Você que aceitou vir aqui. E perguntou como eu estava.
-Você que disse para eu vir aqui! Olha, realmente eu não vou
mais conversar contigo.
-Espera, não precisa ser tão radical. Vamos só dar um tempo…
-Pra quê? Hein? Me diz se faz sentido só dar um tempo depois
que tudo já chegou nesse limite. Olha, Larissa, ou vai ou racha.
Essa de ficar no vamos ver o que dá, não rola. Ou vamos ser amigas
e deixar essas atitudes pra lá ou não vamos ser amigas… Ou sei lá,
diz outra solução pra isso.
-Vamos deixar o tempo renovar as energias… Sabe? Acalmar o
coração e quem sabe depois…
-Ah, quer saber… Vai tomar no cu. Tu e tuas energias!
-Tá vendo? Pra que ser tão negativa? Aí fica atraindo essas
situações. Quer saber, talvez a gente não deva se ver mais mesmo.
Não dá pra ser amiga de gente assim.
-Você só quer provar que está certa a qualquer custo. Então
fique com isso. Eu vou embora.

Saindo do abraço sufocante
de Larissa com um empurrão,
Milena recebeu um tapa na cara
de imediato. A porta se abre e
uma mulher pede um absorvente
emprestado. Larissa abre a torneira
e lava suas mãos, enquanto observa
sua roupa e cabelos no espelho.
Milena pega em sua bolsa um o.b
e sai pela porta com uma mão no
rosto, entregando-o com a outra,
para a desconhecida no caminho.

As Cores de Sophia vol I
Cores de Vida e de Morte
"Eu vi as cores que não
tinham forma. E sentir
as dores das almas
que as perdiam."

MELHOR LIVRO DE
SUSPENSE DE 2021

PRÊMIO BOOK BRASIL

@juliana._lino
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Nellen, ninguém
precisa saber

Ana ELICKER
Rolante /RS.

Nellen, com olhar imóvel, voltado ao vazio, abotoava o
colarinho da camisa de linho branca como quem aprisiona o
tempo e, assim, ela passava a pureza das horas. Nellen começou a
trabalhar aos catorze anos como passadeira na alfaiataria Central.
Foi onde conheceu a cliente Eva, uma professora aposentada que
dava aulas de inglês para complementar sua renda. Trabalhava
e à noite estudava no médio normal, indo para casa logo após,
onde a mãe e os dois irmãos menores a esperavam, mesmo que
dormindo. Então, às quartas-feiras, além do trabalho e das aulas
no noturno, estudava inglês no vespertino com a professora Eva.
Naquela quarta-feira, as nuances do tempo marcavam a
chegada do inverno no Sul. Após a aula, Eva desceu e acompanhou
Nellen até o portão do prédio que dava direto na calçada.
— Acho que vem chuva, minha querida. O inverno faz
escurecer mais cedo, cuide-se. Boa noite! Fala a professora
conduzindo-a ao portão.
— Pode deixar, obrigada! Boa noite, disse Nellen já
atravessando a rua escurecida pelo tempo fechado. Ao pisar na
calçada, viu dois garotos vindo em sua direção. Sentiu o medo e a
sua intuição a fez tentar voltar, mas, naquele momento passou um
carro. Não teve tempo, sentiu que um deles puxara sua bolsa e ao
mesmo tempo a segurara fortemente pelo braço.
— Quieta, vagabunda… ouviu aquela voz entre os dentes tão
próxima que sentiu o forte cheiro de cigarro barato e a sujeira do
mundo entranhada nos poros. E, tudo escureceu…
— Oi, Doutor! a paciente foi encontrada caída e desacordada
na rua em frente ao prédio Limeira Branca, vizinhos chamaram
polícia. Apontou a enfermeira.
— Olá, consegue me ouvir?
— Aham… Nellen, respondeu tentando se situar.
Lembrou de sentir o sangue escorrer de sua boca, deslizando
corpo abaixo em fluxo que aumentava entre as pernas. E, no chão
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o sangue se confundia com as luzes vermelhas de uma viatura.
Meu Deus! Murmurou enquanto elevava a mão ao lado
esquerdo do lábio e percebia um ferimento ao pousa-la sobre seu
corpo nu, sem buscar por outras partes doloridas.
— Como aconteceu? o médico perguntou erguendo o lençol
e observando o ferimento e depois passando a mão nas feridas de
seu rosto.
Nellen tentava lembrar, mas seu pensamento a conduzia a uma
imagem turva. Ela se agitou e uma lágrima transgredida rolou,
abrindo um oceano em seu peito. Lembrava que sentiu alguns
pingos fininhos de chuva iluminados pela lâmpada do poste em
frente ao muro que amparava o que parecia ser seu corpo. Sua
lembrança anseava por explicações e fechou novamente os olhos,
vindo a imagem do olhar de Eva entre os vãos do portão de ferro,
mirando um corpo que escorregara contra o muro, protegido por
uma cortina de chuva. O olhar esbugalhado de Eva, como um
espelho, refletia toda a cena.
— Está com dor? perguntou o médico. Porém, sem esperar a
resposta se virou para enfermeira dizendo — não há ferimentos que
necessitem internação, libere a moça. Saiu, largando o prontuário
na parte inferior da maca. Eva estava lá, levara roupas secas e um
troco pro metrô.
— My dear! São quase 22 horas, mais uns minutos terminará a
tua aula, vá para casa e ninguém saberá além do necessário.
Nellen se vestiu como se nenhuma dor ali estivesse. Olhou
friamente para Eva e a condenou a viver sem jamais amanhecer
daquela noite, e assim, se afastou tecendo a escuridão no olhar
ébrio de Eva.
Naquela quarta-feira, Nellen não voltou para casa. Se fez
noite nas profundezas do rio, onde, nas margens, alguns garotos
encontraram uma camisa de linho.

Doutoranda em Diversidade
Cultural e Inclusão Social
(FEEVALE). Escritora com
vários livros publicados
e curadora de antologias.
Membro da diretoria do
Coletivo de Escritores do Vale
do Paranhana. E, Ocupa a
Cadeira 278, na Academia de
Letras dos municípios do Rio
Grande do Sul. Pesquisadora e
Bolsista CAPES/Brasil
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MÃE

guilherme balarin*
Pindamonhangaba/SP
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Aquela mulher que ocupava a cadeira da minha mãe à mesa,
roubou o lugar da minha mãe no sofá, dormia no lado que a
minha mãe escolheu na cama que a minha mãe comprou para o
quarto que a minha mãe decorou.
Aquela mulher que engolia a comida da minha mãe,
sequestrou as memórias da minha mãe dos álbuns de fotografias,
alimentava os gatos que a minha mãe resgatou da rua em que a
minha mãe andava no bairro em que a minha mãe cresceu.
Aquela mulher não era a minha mãe, que sempre tinha
o sorriso no rosto, que não levava desaforo para casa, que era
cozinheira de mão cheia, que antes do diagnóstico e de todo
aquele cuidado paliativo... era a minha mãe. A minha mãe, que
não era aquela mulher que invadiu nossa família, seguiu para
longe, por um caminho impossível de acompanhá-la.
Aquela mulher que se apropriou do corpo da minha mãe
não existia realmente, era apenas uma passageira num carro
sem motorista. Quieta. Apática. Paciente. A hora dela também
chegaria, e seguiria pelo mesmo caminho que a minha mãe foi.
E aquele filho que eu era, filho da minha mãe, daria lugar a
um homem desconhecido. Órfão. Eu sabia, porém, que ele não
estaria sozinho. Pois, se tem algo que aquela mulher que não era
minha mãe não conseguiria, era me fazer esquecer da mulher
que era a minha mãe.

* Formou-se em publicidade e propaganda, é empresário, fotógrafo amador,
membro da Academia Pindamonhangabense de Letras. Tem o perfil @
segunda_literatura no Instagram.
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O futuro foi muito pior

Mário Baggio *
São Paulo / SP

1. No sótão
Assim que ouviram as primeiras notícias das mortes e internações
no país, avisaram aos respectivos chefes que trabalhariam em casa.
Informaram aos professores que as crianças não iriam ao colégio
por um bom tempo. Compraram pela internet um frigobar e o
instalaram no sótão, para onde levaram também algumas louças
e um bom estoque de mantimentos. Improvisaram um banheiro
com ducha e vaso sanitário. Puxaram cabos de eletricidade e de wifi. Instalaram a televisão. Conectaram os computadores. Levaram
colchões e cobertores, alguns livros, mudas de roupa. Fecharam
a porta do sótão e vedaram as brechas com fita crepe e silicone.
Estavam protegidos. Olharam-se apreensivos, tentando imaginar
por quanto tempo ficariam confinados. Acomodaram-se nos
colchões e procuraram manter a calma. O caçula tossiu.

Foto: jamarattigan.com

Eu a vi nua sobre a cama de aço, vê-la de
calcinha era o de menos. Sua pele tinha
uma cor acinzentada, já não havia sangue
correndo nas veias. Foi doloroso olhar
para ela, imóvel na sala gelada da câmara
frigorífica.
Os anjos sempre andam sós. Olham por
todos mas não há quem olhe por eles. Até
agora ninguém reclamou o corpo. Pessoa
alguma apareceu para perguntar cadê a
minha irmã? onde puseram a minha filha?
é aqui que vão retalhar a minha neta?

2. Fé
Tinham garantido à mulher que, se tocasse os dedos na imagem
da Sagrada e Divina Família, receberia a cura para a doença que
havia anos fazia sua cabeça crescer de maneira desmesurada. Ela
tinha muita fé — e o que a fé não é capaz de fazer a uma pessoa!
Entrou, trêmula, na misteriosa cova em que a imagem estava
exposta. A emoção que experimentou foi tão intensa e arrebatadora,
que perdeu a visão instantaneamente e para sempre. A doença que
tinha na cabeça não foi curada porque era incurável.

Foto: Divulgação

3. Um anjo
Hoje chegou essa menina às minhas mãos. Ela me pareceu
um anjo. O corpo já estava frio sobre a cama de aço. Olhei para
ela e me entristeci. Suicídio com álcool misturado a veneno para
ratos. Abri as pálpebras com cuidado e vi um brilho rápido em
sua pupila. Talvez tenha sido a luminosidade do refletor sobre seu
rosto, ou talvez não, não sei. Toquei suas mãos: frias, mas ainda
não duras. Morte recente. No canto dos lábios havia um pouco de
saliva prateada: restos do veneno que ela usou para morrer.
Na cafeteria do Instituto Médico-Legal meus colegas disseram
que era uma prostituta, mesmo aparentando ser pouco mais do que
uma menina. Contaram que ela chegou com um vestido decotado
e justo, que mostrava os seios e a calcinha. Grande coisa, eu pensei.

* é jornalista, escritor e blogueiro. Publicou
4 livros de contos: “A (extra) ordinária vida
real”, “A mãe e o filho da mãe e outros contos”,
“Espantos para uso diário”, e “Verás que tudo
é mentira”. Participou da “Antologia Ruínas”,
da Editora Patuá, e da coletânea “Fragua de
Preces”, editada em espanhol.
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As Irmãs

ANTONIO PRATES
Rio de Janeiro/RJ
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Meu dedo se aproxima da campainha esverdeada, no centro
de uma enorme moldura de bronze tão cheia de volutas que me
leva a pensar em quem seria capaz de se dedicar tanto a um objeto
de uso secundário. É claro, concluo logo em seguida, que para
um projetista de campainhas elas nada têm de secundário, as
casas é que deveriam ser projetadas para incorporá-las de forma
adequada. Aperto o botão metálico. Ele exige um esforço maior
do que o esperado para chegar ao fundo do encaixe, produzindo
um clique quase inaudível. Não sei também se algum som foi
produzido dentro da casa, talvez sim, agora creio escutar. Tudo
parece um espetáculo em que faltam roteiro, elenco e plateia,
sou o ator solitário que não decorou suas falas, sem ideia do que
reservam as próximas cenas.
Espero dois, três minutos e nada. Para ajudar a passar
o tempo, viro-me para a rua onde praticamente não circula
ninguém. A maioria das casas apresenta um pequeno jardim
frontal, alguns quase interessantes e outros meio abandonados.
Uma longa e monótona fileira de cinamomos se estende até
onde a vista alcança. As lembranças de infância são inevitáveis,
passagens arriscadas entre galhos rugosos, guerras de bodoques,
rixas e alianças com os guris da vizinhança, o cheiro de eucalipto,
a visão repentina de uma briga de touros, um grito agudo de
quero-quero.
Eu o conhecera um par de dias antes, no bar do hotel em
que estou hospedado para finalizar o negócio que me trouxe até
esta cidade de fronteira, após longa negociação que se arrastou
em demasia. Um senhor respeitável, vestindo terno antiquado,
compatível com esta casa que completa a campainha de bronze.
As sobrancelhas negras e cerradas não pareciam combinar com
o cabelo grisalho e já bastante escasso. Depois de observarme discretamente por um tempo, ele havia perguntado se eu
não aceitaria experimentar o licor escuro que enchia metade
do cálice à sua frente. Fiquei alguns segundos sem saber o que
responder diante de oferta tão insólita, mas ele se apressou
em esclarecer que evidentemente não estava me convidando a
beber da sua própria taça, apenas ficaria feliz se eu aceitasse que
pedisse um outro para mim. Mais por constrangimento que por

curiosidade, aceitei. Para minha surpresa a
bebida mostrou-se especialmente saborosa,
digna de um Porto de primeira linha, abrindo
espaço para uma conversa que se estendeu
até o começo da madrugada. Lembro
vagamente que falamos de cavalos, de jogos
de azar, de impostos, das diversas formas de
burlá-los, do contrabando na fronteira, de
crimes passionais e da impossibilidade de
compreender as mulheres. Um pouco antes
de nos despedirmos, ao saber que eu ainda
passaria uns dias na cidade, me convidou a
visitar sua casa, pois queria me apresentar às
irmãs.
Na verdade não tenho ideia do que
esperar nesta visita a um senhor praticamente
desconhecido e suas irmãs. Sobre elas não
tenho nenhuma informação. Imagino, sem
muita base para tal, duas senhoras solteironas,
reclusas e de poucas relações. Um palpite
apenas, a confirmar.
Estendo novamente o dedo para a
campainha, mas antes de alcançá-la a porta
de madeira escura e pesada gira em seus
gonzos e se abre com um rangido soturno.
“Olá”, diz a jovem de olhos verdes e cabelos
ruivos que abre a porta. Sorrindo, comenta
“Confesso que não acreditava que o senhor
viesse nos visitar; meu tio inventa tantas
histórias.” Depois de longos segundos de
silêncio, pois não atino o que responder, ela
toma novamente a iniciativa e emenda “Mas
você parece bem concreto”, parecendo (ou
fingindo) não perceber a repentina mudança
de tratamento.
“Sim, juro que sou real” consigo contestar,
ainda perturbado pela beleza daquele sorriso
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de dentes muito brancos e lábios estreitos. Ela toma uma das
minhas mãos e me conduz para dentro de casa. Depois de fechar a
porta vira-se novamente para mim e diz “Me chamo Macedônia.”
Agora é minha vez de sorrir e dizer “Muito sugestivo. Imagino que
seu pai gostava de história e de conquistas.” Ela não disfarça um
certo desconforto e responde “Meu pai gostava de conquistas, mas
o nome foi escolhido por minha mãe. Ela preferia literatura.” Os
verbos no passado deixam claro que seria inconveniente seguir
por essa vereda. Passo a observar o interior da casa, mergulhado
em densa penumbra. Distingo aos poucos os móveis dos anos 50,
cadeiras e poltronas de pés finos, uma mesa de centro de tampo
assimétrico e arredondado, um sofá de couro vermelho, confortável
mas de gosto discutível para os padrões atuais. Lembro que devo
apresentar-me e digo “Eu me chamo Ulisses. Meu pai...”. Não chego
a completar a explicação, evidentemente desnecessária, pois nesse
momento surge outra jovem, de olhos azuis e cabelos negros.
Muito diferente da ruiva, exceto pela boca de lábios finos e dentes
branquíssimos. “Você deve ser...”, começo, mas sou interrompido
pela irmã, que se antecipa “Essa é Felisberta.” O que dizer de um
nome como esse, me pergunto, mas Macedônia me salva uma vez
mais: “Eu disse que minha mãe gostava de literatura.” Entendo
um pouco tardiamente, mas a tempo de responder “Sim, é claro,
Fernández, Hernández... letras platinas e orientais, sua mãe tinha
muito bom gosto.” Elas permanecem em silêncio, mas um leve
sorriso nos lábios idênticos me encoraja a rematar “E devia ser uma
mulher muito bela, a julgar pelas filhas.” Desta vez é Felisberta que
toma a frente, em tom quase agressivo “Da minha mãe herdamos
somente a boca. Todo o mais vem da família do meu pai.”
As irmãs percebem minha hesitação e desculpam-se dizendo
que o tio ainda não acordou da sesta, talvez também não acreditasse
que eu viria visitá-los. “Você deve estar com sede, faz tanto calor
hoje, vamos preparar um suco de frutas que possa nos refrescar.”
Levam-me até a cozinha, mais moderna do que se poderia
esperar, onde há uma cesta de maracujás tão imaculados que não
parecem reais, mas sim modelados em cera. Felisberta separa
algumas das frutas, abre-as com a lâmina de uma faca que recolhe
de uma prateleira acima da pia, retira grandes pedaços com uma
colher e os joga no recipiente de vidro de um liquidificador de
aparência industrial, enquanto Macedônia retira da geladeira
uma jarra transparente já repleta de gelo picado. Os gestos são
exageradamente lentos e impregnados de silêncio. Tenho a
impressão de que se comunicam em silêncio e que me perscrutam
com os cantos dos olhos. Minha atenção oscila entre suas mãos e
seus lábios, minha respiração se altera, sinto o pulsar do sangue
que corre forte pelas carótidas.
Fico imaginando se realmente não esperavam pela visita, já que
todos os movimentos parecem ensaiados, mas estou tão fascinado
com a cena que desisto de especular e me entrego ao encanto das
irmãs. Sou despertado do devaneio pelo som metálico do motor
subitamente ligado e pelo ruído pedregoso das sementes lançadas
com violência contra as paredes de vidro do liquidificador, imersas
no vórtice dourado. Sou agora um marinheiro, alarmado pelas
vagas e espumas vertiginosas do rodamoinho à beira do rochedo,
que ameaça encerrar trágica e abruptamente sua longa viagem de
volta para casa.

Felisberta
desliga
o
aparelho,
restaurando o silêncio. Macedônia serve três
grandes copos e me oferece o primeiro. Bebo
com prazer o suco gelado, saciando a sede
que somente agora se revela tão intensa. As
irmãs bebem lentamente, induzindo-me a
acompanhar o líquido espesso que escorre
pelos lábios, entre os dentes perfeitos.
Melenas vermelhas e negras, olhos verdes e
azuis me observam, medindo com atenção o
arquejar dos meus sentidos. Suas línguas são
tão rubras e ainda mais úmidas e estreitas
que os lábios. Movem-se como poderosos
quadris, conduzindo o suco da fruta da
paixão para dentro das gargantas ferozes.
Estou indefeso e entorpecido. Um
arrepio percorre gelado as minhas costas,
quando percebo que as irmãs não são
mais Macedônia e Felisberta, mas gigantes
insaciáveis, como Gargântua e Pantagruel,
cujos lábios sorriem com crueldade.
Presas à cintura de Cila, cabeças de cães
serpenteiam horrendas. Caríbdis sorve e
vomita as águas do mar.
Sabem que sou sua presa e que para mim
não há mais salvação.
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Engenheiro Naval e Consultor. O mar em
que mergulhou foi o acaso. De lá saíram seus
três filhos, suas aventuras e experiências, suas
histórias e riscos, e o amor pela literatura.
Seu primeiro romance, A Carta de Niels
Bohr, foi publicado em 2019, pela Amazon/
Kindle. Alguns dos seus contos começam a
ser divulgados em revistas literárias.
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VERDE-CIDRÓ

Fátima Parodia *
Porto Alegre/RS
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Um suspirinho. Depois outro.
Irritada, olhou pra irmã na cadeira a seu lado. Não se surpreendia
mais ao ver Alzirinha preencher a vida com seus suspirinhos lânguidos.
Tampouco se assustava com seus ossos saltando em pontas sob a pele
murcha. Um esqueleto cujo buço se projetava no rosto encovado,
mas ela não seria doida de se oferecer pra tirar aqueles pelos grisalhos,
mesmo que formassem um risco esquisito embaixo do nariz da irmã.
O buço a humanizava, a transformava numa pessoa comum, sem
rastros da beleza que as distanciou um dia.
- Alzirinha, e se a gente trocasse a caixa d’água? – perguntou
por perguntar, depois do segundo derrame, a irmã moldara-se
à cadeira e ficava ali, num silêncio absurdo, sem perguntas nem
respostas. - Hein, Alzirinha? Quantos anos faz que essa caixa foi
colocada?
Do alpendre da casa onde se acomodavam pra ver o pôr do
sol, podiam avistar a caixa d’água imponente sobre a torre. Que
sacrifício colocar aquela coisa lá em cima, lembrava bem do esforço
do pai, do irmão, dos peões, da conversa mole do capataz, o sujeito
correndo aos pulinhos, afirmando que o terreno era resistente, sem
panelas de formigueiros, sem umidade excessiva, dizia cheio de si.
Exibia-se pra Alzirinha. A oferecida correspondia com sorrisinhos,
todo mundo viu. Precisou levar uma carraspana da mãe pra honrar
a aliança no dedo. Noiva do Voltaire.
Arre, por que estava enchendo a cabeça com essas lembranças?
Coisas tão antigas, afinal, nem Voltaire e nem o capataz estavam
mais nessa vida. Ela e Alzirinha ainda resistiam. Porém, a irmã
não se importava com mais nada, só ela insistia em se magoar com
o passado.
- Sabe o que essas fitas me lembram, Alzirinha? – perguntou
estendendo a mão pra segurar as fitas que enfeitavam o xale da
irmã e, movidas pela brisa fria, brincavam no ar – Não te lembram
de nada? Pois a mim lembram o enterro do teu marido. Doutor
Voltaire Placé Medeiros. Quanta pompa atrás de um nome... não
passava de um sanguessuga do dinheiro do nosso pai. Vagabundo,
no dia que colocaram a caixa d’água ele inventou uma audiência

pra não ajudar... desculpa mais esfarrapada.
Mas tu nem se importou, estava de chamego
com o capataz. Me pergunto até hoje, mas
afinal, por que raios tu casou com o Voltaire
se gostava de outro?
Mais um suspirinho.
- Coisa do papai. Ele decidia nossas vidas.
Escolheu Voltaire, um advogado bonito
pra filha favorita e, Munir, um feio dono de
bolicho, pra mim, a solteirona. Pelo menos o
Munir foi bom marido. O Voltaire nem filho
te deu, só para as outras. Tu foi a única a não
perceber aquela mocinha chorando ao lado
do caixão do Voltaire. Não percebeu nem a
cor verde-cidró dos olhos dela, iguaizinhos
ao do falecido. Quase igual a cor dessa fita,
por isso lembrei quando a mamãe tricotou
o xale e resolveu enfeitá-lo com fitilhos,
escolheu esse tom de verde, para combinar
com os olhos do teu noivo . Ah, mamãe! Na
noite do velório ela correu miúdo, com medo
que tu notasse o choro da guria, tirou a moça
da sala onde estava o defunto. Impagável,
Alzira... que cena...a mamãe dando um
cagaço na guria, disse para ela nunca mais
colocar os pés nesta casa. Se fosse comigo,
ela não teria feito nada disto. Enfim, coisas
da vida – levantou-se devagar. Doía a coluna,
estava a se transformar numa velha corcunda
– vou fazer um mate, Alzirinha.
Não abria mão do ritual do fim do dia, a
vida inteira a família se reunia no alpendre
da casa para tomar chimarrão. Agora,
mesmo com Alzirinha fingindo não existir
mais, ela mantinha o hábito. Tomava o
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amargo sozinha, numa conversa sem respostas. Entre ela e a tarde,
só o eco dos mortos. Ouvia a mãe perguntando, “já fizeste o mate,
Tereza?”. Adorava ouvi-la dizer “ninguém faz um mate igual ao da
Tetê”. O pai sacudia a cabeça, “ninguém mesmo”, concordava com
um sorriso.
Arrastou os pés com cuidado, procurando a melhor posição
para olhar a irmã, antes de fazer o mate ia lhe dizer umas boas
verdades. Bateu com o indicador no próprio peito, no mesmo
lugar abrigava ódio e saudade, depois o apontou para Alzirinha,
a caçula, doze anos mais nova, o anjo castanho do papai, a doçura
da mamãe. Recordou o quanto seu sangue fervia quando ouvia
aquelas baboseiras, os dois mimando a guria, transformando-a
numa inútil, vivia aos suspirinhos pelos cantos da casa, rainha bela
e ausente a tiranizar com meiguice todos os seus súditos. Pensou
em tudo que poderia dizer agora para a rainha decadente, mas o
tilintar da campainha a assustou. Ora, ora, alguém lembrara das
velhas caducas naquele fim de mundo. Caminhou o mais depressa
que pôde pra atender a porta.
- Carteiro, Alzirinha...dá pra acreditar? Carta do Munirzinho,
tá na Inglaterra, mas não tem paradeiro este guri - sacudiu o
envelope , despois o rasgou afoita. O filho só de vez em quando
mandava notícias, um andarilho assumido, gostava mesmo era
de gastar o dinheiro dela. Leu a carta em voz alta, segurando as
lágrimas. Quanto tempo não tinham alegrias. Munirzinho até que
enfim, tornara-se pai. Um guri lindo, já estava com seis meses.
Um novo suspiro cortou o ar.
- Chega de suspiros criatura! A vida vai mudar com uma
criança correndo pela casa. Tá decidido! Vou mandar trocar a
caixa d’água, tá na hora de correr água limpa por aqui – juntou as
mãos, exultante, bateu palmas sem fazer barulho – agora sim, vou
à cozinha preparar um mate - Deu alguns passos lentos, mas o sol
se apagando no horizonte lhe chamou a atenção - que espetáculo
– murmurou. A vida se renovando. Nem sonhava mais em ser avó.
Para se convencer que era mesmo verdade, releu a carta. Devorou
cada palavra. - Um inglesinho, Alzira. Olha que lindos nesse
retrato... tá vendo? – sorridente, sacudiu o papel, dedo apontado
para a fotografia da criança – vê? Ele tem o mesmo olhar verdecidró do Munirzinho ... meus amados – disse num gritinho. Com
um longo gemido, jogou-se na cadeira outra vez.
Desde cedo a mãe tratou de afastar Munirzinho de casa,
colocando-o em internatos, medo que Alzirinha reparasse bem no
guri, seria um escândalo na família. A irmã sempre fora poupada
da crueza das coisas. Ela não, carregou o peso da loucura de todos,
inclusive a dela mesma. Correu os olhos em volta, fingiu não notar
as lágrimas descendo suaves pelo rosto de Alzira. Enfim, a tonta
parava com tantos cicios, nunca tinha encarado a verdade, escondiase atrás dos suspiros, como se seus pulmões expelissem balões de
açúcar. - As dores nos constroem, Alzirinha, nos fazem colocar os
pés aqui ó... – falou batendo com força os pés no chão. Calou-se de
repente, surpresa ao ver que entre as lágrimas, Alzirinha sorria. O
mesmo sorriso iluminado que dedicara ao capataz, o mesmo brilho
de quando corria para o pai e a mãe ou adentrava nos salões de
festa. O sorriso sincero com o qual a derrotou em todas as batalhas,
por não saber que estavam em guerra.
E assim, sorrindo, Alzirinha fechou os olhos devagar. Um último

e melodioso suspiro encheu a tarde. Seus
braços caíram frouxos ao longo da cadeira,
a cabeça pendeu para o lado. Assustada, Tetê
se levantou num pulo. Pôs a mão na testa da
irmã, recolheu seus braços moles sobre o colo,
ajeitou o xale.
- Ai, Alzirinha, tu está tão linda
dormindo... gelada como sempre - disse
segurando os dedos inertes da irmã. Puxou
as duas alianças de ouro coladas uma à outra.
Quando Munir morreu, ela apenas guardou a
aliança dele numa gaveta. Alzira não, sempre
fez questão de usar a aliança do falecido. –
Tolinha – sussurrou. Depois, com ternura
beijou a irmã no rosto. Os dedos deslizaram
com delicadeza nos pelos grisalhos, precisava
dar um basta naquele buço horroroso. Beleza
morta não desperta inveja. - Deixa disso,
Tereza - Repreendeu-se. Muito estranho
amar e odiar uma pessoa ao mesmo tempo.
Coisa de irmãs, decerto.
Colocou a aliança de Voltaire no dedo,
junto a dela. Com as mãos espalmadas à
frente, olhos fixos nos aros dourados, saiu
saltitando desajeitada.
Agora sim, ia fazer o mate.

Lançou o livro de contos
É tudo noite em 2016
(Bestiário). Tem participação
em várias antologias e algumas
passagens por concursos
literários. O silêncio a ajuda a
encontrar as palavras, mesmo
que seja pra guarda-las pra si.
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ESPECULANDO
Por Jaime De Andruart *

Especulando:
Elfos negros? Negros elfos? Por que
se esconder atrás de obras que você
gosta para exercer ideologia racista
NÃO é legal (e isso deveria ser óbvio)

Foto: jamarattigan.com

Recentemente, a Amazon liberou imagens e trailer da série Os
Anéis do Poder, situada no universo da Terra-Média, de Tolkien.
Hoje, contudo, não vou especular sobre fantasia medieval nem
qualquer assunto do tipo, mas sobre algo muito menos fantástico:
o racismo que transborda na comunidade nerd sempre que seus
produtos favoritos apresentam personagens negros em papéis
proeminentes (quem aí se lembra de todo o ódio há poucos anos
contra personagens como Finn, interpretado por John Boyega
em Star Wars VII, e Liet Kynes, interpretada por Sharon DuncanBrewster em Duna?).
É justamente essa corrente de ódio, evidenciada pelo spam
nos comentários ao trailer da vindoura série no Youtube, que se
direciona contra o personagem Arondir, interpretado pelo ator
porto-riquenho Ismael Cruz Córdova.
O universo fantástico de J.R.R. Tolkien é enorme,
possivelmente o maior já saído da mente de um único autor de
fantasia, e tal grandiosidade não poderia ser ignorada: de filmes
a games, de homenagens musicais a grupos de estudo das línguas
fictícias elaboradas pelo filólogo. A Terra-Média, apenas no
material original — ou seja, escrito pelo próprio autor —, é grande
o suficiente para causar a impressão de ser um mundo tão vasto,
complexo e diverso em suas possibilidades quanto o nosso, e uma
de suas maiores forças reside em suas...
Lacunas.
Uma coisa que a mente limitada do racista é incapaz de
compreender é que há lacunas na obra de Tolkien que podem — e
devem, se quisermos uma representação mais justa de um mundo
tão rico — ser exploradas. Uma delas consiste, por exemplo,
na representação de Disa (interpretada por Sophia Nomvete)
possivelmente como uma das soberanas da raça dos anões, algo
plenamente possível com a lacuna histórica deixada pelo próprio
autor, que não nomeia quem são os “sete senhores dos anões” no
Poema do Anel: sabemos no máximo de que família essas sete
pessoas provêm.
Outra coisa que o intelecto difuso do racista é incapaz de
compreender são as nuances envolvendo um assunto pelo qual
tenho bastante apreço: tradução. No mundo real, uma palavra
tem mais poder do que qualquer anel mágico. Toda a polêmica
envolvendo o elfo de pele escura Arondir (personagem, aliás,

A série se passa milhares
de anos antes da aventura
de “A Sociedade do
Anel”, o primeiro volume
da famosa trilogia do
escritor britânico, e
durante a Segunda Era
da Terra Média. Isto
significa que a atração
mostrará a forja dos
icônicos Anéis do Poder,
que batizam a atração,
a ascensão do Lorde
das Trevas Sauron e a
Última Aliança de Elfos e
Homens.
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criado especialmente para a série), ao menos no Brasil, decorre
de problemas tradutórios em relação à descrição de determinadas
linhagens de elfos na Terra-Média. Um desses problemas é a
tradução do termo “swart” (que significa literalmente “de pele
escura”) como “moreno”, o que apenas deu um pseudoargumento
para racistas acreditarem no absurdo de que elfos não podem
ter pele escura naquele universo. É; pelo jeito, dicionários não
fazem parte do mundo desse pessoal...
O parágrafo acima evidencia outra questão: tradução é
algo sério; seriíssimo. Se uma única palavra causa, ou expõe,
tamanho problema cultural e moral, o que dizer de traduções
verdadeiramente inadequadas? Fato é que o tradutor pode
ser considerado uma espécie de coautor, mas apenas até certo
ponto, e jamais quando adequações de palavras e expressões
ao público-alvo excluam significados — e seres humanos —
do entendimento do leitor. Não me posiciono aqui contra os
profissionais que traduziram as obras de Tolkien para língua
portuguesa, e que certamente fizeram um excelente trabalho,
mas sou adepto de que quanto menos possibilidades houver
de mal-entendidos utilizados nocivamente por indivíduos de
caráter questionável, melhor.
Todo cuidado com as palavras é pouco.
O que alguns chamam mimimi eu chamo respeito pelo ser
humano em toda a sua diversidade, algo cada vez mais em falta
não só na comunidade nerd, mas em diversas outras esferas do
dia a dia; problema que deve ser apontado sem ressalvas nem
meias-palavras, e que, uma vez eliminado, permitirá que todas
as pessoas, sem distinção, desfrutem e sejam representadas
pelos produtos culturais de um mundo cada vez mais tolerante
e educado, apesar daqueles que desejam o exato oposto disso.
Espero não estar especulando demais ao desejar uma
sociedade melhor para todos, e me despeço afirmando que, tal
como não há evidência biográfica de que Tolkien era racista —
muito pelo contrário, aliás, dada sua origem —, como afirmam
alguns, não há absolutamente qualquer evidência dentro da obra
do autor de que personagens de seu universo não poderiam ser
caracterizados por qualquer etnia humana existente.
Afinal de contas, elfos negros realmente não existem pelo
simples fato de que elfos não existem; já as pessoas negras, sim.
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Jaime de Andruart é autor e provedor de serviços textuais.
Criador das séries Formas Fixas, Pecadores, Planeta Punk e
Sangue & Sombras. Contato: jaimedeandruart@gmail.com e
https://jaimedeandruart.carrd.co
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Com planos de durar cinco
temporadas, a produção já é
a série mais cara da história,
com orçamento estimado
em mais de US$ 1 bilhão.
Como os filmes originais,
as filmagens ocorreram
na Nova Zelândia, cuja
paisagem natural faz as
vezes de Terra Média. Além
disso, o trabalho envolveu
um esforço combinado de
design de produção, para
recriar os reinos mágicos, e
efeitos visuais de ponta.

RESENHA

Conheça Viktor S., uma nova
história de Melissa Mellvee

Por Fernanda Mellvee *

Melissa Mellvee, autora porto-alegrense de quatorze anos que
recentemente lançou o romance Meu padrasto é a maior viagem
(Editora Berserkir), acaba de lançar o e-book “Viktor S.” A obra traz
a visão divertida de uma adolescente – ainda vivendo em tempos
de pandemia e distanciamento social – sobre a vida dos famosos.
Impedida de sair de casa devido aos riscos oriundos da Covid-19, a
jovem encontra na internet, por meio das redes sociais, uma nova
forma de interagir com seus ídolos: as famosas lives.
As lives de Viktor são as únicas partes legais dos meus dias. A
quarentena está sendo tão estressante, com seus dias monótonos e
iguais, e eu poderia ficar maluca pensando na pandemia e no seu
fim que demora a chegar, mas eu prefiro esperar pelas lives dele,
que são incríveis (MELLVEE,2021).
Hoje é sexta-feira. Eu esperava ansiosa por este dia, porque
todas as sextas-feiras o meu ídolo, Viktor S., que é um ator e
gamer dinamarquês, faz as suas lives jogando League of Legends.
Eu adoro assisti-lo, porque ele é muito engraçado e inteligente,
além de falar inglês e dinamarquês, ele sabe falar espanhol! Digo
isso com tanto orgulho porque quando alguns ídolos estrangeiros
chatos das minhas colegas de classe tentam falar português ou
espanhol, se atrapalham e falam coisas completamente diferentes,
ou frases pela metade. E o pior é todo mundo achando-os lindos
e maravilhosos, como se realizassem grandes feitos ao tentarem
falar outros idiomas (MELLVEE,2021).
Porém, a protagonista não demora muito a descobrir que a
internet também pode colocá-la em situações constrangedoras,
como veremos a seguir:
Então, Viktor leu o meu nome. O MEU NOME!
(...)
Quase morri ouvindo Viktor falar. Eu nunca imaginei que
conversaria com o meu ídolo assim. Eu sempre pensei que, se algum
dia fosse até Copenhagen, poderia encontrá-lo, pedir um autógrafo
e tirar uma foto com ele, mas isso seria um momento rápido demais.
Agora Viktor S. espera que eu responda alguma coisa para continuar
o assunto. É claro que eu vou falar alguma coisa.
“Eu adoro você! Você é o melhor ator e o melhor gamer! Aqui,
no Sul do Brasil, as pessoas te apelidaram de Saruê. Você sabe o
que é um Saruê?”
Tentei digitar isso, tremendo, mas quando cheguei na parte
do Saruê, desisti e apaguei tudo.
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“Os Saruês são tipo uns gambás que
habitam a Argentina, o Paraguai e o Brasil.
VENHA PARA O BRASIL!”
Meu Deus, qual é o meu problema?
Apaguei tudo outra vez (MELLVEE,2021).
Além do texto em português, o e-book
traz uma versão em inglês, produzida pela
escritora e tradutora, Amanda Leonardi,
um dos maiores destaques da literatura
fantástica produzida no Brasil na atualidade.
Por ser uma obra bilíngue, Viktor S. é uma
ótima opção para crianças e adolescentes que
estudam inglês, pois a narrativa repleta de
elementos contemporâneos, se utiliza de uma
linguagem simples, até coloquial em diversos
momentos, e um ritmo bastante ágil, que
torna a leitura fluída. A capa fica por conta
do artista porto-alegrense Felipe Veeck.
Encontre em:
www.amazon.com.br
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*Fernanda Mellvee
é escritora, tradutora
literária, mestra em
literatura comparada,
professora de escrita
criativa e mãe da
autora e editora do
livro Meu padrasto é a
maior viagem.

BALAIO DE LEITURAS
Por Heidi Gisele Borges *

A isca
Foto: Divulgação

de Julia Lopes de
Almeida

* Autora dos livros juvenis
O menino que perdeu
a magia, Um segredo
de Natal e Histórias de
Fantasia, pela Editora
Estronho, e de diversos
contos de horror. Escreve
resenhas também na revista
Mestres do Terror e no site
becodonunca.com.br.
Foto: Divulgação

A isca, foi publicado pela primeira vez em 1922, e é um livro
de novelas. Na primeira, que dá nome ao livro, um casal dança
enquanto o homem joga galanteios na mulher, porém, ela o evita,
pois ele é casado. Vera ama Antônio, que não corresponde, enquanto
Dionísio tenta persuadi-la a amá-lo.
Isabel é uma moça vaidosa, depois que cresce, quando devia ser
apresentada à sociedade, precisa ficar em luto pela mãe, então viaja
com o pai, quando volta, passa a ir a festas com sua tia Milú.
Aos poucos vamos descobrindo o que aconteceu, as reviravoltas
da história e os motivos de Vera para querer se afastar da sociedade.
Gostei bastante da forma simples da narrativa, que se passa
rapidamente, com poucos e importantes detalhes e nos prende por
essa fluidez no texto. Uma história sobre casamento por interesse, a
isca, e amores perdidos.
A segunda novela, O homem que olha para dentro, começa com
dois homens, Sinésio e Rufo, caminhando à noite e conversando sobre
suas escolhas e sobre diversos assuntos. Um deles tenta se passar por
um simples trabalhador e chega à conclusão de que “o sofrimento da
pobreza só gera queixas e mau humor; e, colocando airosamente a sua
pérola rósea na gravata escura, deliberou ir jantar com o Rufo num
restaurante”, mas ele não entende as reclamações dos trabalhadores.
Um homem que pensa ter problemas, e caso fosse pobre isso
seria diferente, é o típico “riqueza não compra felicidade”, dita pelos
ricos. Uma história sobre o egoísmo do ser humano.
Em O laço azul, novela romântica, depois de quarenta anos o Dr.
Sérgio vai visitar seu amigo, Sr. Isidoro, enquanto o espera, lembrase de sua infância. O motivo da ida dele até ali é que quer propor
casamento entre seu filho e a filha do amigo.
O ciúme da irmã se mostra desde o início e ela pensa numa
forma terrível para desfigurar o próprio rosto, tão belo quanto o da
outra. A parte da busca pela chave do armário de remédios causa
agonia no leitor. Uma história sobre se doar, ou se afastar, para que
a outra pessoa possa ser completamente feliz.

Na última novela, O dedo do velho,
Claudino acorda com um barulho na porta,
fica com medo por estarem invadindo a sua
casa. Coisas estanhas começam a acontecer,
ele ouve uma frase com um nome. No dia
seguinte, Claudino vai em busca da pessoa.
E mais coisas estranhas acontecem, na casa
do homem, já o esperam, já sabem o seu
nome mesmo sem nunca o terem visto. E
a história apresenta algumas reviravoltas
interessantes.
Júlia Lopes de Almeida (1862-1934),
que vem sendo redescoberta nos últimos
anos. 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. Em 1977 Raquel de Queiroz foi
a primeira mulher aceita na ABL. Os livros
de Julia são incríveis e resenhei Era uma
vez... para a edição anterior da Revista
Paranhana Literário.
As duas edições fazem parte da coleção
Clássicos Essenciais, da Editora Estronho. A
isca foi lido em e-book
(https://amzn.to/3JZLjar) e em breve
estará disponível na versão física também.

RESENHAS DA MELISSA
Por Melissa Mellvee *

Conheça o conto
“Tropeço de Véspera de
Natal,”
de Esther J. Dorneles
FOTO: Divulgação
Foto: Divulgação

* Seu primeiro livro solo foi
lançado em 2021. Escreve a
coluna “Brincando de escrever”,
para o site www.artrianon.
com, a administração do @
dominiododragao, perfil do
Instagram voltado à divulgação
de literatura fantástica, e a
coluna “Resenhas da Melissa”,
para esta revista.

Eu sei, o Natal já passou, mas é incrível como essa história
transforma qualquer época do ano em Natal. Hoje nós vamos
falar sobre o incrível conto "Tropeço de Véspera de Natal," de
Esther J. Dorneles, que foi a minha última leitura de 2021.
A história é dividida em três capítulos: "Sonhos," "Família" e
"Destino." É Véspera de Natal e são 8h20 quando o primeiro capítulo
começa. Por alguma razão, Douglas estava tenso, mas não queria que
seu marido Henrique notasse isso. Eles tomaram o café da manhã e
Douglas não falou nada sobre o que estava o deixando assim.
Eles passariam o Natal na casa dos pais de Henrique, e mesmo os
sogros gostando muito de Douglas, sempre era um estresse quando
a família se juntava, principalmente por causa do Tio Marcos que
não aceitava o casal. Pelo menos, neste Natal, o Tio Marcos não iria
comemorar com eles, o que deixava Douglas mais aliviado. Mas não
era essa a preocupação que ele tinha desde que acordou.
Douglas foi até o supermercado para comprar alguns itens da
ceia e presentes, como caixas de bombons para as crianças.

"Quando dobrou a esquina entre um corredor para o hortifruti,
lá estava ela: Vanessa. Seu antigo amor de faculdade estava na frente
das uvas. Escolhendo as uvas verdes mais rechonchudas possíveis, seu
cabelo castanho estava preso em um coque meio desleixado e ela usava
o que Douglas poderia jurar serem os mesmos pijamas de quando eles
namoravam" (DORNELES, 2021).

Era essa a preocupação que Douglas carregava! Ele estava
sonhando há meses com a sua ex-namorada Vanessa e ficava se
culpando por isso. Vanessa o encheu de perguntas e ficou muito
feliz por ter encontrado ele. Douglas resolveu falar para ela sobre
o sonho e Vanessa falou algo que o deixou totalmente chocado.

— Mentira! Não, sério? — Ela ficou mais agitada do que Douglas
esperava. Ele inclusive olhou ao redor para ver quantas pessoas do
mercado estariam julgando os dois na frente das uvas. — Mas então
tu que não vai acreditar, porque eu também sonhei contigo essa noite!"
(DORNELES, 2021).

Ela contou que nos últimos meses sonhava que Douglas e ela
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estavam casados, com filhos gêmeos como
eles planejavam ter quando namoravam.

"Douglas tinha noção que seu queixo tinha
caído e que ele poderia estar aparentando estar
mais assustado do que deveria com aquilo, mas
então confessou:
— Eu ando tendo o mesmo sonho. Quase
todos os dias nos últimos meses.
Vanessa piscou para ele e depois sorriu
meigamente:
— Continuamos conectados então.
Ele sorriu de volta:
— Continuamos." (DORNELES, 2021).

Douglas acompanhou Vanessa nas
compras e eles almoçaram juntos no
restaurante do mercado. Vanessa perguntou a
Douglas se ele lembrava da cartomante que ela
tinha ido depois que o relacionamento dos dois
acabou e na hora que Douglas iria responder,
seu marido ligou para ele, perguntando
se estava tudo bem e porque ele não tinha
respondido sua última mensagem. Douglas
avisou que estava almoçando no restaurante
e Henrique disse que iria direto para a casa da
mãe. Antes que Vanessa prosseguisse sobre
a cartomante, Douglas disse que precisava ir
embora e eles se despediram.
O segundo capítulo começa com Douglas
chegando na casa dos sogros. Adivinha quem
chegou para ajudá-lo a levar as compras para
dentro de casa? O seu sogro, Paulo, e o Tio
Marcos que disse que não iria passar o Natal
com eles.

RESENHAS DA MELISSA
"— Bom te ver também, garoto. Deixa que a gente te ajuda com isso.
Vai lá pra dentro que Ivone tá louca pra te ver — Seu sogro já avançou para
ajudar com as sacolas.
— É, deixa que os homens levam as compras.
Douglas parou no meio da rua ao ouvir o comentário de Marcos, mas
sem olhar para trás." (DORNELES, 2021).

Douglas foi bem recebido pelo resto da família, mas estava
muito angustiado com aqueles sonhos e a profecia da cartomante
que ele se lembrava bem: Vanessa voltaria com algum amor do
passado. E ele tinha certeza que a profecia se referia a ele.
A tarde foi tranquila, mas ele não sabia muito bem onde deveria
ficar. O seu marido chegou e queria ficar perto do seu pai, Paulo,
que estava perto do Tio Marcos. Já era início da noite e Douglas
estava se sentindo extremamente desconfortável. Ele pensou em
ir para a cozinha e ficar conversando com as pessoas que estavam
preparando a ceia, mas resolveu ir para o jardim e ligar para Vanessa.
Vanessa o atendeu alegre, desejando um Feliz Natal. Douglas
foi direto ao ponto: ele tinha que falar algo muito sério com ela. Ele
perguntou se Vanessa achava que a cartomante se referia a eles dois
com aquela profecia. Ela riu e disse que estava grávida. Douglas
ficou muito confuso. Vanessa esclareceu que estava grávida do
Rafa, o seu noivo há alguns meses e que queria ter contado isso a
Douglas, mas não deu tempo.
Douglas ficou muito assustado com a notícia e deu um passo
para trás, tropeçando e caindo. Ele se segurou para não gritar de dor
enquanto procurava o celular que ele também havia deixado cair.
Ao invés disso, ele tocou algo peludo. Era uma gatinha! Na verdade,
uma gatinha amamentando seis gatinhos. Douglas encontrou o
celular e ligou a lanterna para enxergar melhor.
Ele mandou mensagem para Henrique o encontrar no jardim.

O marido foi correndo até lá. Começou a
chover, e eles levaram a gata e os filhotinhos
para dentro de casa.
Então o conto termina com essa
cena tão linda e natalina: eles ajudando a
gatinha, dando comida e tranquilizando os
filhotes e ela por causa dos fogos da meianoite. Todos estavam tão entretidos com
esse acontecimento que até esqueceram de
jantar. Sobre os gatinhos, Henrique falou:
"— Eu acho que quero pelo menos um.

Ao que Douglas respondeu:
— Com “pelo menos um” tu quer dizer
dois, né?"

Eu amei o conto de Natal da Esther
J. Dorneles, achei muito criativo e fofo!
Outro detalhe muito legal sobre a história
é que ela é baseada em fatos reais. Esther
escreveu isso no Epílogo, e se você quiser
ler a história completa, saiba que ela está
disponível na Loja Kindle (com uma capa
muito linda e criativa feita pela própria
autora). Você pode comprar este conto
por esse link: https://www.amazon.com.

br/Trope%C3%A7o-V%C3%A9speraNatal-Esther-Dorneles-ebook/dp/
B09NXQ3YJC e todo o dinheiro

arrecadado com as vendas será revertido na
operação da gatinha Hi, que foi resgatada
pela autora após um atropelamento.
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O jovem escritor deve
se humanizar. Aprender
a conhecer e amar as
pessoas. No processo
criador, deve haver
reciprocidade entre o
artista e o público. Este
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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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Alice Becker

Por escolhas sustentáveis
Um dia lindo, ensolarado e fresquinho, estava me
organizando para iniciar o almoço quando abro a geladeira
e sinto falta de legumes. Hoje é dia de feira! Peguei minhas
sacolas de pano e conferi os pneus da minha bicicleta.
No caminho, encontro um velho amigo caminhando, o
seu Juca! Percebo que ele está com sacolas de pano cheeeias
de frutas e pergunto se ele deixou algo para eu comprar na
feira. Ele, com um sorriso de canto, responde que deixou
um pouco para mim. Sigo meu caminho e ele segue o dele.
Chegando na feira, estacionei a minha bicicleta e vi uma
placa escrita à mão, dizendo: “frutas, verduras e legumes
sem agrotóxicos!”. Fui correndo, pois havia um grande
movimento, e comecei minhas compras. Enchi as sacolas e
peguei minha bicicleta.
Voltando para casa, refleti sobre meu pequeno passeio,
resolvi tirar uma foto das compras na feira e postei no story
do Instagram com a hashtag #sacolasustentavel. Muita gente
me perguntou onde eu tinha comprado minha sacola de
pano, então, comentei que era eu mesma que produzia!
Porém, nunca via como um empreendimento.
Refleti: uma sacola de pano, reutilizável e resistente, e
ainda ajudando o meio ambiente! Dessa forma, eu estaria
adiando o fim do mundo das outras pessoas também!
E assim, uma nova empreendedora nasceu...
Álison De Rozado Batista

Dias de chuva
Por volta de 1970, no Paraná, um garotinho de 10
anos chamado Bruno Machado, que morava em uma casa
simples, de família humilde, estava doente. Ele nunca tinha
ficado doente, uma criança antes tão saudável. Ele estava
com manchas na pele e muita febre, e os médicos não
sabiam o que poderia ser. Desamparados, Maria e Adão,
os pais de Bruno, se viam obrigados a tentar qualquer coisa.
Foi então que eles receberam uma ligação. Até hoje, Bruno
ainda não sabe o que foi dito nesse dia, mas, dois dias depois,
prontamente chegou em sua casa uma visita inesperada: sua
avó Nilce, vindo do Sul. Rapidamente, ela pergunta para
Maria onde estava seu neto. Logo ela se aproxima de Bruno
e olha para as marcas em sua pele, e fala com toda a certeza:
— Com um belo banho de espinheira santa com sal, esse
piá vai ficar melhor!
Apesar de estarem um pouco confusos com aquela
situação, os pais de Bruno fizeram o que Nilce havia dito.
Os dias se passaram, e Bruno havia se recuperado. Como
agradecimento, os pais de Bruno convidaram Nilce para
ficar morando por lá. E, desde então, ela passou a morar
com eles. Como uma pessoa que vivia em um campo no
Sul, Nilce era cheia de costumes de que Bruno não gostava

muito. Ela acreditava em todas as superstições imagináveis
e vivia implicando com o gato preto da família.
Os anos se passaram, e com a velhice Nilce estava
adoecendo. Mesmo assim, mantinha todos os seus costumes.
Bruno acabou criando intimidade com sua avó e passou a
gostar mais de suas histórias, ideias, e até achava engraçado o
seu desdém por gatos pretos. Ele se sentia acolhido com cada
“leva um casaco”, “desvira esse chinelo” etc…
Em uma noite, Bruno perguntou:
— Vó, qual o seu maior sonho?
— Meu maior sonho é saber escrever para ensinar todo
mundo a como curar as pessoas que amam! E qual o seu
sonho?
— Meu sonho é que o sonho de pessoas como você se
realizem. Tenho certeza de que o mundo seria bem melhor
assim!
Depois desse diálogo, Bruno observou todo dia como
sua avó era sábia mesmo sem ter ido à escola por nenhum
momento em sua vida.
Um dia, quando Bruno estava saindo para ir à aula, sua
avó chamou sua atenção:
— Meu neto, nunca se esqueça: quando perceber que as
nuvens estão se fechando, ou se o vento estiver meio quente,
é melhor levar um guarda-chuva!
Voltando da escola naquele dia, quando a chuva realmente
caía, recebeu a notícia de que sua querida avó havia falecido.
Bruno sentiu muito a sua perda de sua avó, sua inspiração
na vida. Nilce estava muito doente. Pela idade avançada, era
de se esperar que logo ela viria a falecer. Bruno então olhou
pela janela, observou a chuva cair, enquanto se lembrava das
últimas palavras que ouviu de sua avó, e disse:
— Se dona Nilce soubesse escrever, todos se lembrariam
de levar um guarda-chuva.
Bernardo Maurer Winck
Eu estava em casa num dia meio ameno, a temperatura
estava bem agradável, contando que aqui no Sul as temperaturas
mudam de uma hora pra outra. Estava em meu quarto na
frente do meu computador pensando sobre aulas passadas,
tanto de Geografia como de Física, talvez estudando um pouco
a matéria, não me lembro muito bem, pois faz algum tempo
desde que concluí as disciplinas de geografia e física do EAD.
Um assunto bem recorrente nessas duas aulas é o quão
ridícula é a teoria da terra plana, é uma coisa tão impossível
quanto porcos criarem asas, como um campo gravitacional
funcionaria em uma pizza? Ou melhor, a gravidade nem é real
de acordo com os teóricos da terra plana, enfim, uma coisa
tão ridícula e sem fundamento que é impossível ter paciência
suficiente para explicar para um terraplanista que ele está
errado, pois provavelmente ele não iria ser convencido. Não
contente com isso, iria tentar de todas as formas te converter
para a terra plana.
De repente, uma notificação no meu celular quebrou todo
meu raciocínio.
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Ciro Rocha

Gustavo Daniel Ranft

Descanso

Explica-se poema

Lá estava eu, apreciando a beleza do campo. Uma brisa
calma passava pelos meus cabelos, os pássaros cantavam
pequenas melodias, o sol forte me aquecia e lá estava ela,
em meio aos pés de trigo dourados. Observei atentamente
seus movimentos: com uma mão os pegava e com a outra
levava sua foice e cortava lentamente. Repetia esse mesmo
processo inúmeras vezes, incansavelmente. E sempre com
uma expressão alegre em sua face. Eu a observei fazendo
isso durante uma semana. Então comecei a pensar: “por que
ela, que tem 78 anos, continua fazendo esse tipo de trabalho
e sempre está feliz?”
Se passou um dia e lá está eu observando-a novamente,
mas não fiquei mais só olhando. Decidi perguntar a ela “por
que você não fica em casa descansando?” e ela me deu uma
resposta muito intrigante: “se eu ficar em casa descansando,
a morte vem me pegar, ela fica esperando a gente descansar
pra levar a gente”. Ela deu um sorriso e continuou em seu
trabalho.
Quando cheguei em casa e me deitei em minha cama,
pensei sobre a resposta dessa senhora. Cheguei à conclusão
de que ela fica alegre trabalhando pelo simples fato de poder
estar lá. Na maioria das vezes, idosos como ela têm vários
problemas de saúde e vivem uma vida de descanso que é
quase uma prisão.
Eu pensei que ela estava desperdiçando seu tempo
trabalhando, mas na verdade o errado era eu, pois não
consegui entender que ela estava aproveitando ao máximo
cada dia. Naquele momento, com a lua brilhando, suspirei e
pensei: “Jamais devo julgar o modo de viver de alguém, pois
cada ser tem seu modo único de viver a vida!”.
Franciele Luiza Puhl
Qualidade de vida e relação com o trabalho
Estávamos minha turma e eu na sala de aula durante a
aula de História, mais especificamente quando a professora
explicava sobre a Revolução Industrial. Estava quente, o ar
condicionado estava quebrado e não tínhamos ventilador na
nossa sala e, mesmo com as janelas abertas e com um vento
fresco lá fora, como aquele que sentimos quando estamos na
beira da praia, continuava um inferno.
Quando a professora começou a falar que os trabalhadores
trabalhavam cerca de 18 horas por dia pensei: “hoje em dia
nossos pais trabalham cerca de 8 horas por dia e já nos
vemos pouco, imagina com pais trabalhando 18 horas por
dia? Como que eles faziam para ver os filhos, cuidar da casa,
dormir o suficiente? Como era a vida dessas pessoas?”
Tudo isso eu queria saber, e estava com a cabeça tão longe
pensando nisso e com o que poderia ser, que não percebi
que o sinal havia tocado.

Gostaria de começar dizendo que eu acho um ultraje
explicar um poema. Ele fala por si só. Explicar é admitir
fracasso: é admitir que o poeta não conseguiu passar a
mensagem que queria. Mas, se a senhora pede, eu faço.
Foi dito à minha turma — 1º ano B — que o trabalho final
de português continha duas partes: a primeira era escrever
um poema, a segunda era explicá-lo. Espero que a senhora
tenha gostado da primeira parte, enviei por PDF semana
passada para o seu e-mail. Estou precisando de nota. Tirei
5 na prova. Passei a semana esperando a nota do poema.
Até que perguntei pro Juninho (meu amigo do 1º ano A),
e ele disse que a senhora está esperando nós escrevermos
a explicação, para dividir as notas por 2, somá-las e então
repassá-las para a turma. Fiquei desapontado. Mas cá estou
eu. Sem mais delongas, peço-lhe que leia com carinho.
“Olho para o céu, molho o rosto, lembro do passado.”
Esse é o primeiro verso do meu poema. Na verdade, não
estava chovendo no dia em que o escrevi, mas eu não podia
me dar ao luxo de esperar a chuva, afinal, a senhora deu um
prazo apertado. Acho a chuva poética, por isso a usei. Usei
também a ideia de “lembrar do passado” para estabelecer
ao leitor, logo de início, que eu estou contando uma história
que me ocorreu.
“Meus pés tocam as poças, meu reflexo na água me encara.”
Não há problema nenhum em mentir no ato de escrever.
Existe todo um gênero de histórias que não passam de
mentiras: a ficção. Eu sei disso, e por isso meu poema é
todo inventado. Não há nada de interessante a se dizer
sobre meu passado e sobre minha vida. Portanto, minto.
Esse segundo verso, eu escrevi para dar tempo de inventar
algo que ocorreu no meu passado, pois disse que estava me
lembrando dele anteriormente.
“Você se lembra do nosso tratado?
do que prometemos para o mar?”
“Tratado” rima com “passado”. “Encara” rima com “para”.
Não sou muito bom com rimas, mas, como o conteúdo da
aula de português desse trimestre eram rimas e métricas,
achei que fosse necessário utilizá-las. Falei sobre o mar para
continuar utilizando imagens aquáticas. Quatro versos por
estrofe, como a senhora ensinou.
“Conversamos por horas naquela noite.
Eu ficava olhando para sua boca
E fingia prestar atenção.”
Tive de fugir da métrica para expressar um sentimento.
Não consigo fazer o amor ou algo assim caber dentro da
estrutura que aprendi na sala de aula. Peço desculpas.
“ — Você está ouvindo?
Você me perguntou certo momento.
Eu estava fazendo algo mais importante:
Estava sentindo.”
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Estou mentindo. Nada disso jamais aconteceu. Nunca
tive longas conversas noturnas com alguém. Gostaria. Mas
não há problema, certo? Ficção é mentir. E o eu-lírico é o
mentiroso. E, mesmo não sendo verdade, eu senti algo bom
enquanto escrevia.
“Então ficamos em silêncio,
Nós temos tudo que queremos.
A inutilidade das palavras
Não mais nos abala.”
Não consigo evitar um sorriso lendo essa estrofe. De
certa forma, me causa inveja: imaginar casais tão felizes. Mas
também sinto algo a mais: esperança. Eu ando tão sozinho,
professora. Você me entende? Há algo agridoce de que eu
gosto muito no romance.
Existe um motivo para os filmes sempre deixarem um
espaço para o amor, independentemente do gênero da
história que está sendo contada.
Digamos que haja uma guerra. E nessa guerra há um
grupo de soldados. E esses soldados sabem que a qualquer
momento uma bomba pode explodir perto deles. Não seria
útil se dois desses soldados dessem as mãos? Se um corresse
a ponta dos dedos no braço de outro? Sussurra-se algo,
talvez. Não seria útil? Uma flor crescendo no deserto sem
água.
Pois há dias que eu sou deserto.
“Você: deitado eu meu colo.
Você foi o primeiro a sentir a chuva.
Logo começaram os raios,
A água ficou turva.
O mar atrai eletricidade,
Tivemos que sair correndo.
Na confusão, cada um foi para um lado.
Quando cheguei na cidade,
não consegui te encontrar.”

somos, precisamos apenas de apoio.
Antigamente, pessoas com doenças mentais eram tratadas
como loucas e, por esse motivo, sem ter um tratamento
adequado, tinham sua vida com menor tempo do que muitas
outras. Conheço pessoas assim e hoje sei como é passar por
isso e o quão mal elas devem se sentir por isso, só queria estar
lá para poder dar um abraço e confortá-las.
Se todas as pessoas aceitassem como são, e não julgassem
umas às outras por essas serem diferentes, o mundo não
teria tantas brigas, pois todo muito teria empatia uns com
os outros. Conheço muitos programas que trabalham com a
saúde mental das pessoas, porém, o julgamento das pessoas
atrapalha muito nessa mudança mental.
Expressando isso no sentido científico, o cérebro
comanda todo nosso corpo. Se nosso cérebro não está bem,
nenhuma tarefa que formos exercer será bem executada, ou
seja, nada do que fizermos, até mesmo coisas do dia a dia
ou trabalho, não serão bem executadas, ou pelo menos não
terão toda a capacidade que temos para exercê-las.
A melhor opção para adiar o mundo é uma saúde
mental gratuita e de qualidade. Isso ajudaria as pessoas a
acharem isso relevante. Outra coisa maravilhosa e que nos
ajuda muito são os pets que, mesmo sem falar, expressam
muito carinho e fazem com que nós nos sintamos amados,
eles são os anjinhos enviados por Deus. Os pets nos fazer
crescer dia a dia, pois expressam apenas com um olhar o que
não conseguimos expressar em mil palavras.

Finalizo o poema de modo infeliz, trágico. Foi necessário.
Não estou em condições de escrever algo feliz hoje. Eu disse
que era tudo mentira, e era mesmo. Mas a ficção sempre é
um pouco autobiográfica. É impossível fazer arte sem dar
um pouco de si mesmo ao texto. E o que tenho a dar no
momento é a tragédia.
“Olho para o céu. Molho o rosto com minhas lágrimas.
Lembro do passado.”
Esse foi o último verso. Não sinto pena do casal que
amou e se perdeu na praia, mas desejo o melhor a eles.
Aguardo a nota do trabalho, professora.

Perguntaram-lhe certa vez o que gostaria de ser quando
crescesse. Maria, tendo apenas 14 anos, respondeu que
queria ser médica para fazer a diferença no mundo. Sua
rotina era pacata, resumia-se na ida à escola e reuniões com
as amigas.
Em uma terça qualquer, vestiu sua calça jeans desbotada
e sua regata preta, pegou suas coisas e entrou na van rumo ao
colégio. Maria era uma boa aluna, possuía notas exemplares,
amigas fiéis e a admiração dos mais severos professores.
Sentia que aquele dia em específico seria diferente: um
pressentimento inquietava sua mente, talvez todo esse
alarde tenha surgido em função da apresentação de trabalho
marcada para aquela tarde.
Como de costume, a apresentação da aluna sobre assédio
sexual foi aplaudida e bem avaliada pelo professor substituto
de História. A garota gostava daquele professor, sentia que
ele entendia os desejos de sua turma, gracejava e brincava
com todos os alunos,
principalmente com as meninas. Ao bater dos sinos,
sorrateiramente arrumou seus materiais coloridos e
brilhantes e andou em direção à porta da sala de aula,
entretanto, foi

Jênifer Von Mühlen

A mentalidade no dia a dia
A nossa saúde mental tem grande importância no dia a
dia, se não estamos bem com nós mesmos não conseguimos
nada. A única coisa que pode nos ajudar é o apoio e um bom
tratamento sem julgamentos todos os dias por ser como

Júlia Hadassa Zucco

Uma breve crônica sobre a rotina
de uma garota qualquer
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chamada de súbito por seu professor. O homem
encostou-se em sua mesa e colocou sua
mão direita sobre o ombro de Maria, dizendo que o
trabalho da garota merecia grande reconhecimento, já que a
mesma era um exemplo para a turma. De imediato, um grande
sorriso atravessou o inocente e angelical rosto da adolescente.
A mão do homem escorregou até sua cintura, apertando-a
de leve ao mesmo tempo em que acariciava as rosadas maçãs
do rosto de Maria, que permaneceu paralisada, porém sem
qualquer vestígio de sorriso em sua face.
“Por que eu?”, “Será por causa da minha regata decotada?”,
“E se ele contar para alguém?”, foram algumas das perguntas
que continuaram a perturbar a garotinha após o ocorrido.
Com apenas 14 anos, a criança se culpou pelo fatídico dia, e
então, decidiu permanecer calada, temendo que as pessoas,
incluindo suas queridas amigas, a julgassem.
Sua vida não mudou tragicamente, ia à escola todos os
dias, dessa vez prestando atenção em todas as piadinhas e
comentários que recebia pela sua calça apertada, pelos seus
braços à mostra e pelas alças do sutiã aparecendo. Passou a odiar
aquele ambiente. Mal sabia ela que existiam e continuariam a
surgir outras Marias ao redor do mundo inteiro.
Não permita que outra Maria seja ferida, denuncie.
Laiane Hogermeyer

Cansaço
Estive cansada. Ainda estou cansada. Mas hoje verei uma
amiga que há tanto tempo não vejo, será que ela se lembra
de mim? Ou eu que não a lembro? A ansiedade já arruma
suas malas comigo, “não esqueça sua máscara”, eu pensei.
Pego uma roupa bonita, coloco e tiro uma foto. Apago.
Lembro que comprei essa peça num momento de tédio, em
um fast fashion famoso da internet, justo eu, aquela que
prega pelos cuidados ao meio ambiente. Pego um sapato e
lembro que a marca tem trabalho escravo por trás. De novo,
garota? A maquiagem que faz testes em animais, o perfume
com ingredientes tóxicos, tudo isso pesa. E me cansa. O que
posso fazer? Jogar fora não é opção. Acúmulo de lixo.
Saio de casa com a mente carregada, mas estou indo ver
minha amiga e, após longos anos de confinamento, vou com
um sorriso no rosto, mesmo coberto pela máscara. No meio
do caminho eu penso em dar meia volta, “como vamos sair
com tantas pessoas morrendo?”, e naquele instante recebo
uma mensagem dela, avisando que chegou no local marcado.
Foi divertido, todavia, é amedrontador estar fora do
habitat natural, da proteção de quatro paredes conhecidas,
o cheiro de café clássico, as lambidas do cachorro. Preciso
tomar banho, mas e o gasto? Pare de se culpar, o agronegócio
é o culpado. Não fui. Estou cansada de dizer para os outros
não se culparem por coisas que não estão a seu alcance,
preciso seguir meus próprios conselhos.
Essa gripe mundial me cansa, me deixa vazia, fraca, com
vontade de apenas desligar. Queria um planeta terra melhor,
com políticos sinceros, indústrias preocupadas, pessoas

responsáveis. Será tudo isso culpa minha? Abro o Instagram
e compartilho uma foto sobre saúde mental na quarentena,
para que os outros leiam. Talvez eu devesse ler.
Esqueci de dizer que minha amiga me reconheceu, disse
que eu estava com um semblante... cansado. Aposto que era
a embriaguez do momento.

Luciéle Cristini Corrêa

Para adiar o fim do mundo
você poderia...
Elogiar. Sempre achei essa uma das maneiras mais simples
de fazer alguém se sentir melhor. Às vezes, apenas um elogio
sincero e singelo basta para melhorar o dia de uma pessoa.
Elogiar o amigo que está triste, pois não tirou a nota almejada
naquela prova da matéria de que tanto gosta, dizendo que,
mesmo assim, está excelente, e que ele é muito inteligente.
Elogiar uma moça que está experimentando uma camiseta
e se sente insegura em relação àquele estilo, dizendo que
aquela cor ficou ótima nela. Elogiar um velhinho que está se
lamentando ao rememorar seus tempos de juventude, quando
conseguia caminhar muito mais, dizendo para o velhinho não
se martirizar, pois ele está ótimo e muito vigoroso.
Certa vez, eu estava parada em pé numa calçada ao
lado de um bazar, segurando nervosamente meu celular
na mão, com minha mochila jogada por cima de um dos
ombros. Eu iria em breve encontrar um amigo meu, então
estava concentrada olhando para a tela do meu celular para
ficar ciente de onde ele estava. Devo admitir também que,
no fundo, eu me encontrava um pouco preocupada em
relação à minha aparência, já que eu tinha ido de bicicleta
e sei que estava um pouco vermelha, suada e um tantinho
descabelada. De repente, passou caminhando por mim uma
senhora que falou por cima do ombro: “Que cabelo lindo!”,
dando um grande sorriso. No mesmo instante, tirei os olhos
do celular e falei ligeiramente, “Obrigada”, retribuindo o
sorriso da gentil senhorinha. Depois daquilo, meu coração
se encheu de alegria, e minha preocupação com a minha
aparência naquele momento evaporou como a água de uma
chaleira em ebulição.
Esse acontecimento é o que me fez ficar reflexiva sobre
o ato de elogiar. Eu não conhecia aquela senhorinha, e
ela também não me conhecia, provavelmente ela nunca
vai saber da diferença que fez naquele dia para mim e no
modo como eu me sentia. Meu coração fica quentinho de
lembrar desse fato, ocorrido já há algum tempo, e me faz
querer elogiar mais as pessoas de que eu gosto, e as que
não conheço também. Acho que todo mundo está sempre
tão ocupado e preocupado com alguma coisa, que esquece
de pelo menos tentar melhorar o dia de alguém. E não me
refiro a grandes feitos, pois algo simples como um elogio já
basta. Elogios são palavras, e palavras são poder, poder que
todos nós possuímos. E é maravilhoso usá-lo.
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Crônica
Nossas vidas são curtas para desperdiçarmos o tempo
precioso, devemos viver cada segundo com a maior
intensidade. Aproveitando os momentos felizes e sempre se
aperfeiçoando, tornando-se uma pessoa mais honrosa.
Hoje em dia vejo muitas pessoas desanimadas com a
vida, indo do trabalho para casa, assim todos os dias. Essas
pessoas não estão aproveitando a sua vida, elas devem viver
com mais emoção.
Isso é possível? Sim, mesmo que todos os dias sejam
parecidos, o que mostra que você está vivendo intensamente
é fazer as tarefas com a maior motivação e felicidade no que
faz. Há pessoas muito mais felizes aquelas que mostram que
estão vivendo intensamente como, dançar, cantar, amar,
brincar.
Nesse momento que estamos em pandemia,
muitas pessoas assim como eu, não conseguimos viver
intensamente, pois são muitas notícias ruins, novos meios
de trabalho, novo formato de estudos, não podendo sair de
casa, tudo isso nos desmotivou. Com esses acontecimentos
as coisas boas, como a solidariedade e respeito das pessoas
tentarem se ajudar, mas temos muito a aprender ainda.
Ainda há muitas descriminalizações na nossa sociedade,
por exemplo: preconceito pela cor, etnia e muito mais.
Eu desejo um mundo onde isso não exista, mas para
começar isso devemos aprender desde crianças.

Otávio Madail Borges
CRÔNICA (História Fictícia)
Não me lembro de ter visto meu pai chorar durante o
funeral de minha mãe ou em qualquer outro momento
durante seus últimos dias. Ele parecia ser o encarregado de
consolar todos os outros. Mas, uma noite depois do enterro,
vi meu pai chorar na frente de nossa velha geladeira,
enquanto olhava tudo o que mamãe colocara lá. A geladeira
estava cheia de lembranças da vida de minha mãe.
Quando meus pais se casaram, eles compraram a
geladeira de segunda mão. Minha mãe encarregou-se de
pintá-la de uma estranha cor amarela que nunca vi em
nenhuma outra geladeira. (Ela também acabou pintando
o chão, alguns dos outros móveis e um vestido novo.) Mas
na verdade vimos a estranha cor amarela apenas quando a
geladeira quebrou, teve que ter uma nova peça e a mamãe
tirou tudo dela.
Sua cor estava escondida porque minha mãe o cobria
com todo tipo de coisa: um bom cartum de jornal, um
ditado conhecido, uma foto de meu pai, escrituras a serem
memorizadas, a passagem da lavanderia, um anúncio de
algum produto, um carta a ser respondida, uma receita, a
lista de compras, a lista telefônica da ala e até mesmo nossos

boletins. À medida que envelhecemos, ela colocou listas de
tarefas semanais, horários e mensagens para a família. Não
tínhamos quadro-negro ou quadro de avisos, então nossos
pais também colocaram gravuras do evangelho na geladeira.
Em fevereiro, minha mãe colocaria um grande coração
com todos os nossos nomes escritos nele; em março, a foto
de seu casamento e uma lista de algumas coisas que ela
gostaria de presente de aniversário. Ela dedicou junho ao
papai porque era o mês de seu aniversário - ela fez o mesmo
no mês de nascimento de cada um de nós. Em setembro, a
bandeira mexicana foi exibida. Em novembro, quando meus
pais se lembraram de seus ancestrais, mamãe colocou fotos
de entes queridos, proporcionando uma abertura para falar
sobre eles. Em dezembro, ela exibiu um pequeno presépio
que confeccionou com tecido.
Cada vez que um de nós saía em missão, mamãe colocava
uma foto do missionário na geladeira e não a retirava
até o nosso retorno. Quando o único irmão da mamãe
morreu, ela exibiu na geladeira uma foto dos dois juntos
e nunca a tirou. Ela nunca mencionou isso, mas ao vê-la
contemplando profundamente aquela foto, nós sabíamos o
quanto seu irmão significava para ela.
Juntos, a geladeira e minha mãe uniram a família!!
Hoje em minha própria casa há uma geladeira que,
embora nova e não de uma cor amarela estranha, está
aprendendo o dever de unir e ensinar a família. A foto antiga
do casamento dos meus pais, outra da minha tia e a arte
sem forma feita pelos meus filhos estão pendurados lá. E
quando vejo esses objetos, penso em minha mãe e agradeço
por me ensinar a entender como uma geladeira pode nutrir
de outras maneiras do que apenas manter a comida fria.
Ramon Silveira
Começo meu dia como todos os outros, levanto da cama
lavo meu rosto tomo café escovo os dentes e vou trabalhar,
trabalho em uma transportadora, viajo para várias cidades
para fazer entregas, e no caminho do serviço penso comigo:
como adiar o fim do mundo?
Enquanto ando, olho para os lados e vejo lixos, árvores
cortadas e um cheiro horrível de cigarro... Será que tem
como adiar o fim do mundo? Quando chego no serviço,
entro no caminhão e vou fazer entregas, no caminho paro
em uma sinaleira e vejo índios que saíram da selva, de
matas, e vieram para a selva de pedras, é possível ver eles
lutando para manter sua identidade, morando embaixo
das pontes, em barracas improvisadas, e vendendo cestos
artesanais muito bem-feitos para ter o que comer, mas
muitas pessoas simplesmente passam reto ou desprezam
essas pessoas, que carregam a cultura brasileira consigo,
uma cena lamentável. Em meus pensamentos, questiono
se é possível fazer as pessoas notarem esses seres humanos,
que lutam pela sobrevivência e por seus direitos, mas no fim
de tudo acabam sendo invisíveis para muita gente.
Entregamos nosso primeiro serviço; No caminho para a
segunda entrega, vejo cachorros abandonados, procurando
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o que comer em lixos espalhados pelo chão... É dura a vida,
até para os animais, que sofrem por conta das pessoas.
No caminho da terceira entrega, entro nos meus
pensamentos novamente, penso no motivo disso tudo
acontecer, e chego à conclusão de que nós, humanos, somos
culpados de tudo isso, o mundo está doente e nós somos a
doença. A solução definitiva para não haver fim do mundo
seria que humanos não existissem....
Samuel Vinícius da Luz

Mudança de rotina
Acordar, assistir a aula online, lavar a louça, estender as
roupas, varrer, jogar no celular, fazer os temas e ir dormir
tarde. Já faz bastante tempo que a minha rotina é essa, bem
empolgante, não é?
Isso começou na pandemia, além de não ver mais os meus
amigos pessoalmente, tive que parar a natação, para reduzir
as chances de contaminar a mim e por consequência alguém
da minha família, porém em algum momento eu comecei a
correr. Em um dia que meus pais me convidaram, não tinha
nada para fazer então pensei: “Por que não?” – então, fui
correr com eles. Não esperei que ia gostar tanto, quase todo
dia, com exceção dos fins de semana, eu pegava os fones e saía
para correr.
Corri tanto que um tênis ficou completamente gasto, e toda
vez que eu tentava correr de novo, um pé ficava dolorido. Então,
até que conseguisse um novo, eu não poderia mais fazer isso.
No começo eu pensei: “Okay, assim que ele chegar eu volto.”
Mas não deu. Além de ter acumulado vários temas,
quando tu não consegue mais fazer algum exercício que tu
gosta, acaba surgindo um desânimo. Tem sempre aquela
desculpa “Amanhã eu começo!” ou “Agora já não dá tempo.” e
o mais comum “Eu estou muito ocupado agora.” – e no fim tu
acaba nunca começando.
Porém, eu finalmente tive uma oportunidade. Agora que
já tomei as duas doses (se vacinem, é importante), e esse bloco
de matérias está acabando, eu refiz o contrato na academia e
amanhã à noite, eu vou finalmente voltar. Também aproveitei
após voltar para casa, coloquei o meu tênis de corrida, tirei
meu fone do carregador e saí.
Mesmo percorrendo apenas metade do que eu fazia
antes, até porque da última vez que eu tentei voltar com tudo
eu fiquei com as pernas doendo por uma semana, foi um
sentimento muito bom, voltar a fazer uma coisa que eu gosto
e saber que no dia seguinte poderei fazer o mesmo com outra
atividade, é ótimo.
Se quiser um conselho - isso não vale apenas para
atividades físicas - mas se você
não pratica nenhuma, deveria, faz um bem enorme, para
qualquer outra coisa que você gosta, não pare! Mesmo que
não pareça, você sempre tem algum tempo e caso pare vai
ser ainda mais difícil voltar. O bem que as coisas que gosta te
causam, não tem preço, por isso
aproveite elas ao máximo.

Thauany de Castro dos Santos

O grito
No último fim de semana, eu estava em um acampamento
com alguns amigos. Já era final de tarde quando estávamos
reunidos, assistindo ao sol se pondo no horizonte, e de
repente ouvimos um grito vindo dos chalés próximos às
árvores. Nos entreolhamos, o silêncio pairou e novamente
o grito foi ouvido.
— O grito veio de um dos chalés, mas estamos todos
aqui. Quem gritou? —, perguntou o mais velho do grupo,
com um olhar aflito.
— Heloísa não está aqui, pode ter sido ela. Vamos até lá
—. respondi.
No mesmo instante, um celular tocou: era Heloísa do
outro lado da linha.
— Por favor, venham me ajudar, ele está aqui, ele está
aqui! Socorro! — Dito isto, desligou.
Todos entramos em desespero; algo grave havia
acontecido para tal desespero demonstrado por ela.
Corremos por entre as árvores até o chalé. Ao chegarmos,
nos deparamos com Heloísa em cima de sua cama,
apavorada.
— Meu Deus, o que houve? – perguntei.
Ela apenas apontou para uns dois metros à sua frente,
em direção a um anfíbio de cor esverdeada. Era um sapo:
ele havia sido o causador de todo aquele alvoroço.

Treyci Gabrielle da Rosa

Um novo dia ou 24 horas, 1440
minutos e 86400 segundos?
São 6 horas da manhã de mais um dia que se inicia,
esqueço o modo sonequinha do despertador e pulo da cama.
Como para tudo na vida existem regras, aqui em casa não
é diferente para usar o banheiro. Minha mãe é a primeira,
enquanto isso arrumo minha cama e troco de roupa. Logo
chega minha vez. Enquanto escovo os dentes, cuido para
não desperdiçar água e penso em tudo que tenho que dar
conta no dia. Saio do banheiro, olho no relógio são 06h10,
está na hora de acordar meu irmão enquanto minha mãe
prepara o café.
Ligo o computador e vejo o menino no banheiro, já
se arrumando para o colégio. No meio das atividades de
Biologia, escuto a mãe brigando com o Gabriel para ele
se agasalhar bem. Busco minha xícara de café e volto pra
frente da telinha para não perder tempo, pois a manhã
passa voando. Ouço novamente a Dona Lisandra falando
alto para o meu irmão:
- Toma logo esse café, senão você vai perder a carona
para a escola!
São 06h40. Está na hora de fazer minha caminhada e
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levar o Biel até o ponto da carona. Desligo o computador
para não gastar luz, que graças ao presidente e sua falta de
planejamento está mais cara.
Na volta, vejo seu Cláudio cuidando das árvores no
seu quintal, para garantir sombra e ar puro para os dias
quentes que estão por vir. Chego em casa e minha mãe já
está reaproveitando a borra do café como adubo para as
plantinhas. Vou até a máquina de lavar e reaproveito a água
para limpar a área e a casinha dos cachorros.
Ligo o computador novamente e termino as tarefas
planejadas para o dia. Já são 09h30, está na hora da aula
online. Fico empolgada com as explicações dos professores.
Olho para o canto da tela, são 10h30. A aula se encerra e eu
começo a me arrumar para ir trabalhar à tarde. Escuto os
passos do meu irmão se aproximando.
São 11h40. O menino chega eufórico contando as
novidades da escola. Sentamos para almoçar, sempre
lembrando que devemos evitar o desperdício de alimentos.
São 12h45, chego na escola e as crianças vêm me receber
com sorrisos sinceros. Meço a temperatura delas. Fecho o
portão às 13h15 e vou para a secretaria realizar as atividades
que foram pedidas.
Escuto os alunos descendo para o pátio, são 14h30, está
na hora de ajudar a cuidar deles. Maria Clara vem ao meu
encontro e pergunta onde deve jogar o plástico. Sinalizo
para ela a lixeira vermelha.
Me sinto tão bem trabalhando lá, que a tarde passa num
piscar de olhos. Chego cansada em casa por volta das 18h,
mas consciente de que fiz minha parte para adiar o fim do
mundo.
Está na hora de relaxar, fazer um lanche, tomar um chá
e ir para a cama. Amanhã é um novo dia ou 24 horas, 1440
minutos e 86400 segundos?
É uma nova oportunidade de salvar o mundo.

Yuri Henrique Lima Schoenardie
Lá estava eu, andando pelas ruas do meu bairro indo em
direção ao minimercado que havia ali perto, estava distraído
quando percebi que uma pessoa que estava comendo uma
barra de chocolate jogou a embalagem no chão mesmo
havendo uma lixeira do outro lado da rua.
“Que cara mal educado” pensei “nem pra ir pro outro
lado da rua colocar o lixo na lixeira”. Peguei a embalagem e
coloquei no devido lugar e fui para o mercado.
Após fazer as compras, no caminho de volta comecei a
notar como havia lixo espalhado por todo lugar desde as
calçadas até no meio da rua, principalmente embalagens/
sacolas plásticas e papéis, “isso sempre esteve aqui
estampado na minha cara mas eu nunca dei atenção, como
isso é possível?” pensei.
Aquilo foi no inverno de 2019 e eu voltei segurando
sacolas plásticas naquele dia, hoje, em 2021, eu sempre
uso sacolas reutilizáveis e inclusive descobri que passa

caminhão de reciclagem aqui no meu bairro, então todos
os itens de plástico e papel e até metal eu separo para a
reciclagem levar.
Desde aquele dia eu percebo como temos que ter
um cuidado especial com o meio ambiente pois a Terra
é só uma, se não cuidarmos dela vão haver graves
consequências no modo de ser e viver. Segundo pesquisas
já estamos no “fim do mundo”, mas não são muitas pessoas
que ligam para isso, eu quero uma terra saudável, mas se
continuarmos descartando lixo de forma incorreta não
será isso que teremos.
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