EDITORIAL

Quem muito lê, muito vê
Quem muito vê, faz coisas
surpreendentes
Tacaram fogo na biblioteca de Alexandria! Por quê? Talvez porque
não sabiam, ou tinham preguiça, de ler; quem sabe foi só para deixar o
mundo mais feio mesmo. Conjecturas e brincadeiras a parte, a realidade
é que as fontes históricas não dão conta de nos revelar a real motivação
da destruição deste espaço que foi um centro de pesquisa e maior
acervo da história e ciência antiga com uma vasta coleção de livros,
constituída por exemplares das mais diferentes línguas e culturas.
Queimar, ou proibir, fontes de conhecimento e expressões artísticas
sempre se fez, e ainda se faz, presente em diversos contextos históricos
ao redor do mundo. Quem não conhece a história recente do Brasil
em que era proibido tanto a publicação quanto a circulação de livros?
Cerca de 140 livros de autores brasileiros foram oficialmente vetados
pelo Estado durante o período da Ditadura Militar, isso sem mencionar
as obras de estrangeiros e as músicas. (e ainda tem uma pá de gente
defendendo a volta deste regime. “é pena eu não ter nascido burro; não
sofreria tanto”. Valei-me, Raulzito!).
Agora, nesse tempo moderno, em que não vivemos mais em um
Brasil colorido e sim em um país verde e amarelo. Da nova e limpa
política. Da moral e dos bons costumes que brotam do ventre das
famílias compostas por cidadãos de bem, pensou-se em aumentar a
taxa sobre o preço de livros porque eles não são artigo de consumo da
parcela mais pobre da população.
Tem como uma país que pensa assim ser sério? Mas é claro que sim!
Sabe por que, adorado e rebelde leitor da Paranhana? Porque hoje as
informações são acessíveis e arte não pode ser presa por amarras. Prova
disso é esta revista que tu tens na tela do teu celular, notebook, tablet ou
computador.
O conhecimento, a literatura e a arte pertencem ao povo e não a uma
classe social específica.
A arte resiste! A arte é resistência e continuará inspirando
transformações de realidades socioculturais ao redor do mundo.
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PARA SEMPRE

Rubem Fonseca

Em seu primeiro plantão policial, em dezembro de 1952,
Rubem Fonseca registrou as seguintes ocorrências: ferimento
por arma de fogo, atropelamento, furto, choque de veículos
com morte e agressão a faca. Com 27 anos, começou a
testemunhar o submundo do crime e a selvageria humana,
o que serviram de inspiração para sua obra. Em 1958, foi
exonerado da polícia e se dedicou integralmente à literatura.
Seu estilo cru, revelado na narrativa de contos, crônicas e
romances ganhou o apelido de “realismo feroz”. Seus bandidos
são amorais e cruéis. Seus heróis não são nada melhores.
FOTO: Arquivo

Estreou na literatura com “Os Prisioneiros”, em 1963. Seu
livro, “Feliz Ano Novo”, onde estão os devastadores contos,
foi publicado em 1975, mas foi recolhido pela censura do
regime militar. A obra só foi liberada em 1989, depois de
longa batalha judicial. Entre as premiações ao longo da
carreira estão o prêmio Coruja de Ouro, pelo roteiro de
“Relatório de um Homem Casado”. O prêmio Kikito, do
festival de Gramado, pelo roteiro de “Stelinha”. O Prêmio da
Associação Paulista de Críticos de Arte, pelo roteiro de “A
Grande Arte”. O Prêmio Jabuti e o Prêmio Camões. Nasceu
em Juiz de Fora, Minas Gerais, no dia 11 de maio de 1925 e
nos deixou no dia 15 de abril de 2020, aos 94 anos.
FOTO: Arquivo
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Literatura
com Arganazes

FOTO: DIVULGAÇÃO

Há cerca de sete anos, um grupo de pessoas reuniu-se na casa do escritor Henrique Schneider, em Novo
Hamburgo/RS, com o intuito de debater a respeito de algum texto em comum, que poderia ser romance, novela,
conto ou poesia e ampliar os entendimentos dessas leituras e seus diálogos com a realidade. Ao lado disso, foi se
desenvolvendo uma profunda e carinhosa amizade entre todos, com respeito mútuo as eventuais diferenças. A
única característica obrigatória para integrar o grupo era ser uma pessoa apaixonada pela leitura. De resto, não
havia perfil específico. O grupo, hoje, tem gente na faixa dos trinta aos setenta anos, com as mais diversas histórias
de vida, ideias e profissões. Todos os integrantes concordam que essa diversidade é uma das maiores riquezas,
garantindo a efetiva multiplicação na compreensão de leituras.
FOTO: DIVULGAÇÃO

E passados sete anos, o grupo tem se reunido
mensalmente na segunda quarta-feira do mês, quase
sempre na casa do Henrique Schneider, o anfitrião oficial,
mas também ocorrem encontros na casa de outros membros
do grupo. Nesses momentos são debatidas as leituras
feitas no decorrer do mês, referente a livros escolhido em
acordo pelos participantes. Há ocasiões em que o debate
sobre determinado livro é realizado com a presença do
autor ou da autora. Também há vezes em que realizam
saraus, com música e literatura. Antes da pandemia, os
encontros e os debates eram presenciais, entre a cozinha
e a sala. Combinações, lembretes e recados até podiam
ser feitos através do grupo de WhatsApp, mas o debate
era sempre presencial. “E a ´obrigatoriedade presencial´
do debate tem muito a ver com o fortalecimento de
nossas amizades. Primeiro, porque é uma conversa ´olho
no olho´. Segundo, porque o debate se enriquece muito
dessa forma. E terceiro, porque os encontros são sempre
uma festa entre nós: todo mundo traz algo para comer
ou beber, trocamos receitas e risadas, contamos piadas,
conversamos sobre uma enormidade de assuntos. Depois
de um tempo, ao redor da mesa, passamos para a sala e aí
é a hora do debate”, revela o anfitrião oficial. No entanto,
com o surgimento da pandemia, os encontros se tornaram
virtuais, apenas para conversar e saber como todos estão,
e assim seguirão, enquanto não for possível retornar aos
abraços e encontros presenciais.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Uma passagem curiosa e divertida
se deve ao nome do grupo; Arganazes.
Surgiu de uma brincadeira em razão
de um conto publicado pelo escritor, e
anfitrião oficial, Henrique Schneider –
cujo título é “Arganazes” – sobre uma
mulher que conquistara o respeito das
pessoas usando a palavra “arganazes” nas
conversas e ocasiões mais diversas. Como
ninguém sabia o que significava o termo,
ela ganhou a fama de ser uma pessoa
muito sábia, instruída...
A partir dessa história, nos debates do
grupo, eles começaram também a brincar
com os diversos sentidos que poderiam
dar à palavra. Daí a se intitularem de
“arganazes” foi um passo.
* Leia no box ao lado o conto que deu
início aos debates que originou o nome do
grupo

FOTO: DIVULGAÇÃO

ARGANAZES
Adélia escutou uma frase, num discurso bíblico,
que dizia que os montes dão abrigo às cabras e os
rochedos abrigam os arganazes – e impactou.
Não pela frase como um todo, mas pela beleza da
palavra em si.
Arganazes!
A força inteira daquela palavra, a sonoridade
maiúscula, a amplidão inexata das suas sílabas, o
poder que parecia dela exalar, o tremor que sentiu
ao escutá-la pela primeira vez. Nem era preciso
saber o seu significado para saber o quanto ela
valia: palavra assim tão importante não podia estar
destinada a ter apenas um significado, mas muitos.
E palavra assim tão forte foi feita para ser usada,
pensou Adélia.
E começou a utilizá-la quando bem achasse
que era necessária. Numa discussão com o marido,
quando ele lhe perguntou por que desconfiava
dos horários em que andava chegando em casa,
Adélia respondeu que tinha lá os seus arganazes –
e ganhou a discussão, porque o marido, sepultado
sob o peso daquela nova ignorância, não soube o
que responder.
Quando o merceeiro quis encrencar para
devolver o dinheiro de uma lata de ervilhas que
estavam estragadas, Adélia precisou dizer que ia
botar a força de seus arganazes por cima dele. O
homem ainda disfarçou um pouco, mas pouco
depois trazia à cliente uma nova lata de ervilhas.
Tudo por causa dos arganazes, soube ela, satisfeita.
E quando a coordenadora de disciplina da
escola de seu filho lhe chamou para falar do mau
comportamento do garoto, Adélia retrucou que
aquilo não era nada mais do que umas arganazes de
criança. A coordenadora concordou; talvez fossem
mesmo arganazes, mas era bom ficar de olho...
Por todas estas e tantas outras, Adélia foi
ganhando fama de mulher inteligente, culta,
letrada. O marido a respeita como nunca, os
vizinhos lhe pedem conselhos, as amigas lhe fazem
consultas. À todas e todos ela atende com certa
satisfação superior, colocando os arganazes sempre
que achar importante.
Comigo, no entanto, ela ainda não falou. E torço
para que não o faça, que continue nesta alegria
simples em que sua vida se transformou.
Porque, senão, vou ter que explicar que o
arganaz é só uma espécie de ratazana.
Conto de Henrique Schneider
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Os Arganazes são unânimes em dizer que todos os encontros são uma espécie de festa muito
carinhosa. Uma festa que é, ao mesmo tempo, diversão e crescimento. São encontros significativos,
porque pode-se escutar as leituras que cada um fez do texto, apresentando outros pontos de vista,
percepções e detalhes que, por ventura, pudessem passar despercebidos. A singularidade de cada
leitor faz de sua leitura uma leitura única, e o compartilhamento no grupo destas várias “versões” faz
de cada encontro um encontro único e plural.
Sabe-se que a arte oferece alternativas e possibilidades para existir de outro modo. A arte pode
afetar e transformar a vida de muitas pessoas, como pode passar despercebida para outras. E a arte
pode buscar o belo, pode denunciar, pode ser engajada ou não, mas sobretudo pode ofertar, revelar e
promover aquilo que é negado, aquilo que é temido, que é inacessível. Os Arganazes sabem de tudo
isso, esse assunto é pauta dos encontros, como é também o significado de amizade, de estar buscando
resistência para enfrentar dias difíceis num abraço fraterno, num olhar verdadeiro, num verbo
definitivo. Os arganazes se encontram na literatura, e se completam nas suas humanidades.
FOTO: DIVULGAÇÃO

Afonso, pAra sempre
“O Afonso foi um dos integrantes do grupo desde o seu início.
Era mais do que um querido. Às vezes, por conta de seu trabalho,
não conseguia comparecer nas reuniões – e seguidamente lia os
livros apenas até a metade (o que sempre foi motivo de muita
zoeira e piada). Sensível e generoso, Afonso zoava junto com as
nossas piadas sobre suas “meias” leituras. Em 2019, aos 47 anos,
o Afonso faleceu. E, se nas reuniões de antes, às vezes, ele não
conseguia comparecer, agora ele está presente em todas. Um
momento muito significativo foi o primeiro encontro realizado
depois do falecimento do Afonso. Foi muito emocionante, nos
encontramos sem livro específico, apenas para falar sobre ele e
sobre nossas saudades”. Arganazes

FOTO: DIVULGAÇÃO

No ano da peste

PROFANO AMOR

Ticiano Vecellio nasceu em Pieve di Cadore, Itália,
numa data incerta entre 1473 e 1490. Morreu onde
viveu grande parte de sua vida, Veneza, em 27 de
agosto de 1576, tendo uma vida longeva para sua
época. Ele foi um dos principais representantes da
escola veneziana no Renascimento, antecipando
diversas características do Barroco e até do
Modernismo. Ele também é conhecido como Tizian
Vecellio De Gregorio, Tiziano, Titian ou ainda como
Titien.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Essa foi uma pesquisa ótima de fazer, pois devido
a sua extensa obra rendeu bons momentos de
estudo. Aqui, uma saia virou blusa e babados
foram criados com panos de limpeza descartáveis
- desses comprados em rolo - à custa de muitos
alfinetes. Aliás, alfinetes foram desaparecendo
misteriosamente, assim como prendedores de cabelo
e de roupas. Tudo parece simples, e na verdade
é. Tecidos grudados com esparadrapo na parede,
cortinas abrindo e fechando para atingir a luz
precisa, uns badulaques aqui, outros acolá. O mais
difícil sempre foi a posição do corpo. Para artistas a
perspectiva forçada é necessária para a harmonia do
corpo humano retratado, algo que é impossível para
um corpo humano vivo reproduzir.
Terminei algumas sessões de fotos com torcicolo
e músculos doloridos. Mas nada foi em vão, pois a
ARTE SALVA.
Texto e interpretação: Dora Lampert.
Fotografia: Lise Lampert.
No Ano da Peste.

A reprodução de quadros de artistas plásticos consagrados interpretados pelas
irmãs e postados no Instagram e no Facebook, são um dos trabalhos visuais
mais instigantes atualmente nas redes sociais. Com uma apropriação original,
caseira e cosmopolita, o trabalho da dupla é de imediato reconhecido
e apreciado, tão logo alguém bate o olho nele.
www.instagram.com/doralampert www.facebook.com/dora.lampert.7
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Jorge Luís
Martins

“Se eu puder salvar
uma vida com o
meu exemplo, já
valeu a pena”
FOTO: DIVULGAÇÃO

Quem vê o escritor Jorge Luís Martins autografando seus livros nem imagina que o autor de 62
anos, natural de Novo Hamburgo/RS e morador de Porto Alegre, capital Gaúcha, passou os primeiros
dias de vida dormindo em uma caixa de sapatos para que os ratos não o atacassem. Na adolescência,
morou na rua e chegou a dormir em cemitérios, onde se sentia mais seguro. Adulto, ele concluiu
o ensino básico e o médio. Posteriormente, Martins colou grau superior, concluiu curso de pósgraduação, passou a escrever artigos e finalmente publicou seus livros.
Algumas dessas passagens são narradas nos livros “Meu nome é Jorge”, de 2010, e “O Menino
da Caixa de Sapatos”, de 2012, ambos publicados pela editora O Sonho da Traça, da qual, aliás, ele
também é proprietário. Das experiências, embora sofridas, Jorge relata ter tirado lições importantes.
“Respeitar e acreditar no ser humano. E não perder a simplicidade, não fugir das minhas raízes.
Muitas pessoas estão esquecidas e precisam de uma mão. E eu sinto que tenho a responsabilidade de
dar um exemplo”, reforça. Além das duas obras autobiográficas, ele também lançou “O Menino e o
Seu Segredo”, livro infantil publicado em 2014; e “A Amizade Torce por Todos os Times”, publicado
em 2015. Jorge Luís Martins também é técnico em transações imobiliárias, empreendedor no ramo
de locações de veículos, corretor de imóveis, psicopedagogo, palestrante, editor e colunista do jornal
Gramado em Foco, na serra gaúcha.

Do tempo em que viveu na rua. Qual o aprendizado trouxe pra vida?
Vivi quase 6 anos nas ruas, durante este tempo, fiquei a mercê da vulnerabilidade social dormindo
sob marquises, em praças, embaixo de viadutos e pontes, casas abandonadas, veículos abandonados,
que têm pouca ou nenhuma higiene. Mas meu maior aprendizado foi aprender a dividir as refeições
que me davam com outros moradores de rua, respeitar o ser humano e compreender que todos somos
iguais independente de raça, cor, crédulo, posição social.
Existia amizade sincera nas ruas?
Obviamente que morar nas ruas não é uma condição fácil. Pois tive que lidar com uma série
de questões inoportunas: violência, falta de saneamento básico e higiene, a falta de alimentação, a
precariedade e abandono de uma vida confortável em geral. Entre os moradores de rua é natural da
amizade o abraço, dividir todo alimento que se ganha, o aperto de mão, o sorriso e o auxílio mútuo.
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Nesse período como foi sua relação com os estudos e a escola?
Tive que me afastar dos estudos ainda muito menino, porque não tinha condições de me sustentar
e estudar. Precisava de dinheiro para morar, me alimentar e, no início eu ganhava muito mal, comecei
trabalhando como catador de papelão, e realmente havia muitas limitações para investir no futuro
naquele momento. Mas desde cedo, eu tinha plena noção de que um dia teria que retornar aos estudos,
porque sem educação nunca teria chances de alcançar meus objetivos.
E quando surgiu o escritor Jorge Luis Martins?
Nunca me imaginei como escritor ou sequer pensei que escreveria um livro. Mas sempre me
perguntava: como eu poderia transmitir meu exemplo para os jovens? Algo que fosse uma referência
e que pudesse ascender uma luz de esperança dentro de cada um. Pensava muito nesse momento em
que vivemos, percebendo que cada vez mais, as drogas, o alcoolismo e a criminalidade estão afetando
os jovens, independente da classe social. Então, após a insistência das pessoas que me ajudaram quando
menino de rua e dos meus amigos e colegas de trabalho, que diziam a todo o momento que eu precisava
escrever um livro sobre a minha vida, que todos deveriam saber da onde eu saí e como estou hoje. Eles
insistiam, dizendo: Todos deveriam conhecer a tua história, inclusive os pais e professores. Foi então
que pensei em escrever um livro, que tivesse um texto transformador e que mudasse algum paradigma,
assim, eu poderia salvar alguém, e se isso acontecesse já teria valido a pena.
Todas as histórias são baseadas em suas vivências?
Os 2 primeiros livros foram baseados na minha trajetória de vida, mas os demais foram uma
linguagem de literatura infantil e infantojuvenil. Foi a maneira de me comunicar com as crianças,
jovens e adolescentes.
O que te dá medo e o que te faz feliz?
Aprendi a perder o medo com a vida, e o que me faz mais feliz é poder contar minha história e
trajetória para as crianças. Se eu puder salvar uma vida com o meu exemplo, já valeu a pena.
Você acha que essa pandemia possa trazer algum benefício para o convívio humano?
Sim, aprender a viver em sociedade, respeitar mais o ser humano e compreender que um precisa do
outro.
Qual sua maior preocupação ao escrever?
Minha maior preocupação em escrever é atingir aquele que não gosta de ler e saber que minha
história não chegará para aquele que precisa de um incentivo.
FOTO: DIVULGAÇÃO

“Aprendi a perder
o medo com a
vida, e o que me
faz mais feliz
é poder contar
minha história e
trajetória para as
crianças.”
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O que mais lhe incomoda no meio literário?
A linguagem! Aqueles que não têm uma linguagem apropriada para o seu leitor. Meu
relacionamento com os meus leitores é desmistificado, porque sou aquele ex menino de rua que não
foge de suas origens, e além de levar os meus livros também levo minha história. Minha escrita é um
vocabulário simples, de fácil compreensão, fala de “gente pra gente” com vocabulário apropriado.

“Desde cedo, eu tinha plena
noção de que um dia teria
que retornar aos estudos,
porque sem educação nunca
teria chances de alcançar
meus objetivos.”
FOTO: DIVULGAÇÃO

A revista Paranhana Literário é muito lida por aspirantes a escritores e outros em início de
carreira. Qual conselho daria para eles?
Minha dica é: “leia muito, leia tudo”. Ler é tão importante para o processo de escrita que até autores
renomados continuam usando grande parte do seu dia na companhia dos livros. Procure ler todos
os gêneros. Se escrever para literatura infantil e infantojuvenil, cuidado com a linguagem apropriada
para faixa etária. Escrever bem leva tempo. Não esqueça, o tempo que um escritor escreve tende a ser
proporcional à qualidade de sua obra.
Qual a dúvida ou certeza guiam seu trabalho?
Minha certeza é de “acreditar no ser humano”.
Quais os novos projetos literários?
Atualmente, estou terminando de escrever um livro Infantojuvenil com o título “A escolha”, e me
ocupando com o projeto áudio visual do longa metragem de adaptação do livro biográfico “Meu Nome
é Jorge” para dar início às gravações neste segundo semestre.

O AUTOR RESPONDE

O autor
Mário Baggio
responde
cinco perguntas
sobre o livro

FOTO: DIVULGAÇÃO

1. Por que esse título? O que ele tem a ver com os contos?

A ideia surgiu em 2018, durante a efervescência da campanha eleitoral, quando as fake news
inundaram o país. Lembrei-me de uma frase do Millôr Fernandes, que dizia mais ou menos isso:
“Quando a versão do fato ganha mais relevância, esqueça-se o fato e publique-se a versão”. Percebi,
naquela época, que as pessoas acreditavam no que queriam, segundo sua conveniência. Fui anotando
impressões, observações, ocorrências e conclusões sobre o que eu lia e ouvia. Depois as anotações
ganharam histórias, um tratamento literário e muita imaginação de minha parte. Assim, nasceram as
narrativas que compõem o livro. O título surgiu quase automaticamente: é um verso da canção “Gira,
gira”, versão de Ghiaroni para o tango “Yira, yira”, de Enrique Discépolo, de que gosto muito. Essa
canção é dos anos 40 e a versão foi gravada por Dalva de Oliveira.

2. Onde se inspirou para escrever os contos do livro ‘Veras que tudo é mentira”?

Os contos surgiram de minhas observações sobre os acontecimentos eleitorais de 2018, as pessoas
inventavam coisas, espalhavam nas redes sociais sem o mínimo de comprovação, e quem recebia
essas mensagens acreditava nelas sem confirmar a veracidade. Era tudo uma questão de conveniência.
Desde meu primeiro livro, “A (extra)ordinária vida real” (2016), e também nos posteriores, “A mãe
e o filho da mãe” (2017) e “Espantos para uso diário” (2019), minha fonte de pesquisa e inspiração
é a vida cotidiana, os pequenos acontecimentos do dia a dia, aos quais não prestamos atenção e aos
quais não damos a menor importância. Trato esses acontecimentos com doses de nonsense, realismo
mágico e surrealismo, uma pitada de ironia e sarcasmo, evidenciando o seu lado ridículo. “Verás que
tudo é mentira” é um livro sobre aparências, sobre enganação de si próprio e dos outros, sobre no que
queremos acreditar, embora saibamos ou desconfiemos de que se trata de uma mentira.
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3. O leitor encontra um paralelo entre o Brasil de hoje e os contos do livro?

Sem dúvida. É só fazer uma analogia simples entre o que ocorre no país e o que é veiculado, por
exemplo, nas redes sociais. Aliás, as redes sociais são uma oportuna ferramenta de disseminação de
mentiras. Poucos vão às fontes para comprovar a veracidade de determinada notícia. Leem a manchete
e saem espalhando entre seus contatos e grupos. Nos contos eu trato, de uma maneira ficcional (ou
nem tanto ficcional), esse movimento de espalhar coisas que não são verdadeiras. A mentira viceja em
nosso meio, a aparência de determinada coisa é mais relevante do que a coisa em si.

4. Os personagens do livro mentem mais do que os políticos ou políticos mentem mais?

Todos, de alguma maneira, mentimos. Uns mentem mais do que os outros. No meu livro eu trato
também das chamadas “mentiras piedosas”, como fica claro no conto “A felicidade nem sempre
é divertida”, em que uma mentira é sustentada pelos personagens por uma boa causa. Outros
personagens mentem para tirar vantagem, como no conto “Os tontos que se dizem Hemingway”.
Em outro caso ainda, como no conto “O coxo”, uma mentira é levada às últimas consequências por
uma questão de simples vergonha de ser o que se é. Mas de uma coisa tenho certeza: nossos políticos
mentem muito mais do que os cidadãos “comuns”; eles são mestres nisso.

5. Qual o conto do livro o autor mais gosta e por quê?

Ah, é difícil escolher, gosto de todos, mais de uns, menos de outros, mas gosto de todos. Posso dizer
que tenho um carinho especial por alguns em função do resultado que obtive, seja na linguagem, seja
na construção dos personagens, seja na história que minha imaginação criou. Nesse sentido, destaco,
entre outros, “Menino”, “Tatiana está sangrando”, “Heleninha”, “A felicidade nem sempre é divertida”,
“Prova de resistência”, “Réquiem para Maria do Céu”.
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Mário Baggio é jornalista, escritor e blogueiro. Publicou 4 livros de
contos: “A (extra)ordinária vida real” (2016), “A mãe e o filho da mãe
e outros contos” (2017), “Espantos para uso diário” ( 2019) e “Verás
que tudo é mentira” (2020). Teve textos publicados em várias revistas
eletrônicas, entre elas Vício Velho, Diversos Afins, LiteraturaBR,
Literatura&Fechadura, Gueto, Ruído Manifesto, Crônicas Cariocas,
Escrita Droide, InComunidade e Subversa. Participou da “Antologia
Ruínas”, da Editora Patuá, e da coletânea “Fragua de Preces”, editada
em espanhol.
www.homemdepalavra.com.br
www.editoracoralina.com.br/livro/veras-que-tudo-e-mentira-pre-venda/

OPINIÃO

A preguiça da
leitura
Drika de Aguiar *
Igrejinha/RS

Pensando num projeto voltado para a leitura, mais
especificamente a leitura literária, e conversando sobre o tema
com uma amiga, falei que para mim a grande questão é por
que, na nossa sociedade, a grande maioria das pessoas não lê? É
uma pergunta honesta e extremamente complexa no meu ponto
de vista. Dito isto, me espantei com a resposta rápida da minha
interlocutora: É preguiça, disse ela, as pessoas têm preguiça de ler.
Minha primeira reação a essa afirmativa foi um revirar de
olhos. A segunda foi pensar “pronto, vou recolher o pouco que
sei sobre o assunto, as anotações e livros e jogar tudo fora, já que
a resposta é tão simples”. Passados alguns dias dessa conversa,
no entanto, no meio de uma leitura (ironicamente ou não), a
resposta volta a minha mente e me faz experimentar uma terceira
reação, a qual eu não esperava.
As pessoas têm de fato preguiça de ler. É uma resposta genuína.
A leitura literária não tem nenhuma utilidade, ninguém precisa
ler um clássico universal para aprender a trocar uma lâmpada.
Ela também nos força a um movimento solitário: o indivíduo e
as páginas nesse diálogo silencioso – e isso dá muito trabalho.
Entretanto, na inquietude do meu pensamento, emergiram
mais questionamentos. Isso explica a preguiça da leitura? A
inutilidade prática? O trabalho de olhar para si? A quem interessa
essa preguiça?
Afirmo, tomada de preguiça e sem medo: vivemos num
sistema viciado em pequenas e grandes preguiças. Nessa
dinâmica ignoramos – deixamos passar – mais questões do
que supúnhamos existir, ou seja, ignoramos nossa própria
ignorância. Vou exemplificar com o mais básico do básico - a
Educação: ataque aos professores versus cobrança de soluções
para quem legisla e executa. Nada mais preguiçoso que isso,
atacar a quem deveríamos proteger. Outra preguiça: exigir
qualidade na educação, mas se calar diante do sucateamento da
educação pública.
Volto a minha questão, depois desses breves exemplos. Ler
literatura é saciar uma sede de ficção, é interagir com o que
tem de imaginário no real e real no imaginário. Quando a
gente exclui a ficção do papel, tudo o que é nele posto “tornase” real. As ficções tornam-se verdadeiras simplesmente porque
estão escritas e, assim transformadas, ganham poderes, poderes
capazes inclusive de eleger um presidente.
Você pode discordar de mim, obviamente, mas as ficções
criadas e veiculadas via redes sociais foram decisivas e talvez (só
porque há um rigor que me impede de dizer “com certeza”), a
vontade de leitura teria nos colocado em outro lugar.

A preguiça da leitura é um
projeto político. Não, não vou
escapar do clichê.
A resposta, tão boba, tão
direta, me levou a refletir se não é
exatamente isso que querem que
a gente pense sobre a leitura e o
quanto somos empurrados para
essa simplificação de pensamento
para que no fim, a resposta –
simples – torne-se a resposta real.
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* Graduada em Gestão e
Técnica em Biblioteconomia.
Possui Especialização em
Teoria e Prática da Formação
do Leitor pela Universidade
Estadual do Rio Grande do Sul
(UERGS). Atua há 10 anos no
SESI de Igrejinha/RS.

POESIA

Mais e menos amor
CRISTIANO ROSA *
Igrejinha / RS

Por vezes amo e nem percebo
Às vezes nem acredito no amor
De tanto me perder em relances
Noites a me dedicar a romances
Depois de dois copos que bebo
Já nem sei mais o meu valor
Penso eu em ser romântico
Fazer feliz quem me ama
Tentar mostrar como sou
Levar junto por aonde vou
Mas quando sai meu cântico
Minha cabeça vai à cama
Como já dizia certo poeta
Que amar é mesmo sofrer
Porque eu amo mais o outro
Esqueço de mim um pouco
E no final o que me resta
É ser mais eu e menos você
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Professor licenciado em Letras
(FEEVALE) e Pedagogia (UINTER),
Mestre e doutorando em Educação
(UFRGS).
Possui poemas e contos publicados
em 16 coletâneas.
Acredita na potência da literatura
como arte que empodera os sujeitos.

POESIA

Dar à luz a sI mesma

LOLLY AIRES *
Brasília / DF

Entregaram-me uma moldura, na qual eu deveria pintar o melhor quadro possível
Dentro de certos limites
Tentei viver fora das categorias que criaram para mim
Não me enxergar pelos olhos de outros
A energia que emanava daquele sentimento incômodo
Era o que me sustentava naqueles dias
E me impulsionou a ir adiante, sem receios
Imersa na essência de algo
Disse, afinal, o que estava dentro de mim, e não as palavras de outro
O que tinha, senão eu mesma?
Estava me livrando das correntes que colocaram em mim
Não sei quando e nem porque
Agora me sinto livre para ultrapassar a moldura e criar algo
Magnífico.
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Estudante de Letras, revisora de textos e redatora.
Possui o poema “Dar à luz a si mesma” publicado pela
Revista LiteraLivre. Participa do projeto Habeas Liber,
da UnB, cujo objetivo é incentivar a leitura. https://
dissolvendoempoesia.medium.com

POESIA

ESTRANHO NO ESPELHO
ALINE BISCHOFF *
Osasco/SP

Você existe no tempo que é vago, mas preciso.
No irreal, mas que é o mais real em mim.
Na chama imortal, posto que seu estado é
atemporal.
No figurativo, que é norma de linguagem vigente
entre os poetas,
Que tudo ousam dizer sem, contudo, nada revelar.
Você existe onde só eu te encontro
E onde te visitas constantemente o meu
pensamento,
Num espaço desabitado que é apenas seu,
Onde és o rei soberano, belo e imortal.
Não te conjecturo ao real para que não te
corrompas,
Se desfazendo como um espelho em mil pedaços,
E chorando eu venha por ferir-me em teus cacos.
Aqui, o teu domínio é o meu domínio.
Exceto se pela tua vontade quiseres te materializar.
E então, somente então, é que eu ousaria,
No real viver, te amar.
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* Aline Bischoff atua em diversas
linguagens, música, literatura,
artes plásticas e visuais. Possui
obras publicadas em diversas
revistas, jornais, blogs e antologias,
muitas delas premiadas em
concursos e festivais. É coautora
da ilustração do livro físico infantil
“O Violão Sem Cordas. Participa,
semanalmente, do programa
Estúdio Revolução, com covers de
canções e declamações de poesias
autorais, veiculado pela Web Rádio
Bela e pela Revolução Web FM.

POESIA

SEGUINDO
MARCOS PONTAL *
Pontal/SP

Estou seguindo,
mesmo com dificuldades surgindo.
Tendo muita resiliência.
Haja paciência!
Com várias pedras no caminho,
venho pulando umas e outras destruindo.
Problemas aparecem para serem vencidos
e discutidos.
Todo problema tem solução,
mas muitos preferem desistir.
Não desista, procure um amigo ou irmão,
que te ajudará a vencer o seu problema, e voltar
a rir.
A vida é curta,
não fica apegado aos problemas.
Curta.
Se apegar a eles, sua vida encurta.
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* Natural da cidade de Pontal-SP.
Em setembro de 2020, ganhou o
concurso literário internacional
“Poesia solidária”, concurso esse,
que foi realizado por um morador
do país “São Tomé e Príncipe”,
atualmente é finalista do Festival
Internacional de Cinema Cristão
na categoria “Melhor roteiro não
produzido” .

POESIA

FINITUDES

LAURA BENITES *
São Leopoldo/RS
Desde ontem
Acompanho funerais
Cortejo invisível
Aponta o destino
Tantas ladeiras se encontram
Na palma de minhas mãos
Nem choro
Nem brinco na relva
Como verde pele da terra
Estendo-me até o além
Da borda do precipício
Segura, me surpreendo
No espanto dos seres que caminham
Diante da beira do abismo que enfeito.
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* Psicóloga e Psicanalista. Ministra

a Oficina Literária sobre a Arte de
Escrever e Declamar Poesia online com Alcy Cheuiche. Organiza
eventos de Literatura e Música
por paixão. Praticante da leitura
coletiva em voz alta.

POESIA

AMORES AO VENTO
MARIA ALAÍDES DA COSTA *
Igrejinha/RS

Senti no meu peito uma emoção tão forte
aquele vento sei lá,
me trazia algo que no momento
não conseguia traduzir na minha mente.
Aquele vento passou despercebido
e naquele segundo vivi a emoção
Que minha história me mostrou,
e que por segundos o vento levou.
Amores que com saudades deixei ir embora.
Volta vento, traz de volta amores
que um dia tu levaste para longe
sem meu coração poder nem mesmo se despedir.
Amores que só ao meu coração pertenceu,
amores que o vento levou.
Meu coração quer voar ao horizonte,
onde o vento me levar,
quero pousar no ar e acordar na terra,
mas com a certeza do amor eterno
que um dia tive o privilégio de viver.
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Mulher. Mãe. Sonhadora. Maria Alaides é servidora
pública em horário protocolar e poetisa em tempo
integral. Foi vencedora de concursos literários e é
membro fundadora da Associação Litero Cultural
Igrejinhense – ALICI- Entre os projetos idealizados
e aguardados com carinho e afeto, está a publicação
do seu livro de poesias.

POESIA

um.
DELALVES COSTA *
Osório/RS

não posso acreditar
estar esta poesia de sentença
haverá quem a leia
apenas para elevá-la à forca
haverá quem a leia
por morar em praça pública
onde é o espetáculo
mal sabia que parir
de útero invertido causasse
tanta dor que do pé
de flor só brotasse espinhos
atemporal urticária
a semente extrai nascimento
os germes do tempo
haverá quem a leia
para sepultá-la nas falésias
haverá quem a leia
e no raso de si a desperdice
mas o laudo te dirá:
de parto fórceps, tempo que
não nos viu nascer
FOTO: Divulgação

Delalves Costa (Anderson Alves).
Poeta, escritor e professor. Tem
vários livros publicados em
diversos gêneros e para todos os
públicos. Mestre em Educação
(Uergs), professor licenciado em
Letras (Unicnec). É sócio-fundador
e membro honorário da Academia
dos Escritores do Litoral Norte
(AELN/RS) e sócio da Associação
Gaúcha de Escritores (AGES).

POESIA

ANÚNCIO
VALTER RIBEIRO *
Igrejinha/RS

Precisa-se de um Presidente
Com “P” maiúsculo
Que tenha escrúpulo
Do atual, muito diferente.
Que cuide da nossa gente
Que escute nosso apelo
Pela saúde tenha zelo
Que não seja imprudente.
Que não faça papel de idiota
Descredibilizando o Brasil no estrangeiro
Que não use Deus de modo hipócrita.
Precisa-se de um líder verdadeiro
Admissão imediata
Para o bem do povo brasileiro.
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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

O calor da pele!
PAULO CÉSAR MACIEL *
Porto Alegre/RS

Arranhar a tua pele, morder tua boca,
grudar o meu corpo ao teu.
Não precisa de cola, nem fita adesiva
Já temos os braços, a boca e a saliva
Adrenalina subindo, o desejo a mil, o suor
da pele e seus arrepios
Os olhos sedentos, coração acelerado
O calor da pele escaldante, as pernas
trêmulas, eu e você ofegantes
São os sinais que o corpo, a alma e a mente,
encontraram, finalmente,
o seu lugar de descanso
Repousa em meu peito a cabeça, eu com os
olhos dizendo te amo.
Nos teus lábios, perfeitos, sussurras de
forma estridente: Eu também!
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Paulo César Maciel é funcionário
público, Analista de Política Públicas
formado pela UFRGS, acadêmico
de Direito na UniRitter. Escritor de
diversas poesias e gosta de compor
músicas.

POESIA

Silêncios

Ali, parada,
senti o silêncio
afogar minha
alma...

ROSANGELA MARIANO *
São Leopoldo/RS

Parecia que até
a calma
tornara-se
espada...
- Fatiaram-se
os silêncios
em cubos
simétricos
de aurora...

* Formada em Letras pela UNISINOS (RS). Tem dez livros
publicados. O poema Vi anjos no jardim é selecionado
para Revista Digital Ecos da Palavra, em fevereiro
de 2021. Também a crônica O Poeta e a Palavra é
classificada em 2º lugar no 1º Concurso de Crônicas pela
Academia Internacional da União Cultural, Taubaté, SP.
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ECONOMIA CRIATIVA

O livro usado
fomentando
um comércio
sustentável

FOTO: Divulgação

A ideia de um comercio orgânico e sustentável
de livros surgiu quando o professor de Educação
Física, Evandro Capitanio, de 45 anos, morador
de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, precisou
de alguns livros técnicos específicos e estavam
esgotados. Naquele momento, ele começou a pensar
em algo que pudesse facilitar a vida do leitor desse
segmento. “Então comecei a participar de eventos
literários com a proposta de circulação dos livros
através de troca, venda e compra, aproximando
o leitor do livro usado, fomentando uma rede de
comércio sustentável, consequentemente tornando
o livro mais acessível, e assim surgiu a Livraria
Livrossinos”, explica. Ele conta que, já na primeira
Feira Literária que a Livrossinos participou, a

receptividade pela ideia foi grande e desde então,
várias cidades se interessaram pela proposta e os
convites foram surgindo. “A ideia é a circulação
dos livros, um comércio mais orgânico de compra,
venda e troca em eventos literários. Cria-se uma
relação muito importante entre o livreiro e os
leitores”, avalia. O professor e livreiro revela que
durante a pandemia as relações comerciais da
Livrossinos foram alteradas profundamente, pois
não existe o contato direto, impossibilitando as
trocas. Por outro lado, as vendas de livros pela
internet explodiram, tanto dos livros usados
como novos. “Nessa situação toda em que estamos
vivendo, o livro foi um companheiro importante,
um apoio numa situação muito difícil”.

“Nesse momento difícil, de
distanciamento social, onde o
desacelerar não foi uma opção,
muitos redescobriram o prazer
da leitura e o livro um fiel
companheiro, um desafogo,
um apoio num momento de
dificuldade”.
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ECONOMIA CRIATIVA

O futuro do mercado livreiro
e as livrarias físicas
Apaixonado por livros, o professor acredita que uma das
grandes questões, relacionadas ao mercado livreiro, foi os
livros digitais e as apostas de que o livro físico desapareceria.
Evidentemente, os livros digitais ocupam cada vez mais
destaque em termos de comercializações, mas os livros físicos
permanecem, e são uma experiência sensorial marcante, ele
aposta. Outro ponto importante relacionado ao mercado
livreiro que o professor destaca é o público leitor, “A nossa
sociedade não é uma sociedade leitora, raros são os projetos de
incentivo à leitura e, nesse aspecto, incluo as famílias também,
pois o incentivo à leitura deve se iniciar com o pai e a mãe
lendo para os seus filhos, depois a escola, enfim é toda uma
rede que se inicia muito cedo na nossa vida, ou pelo menos
deveria ser”.
Sobre as livrarias físicas, Evandro avalia que as despesas
altas tornam difícil a competição com as grandes redes
de vendas online, mas acha que as livrarias físicas não irão
desaparecer, apenas será mais raro ver livrarias sendo
apenas livrarias, terão que vender outros utensílios para dar
conta. Lamenta a Cultura ser tratada como algo supérfluo, algo
descartável pelos governantes e defende que, além de projetos
de incentivo à leitura, é fundamental projetos de incentivo a
novos escritores, fomentar toda rede literária.
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Os planos para o futuro da
Livrossinos
“Mais do que planos, temos sonhos que as feiras literárias
possam retornar, que os eventos culturais possam fazer parte
novamente da nossa rotina e o contato livreiro e leitor seja
retomado. As questões econômicas são muito importantes,
mas nada substitui, nada faz mais falta do que a relação,
o contato entre as pessoas. E o nosso plano futuro é esse,
conseguir retomar a participação nos eventos culturais”,
finaliza o professor e livreiro
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www.livrossinos.com.br
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SONS E PALAVRAS

CHICO PAZ
“Quando não
entendemos algo,
automaticamente
sentimos medo,
eles morrem de
medo da arte.”
FOTO: Divulgação

Nascido em Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina, cidade que faz divisa com o Paraná e com a
Argentina, ainda bem pequeno, o futuro músico Chico Paz, veio morar com a família em Taquara, no
Rio Grande do Sul. Começou, aos 18 anos, como técnico de som para bandas da região e do Estado,
ao mesmo tempo em que estudava musica, participava de bandas e iniciava o trabalho como professor,
e nunca mais se afastou da música, hoje, sua profissão e hobbie favorito. “Tenho grande carinho por
todas as artes, mas a única que entrei de cabeça foi a composição”, relata. Quando olha pra trás, diz
satisfeito que o saldo é positivo, pois seu grande objetivo sempre foi passar os dias fazendo musica,
compondo, tocando, escutando, vivendo esse universo gigante e infinito, não importando o estilo, o
horário, o lugar. Lembra que suas referências são grandes e quase eternas, citando Fito Paez e Cazuza.
“Respiro MPB e rock brasileiro a vida inteira, mas nos últimos anos fiz um estudo mais aprofundado
no jazz e no blues. Minha atual paixão é uma banda Uruguaia chamada, La Triple Nelson”, declara.
O musico comenta que, com a chegada da pandemia, precisou dar uma pausa na produção e adiar
algumas gravações do novo disco, mas continua compondo diariamente. “Tenho feito composições
com parceiros e para outros artistas, o que é maravilhoso, gosto muito! Comecei a escrever poesias não
musicadas, algo novo para mim”.

Achas que ainda existe espaço para o artista autoral?
Claro! Toda arte é autoral! É muito importante o público e, principalmente, profissionais do meio
entenderem que todo artista é autoral. Inclusive, vejo que cada vez há menos interesse em artistas que
não produzem seu próprio material, seja ele repertório musical, poético ou estético. Se um músico
não escreve letras é importante ele encontrar parceiros que tenham afinidades artísticas, de discurso e
ideologias. Também é importe entender quando é arte ou entretenimento.
E como tu avalias o atual cenário musical, independente da pandemia?
Eu avalio de forma muito positiva culturalmente, é impressionante a quantidade de produções sendo
lançadas diariamente, uma enorme variedade de estilos todos com muita qualidade e importância
cultural. O mercado continua sendo o “mercado” restrito e difícil de quebrar as barreiras, furar bolhas.
Gostaria que o público em geral fosse um pouco mais curioso e questionador, mas acredito que parte
também dos artistas provocarem essas reações.
No teu caso, as novas tecnologias e formas de consumir música ajudam ou atrapalham?
Bah, para trabalho as novas tecnologias são incríveis, simplesmente incríveis. É absurda a forma fácil

SONS E PALAVRAS
e pratica que estamos produzindo. Para divulgação, eu já acho mais complicado de responder, tenho
dificuldades com o ritmo da internet, inclusive, sou meio contra tudo isso que está acontecendo, arte
para mim sempre foi meditação, reflexão, transpiração, reflexão, alegria, sofrimento, meditação... só
depois vem produção e lançamento. Resumindo, estou sempre meio atrasado, não que seja um problema,
mas acabo tendo dificuldades nessa parte do trabalho. Na parte do consumo, é demais ter acesso a discos
do mundo inteiro, em qualquer lugar.
Falando disso, qual música tu querias ter feito?
Todas do Fito Paez!
E qual música (tua ou de outro artista) dedicarias ao Bolsonaro?
Nossa, muitas... Desde “Labirinto e Vertigem” até “Robocop Gay”, passando por “La Ciudad Liberada” do Fito Paez
Na tua opinião, o governo ferra com a classe artística ou a ignora?
Com toda certeza ele ferra, porque sabe que é impossível ignorar. A arte é poderosa e entre tantas coisas
ela constrói e destrói uma nação. Muitos políticos e lideranças não têm a capacidade de entender essa
força, também sentem preguiça da evolução. Quando não entendemos algo, automaticamente, sentimos
medo, eles morrem de medo da arte.
Quais os teus novos projetos
Estou finalizando a produção do meu novo
disco, ainda sem data de lançamento devido
à pandemia, também estou trabalhando nas
composições de outros dois novos trabalhos.
Um dele é um possível disco de blues, o
outro ainda não está bem definido, mas será
diferente de tudo que já fiz.
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Labirinto e Vertigem
O mundo me pedindo pra parar
Essa falta de ar, esse calor absurdo
Sufoco, sufoca
Em dias assim meu coração parou
A esperança esfarelou
O sorriso é de medo
Medo de tudo que não veio
Não lutei e perdi
Gravidade, essa angina em cada sonho
Esse filme de terror, esse frio em janeiro
Labirinto, vertigem
Em dias assim sou a duvida
O medo do futuro, turbilhão
A palavra que não sai
A cabeça cheia, a boca fechada
Não falei, ouvi
Patetas patéticos, parasitas
Preparados para qualquer jogo sujo
A qualquer hora, em qualquer lugar
Agora é viver na mira
Na mira daquele que em seu leito de morte
Implora por perdão
Patetas patéticos, parasitas
Preparados para qualquer jogo sujo
A qualquer hora, em qualquer lugar

www.youtube.com/chicoppaz
www.facebook.com/chicopazoficial
www.instagram.com/chicopazmusico
https://open.spotify.com/artist/4OQcjjnN9CeP4ktdP53Zhy
https://linktr.ee/chicopaz

Agora é viver na mira
Na mira daquele que em seu leito de morte
Implora por perdão e poesia, poesia, poesia
Faremos para ele, poesia.
Chico Paz

LITERATURA NA REDE

Que tal um
café com
histórias?
Escritora e contadora de história grava
vídeos de seus textos e disponibiliza
gratuitamente na internet
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Com 14 livros publicados, a maioria deles pela própria
editora, pois dessa forma pode estar acompanhando a
produção do livro, escolher o tipo de papel, a espessura,
designer da capa, o tipo de letra ou como o texto será
distribuído, Marcia Funke Dieter diz que uniu duas
paixões: amor por escrever e contar histórias com a
paixão por ensinar. Hoje, a autora moradora de Ivoti/RS,
escreve suas histórias e conta em feiras do livro por todo
o país. Ela, que é também professora, com 24 anos de
profissão, já atuou na direção de escolas, participou de
inúmeras feiras do livro e eventos culturais, foi patrona
em 12 feiras do livro municipais e em muitas feiras
escolares. Formada em letras com especializações em
Cultura, Literatura e Artes Visuais, atualmente, Marcia
tem um curso de Contação de Histórias virtual em que

compartilha anos e anos de vivências
e construções em aulas preparadas
com muito carinho e cuidado. O curso,
segundo a contadora de histórias, é
disponibilizado em alguns momentos do
ano e as vagas são limitadas justamente
para acompanhar a evolução dos alunos.
Durante a pandemia, Marcia deu ouvidos
a sua inquietação e começou a gravar
suas histórias e mandar, via e-mail ou
WhatsApp, para as famílias dos alunos
e conhecidos. Assim, nasceu o projeto
“Café com Histórias”, que vai ao ar
diariamente, sempre às 7h, nas redes
sociais da autora.

Qual a importância da contação de história para o desenvolvimento das crianças?
A contação de histórias é essencial no desenvolvimento das crianças, através das histórias, as crianças
descobrem o mundo e se descobrem, encontram respostas a partir das situações, através dos personagens.
Através das histórias que ouve, ela se familiariza com a nossa linguagem e sensibiliza a sua escuta. Ao ouvir
histórias, a criança sente ainda mais interesse pelo livro, estamos colaborando na formação de leitores, de
bons leitores.
A contação de histórias nas redes sociais sempre existiu ou surgiu por conta da pandemia?
Surgiu por conta da Pandemia. Antes disso, somente contava histórias de forma presencial. A partir
da pandemia, passei a experimentar essas novas possibilidades, pois a necessidade foi maior. Em março do
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ano passado criei o projeto “Histórias para imaginar com Márcia Funke Dieter”, gravando áudios com a
intenção de ajudar as famílias que estavam em casa com seus filhos. Enviava para algumas famílias mais
próximas, em torno de 20, e em uma semana já estava enviando para mais de 700 famílias. Logo comecei a
fazer vídeo e sigo fazendo isso até hoje. Gravo histórias para o podcast que vai para a plataforma de áudio,
o Spotify e vídeos para Youtube. E em fevereiro desse ano, comecei a postar, diariamente, histórias curtas,
mas que dizem muito, que nos fazem refletir sobre a vida, sobre o Mundo, no meu Instagram, intitulei esse
projeto de “Café com histórias”, que vai ao ar diariamente, às 7h. Também gravo dois vídeos por semana
falando sobre algum assunto em torno do contar histórias (ajudando professores a contar histórias para
seus alunos, e pais contarem para os seus filhos) e faço, toda a quarta-feira, às 19h30, uma Live no meu
instagram: @dietermarciafunke
O que te dá mais alegria, a escrita ou a contação de histórias.
Ambas, amo escrever, amo contar histórias... as duas coisas deixam-me muito feliz, completam-me,
é algo intenso demais. Depois que crio as minhas histórias, quero muito contá-las. Cada um lê à sua
maneira, isso é importante demais, mas quando contamos uma história estamos viajando juntos, somos
cúmplices, estamos no mesmo barco com sentimentos parecidos (jamais iguais) e isso é mágico.
Quais os projetos para o futuro?
Continuar escrevendo, continuar contando histórias, ajudando pessoas que, assim como eu, amam
escrever e querem colocar suas histórias em livros. Continuar ensinando aqueles que querem aprender
sobre a Arte do Contar Histórias. Criei, esse ano, em janeiro, o Curso Contar, Encantar e Transformar que
é um curso para Professores que desejam ser Contadores de Histórias, um curso que tem como objetivo
fazer com que os professores descubram o contador de histórias que está escondido dentro de si e, esse
contador ao emergir, passa a contar com entrega, amor, de um jeito muito especial, encantando seus
alunos e transformando as suas aulas. Não ensino nenhum recurso para contar histórias nesse curso, pois
eu acredito no contar com a voz, com o corpo, com a expressão, com a alma, com o coração...os recursos
mais importantes e impactantes, o restante usem se quiserem e acharem necessário. O professor precisa
se dar conta do poder das histórias e da forma que as entrega aos seus alunos e o que faz com tudo isso
após a Contação de Histórias, pois é isso que ensino, através das minhas vivências, estudos e construções.
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Para encontrar as obras da
autora:
www.editoraateliedehistorias.com.br
www.facebook.com/AtelieDeHistoriasEditora
insta: @ateliedehistoriaseditora
PARA OUVIR HISTÓRIAS:
www.marciafunkedieter.com.br
www.facebook.com/escritoramarciafunkedieter
www.facebook.com/marciafunke.dieter/
@dietermarciafunke
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Um western
feito por
brasileiros
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Um dos maiores fenômenos dos quadrinhos
nacionais, lançado originalmente em três volumes,
que rapidamente esgotaram suas tiragens,
retorna em uma edição única e definitiva, agora
em cores e com uma história extra!
A trilogia do “pistoleiro sem nome”, composta
pelos volumes Gatilho, Legado e Redenção, foi
publicada de maneira independente entre 2017
e 2019, e é amplamente ovacionada por público
e crítica como um dos melhores faroestes já
feitos no Brasil. Criada pelas habilidosas mãos
do roteirista Carlos Estefan (Jones, Inc) e do
desenhista Pedro Mauro (Mugiko), a TRILOGIA
GATILHO narra a história de um pistoleiro
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caçador de recompensas que chega a uma
cidade abandonada em busca de justiça.
O roteiro explora os meandros do que
significa a vingança e como um homem pode
desviar completamente de seu caminho.

Para conseguir contar sua história, o autor usa e abusa
dos flashbacks de uma maneira ímpar. Poucas vezes,
um roteiro conseguiu tirar tanto de uma ferramenta
como essa. Esta é uma daquelas histórias que você
vai precisar ler umas duas ou três vezes para pegar
detalhes que perdeu antes. Isso porque alguns só ficam
compreensíveis depois. E o leitor vai se ver entendendo
como determinadas cenas ajudaram a compor a versão
final dos personagens.
A arte do Pedro Mauro é cinematográfica. E dá pra,
de fato, imaginar cada situação: o mocinho escondido
atrás de uma mesa de balcão, o suor caindo do rosto de
um dos capangas, o bandido dando a volta e armando
uma emboscada. As cenas de ação são de tirar o fôlego
A publicação da editora Pipoca & Nanquim tem
formato grande, com capa dura de papel linho, lombada
redonda e 260 páginas em papel de alta gramatura.
Reúne os três volumes originais, desta vez coloridos
pelo próprio Carlos Estefan, uma história inédita em
preto & branco e prefácio exclusivo do autor italiano
Gianfranco Manfredi, parceiro de Pedro Mauro em
outros projetos na Sergio Bonelli Editore, a editora que
produz o famoso ranger Tex Willer.
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A ARTISTA
DA CAPA
Monika Papescu
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Monika Papescu nasceu em São Paulo, capital, e há 17 anos
mora no Rio grande do Sul, atualmente em Osório. Formada
em Comunicação Visual, ela fez curso em Ilustração no Chelsea
College of Arts e Multi Media e Graphic Design no Westminster
Institute of Adult Education em Londres, além disso, formou-se
também em Cenografia, Figurino e Indumentárias. Diz que, se
pudesse escolher, gostaria de ser um peixe abissal, com bocarra,
todo transparente, anteninha e bem assustador e, de preferência,
vivendo bem longe de qualquer ser humano. Meio natureba, não
come carne nem porcarias, mas não dispensa um pastel de feira
bem frito no óleo diesel com muita pimenta e a pizza aos domingos,
a pizza de São Paulo, pede desculpa aos gaúchos, mas reforça que
pizza mesmo só em São Paulo. A seguir, vamos conhecer um pouco
mais sobre a artista da capa dessa edição.
FOTO: DIVULGAÇÃO

Como começou teu envolvimento com a ilustração e quando
te vistes como artista?
Meu pai nasceu na antiga Iugoslávia e meu avô foi um dos
principais livreiros do país entre as grandes guerras. Com o
evento da Segunda Guerra Mundial, parte da família morreu
nos campos de extermínio e uma pequena parte conseguiu
fugir. Meus avós, meu pai e uma tia foram obrigados a mudar o
sobrenome Papo para Papescu, um nome comum romeno, para
sobreviver. Chegaram no Brasil depois do final da Guerra, se
estabeleceram em São Paulo, onde meus pais se conheceram e
formaram família. Nossa casa foi sempre regada de muitos livros,
pinturas, meu pai é artista plástico, minha mãe tocava piano e eu
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até estudei em conservatório musical, cresci ouvindo histórias, pintando,
desenhando e criando. A escolha do curso de graduação foi meio
natural, fiz Comunicação Visual, pois gosto de publicação e direcionei
todo meu estudo para a Ilustração. Sempre considerei o cenário uma
grande ilustração interativa e o figurino a ilustração que veste o ator.
Hoje ilustro para muitas mídias culturais entre livros, CDs, grafite,
eventos, bibliotecas, animação, festivais, onde couber ilustração estou
envolvida. Também faço Paper Toys para minha editora ”Papo Abissal”.
Aqui vale um adendo: o nome de minha editora é “Papo Abissal”,
Papo pelo nosso nome original e pelo papo-furado, adoro conversar, e
Abissal pelos peixes abissais, os mais lindos.
Consideras teu trabalho mais autoral ou comercial?
Considero meu trabalho muito autoral e acredito que as editoras
concordam comigo. Meu trabalho é bem diferente do que é publicado
na maioria das grandes editoras. Não trabalho com ilustração digital,
faço tudo à mão e tenho meu processo de criação que tem início na
interpretação do texto, passa pela pesquisa e segue para o desenvolvimento
dos desenhos e, finalmente, a ilustração. Gosto de explorar materiais,
combinar texturas e sensações.
Como recebes os estímulos ou inspiração para tua arte?
A inspiração vem do dia a dia, do ar que respiro, da natureza, as
cores, as pessoas, minhas meninas, tudo ao meu redor e das palavras
escritas. Não tenho uma fonte inspiradora ou uma linha que sigo, gosto
de observar, inclusive fico muito tempo observando e rabiscando, seja
em casa, na cidade, quando viajo ou viajava, nos encontros e feiras de
livros, nas expressões das pessoas, as atitudes, as poses e trejeitos. Tenho
sempre minha agenda e caneta à mão, desenho no metrô, nas filas (o
Brasil adora fila), onde estiver.
Quais tuas referências artísticas e quais ilustradores mais admiras?
Meu pai seguia a linha da pintura surrealista, minha casa era
tomada de pinturas da mesma linha e acredito que isso me influenciou
profundamente. Minha casa tinha livros e mais livros de pintura, de
todos os gêneros e aprendi a apreciar a arte por ela mesma, sem rótulos.
Claro que alguns artistas eu admiro mais, a começar pelo Dave Mc’Kean,
que considero um gênio da ilustração, é muito expressivo, forte; Norman
Rokwell é uma escola; James Christensen pura criatividade e minha
caçula, sensibilidade pura, muitas vezes ela senta comigo à prancheta para
me dar ideias e “corrigir” algum desenho meu.
Para a ilustração da capa desse mês da revista Paranhana Literário,
que técnica usastes e de onde veio a inspiração?
Que alegria ter “Underwather” na capa do Paranhana este mês. Esta
ilustração eu fiz para um salão de ilustração na Alemanha, teria que
enviar via correio, mas por conta do covid foi tudo suspendo e fiquei
com a ilustração em casa. A proposta é um meio de transporte aquático
e tirei ideia de, lógico, o fundo do mar. Uma engenhoca movida a energia
de peixes e dirigida pelo humano devidamente trajado. Foi feita com
papel pintado e colado em base de papel, tinta acrílica, muita paciência,
chá e biscoito.

“A criação vem
do coração, ele
envia as energias
ao cérebro que
as racionaliza
e informa às
mãos o que deve
ser feito. Sem a
primeira parte
não há um final
feliz: ilustrações
que expressem
as emoções e
sensações das
palavras escritas
pelo autor.”
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Acreditas no ser humano? Por quê?
Acredito que o ser humano é o maior erro da natureza.
É o único que destrói pelo simples prazer de destruir,
que tem a maldade no cerne, que prejudica com prazer.
Que necessita de um líder sem ser capaz de julgar se este
líder é bom para ele, que é incapaz de tomar as próprias
decisões e espera que o outro as tome, mesmo que isso
leve a vida toda. Isso é não acreditar no ser humano?
Acho que é mais profundo ainda, é acreditar que o
mundo só sobreviverá se não houver seres humanos.
Mas não se preocupe, não vou me transformar em um
serial killer, tenho a ilustração como válvula de escape.
Se cada um focasse sua energia para algo produtivo e
positivo, talvez eu mudasse de ideia.
Quais teus projetos futuros?
Meu projeto futuro é ilustrar, não sei por quanto
tempo, pois tenho um probleminha bem chato na vista,
que prejudica muito a visão, mas enquanto enxergar
pretendo continuar ilustrando. Tenho muito o que
aprender e aprimorar na minha ilustração. Faz pouco
tempo, descobri a caneta esferográfica, fiz um trabalho
e já estou ilustrando um livro inteiro com o mesmo
material. Quero fazer meu mestrado e doutorado e,
quem sabe, lecionar na universidade, adoro ensinar,
passar tudo o que sei e aprender com meus alunos para
aplicar mais ainda na ilustração.
Onde é possível adquirir tuas obras e trabalhos?
Os livros da Editora Papo Abissal são encontrados
pelo site www.papoabissal.com.br. Os livros publicados
pelas outras editoras e independentes são encontrados
nos respectivos sites, caso alguém se interesse por algum
título é só entrar em contato comigo que eu ajudo a
encontrar.
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Para entrar em contato comigo, seja por interesse pelo
meu trabalho como ilustradora ou para publicar pela
Editora Papo Abissal, escreva para contato@papoabissal.
com.br ou contato@monikapapescu.com.br.
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“Meu projeto futuro é

ilustrar, não sei por quanto
tempo, pois tenho um
probleminha bem chato na
vista, que prejudica muito
a visão, mas enquanto
enxergar pretendo
continuar ilustrando.”
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Frances Harper:
a poetisa negra mãe do
jornalismo afro-americano

Alípio Gonzales *
* Redação Paranhana Literário
FOTO: Divulgação

Frances Ellen Watkins Harper é considerada a mãe do
jornalismo afro-americano. Foi escritora, abolicionista e
sufragista, fez campanha pela abolição da escravatura e apoiou
a fuga de centenas de escravos negros dos estados do sul dos
EUA para os estados mais seguros do Norte ou para a província
do Canadá. Nascida de pais negros livres, em 24 de setembro
de 1825, em Baltimore, ficou órfã aos três anos de idade e foi
criada pelos tios. Esse tio foi o fundador da escola para negros,
a William Watkins Academy for Negro Youth, onde Frances
Harper pôde estudar a Bíblia, literatura e retórica. Mas quando
precisou ir trabalhar, aos 14 anos, só conseguia emprego no
serviço doméstico e como costureira.
Com o surgimento da Lei do Escravo Fugitivo, em 1850,
segundo a qual um negro fugitivo em um estado sulista
poderia ser perseguido em um estado nortista, podendo
ser reclamada sua captura por uma simples declaração de
seu proprietário, ficando as autoridades locais obrigadas
na perseguição e captura, Harper mudou-se de Maryland,
um estado pró-escravidão, para Ohio. Em 1854, mudou-se
para a Little York, para trabalhar como professora. No ano
seguinte, mudou-se para Filadélfia. Durante estes anos, Harper
envolveu-se no movimento anti-escravidão, administrando
palestras sobre o ativismo negro americano do século XIX,
na Nova Inglaterra, no Midwest e na Califórnia. Sua carreira
política começou quando Harper entrou na Sociedade Antiescravidão Americana, em 1853, como oradora pública. Em
1860, tornou-se esposa de Fenton Harper, em Cincinnati. O
casal comprou uma quinta, em Ohio, e teve uma filha. Fenton
morreu em 1864 e, viúva, Frances voltou a lecionar.
Harper lecionou sobre a necessidade de igualdade de
direitos para “a raça de cor” e também sobre os direitos das
mulheres. Em 1883, tornou-se superintendente da Secção das
Mulheres de Cor da Women’s Christian Temperance Union,
na cidade de Filadélfia. E se juntou à Associação Americana
para a Igualdade de Direitos e à Associação Americana para

o Sufrágio das Mulheres. Percebendo
a exclusão virtual das mulheres negras
do movimento por sufrágio, Frances
Harper uniu-se às mulheres negras para
formar, em 1894, a National Association
of Colored Women e se tornou a primeira
vice-presidente da organização.
A escritora afro-americana deixou um
conjunto diversificado de obras, incluindo
principalmente poesia, mas também prosa
e ensaios. Suas obras literárias centraramse, sobretudo, em questões de justiça racial,
igualdade e liberdade. A coletânea Poems
on Miscellaneous Subjects, impressos em
1854, com um prefácio do ativista antiescravidão William Lloyd Garrison, vendeu
mais de dez mil exemplares e foi reimpressa
e reeditada várias vezes. O conto Two
Offers, divulgado na revista Anglo-African
Magazine, em 1859, é considerado o
primeiro conto publicado por uma mulher
negra nos Estados Unidos.
Morreu aos 85 anos de idade, na
Filadélfia, em 22 de fevereiro de 1911.
Frances Ellen Watkins Harper fundou,
apoiou e ocupou altos cargos em várias
organizações progressistas nacionais.
Na época, considerada uma celebridade
nacional, sua obra foi amplamente lida.
Porém, nos anos seguintes seu trabalho
foi negligenciado e esquecido até ser
“redescoberto” no final do século XX.
* Com informações de Viviane de Santana, do
Site InComunidade
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Você sabe o
que é a festa
de Purim?

Nurit Masijah Gil *
Direto de Israel
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Purim, segundo o que aprendi na escola (e agora colei do
Wikipédia), é uma festa judaica que comemora a salvação dos
judeus persas do plano de extermínio de Haman, no antigo
Império Aquemênida. Talvez tenha caído em alguma prova de
cultura judaica na quarta série, dia em que devo ter ido fantasiada
— tradição da festa — e torcido para que tivesse OzneiHaman — o
delicioso doce típico que imita as orelhas do vilão. Provavelmente,
acreditei que era disso que se tratava a data.
Até me mudar para Israel.
Corta.
Purim, segundo a minha agenda dos próximos dias, começa
com a elaboração de cinco trajes lúdicos para cada filho. Isso
inclui assistir tutoriais, respirar Pinterest, juntar sucatas, que com
uma boa dose de criatividade, nos garantirão o prêmio de melhor
fantasia. As crianças-modelos-mirins receberão palmas que as
farão acreditar que a glória é mesmo para elas.
Foi dada a largada, no mundo materno, para Purim, uma
maratona judaica que comemora nossa capacidade de trabalhar,
lavar, cozinhar, limpar, fazer lição de casa, assar biscoitos com
geléia e ainda costurar fantasias.
Luto pela posição 825. Ambiciosa, visto que não sei pregar
botão, uso clips para fazer barra nas calças dos meus filhos e
costumava me sair muito mal em atividades manuais desde os
tempos de feiras de ciências:
- O que é isso?
- Quéops, Quéfren e Miquerinos.
- Montinhos de areia?
- Não, pirâmides do Egito.
Dia desses, uma amiga pediu sugestões criativas de fantasia
no Facebook e recebeu uma enxurrada de ideias “fáceis”. Se eu
tentasse reproduzir a mais simples de todas, minhas criançasmodelos-mirins provavelmente passariam uma semana sem falar
comigo. Ano passado, por exemplo, fantasiei meu filho de Lego e
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orgulhosa, compartilhei a foto com meus dons artísticos nas mídias
sociais. Editei alguns minutos depois com uma legenda bem clara
“Beny, fantasiado de Lego, os quadradinhos são os encaixes”.
Como se já não estivesse desafiador manter minha posição
materna de respeito, existem também os mishlocheimanot,
entregas de cestas com doces e guloseimas. A ideia é linda, a
prática, um tanto quanto enlouquecedora. Tenho quase uma
dezena para montar e entregar, levando em conta que terei que
fazer uma seleção sem glúten, lactose ou nozes. Também não
devem conter nada que derreta, já que terei que viajar pelo deserto
para entregar algumas. Tenho pensado em alface.
Assim é Purim no século vinte e um. Viu só no que deu,
Haman? E ainda por cima, comemos suas orelhas assadas.
- Mãe, já está tudo pronto para Purim?
- Tudinho, amor.
- Oba! Meus amigos vão amar minha fantasia de salsicha.
Uni-vos, mães que achavam que Purim se tratava de império
Persa, e tenham um bom final de semana finalizando os detalhes
que levarão vocês ao pódio. Desejo sorte, vinho e criatividade. E
que não tentem me passar a perna na posição 825.
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* Nasceu em São Paulo e
desde 2017 vive em Israel,
onde decidiu escrever seus
próximos capítulos. É formada
em publicidade com pósgraduação 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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Existiu um
Brasil que
deu certo

Luís Felipe Loro*
Igrejinha/RS
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Tem uma cena que sempre me deixa nostálgico, e que
na minha imaginação ganha um ar ainda mais mágico
nestes tempos sombrios de pandemia. É quando a tarde
já está caindo, cedendo lugar à noite fria, e meninos
disputam uma velha bola, jogando em uma rua qualquer.
Ou melhor, jogando em uma rua sem saída, já que o cenário
é um elemento importante na construção desse enredo
misturado com memória afetiva. Ali, naquele instante fugaz,
nada mais importa: o vírus, as bobagens do presidente, o
preço da gasolina. Nem mesmo o frio enregelante de junho
é capaz de arrefecer a vontade e a alegria com que os
meninos travam aquela disputa. Sei bem o que sentem os
garotos dessa cena construída (e não seriam todas assim?),
porque eu também já abri a costura de muitos pares de
tênis em jogos de fim de tarde. Já esfolei o joelho, sem dar
muita atenção pra isso; e incontáveis vezes voltei para casa,
todo sujo e suado, pronto para ouvir o ralhar da minha mãe.
Sei bem o que se pensa nestas horas, e sinto saudade de
quando eu era imbatível, porque sabia que nada poderia
valer mais do que fazer a bola perpassar a linha imaginária
da goleira feita no improviso. Existiu um Brasil que deu
certo; e nessa cena é como se ele ainda fosse possível. Um
país em que as pessoas discordam, claro que sim; mas sem
se odiar. Um país menos carrancudo, menos polarizado...
um país mais feliz. Poderemos reencontrá-lo? Talvez. Mas
isso exigirá a compreensão de que nenhuma discussão
acalorada em rede social, nenhum argumento raivoso,
nenhuma convicção imutável sequer chega perto do poder
contagiante de um grito de gol daqueles meninos correndo.
O Brasil que deu certo é o da beleza que irradia da cena
singela que é o futebol na rua, os pés descalços e o sorriso
de uma criança.

* É mestrando em Educação
pela Universidad Europea
Del Atlántico (ESP), formado
em Letras pela Universidade
Feevale e especialista em
Formação de Leitores pela
Faculdade Internacional
Signorelli. É também diretor
do Instituto Desenvolver
desde 2018 e membro da
ALICI – Associação Lítero
Cultural Igrejinhense.
FOTO/DIVULGAÇÃO
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MEMORIAL

Émerson Barbosa *
Pesqueiro /PE

Foto: jamarattigan.com

Apenas um brasileiro. Sim, este é o seu nome. Todos os dias sai
de sua casa em direção ao seu trabalho numa repartição pública,
na caminhada subindo e descendo ladeiras, ele faz a contagem
dos minutos que lhe restam, afinal o relógio não para e nada
deve ser esquecido. O lugar onde mora há muito deixou de ser
uma pequena vila e se tornou em uma não tão grande cidade,
seu nome? Contida em todas as coisas e em todos os lugares seu
nome é sofrer. Sempre que pode ele para no oitão da rua e pensa.
“O que seria da minha vida sem uma sublime imaginação? Ao
certo pior seria, pois, sendo um cidadão em constante miséria
e com tão pouca esperança, a tristeza e a desolação são acertos
irremediáveis de um país em desconcerto. Não posso abolir o
meu cotidiano, nem a impotência que ele me impõe. Mas pela
imaginação eu procuro como o filtro de barro que vende na feira,
filtrar todas as impurezas, afinal, acredito eu, aqueles que não
imaginam são mais propensos a sucumbir com seus demônios.
Eu escuto o barulho do carro que sobe e da moto que desce, dou
bom dia a uma comadre que me pergunta, “o que acontece”.
Nada não, eu respondo, estou apenas tentando por esta avenida
esquecer a inconformidade. Veja a senhora, é uma avenida longa
e antiga, comprida, mas ao mesmo tempo estreita, fruto, sem
dúvida, de uma cidade muito envelhecida, é tão comprida veja,
que não consigo nem me dá pelo seu fim, a não ser aquela esquina
que desce. Mas me conte, e a senhora como vai? Tem pressa?
Sente-se, juntos podemos notar os detalhes das belezas e feiuras
da nossa vida diária.
Muitos dizem que uma das razões de viver é a imaginação, não
saberia dizer se a senhora disso sabia, ao certo não. Ela relutou,
mas ao final sentou-se perto dele, nas cidades de interior ainda
é comum sentar-se na calçada de casa e olhar o que os rostos
denotam em cada esquina.
“Meu filho, quando eu cheguei aqui não tinha nada, sabe? As
casas eram poucas, as igrejas eram poucas, nem essa fábrica aí
na frente existia. Era terra batida que a poeira cobria, aos poucos

as coisas foram crescendo e
acontecendo, essa fábrica contorna
até a outra rua sabia? Quando os
trabalhos começaram, defendiam
eles, que todos iríamos lucrar,
mas o tempo passou, o povo nada
ganhou, e o doce, a boca apenas
de alguns adoçou. Essa ladeira?
O dia toda movimentada com
caminhão subindo e descendo,
todos carregados de goiaba e
tomate. Estacionavam aqui, bem
aqui no oitão do convento, a
fila ficava tão grande que não se
enxergava o último. Ao meio dia,
exatamente no pingo do meio
dia, o sol rachando e a sirene da
fábrica apitando, alguns iam para
casa almoçar, a maioria sabe né?
Abria a marmita, depois um copo
d’água”.
Mas e o doce? Nenhum
pedaço? Perguntou o brasileiro. E
ela respondeu.
“Hora o doce, nem o fundo do
tacho a gente podia lamber, tudo
feito para vender, e o que restava
para alguns poucos bajuladores,
como os padres. No comércio
vendia, mas o ordenado do mês
era pouco, e só o cheiro a gente
sentia. Cheiro de goiabada sendo
cozida que se espalhava no ar,
cheiro de goiabada sendo torrada
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e encaldada. Do começo da rua do prado até a praça da Catedral,
o cheiro corria solto no ar. Às seis horas, o bueiro apitava e todos
voltávamos para casa, os rumos de uma cidade sempre estão nas
mãos daqueles que verdadeiramente trabalham, aquele portão
grande, lá embaixo, tá vendo? Se abria e cada um tomava seu
rumo, bom, já falei demais, preciso ir embora que já é tarde”.
Não vá, ainda é cedo, conte-me um pouco mais de suas
memórias, suplicou o brasileiro.
“Não, não posso, há muito procuro deixar esse meu vício de
memória no passado que já não me pertence, procuro apenas
viver nesse presente que nos convoca sempre a desistir. Que horas
são? Presente que guarda passado, nem sempre guarda futuro meu
filho. Preciso ir à farmácia e comprar o remédio da pressão, essa é
a minha única certeza”.
A senhora levantou-se, despediu-se, e deixou o nosso
brasileiro sentando, ali mesmo onde estava refletindo sobre essa
outrora pequena e grande vila, mas agora cidade. Quantas vidas
se perderam por esta grande avenida, ao certo o sol brando de
um novo amanhã para estas vidas não brilhou, exceto o do meio
dia calejante e quente. A cidade continua sendo um lugar meia
boca para se viver, quantas vidas gastas, quantas vidas que outrora
mexiam um grande tacho quente e doce, mas que ao final só
restaram corpos cansados, murchos e ossos, silêncio... o brasileiro
levanta-se para finalmente ir embora, a comadre já desponta lá no
final da rua, e ele pensa.
“Tanto de sua vida gasta que se perdeu, e ninguém lhe bendisse,
ninguém lembra dela, uma História, não havia papel, não havia
escola, não havia. Só a História, uma linha tênue entre a vida, a
morte e a memória”.
Ele olha para trás, ela está dobrando a esquina, mais uma vez
sua vida vai se tornar perdida, perdida através de uma esquina
que só ela guarda à memória. O dia continua claro e desponta
no horizonte, a noite logo mais há de chegar, e o sol novo depois
não tardará, e a nossa vida sendo alegre ou triste, ao final de uma
esquina também acabará, será esquecida, ou não, afinal, ninguém
sabe o dia de amanhã. E como diria Caio Fernando Abreu, o
mundo, apesar de redondo, tem muitas esquinas. Mas, acredito
eu, que nem toda vida merece ser escrita e contada, a da comadre
de a pouco merecia, mas e a minha?
Eu apenas imito os acontecimentos, sou um reflexo da minha
imaginação, me invento e reinvento, vida cheia de saudades por
uma coisa que não sei o que é. Se grande, se pequena, pura ou
impura, que graça tem essa minha esquina? Acho que nenhuma!
Por esta rua onde sempre passo.
Ali mesmo eu chorei.
Guardo na minha memória tudo que um dia valeu, que eu
devia sentir por que era bom, mas de lado deixei. Mas guardo na
memória um passado para poder viver, viver até quando eu possa.
Por que depois, depois nada mais eu sentirei.

FOTO/DIVULGAÇÃO

* Formado em História
pela AESA. E mestrando
pela UFPE. Escreve
crônicas e contos para
um periódico expresso
da sua cidade. Encontra
em Eça de Queiroz, sua
própria definição. Cultiva
a escrita e narrativa
literária por acreditar que o
“desinteressante” do absurdo
cotidiano, pode ser dito
em palavras. Aqueles que
muitos imaginam e podem
escrever, podem ter menos
demônios dentro de si.
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O centenário de
Antônio Maria
Tiago Maria *
Porto Alegre /RS

Foto: jamarattigan.com

“Tenho todos os defeitos que, nos outros, detesto”.
Antônio Maria, o meu Maria, titular absoluto na seleção dos
maiores cronistas brasileiros de todos os tempos, faria 100 anos
agora em 17 de março.
Você sabe quem foi... Refaço a pergunta: você sabe quem é
Antônio Maria?
Cronista fundamental, locutor esportivo, produtor de rádio,
compositor e personagem das noites cariocas.
Amigo de Vinícius de Moraes, Rubem Braga, Ary Barroso,
Paulo Mendes Campos, entre outros gênios da época. Carlos
Heitor Cony dizia que se o autor fosse mandado para cobrir a
posse do papa, voltaria cardeal.
Já escrevi em algum lugar que trocaria, sem pestanejar, um dia
do meu futuro por uma única madrugada em sua companhia,
numa boemia crônica.
“O homem só tem duas missões importantes: amar e escrever à
máquina. Escrever com dois dedos e amar com a vida inteira”.
Pois escreveu com dois dedos e através do grande e frágil
coração, nas revistas O Cruzeiro e Manchete, nos jornais Última
Hora, O Globo, Diário Carioca e O Jornal, seu último local de
trabalho.
“Não sei o dia em que minha infância acabou. Não sei, com
certeza se acabou. Porque não sei se ainda sou menino ou se sempre
fui um velho”.
Cardiopata desde a infância, o Menino Grande, um de seus
apelidos, dizem os faladores, morreu de amor. Talvez por Danuza
Leão, roubada e perdida novamente para, Samuel Wainer, dono da
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Última Hora, seu chefe na época.
Fulminado por um enfarte do miocárdio na madrugada
de 15 de outubro de 1964, em Copacabana, em direção ao Le
Rond Point.
Retornou ao bar e às páginas, em 2014, na efeméride dos 50
anos de sua morte, no livro “Maria Volta ao bar”, editora Buqui,
pelas mãos, copos e corações de 10 cronistas, entre eles, o
grosseiro rapaz que vos escreve, com organização do professor
e escritor, Rubem Penz, dentro do projeto MasterClass da
Oficina literária Santa Sede, Crônicas de Botequim.
“Cá estou eu a escrever tolices. Com imensa facilidade convenhamos. Vivemos dias em que é preciso escrever tolices. Há
uma dor preponderante em cada coração”.
Seu legado cobre um Brasil inteiro de empatia e sensibilidade
artística. É fundamental, mais ainda nesse momento que
atravessamos, o contato com boas leituras, como as crônicas,
textos impregnados de cotidiano.
A canção “Manhã de Carnaval”, em parceria com Luiz Bonfá,
só perde em gravações no exterior para “Aquarela do Brasil” e
“Garota de Ipanema”.
A obra de Antônio Maria é atemporal e serve como
inspiração de leitura no contexto atual.“Bom dia amigos, bom
dia inimigos, amai-vos e odiai-me”.
Foram publicadas até hoje umas 200 de suas crônicas, todas
as coletâneas (graças) esgotadas. Calcula-se que escreveu algo
em torno de três mil nos jornais e revistas do Rio, entre 1948 e
15 de outubro 1964, quando faleceu, com apenas 43 anos.
“Vento Vadio” é o possível título de uma antologia prometida
para novembro. Organizada pela editora Todavia e o escritor
paulista Guilherme Tauil, autor de uma dissertação de
mestrado sobre Antônio Maria, defendida na universidade de
São Paulo em 2020.
“O que atrapalha minha vida foi ter visto e feito muita coisa
desde pequenino”.
Maria viveu do jeito que escolheu, que nos derramou em
pérolas de textos diários. E apesar disso, e por isso mesmo,
quem mais o conhece, mais o ama. Meu Maria é incontestável.
Vinicius, na ocasião da morte do amigo, em carta que
recomento a leitura na integra como uma das coisas mais
comoventes que já li, disse assim: “o nosso encontro marcado
deu-se numa dimensão nova, entre o mundo e a eternidade: eu
aqui; você... onde, meu Maria? - onde?”
Antônio Maria é um autor gigante que merece exposição
pública em todos os meios de leitura. Deixa claro na crônica –
notas para um livro de memórias: “porque ninguém sabe quando
começa e de que formado é o Futuro”.
Alguns livros póstumos: “Benditas sejam as moças” – Editora
Civilização Brasileira/2002 - organização Joaquim Ferreira dos
Santos e “O diário de Antônio Maria” – da mesma editora –
com apresentação de Joaquim Ferreira dos Santos, autor que
também escreveu a biografia “Um Homem chamado Maria”.

* Publica toda terça
no blog tiagomaria.
wordpress. Na revista
digital RUBEM, escreve
quinzenalmente às
quintas-feiras. Tem crônica
publicada na coletânea
Maria Volta ao Bar.
FOTO/DIVULGAÇÃO
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reflexões sobre
um sonho

Tayme CRISTINA Meding *

Igrejinha/RS

Hoje sonhei com um amor antigo, o meu primeiro. Sonhei
que me abraçava com orgulho e me levava para sua casa, onde
jantávamos com sua mãe que dizia que sabia toda vez que me via
sem querer pela cidade, que um dia acabaríamos juntos de alguma
forma, foi uma utopia que nunca tive esperança de acontecer, nem
nos dias bons.
É engraçado, não achei que fosse de fato acontecer, mesmo com
todos os anos que foram se passando, aos 12 eu ia à biblioteca todos
os dias pra o ver e mantínhamos uma relação de amizade, pois eu
era muito nova e, embora ele soubesse dos meus sentimentos, no
auge dos seus 17, teve todo o respeito que outros não tiveram e
manteve uma distância saudável, que obviamente só aumentou
minhas ilusões.
Nos reencontramos aos 14, depois de 2 anos sem contato e uma
longa conversa que foi quase desconfortável de tanta expectativa,
demos nosso primeiro beijo na porta de sua casa, antes que eu me
lançasse na chuva e me afastasse por receio.
Depois, aos meus 15, quando começamos a sair e mantivemos
um relacionamento extraoficial: era aberto, ambos tínhamos outros
objetos de desejo e afeição, mas sempre retornávamos um ao outro
e aquela pequena ilusão que tínhamos criado, baseados no passar
dos anos. Foi nossa melhor época e, por muitos meses, éramos um
do outro quando ele estava na cidade, quando não estava, fingíamos
que o outro não existia, só começou a me ligar de longe quando
comecei a sair com seu amigo. Um dia, próximo a casa dele, ele
disse que gostaria que eu fosse 5 anos mais velha, então poderíamos
namorar e tudo seria diferente. Provavelmente não.
Aos 16, pude prestigiar sua formatura, o encerramento do
motivo que o distanciou fisicamente aos meus 12 anos e o início de
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uma vida acadêmica que eu sempre soube que ele teria e sempre
lhe disse que seria grandiosa, tive orgulho quando me apresentou
para seus amigos fazendo piada e dizendo que eu seria sua
futura ex-esposa, e por um tempo quase criei esperanças de que
poderia ser, quando disse para uma professora querida que eu
escrevia melhor que ele, mesmo não sendo verdade, e quando
sua madrinha, que foi minha coordenadora no fundamental,
ficou feliz por nos ver juntos. No outro dia, tomei café com
sua mãe e familiares, conversei com seus amigos da faculdade
que havia conhecido na noite anterior e peguei alguns livros
emprestados que estão na minha estante agora, ficamos três
anos sem nos falar.
Com 18, nos vimos novamente, eu lhe disse que estava
cansada de brincar como gato e rato, mas aceitei sair com ele
mesmo assim, foi breve e nem sei o que aconteceu que nos fez
parar, com certeza com menos drama que anteriormente, acho
que dessa vez apenas a vida.
Ano passado, eu ainda tinha 20 anos e me perguntava com
ironia se ele não havia dito que essa era a idade ideal para estarmos
juntos, o marco onde tudo seria diferente e a diferença entre nós
não importaria tanto assim e poderíamos viver o conto de fadas
que nenhum de nós nunca acreditou, em três meses, faço 22, e,
em cinco, ele faz 3 anos de namoro, não comigo, obviamente.
Não entendo o motivo do sonho agora, não guardo rancores
ou esperanças, e apenas um restinho de amor, se tornou uma
parte da vida que sei que acabou e passou apenas a ser uma linda
história de adolescência e combustível para escrita (e ele me
escreveu poemas tão lindos que ainda me levam às lagrimas),
continuo torcendo pro seu sucesso e comemorando suas vitórias,
quando tenho alguma notícia de na sua rede social, seu mestrado,
doutorado e segunda formatura, também vou comemorar seu
casamento, seus filhos e toda a felicidade que terá, mas o levarei
comigo, nessa parte da minha história, na minha pele, no que
me tornei, nas minhas influencias e em cada linha que escrevo,
já que comecei e escrever apenas para impressioná-lo. Acho que,
no fim, sempre serei a menina da biblioteca.

* Estudante de
economia. É apaixonada
por literatura desde
criança e se considera
escritora desde os doze
anos. Transita entre
saraus, bares cult, feira
de livros e bibliotecas.
É sócia fundadora
da Associação Lítero
Cultural Igrejinhense
– ALICI - Seu livro de
contos está na fase de
releituras e rescrita.
Mas a ideia é que seja
lançado em breve.
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Tempos de
pandemia e o
banco da praça
Mônica Monnerat *
Santos/SP

FOTO/DIVULGAÇÃO

Já estávamos no segundo mês da quarentena da Covid-19.
Os dias se sucediam lentos e iguais. Os cuidados com relação ao
contágio aumentavam. A ordem era ficar em casa. O exemplar
de Marie Kondo me fez companhia em alguns momentos. E
o conceito do desapego, ao lado da disponibilidade de tempo,
começou a tomar corpo. Depois de encher dois sacos de cem
litros de capacidade (isso mesmo, não há engano), com roupas
da família que já não diziam mais nada, chegou a vez dos sapatos,
das louças, dos objetos decorativos, dos documentos inúteis e,
finalmente, dos livros. Ao contrário dos outros pertences, pressenti
que não conseguiria simplesmente descartar empacotando-os e
enviando-os a qualquer lugar. De minha mãe, sempre ouvira a
frase de Cícero: “Se ao lado da biblioteca houver um jardim, então
nada faltará”. Minha mãe sempre gostara muito de ler, era algo até
exagerado nela. Se lhe perguntassem o que gostaria de ganhar em
qualquer ocasião, acredito que a resposta seria sempre a mesma:
livros. Talvez por isso pressentisse a dificuldade que iria enfrentar.
Um tempo atrás, eu havia feito uma seleção de livros didáticos
que já não utilizava e que não tinham mais sentido naquele
momento. Confesso que foi bastante tranquilo esse desapego, mas
me desfazer de livros dos quais tanto gostava, talvez fosse muito
difícil. Será que conseguiria?
Uma manhã, dessas de muito sol e claridade, assisti a um
vídeo no Youtube onde uma moça dizia: “Devemos nos desfazer
das coisas do passado para dar lugar ao novo. Não é bom ficar
com energia parada”. Pronto. Era o que precisava ouvir. Separei os
volumes por gênero, e comecei a fazer a seleção. Não foi lá uma
tarefa muito fácil, volta e meia me pegava com um sentimento de
pena, mas insisti e, no final, já eram uns quarenta títulos a menos.
Pensei comigo: “Já é um começo...”.
Naquela tarde, resolvi ir ao mercado para uma compra
pequena. Equipei-me com máscara, álcool gel na bolsa e uma
pequena lista com os itens a serem adquiridos. Olhei para os
livros empilhados na bancada da área de serviço e me lembrei de

uma campanha proposta por uma
amiga. Deixar um exemplar por
semana em um ponto de ônibus.
Nem sei se vingou essa iniciativa
na ocasião, mas pensei: “Em uma
época em que não podemos sair
de casa, talvez faça a diferença
para algumas pessoas...”.
Em seguida, coloquei alguns
exemplares em uma sacola de
papelão e ganhei a rua. A tarde
estava fresca, um ventinho leve
movimentava as árvores das
calçadas. Quase no final da quadra,
um ponto de ônibus com três
bancos vazios. Ninguém em pé,
tampouco. Tudo o que eu queria.
Deixei um volume em cada banco
e segui meu caminho.
Ao chegar à avenida, avistei
do outro lado, sentido centro da
cidade, o ponto com três pessoas.
Aguardei o semáforo fechar para
atravessar. Não iria deixar nada
lá, com testemunhas. Ficaria sem
jeito... Nesse instante, um ônibus
parou e todas elas entraram no
coletivo. Novamente, repeti meu
gesto e fui em frente.
Já estava chegando ao mercado
e não havia mais pontos de
ônibus. Só a pracinha da igreja,
onde algumas crianças passavam,
devidamente mascaradas.
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Uma mulher estava sentada em um dos bancos, olhando
o movimento, meio distraída. Aproveitei o momento em que
olhou para o lado oposto, e decidi colocar a sacola com o
restante dos livros no banco mais próximo à calçada, onde não
havia ninguém.
Pronto. Atravessei a rua e entrei no mercado. Devo ter me
demorado uns vinte minutos, o suficiente para esquecer o
episódio com os livros.
Ao sair de lá, sem querer, olhei para o lado da praça. Um
rapaz de camisa vermelha estava sentado no banco, remexendo
a sacola. Examinava atentamente as capas, procurava indícios do
gênero na contracapa, denotava naturalidade no manuseio de
livros (coisas de quem gosta de ler... risos).
Segurando as sacolas de compras, fiquei mais um tempinho
observando a cena. Vi quando colocou alguns volumes de volta
na sacola e segurou dois nas mãos, como quem definisse qual
iria ler primeiro (novamente me identifiquei com aquele gesto
seletivo, típico comportamento leitor...).
Finalmente, decidiu-se por um título, guardou o outro e
começou, tranquilamente, a ler...
Recomecei a caminhada, não sem antes lançar uma olhadela
furtiva para a praça. O rapaz permanecia lendo, totalmente
alheio ao mundo exterior. Decididamente, aqueles livros
pareciam mesmo ter caído em boas mãos...
Fiz meu caminho de volta. Passei pelo primeiro ponto, e
não vi nem livros, nem pessoas. Alguém os teria levado? Ou
teriam jogado no lixo? Será que ficaram com receio por conta
da pandemia?
Mais adiante, cheguei ao ponto mais próximo de casa. Havia
duas pessoas sentadas. No terceiro banco, os livros, todos
intactos. O rapaz do banco ao lado mexia no celular, totalmente
indiferente a eles.
Não me importei nem um pouco com esse fato. Afinal, eu
havia testemunhado o sabor de uma satisfação inesperada, de
um certo colorido em dias tão estranhos e incertos: a surpresa
de encontrar uma sacola com livros em um banco de praça
qualquer...
Nesse instante, a frase que ouvia sempre de minha mãe voltou:
“Se ao lado da biblioteca, houver um jardim, então nada faltará”.
Tomada de súbita pretensão (imagine só!), tentei parafrasear
Cícero: Se sobre um banco de praça, houver uma sacola com
livros, então nada faltará. Incrível como uma pequena cena do
cotidiano, tão banal, envolvendo uma ida ao mercado e um banco
de praça, pode dar mais sentido ao nosso dia e disparar flashes
de nossas vivências. Um filme com Gerard Depardieu, Minhas
Tardes com Margueritte, falava da experiência enriquecedora da
descoberta da leitura, através das conversas de uma senhora de
95 anos com um rapaz meio bronco, que foi construindo saberes
ali, também em um banco de praça. Estava já na porta de casa.
O ventinho leve tornava esse fim de tarde um pouco mais frio. O
sol, no entanto, em recortes na calçada, aquecia brandamente, e
uma fina camada de luz envolveu a cidade...

*Professora de Língua
Portuguesa, com
especialização em
Educação de Jovens e
Adultos, Gestão Escolar
e Educação a Distância.
Natural de Santos, onde
vive atualmente, também
gosta de escrever haicais
e de praticar dança. Já
teve haicais publicados na
revista Nikkei Bungaku e
no Jornal Nippak.
Foto:Divulgação
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REALIDADE DE
REFUGIADOS SÍRIOS
É INSPIRAÇÃO PARA
ROMANCE DE ESTREIA DE
ANDRÉIA SCHEFER

Andreia Schefer lança “Para Onde Vão as Borboletas
à Noite”, tocada por fotografia que emocionou o mundo,
inspirada em um grande drama da humanidade, os
refugiados de guerra, a escritora hamburguense, Andreia
Schefer, 40 anos, construiu uma narrativa marcada pela
emoção, sensibilidade e um intenso trabalho de pesquisa.
“Para Onde Vão as Borboletas à Noite” é o romance de
estreia de Andreia e conta a história de Nagib, de 12 anos,
e seu melhor amigo Samir, os personagens desta narrativa
que traz o drama dos refugiados sírios a partir do ponto
de vista do menino. A inspiração para escrever o livro
- uma publicação independente - surgiu com a foto do
menino Aylan Kurdi, encontrado morto na Turquia após
atravessar o Mar Mediterrâneo com a família. “Desde
que comecei acompanhar o drama dos refugiados
sírios, esse tema passou a chamar a minha atenção. A
foto de Ailan Kurdi chocou-me a ponto de querer saber
mais sobre a saga dessas pessoas e escrever sobre elas”,
comenta a autora, que é professora, de Literatura e Língua
Portuguesa. Durante uma conversa com o marido, em
casa, observando borboletas em seu quintal, veio a ideia
da proposta do livro. Quando ele indagou “para onde vão
as borboletas à noite”, a escritora imediatamente associou
a ideia à obra que escrevia. “Percebi que esse seria um
bom título para meu livro, já que a história das borboletas
monarcas é parecida com a dos refugiados”, explica. A
autora planeja fazer um lançamento oficial da obra tão
logo as imposições da pandemia permitam. Para adquirir
o livro, é possível entrar em contato com a autora pelo
telefone 51 99244-6664 e ainda para quem mora na região
de Novo Hamburgo, nas livrarias da cidade.

Foto:Divulgação

Andréia Schefer, 40 anos,
nasceu e mora em Novo
Hamburgo/RS. Formada
em Letras, atua como
professora de Mediação de
Leitura na Rede Pública
de Novo Hamburgo.
Apaixonada pelos livros,
sempre desejou escrever as
suas próprias narrativas.
“Para Onde Vão As
Borboletas à Noite” é a sua
primeira obra publicada.
Foto:Divulgação

LANÇAMENTO

Adriana Borella Pessoa
LANÇA O LIVRO INFANTIL
“Um Mundo Diferente”

Foto:Divulgação

Foi durante o mestrado em Ambiente e
Sustentabilidade que Adriana Borella Pessoa se inspirou
para escrever e ilustrar o livro “Um mundo diferente”.
Com incentivo da Lei Aldir Blanc do Município de São
Francisco de Paula/RS, a publicação foi lançada no mês de
março, através de transmissão ao vivo pelo Facebook da
ZMulti Editora. “O lançamento, em meio a pandemia, era
um desafio, no entanto, foi uma grata surpresa a grande
participação que tivemos de pessoas de diferentes regiões
do estado e ainda de outros estados. A Editora está muito
feliz com o resultado pois obteve-se o maior alcance em
lançamento de livros até agora. E eu também fiquei muito
feliz, foram cerca de 1.400 visualizações. Confesso que
nem imaginava este resultado.”, relata, contente, a autora.
Com 24 páginas, o livro infantil aborda assuntos
relacionados ao meio ambiente e sustentabilidade,
respeitando as diferenças, através dos amigos Helena e
Miguel. A autora é professora, licenciada em Pedagogia
pela UFRGS, especialista em Arte/Educação: Arte, Ensino
e Linguagens Contemporâneas e Mestranda pela UERGS.
Adriana já publicou outros dois livros: “A curiosidade
de Cauã” e “Que tal conhecer São Chico?”, ambos pela
Editora Ateliê de Histórias, de Ivoti.
Sobre as expectativas em relação ao livro a escritora,
quem também é professora, se diz bastante empolgada
com o futuro da publicação, “ Trata-se de uma obra
infantil mas com potencial para fazer as pessoas, de
todas as idades, refletirem sobre suas ações na busca
por um mundo melhor, mais humano, justo, solidário,
com muitas oportunidades e possibilidades para todos.”,
destaca.
O livro poderá ser adquirido pelo valor de R$
20,00 através do whatsapp 54 99668-2778 ou no
site zmultieditora.com.br. ou em contato com a autora
pelo email: adriborellapessoa@gmail.com

Professora/diretora.
Licenciada em Pedagogia.
Especialista em Arte/
Educação. É autora também
dos livros infantis, “A
Curiosidade de Cauã”, (2016)
e “Que tal conhecer São
Chico?”, (2019). Membro
do Conselho Municipal de
Cultura de São Francisco de
Paula. Acredita que através
das histórias pode viajar
por lugares incríveis e viver
aventuras inesquecíveis.

LITERATURA INDÍGENA

antologia
ilustrada
apresenta
histórias
contadas por
escritores
indígenas

Foto:Divulgação

A menina Yacy-May era tão especial que fez com que o sol
se apaixonasse por ela, deixando a lua enciumada. O peixeboi surgiu a partir da união de Guaporé, filho do grande
chefe dos peixes, com Panãby’piã, filha do governante dos
Maraguá, e sinalizou a paz entre os humanos e os peixes. A
velha misteriosa Pelenosamo tem um dia a casa invadida por
uma garota curiosa, que resolve investigar o que ela fazia com
os galhos secos que sempre levava, recolhia e não dividia com
ninguém. Essas são algumas prévias das dez histórias reunidas
nesta antologia, contadas ou recontadas por escritores das
nações indígenas MebengôkreKayapó, Saterê-Mawé, Maraguá,
Pirá-TapuyaWaíkhana, Balatiponé Umutina, Desana, Guarani
Mbyá, Krenak e KurâBakairi.
A coletânea trata dos mais diversos temas - dos mitos
de origem às histórias de amor impossíveis -, as narrativas
conduzem o leitor por situações e desenlaces muito próprios,
sempre acompanhadas de um texto informativo sobre o
povo indígena de origem de cada autor, assim, aproximando
os leitores do seu modo de viver, além de um glossário
com algumas palavras comuns do dia a dia aquele povo,
como “Borum”, que significa “pessoa de verdade para os
Krenak, ou “memprire”, que é “criança” na língua da nação
MebemgokréKayapó. “Os indígenas podem nos ensinar a
viver melhor em um mundo pior, como diria o antropólogo
Eduardo Viveiros de Castro.
Esta é uma chance preciosa para todos aqueles que desejam
entrar em contato com as raízes mais profundas de nossa cultura,
ainda pouco valorizadas e respeitadas, por puro desconhecimento.
Com organização e ilustração de Mauricio Negro.
O livro “NÓS – Uma antologia de literatura indígena”
foi organizada e ilustrada pelo pesquisador Maurício
Negro, artista das palavras e das imagens.

“Sem mergulhar na
ancestralidade, a
preocupação com
a Amazônia não
passará de fogo de
palha”. Mauricio
Negro, organizador
da Antologia “NÓS”

Foto:Divulgação
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Mamãe vai
sair hoje à
noite

Ana Braz *
Igrejinha/RS

Foto: jamarattigan.com

Estava com sono. O bebê não acordava mais de duas em
duas horas para mamar, mas não conseguia dormir a noite
toda. Precisava olhar o filho no berço.
Sentia-se acabada e feliz, como só mãe de bebê pequeno
consegue sentir.
A rotina estava sendo estabelecida, restava um mês de
licença e as coisas se acomodavam. Pelo menos, gostava de
pensar assim.
Outro dia, uma sensação de completo regojizo tomara conta
dela. Olhava o bebê no berço. Ele dormia profundamente. Era
saudável. De bochechas rosadas e dobrinhas nos braços. Fez,
estava fazendo, um bom trabalho. Orgulhosa de si, deu-se ao
luxo a um golinho de vinho.
A criança pareceu sentir que a mãe acordara. Suas
necessidades deveriam ser atendidas. Pegou o bebê com
carinho e o colocou no peito, deixou-se entregar ao momento
de prover o pequeno ser. Ela o gerou, ninguém mais.
Sua vida fora uma série de erros e acertos até sentir que
deveria ter seu próprio filho. Alguém para amar e de quem
receberia amor. Alguém que pudesse criar a sua maneira,
ensinando o que aprendeu. Deixar o seu legado.
No início, pensou que seria uma tarefa difícil, mas, como
sempre fazia, pesquisou, observou, calculou e entendeu: seria
muito mais do que capaz de ter um filho.
Um pai não seria o problema. Na verdade, nunca quis um
pai, preferia pensar na ideia de um reprodutor. Escolheu o que
considerou um espécime perfeito. Não era muito inteligente,
porém era saudável, bonito e sem vícios. Além do mais, dizem,
a inteligência é herdada da mãe mesmo.
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Com seu pequeno bebê no colo, tem certeza que fez a melhor
escolha.
Trabalhava em um escritório de contabilidade e tinha uma
vida muito estável e organizada. Os colegas diziam que ela era
louca por ter escolhido ficar grávida no momento no qual sua vida
profissional deslanchava. Acabara de ser promovida.
Não se importava. Nunca se importou com o que diziam
ou pensavam dela. Vivia sua vida sem precisar dar satisfações a
ninguém. Não dependia de ninguém. Não havia ninguém a quem
se reportar. Agora, tem um bebê.
O pequeno estava satisfeito. Ela o fez arrotar, trocou a fralda.
Recolocou-o no berço. Ele continuou o sono. – Criança tranquila
– pensou.
Ligou para a babá:
- Sim. Hoje, às 20h. Claro, com certeza. Mas eu deixo uma
mamadeira com leite do peito, caso ele reclame. Por favor, seja
pontual.
Destrancou a porta do quarto contíguo ao seu. Aquela porta
estava sempre bem fechada, só aberta em dias especiais. Conseguia
ver o berço dali. Escolheu o vestido vermelho. A peruca ruiva. Sim,
combinaria bastante.
Sentia-se pronta para recomeçar. Reconheceu àquela vontade.
Nem o bebê conseguiu apagar o desejo. Seria uma noite gloriosa,
como antes de ficar grávida.
Pegou o celular e conferiu a nova boate. Perfeita. Cheia de gente.
De homens fazendo qualquer coisa para passar uma noite com ela.
Procurou o sonífero. Queria tudo perfeito. Colocou na bolsa de
mão. Lá já estava sua lâmina favorita. Fácil de carregar, eficiente.
O bebê chorou. Foi até o berço. Pegou a criança. Voltou ao outro
quarto. Verificou se estava tudo separado. Colocou o vestido, um
par de sapatos, a peruca e a bolsa de mão na de viagem. Trocaria
de roupa no carro. Não podia deixar a babá vê-la em seu uniforme
de caça.
Antes de sair, deu uma olhada em um freezer no canto do
quarto. Abriu.
- Oi, paizinho! O bebê tá ótimo. Tá vendo? Faz tempo que não
apareço, né? É que tava ocupada cuidando do nosso filho. Olha o
papai, bebê. - O bebê pareceu sorrir.
Dentro do freezer, uma cabeça com olhos muito abertos e um
sorriso estranho de prazer.
- Tchau, paizinho. – pegou a mãozinha o bebê e acenou para a
cabeça - Mamãe vai caçar hoje à noite.

* Formada em Letras/
Ingles. É Professora,
escritora e editora do
Paranhana Literário.
Ativista cultural é
integrante da Associação
Litero Cultural de
Igrejinha (ALICI). Fica
feliz entre amigos e
família, em uma mesa de
bar, com uma cerveja e
uma boa conversa.

Foto: Arquivo
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CORES
Tatieli Machado*
São José/SC

O ronco do motor saindo da garagem o acordou naquela
manhã. Se o pai havia se deslocado para o trabalho, então
deveriam ser sete horas. Gael poderia voltar a dormir, não tinha
nada de importante para fazer durante o dia todo. Ainda assim,
sentiria-se melhor se levantasse cedo, mesmo que fosse apenas
para fazer companhia a mãe enquanto ela organizava a casa.
Tateou sobre o móvel ao lado da cama, encontrou
rapidamente o que precisava e se deslocou para a cozinha.
Sentia o aroma do bolo de fubá e do café fresco, sabia
perfeitamente onde encontrar cada coisa. A mãe seguia uma
rotina impecável durante todos aqueles anos. Tudo tinha um
lugar exato para ficar.
Suspirou. As manhãs eram tranquilas demais agora que
a pequena Gabriela ia para a escola no horário matutino. As
tardes, por sua vez, eram ensurdecedoras com tantos falatórios
da menina. E ele sempre gostou de ouvir o mundo pela
perspectiva dela. Gonçalo, só se juntaria aos irmãos à noite.
Agora, ele é um adolescente ocupado, tem que dividir seus dias
entre as aulas no colégio e o trabalho na loja de skates. Gael teria
gostado de trabalhar lá, é claro que se sentia feliz pelo irmão,
mas também se sentia frustrado por não servir para a vaga.
Quando pensava em todas as coisas que ouvia a irmã
contar, em todas as outras que o irmão vivia, sentia o peito
apertar. Talvez ele sentisse inveja dos dois mais novos. Quem
sabe até fosse uma pessoa abominável. Mas, droga, será que
era um ser humano tão ruim assim por querer ter uma vida
igual aos outros!
Gael só queria poder enxergar as cores do mundo, algo que
nunca poderia
Foto:Divulgação

* Graduada em Ciências
Contábeis pela UFSC,
especialista em Auditoria e
Controladoria pelo ICEP,
apaixonada por música,
livros e, mais recentemente,
escrita. Tem descoberto
grande fascínio pelo mundo
das palavras, compartilha
um pouco pelo Facebook
e Instagram com o @
trechosdasminhashistorias e
em breve pretende tirar outros
projetos literários da gaveta.
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O miado de
sócrates
Guilherme Balarin *
Pindamonhangaba/SP

Foto: jamarattigan.com

Meu gato se chama Sócrates. Assim como o filósofo, ele nada
sabe. Mas, ao contrário do filosofo, ele não sabe que nada sabe. Na
verdade, ele se porta como se soubesse tudo. Ultrajante!
Com a pandemia, como boa parte das pessoas, tenho trabalhado
em home office. Acho que, por passar mais tempo em casa, comecei
a notar algumas coisas estranhas. Começou com Sócrates deixando
de dormir o dia inteiro, coisa que ele sempre fazia. Começou a ficar
em cantos, observando-me. Quando eu me aproximava ou tentava
puxar assunto, ele me ignorava e ia para longe.
Um dia, voltei para casa e a mesa estava posta. Não me lembrava
de ter arrumado a mesa para a janta. Dei de ombros, certo de que
havia me esquecido de ter feito aquilo, e fui fazer o jantar. Outra
noite, quando fui fazer a ronda pela casa antes de deitar-me – para
fechar portas e janelas, apagar luzes, colocar comida e água para
o Sócrates – eu tinha certeza de que eu faria tudo aquilo, mas
quando vi já estava tudo feito; apenas a comida e a água do gato
não estavam em seus devidos potinhos, tive que fazer apenas isso
antes de ir dormir. Ainda, quando devolvi o potinho cheio para
Sócrates, ele ficou me encarando até que eu entrasse no quarto e o
deixasse sozinho para comer.
Preocupei-me mais ainda quando acordei noutro dia e fui para
a cozinha tomar café da manhã. Sócrates estava sobre a mesa e, eu
juro por tudo o que quiserem que eu jure, ele segurava uma faca de
manteiga apontada para mim com uma cara de bravo que nunca
tinha visto. Demorei, admito, mas foi aí que decidi procurar ajuda.
Não para mim, para Sócrates. Levei meu gato a vários veterinários,
estranhamente nenhum quis atendê-lo. Aliás, pensando bem, não
é ele que é meu gato, eu que sou o humano dele.
Sócrates não gostou nada dos veterinários. Eu estava no meio
de um filme e o vi passando em direção à porta, andando sobre
as duas patas traseiras. Puxava uma trouxa consigo e reconheci
algumas de minhas roupas ali dentro. Depois, ele andou até mim,
com olhos sombrios, e apontou para a porta de casa. Sócrates
deu apenas um miado. Entendi a ordem e acatei na mesma hora.
Sempre achei que Sócrates era mudo.
Faz algumas horas que estou na rua. Não tenho perspectiva

de voltar para casa. Acho melhor
nem voltar para lá. Sócrates
pode me receber a balas ou pior.
Se alguém souber de um lugar
baratinho onde eu possa ficar por
um tempo, me avise.

* Formou-se em
publicidade e
propaganda, é
empresário, fotógrafo
amador, membro
da Academia
Pindamonhangabense
de Letras. Tem o perfil
@segunda_literatura no
Instagram.
Foto: Arquivo
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Ouro de
tolo
Renata Correia de Lima *
Santo André / SP.

Foto: jamarattigan.com

Foto: jamarattigan.com

Com o rosto pintado de branco, encarei o espelho ao desenhar
pequenos triângulos e círculos abaixo dos meus olhos marejados.
A mão trêmula vacilou nos contornos dos olhos e da boca,
momento esse que hesitei. Me vi rastejando para embaixo do
edredom. Resisti. Usei o batom para colorir a boca e em volta
dela, realçando um sorriso afetado. Prendo a bola vermelha
sobre o nariz, que fungava. A peruca cacheada colorida finaliza a
armadura de alegria.
No caminho para o hospital, cruzei com sorrisos que brindavam
com minha ironia complacente. Com alívio, entrei. Enfim o odor
hospitalar, a incerteza nos semblantes dos pacientes, as paredes
pálidas. Inspiro intimidade. Passo de maca em maca fazendo
graça e piruetas, bolhas de sabão fazem as crianças gargalharem.
Por vezes encontro olhares sem esperança. No fundo destes,
vejo os meus próprios olhos refletidos.
Foto: Divulgação

* É servidora pública e
professora de artes. Publicou
a coletânea “Sete Flores Num
Ramalhete”, participou de antologias e
revistas literárias e tem se dedicado à
sua primeira novela literária.
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Belarmino
do Depósito

Ruth Rincon Caires *
Campinas/SP
Foto: jamarattigan.com
Foto: jamarattigan.com

− Pode dar meia-volta, Belarmino, hoje, você não trabalha.
Vai descansar a carcaça por um bom tempo. Pode até ficar mais
bonito, sabia?
Só de ouvir a voz enfadonha do gerente, Belarmino sente
um arrepio. É uma aversão que se avoluma a cada encontro. De
repente, vem aquela vontade danada de perder a paciência, mas,
talvez por intercessão de todos os santos, desvia o corpo e entra na
loja. Se o infeliz imaginasse a angústia que o subalterno enfrenta
a cada minuto da vida, se ele vestisse a pele do outro por um dia
apenas, não seria tão impiedoso. O sorriso mangador, afetado, há
muito tempo está entalado na garganta de Belarmino. Uma hora,
isso não vai dar certo.
Empurra a porta do escritório:
− Licença, patrão...
−Entra, Belarmino, senta.
− O senhor vai me dispensar?
− Que é isso, homem? Ficou louco? É o seguinte: recebi
orientação de que, a partir de hoje, o empregado que tem mais
de sessenta anos deve ficar em casa. É exigência trabalhista, essa
pandemia traz muito risco. Vamos obedecer, não é meu velho
amigo?
− O senhor que sabe.
− Pode ficar tranquilo, você vai receber o pagamento e a cesta
básica na sua casa. Não precisa sair. Nada de correr riscos. Vai
acompanhando as notícias, não demora muito e tudo isso passa.
Confia em mim?
− Claro que confio, patrão! O senhor é cópia do seu pai, que
Deus o tenha... Direito que nem ele.
Segurando a sacola com a marmita ainda morna e estranhando
inverter o percurso àquela hora da manhã, o empregado obedece.
Se bem que sente um alívio gigante de saber que poderá ficar em
casa, enfurnado. Sem horário, sem compromisso. E, o melhor de
tudo, sem exposição.
Bota fé no patrão, ele tem os mesmos olhos mansos do pai. E

o velho Deodato lhe traz saudade.
Entrou na vida de Belarmino
quando este ainda era moço, num
tempo em que, ele mais a mãe,
vendiam ovos com a carrocinha
de mão. O velho era cliente. E,
quando Belarmino ficou só, já
madurão, Deodato ofereceu o
trabalho na loja. Na loja, não.
No depósito, ao lado. Logo o
empregado compreendeu a razão
de ser colocado lá. Realmente,
não era uma figura agradável
de ser vista. Isso não foi falado,
foi entendido. Sabia que era
extremamente feio. Não só feio,
era estranho. Desengonçado,
excessivamente alto e magro. As
pernas compridas se encontravam
apenas nos joelhos voltados
para dentro, o que lhe conferia
um andar arrastado. Não lento,
apenas arrastado. E os olhos eram
apavorantes, horrendos. Grandes,
desmedidos e saltados das órbitas.
Mas Belarmino não era mau,
nunca foi. Apenas ressabiado,
arisco. Resmungão.
Caminhando em direção de
casa, sentia novo ânimo. Teria
dias e dias para trabalhar com
seus carrinhos de brinquedo. Para
estimular a sua intenção, avista
ripas de madeira descartadas na
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lixeira da floricultura, do outro lado da rua. Não pestaneja, cruza
o asfalto e junta a quantidade que cabe nos imensos braços. Com
isso, o estoque de matéria prima estaria reforçado.
O percurso é relativamente curto, menos de hora. Mérito do
velho Deodato. Assim que empregou Belarmino, mediou a venda
do terreno deixado pela mãe do empregado e que ficava muito
distante, com uma casa de fundos, bem mais centralizada, de
quatro cômodos amplos e um quintal acolhedor, sombreado por
generosa pitangueira. Esse era o reino de Belarmino, sua guarida.
No quarteirão seguinte, avista um camburão da polícia quase
atravessado na rua, o que traz desassossego a Belarmino. É um
mal-estar que o acomete sempre que vê alguém fardado. Jamais
foi abordado, mas a fala corretiva da mãe ressoa na cabeça: “se
não fizer a coisa certa, a polícia prende!”. Um verdadeiro pavor.
Ainda mais desengonçado e sem querer saber a razão do cerco,
Belarmino procura sair de cena pela esquina mais próxima.
Quando abre o portão e caminha pelo corredor, é tomado
pelo sentimento de libertação. Como se grilhões dos pés fossem
rompidos. Até pouco tempo, saía de casa ainda escuro e só
retornava quando o sol desaparecia por completo. Era o último
a deixar o depósito. Preferia andar na sombra, a escuridão não
exigia acanhamento, livrava-o dos olhares de repulsa ou de
piedade. Ultimamente, como por milagre, essa preocupação ficou
arrefecida. A idade passou a exigir mais tempo de cama, acordava
mais tarde, o sono ficara mais esticado. O mudar de calçada ou
o horror estampado nos olhos das pessoas que o avistavam não
trazia mais o desconforto de antes. Aquele tormento que abalava
as ideias sempre que precisava amortecer no peito um gesto de
repúdio, a necessidade de assimilar a abominação, tudo isso passou
a ser detalhe de somenos importância. Não deixou de machucar,
mas a ferida secava instantaneamente.
Em casa, retira o uniforme, macacão marrom com emblema
da loja de material de construção apenas no bolso. Tem vários,
três novos e outros bem usados. Cuida deles no final de semana,
lavados e passados com desvelo. Agora, ficarão esquecidos por um
tempo. Terá início a era do calção. E da montagem de carrinhos de
brinquedo. Sua fábrica terá produção acelerada.
Belarmino trabalha bem com artesanato em madeira. Faz
caminhões, carriolas, automóveis, tudo com perfeição. Desde
sempre, quando buscava ovos para revenda, no mercadão, recolhia
ripas para a sua obra. E, repetidamente, ressoava a voz de reprovação
da mãe: “isso é coisa de moleque, não é coisa de homem”. De
começo, usava apenas canivete, lixa e tachinhas. Mas, com o fazer
constante, especializou-se: faz carrinhos tão caprichados que até
as rodinhas giram. Também fazia pandorgas, mas parou. Para que
fiquem perfeitas, é necessário usar bambu verde. Bambu seco não
dá o mesmo envergamento, o voo não fica apurado. Belarmino já
não tem a mesma disposição de buscar bambu pelas beiras das
estradas, caminhada que, ida e volta, leva meio dia. Então, deixou
de lado.
É morador silencioso, não tem bichos de criação. Coloca o
rádio sempre em volume baixo e a televisão é só para os jogos de
futebol.

Quando se mudou para a
nova casa, percebeu que os muros
laterais, instantaneamente, foram
erguidos. As janelas ganharam
grades, a vizinhança reforçou a
segurança. Aborrecia-se quando
ouvia, em sussurros, opiniões
sobre ele. Pela figura, todos o
viam como louco, perigoso.
Protegiam-se uns aos outros, as
crianças o olhavam de esguelha,
amedrontadas. Mas acostumouse. Isso já não importava mais.
Enquanto
transforma
os
paus em brinquedos, pensa
em qual árvore irá colocar o
próximo carrinho. Sempre assim.
Terminado um trabalho, ajeita-o
num saco plástico, desses de
supermercado, e dependura em
árvores perto de escola, creche,
parque. Alguém encontra o
brinquedo e uma criança ganha o
presente. Claro que tem vontade
de entregar nas mãos de um
garoto, mas teme assustá-lo.
Além de constrangedor, a criança
poderia recusar o brinquedo. Nem
pensar.
E, então, vem a lembrança
dos colegas do depósito. São
cinco. Alegres, fortes, dispostos.
Não fossem as piadas grosseiras,
Belarmino até poderia ser
mais chegado. Se bem que, há
alguns anos, ele trabalha na
parte de distribuição e controle
de estoque. Os oito anos de
estudo serviram para que tivesse
bom entendimento da escrita e
aprendesse rápido todo o processo
de entrada e saída do material da
loja. O serviço pesado, de carregar
e descarregar mercadoria, já não
lhe cabia. Apenas comandava.
Mas, por mais que evitasse ficar
aborrecido com as brincadeiras
cruéis dos companheiros, brotava
aquele incômodo recorrente
quando, das conversas cruzadas,
escapava o som de palavras
como: mal-acabado, zé bonitinho,
belzebu, belafera, zumbi...
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Um dia, quis saber da mãe a razão de ser tão estranho.
Perguntou: “mãe, por que eu sou tão feio?”. A mãe, sem buscar
o olhar dele, respondeu: “você não é feio, só é muito parecido
comigo”. Esta resposta selou tudo. Nunca mais questionou, nunca
mais perdeu tempo com essa indagação. Se era parecido com a
mãe, seria amado. Ele a amava, outras pessoas a amavam. A mãe
também não era bonita. Tinha o mesmo rosto comprido, traços
estranhos, braços exageradamente compridos, mas os olhos em
nada se igualavam aos dele. Os olhos da mãe eram pacíficos, um
tanto vazios, mas serenos. As mãos eram imensas. Belarmino,
quando criança, ficava assustado quando via a mãe carregando
oito ovos na mão. E pensava que aquela mão poderia dar conta de
cobrir, por inteiro, a sua cabeça num afago. Mas nunca soube, não
conseguiu medir, não havia afagos. Mesmo com toda estranheza
e secura no trato, a mãe era retidão, amparo. Ele também seria.
E Belarmino amava com serenidade, um amar que o
tranquilizava. Amava o velho Deodato e também amava o patrão.
Amava a primeira professora, única pessoa, além da mãe, que
lhe segurou a mão. Isso quando o ensinou a desenhar as letras.
Professora Izabel foi o anjo que procurou minimizar o terror que
brotava no peito dos coleguinhas quando estes olhavam para
Belarmino. Eles temiam aqueles olhos esbugalhados querendo
saltar do rosto, entendiam como olhos de louco. Além do que
viam, era o que ouviam: o filho da “oveira” é doido, cuidado com
ele! Mas não era. E provar isso foi a luta de toda uma vida.
O pior acontecia quando, na época de calor inclemente,
Belarmino não escapava dos surtos de piolho que se alastravam
pelas cabeças da molecada da escola. No sol, as lêndeas prateavam
a vasta cabeleira encaracolada do menino. E para a mãe, sem saída,
só sobrava o raspar da cabeça. E doía. No couro todo ferido com
as constantes picadas dos parasitas, a lâmina discorria feito lixa,
deixando a pele quase em carne viva. E, como se fosse possível,
Belarmino ficava ainda mais assustador. A cabeça estreita e
comprida, totalmente disforme, ficava totalmente exposta, perdia
o disfarce da cabeleira.
O último domingo de maio amanhece muito mais bonito
que de costume. Belarmino completa sessenta e dois anos,
acorda disposto. O dia merece um passeio, o sol não está forte.
Olhando no espelho, percebe que o cabelo carece, urgentemente,
do cuidado do Lazinho da barbearia. Aliás, em março, quando
seria o combinado, declinou do compromisso. Depois disso,
a quarentena chegou e a cabeleira só se agigantou. A barba,
propositadamente, deixou de aparar desde que não precisou mais
ir ao depósito; cuidado desnecessário, não tem compromisso que
justifique o sacrifício.
Ajeita a casa, prepara o arroz e, quando ele está ainda secando,
desliga o fogo, embala a panela em duas folhas de jornal e guarda
no forninho. Aprendeu com a mãe. Fazendo isso, o arroz ficará
aquecido e totalmente cozido. Corta os tomates e a cebola, deixa
a salada na geladeira. Retira a vasilha de feijão do freezer e coloca
sobre a pia. Quando voltar, o almoço será finalizado num instante.
Escolhe a bermuda mais nova, a camiseta tricolor, calça
chinelos, ajeita a carteira no bolso com documentos e dinheiro
suficiente para, na volta, comprar um frango assado. Se
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encontrar... Mais uma vez, não era uma figura bonita de se olhar,
ainda mais com a profusão de pelos da barba e do cabelo. Sim, era
estranho, um quê de assustador.
Antes de sair, o mais importante: coloca cuidadosamente um
carrinho de madeira na sacola plástica, mas não sem antes admirar
a beleza do brinquedo. Perfeito!
Confere o fogão desligado, janelas fechadas, passa a chave na porta.
Hoje, quer andar. Caminha em direção contrária daquela que
sempre segue. E tem tanta coisa para olhar. Lugares diferentes,
casas diferentes, pessoas diferentes.
Sente-se tão satisfeito, tão absolutamente em paz, que nem
percebe o rosto das pessoas com as quais cruza. Se percebe, não
revela. Mas nada mudou. O trocar de calçada, os olhares piedosos,
os arroubos de aversão, a apreensão no desviar de corpo, o temor
por um ataque. Tudo tão visível até para os menos avisados. Mas
Belarmino releva. Hoje, não vê. Ou não quer ver.
Depois de mais de hora caminhando, chega numa praça
enorme, arborizada, entre o colégio e a igreja.
Com a sacola plástica na mão, senta-se num banco mais
isolado. Há muita gente na praça, contrariando as orientações das
autoridades. As gangorras não sobem e descem, não há o vaivém
dos balanços. A área dos brinquedos está toda abraçada por fitas
pretas e amarelas, acesso proibido. Apenas os triciclos das crianças
se esbarram. Um amontoado de vozes, gargalhadas e gritos alegres
das crianças. Nada de pipoca, sorvete, balões coloridos.
Apenas um menino, infringindo a regra, está na areia. Só
ele. Belarmino aperta nas mãos a sacola com o brinquedo. Sente
vontade enorme de, pela primeira vez, entregar um brinquedo
assim, olhando para a criança. Mas teme que o menino fique
assustado, que chore.
Procura um banco mais próximo dele. Precisa de tempo para
tomar coragem.
Em nenhum momento, percebe o olhar enviesado dos adultos.
Nem se preocupa com isso. Está maravilhado. Finalmente irá
entregar nas mãos de uma criança um brinquedo feito por ele.
Deseja ver o sorriso, sem susto.
Sem que perceba, os adultos começam a se juntar em conversas
paralelas. Ele não vê. Aos poucos, as crianças vão sendo levadas
pelos pais, pelos avós... E houve quem acionasse o guarda da praça
e, então, uma viatura policial chega.
Belarmino só percebe algo estranho quando a mãe, bruscamente,
retira a criança da areia.
E então vê, na sua frente, o policial com uma arma apontada
para o seu peito.
− Você é louco, homem? Como se atreve a chegar perto da
criança? O que quer com ela?
− Não, eu não sou louco...
− Largue a sacola no chão e ergue os braços, vamos!
Desesperado, Belarmino obedece. Solta a sacola no chão e
começa a erguer os braços. O pavor sem medida quase o paralisa,
os braços pesam. Sente a cabeça rodar, pensa na mãe, no velho
Deodato, no patrão... Quer ajuda, precisa de ajuda. Mas, ali, não
tem ninguém. Atormentado, num repente, gira o corpo e tenta
correr. Só ouve um tiro.

* Regina Ruth Rincon
Caires, nascida em
Auriflama/SP, em 07
de setembro de 1953.
Casada, funcionária
pública federal
aposentada, dois filhos
e um punhado de netos.
Formada em Letras e
Direito.
Foto: Divulgação
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O túnel

Juliana Lino *
Campinas/SP

Foto: jamarattigan.com

O corredor se estende a minha frente. A luz fria alcança
apenas alguns metros, depois a escuridão é total. Um túnel que
mergulha no negrume denso e pesado. Impossível mensurar a
sua extensão. O chão é áspero e arranha os meus pés descalços.
Um cheiro acinzentado de mofo e umidade, o gotejar ritmado
que acompanha as batidas do meu coração.
Não posso continuar parada, sinto uma avassaladora
urgência em sair daqui. Impossível voltar por onde vim.
Minha única opção é adentrar nas trevas que me aguardam
pacientemente. Posso sentir o seu pulsar e a respiração ofegante.
Dou o primeiro passo.
Avanço com cautela, com os braços estendidos, como se eles
pudessem enxergar por mim. Após poucos passos, a luz fria já
está tão distante que parece a chama fraca de uma vela. Não vejo
nada, apenas a massa escura. Apoio a mão direita na parede para
me guiar. Viscosa e escorregadia, como a mucosa do fundo de
uma garganta. Sinto repulsa e recolho o braço instintivamente.
Porém, é o único ponto de referência que tenho para continuar
andando em linha reta. Assim, tento não pensar no que estou
tocando enquanto meus dedos deslizam e ficam ensebados. Um
mínimo senso de direção.
O chão torna-se molhado. Uma fina camada pegajosa envolve
meus pés. Meu estômago convulsiona e faço força para não
vomitar quando um cheiro quente e pungente de podridão invade
as minhas narinas.
O medo mudo estridente me invade quando uma mão
pesada repousa em meu ombro. Corro sem pensar o mais
rápido que consigo, a urgência queimando o peito. O corredor
pulsa enquanto avanço para suas profundezas e me desnuda das
camadas de vida. Sinto-me apagar enquanto minha essência é
jogada para as trevas famintas.
Meus pulmões me obrigam a parar. Necessitam sorver-se de

CONTO

ar. Ofegante, escuto o choro de uma criança ao longe, além das
paredes.
- Olá?! Onde você está?! - O choro aumenta o tom em resposta.
Caminho apressadamente. Há uma presença me observando.
Muda, no meio das sombras. Apenas aguardando que o mundo
se cale para que possa avançar. Corro novamente, escutando o
arranhar de dedos nas paredes ao meu redor, me acompanhando.
O túnel infinito termina em um muro. Escuro, viscoso e
pegajoso como as paredes. Não tenho saída. Meu coração bate
com força contra meu peito e posso ouvi-lo pulsar dentro dos
meus ouvidos. Sei que a presença está próxima.
A mão se aproxima dedilhando o chão e sobe pelas minhas
pernas com seus dedos gelados e ásperos. Aperta minha coxa,
cravando as unhas na pele inocente. Fecho os olhos e grito de
pavor. Com todas as forças que me restam. O som explode no ar
balançando toda a estrutura do túnel, que percebo desmoronar
ao meu redor.
Abro os olhos, estou na minha cama úmida. O cheiro de
amônia atinge minhas narinas e meu coração ainda galopa. Aos
poucos, ganho controle da minha consciência novamente. O
tremor diminui enquanto reconheço as sombras do quarto.
Mas então, a vejo. A presença materializada em uma enorme
massa escura espreita junto à porta. Caminha silenciosamente ao
meu encontro enquanto sinto a umidade da cama se acentuar. O
grito mudo sufoca minha garganta. Paraliso.
Senta-se ao meu lado. Cheira a suor enegrecido e amadeirado.
Sinto novamente o dedilhar frio nas minhas pernas. A mão
aperta e crava as unhas curtas na minha coxa. A claridade surda
da janela reflete em seu pulso: ele sempre usa o relógio com que o
presenteei no dia dos pais.

* Médica Hematologista,
formada pela PUCCampinas, tem na literatura
um refúgio através das
histórias. Autora do blog
www.viajandonasideias.
com onde publica contos,
crônicas e sua trajetória
como escritora. Suas
criações carregam um toque
de suspense e mistério, que
marcam o seu estilo. Seu
primeiro romance, “Cores
de vida e de morte”, é o
primeiro volume da trilogia
“As cores de Sophia”, será
lançado em breve.
Foto: Divulgação
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A vida Humana,
Inviolável?

MARIA LUCIRENE *
Fortaleza /CE

Foto: jamarattigan.com

Um grito de dor ecoa ao longe, quando a faca afiada de Ian
decepa-lhe a genitália.
A mãe rogara do seu leito de morte para que fosse bom, não
cometesse desatinos.
Fora Preso. Cumprira a sentença designada pelo estado. Desde
sua soltura, enfrentara toda espécie de rejeição dos moradores
do lugar. Pichações nas paredes, cartazes no jardim. Aonde ia era
apontado, escorraçado.
A mãe, desejosa de vê-lo reintegrado, apresentava-o aos grupos
da igreja, procurando moças tão solitárias quanto ele, sem sucesso.
Ian concluíra, após um ano em liberdade, buscando conviver
na sociedade, que crime maior era a omissão do perdão, não era
matar ou atentar contra o pudor. Irresponsável, cometera deslizes.
Expusera suas fraquezas.
Não tocara na moça. Há dias se encontravam, logo depois
das aulas, Parque praticamente deserto, abraçavam-se, beijavam,
caricias. Pedira para vê-la despida, enquanto com sua mão direita
se satisfazia. Ela ficou olhando, em seguida se vestiu, saiu correndo
e gritando, alertando todo o povo, o primeiro a chegar foi o zelador
do Parque que o viu se vestindo, limpando.
A guerra psicológica movida pela cidade levara sua mãe.
Minara sua resistência.
Após enterrá-la, Ian desesperado, atravessa a cidade, procurando
os locais mais escuros, ermos, vai resoluto, mas chora, segue até o
Parque e no balanço mais afastado, embaixo da árvore, o mesmo
de 10 anos atrás, cumpre o ritual.

*Aposentada, escritora
e artesã.Graduada em
História com Especialização
em Ensino, participa, a
partir de 2017, de sete
antologias/coletâneas.
Destaque, em 2019, XXI
José Telles e segundo lugar
com nota máxima 2020 no
IFPB, Publicou em 2020 “O
Homem na Janela”.
Foto: Divulgação
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HORA DO
ALMOÇO
Maria Lucimar Vieira Bezerra *
Fortaleza/CE

Foto: jamarattigan.com

Como de costume, o restaurante Tempero do Sertão estava
lotado na hora do almoço. A garçonete ia de mesa em mesa
anotando os pedidos dos clientes. Depois voltava para entregar os
pedidos. Helena chegou à mesa sete, trazendo a comida favorita
daquele cliente: arroz, galinha e legumes.
Colocou a bandeja em cima da mesa e foi servindo ao homem,
colocou os itens um a um − comida, copos, talheres, molhos – e,
por último, o prato. O homem ergueu os braços para recebê-lo.
Helena segurava o prato frio de louça nas mãos, o homem olhava
para ela. Lembrou-se da vida que tinha antes de fugir de casa. –
Vidinha medíocre, verdade, mas pelo menos tinha uma família.
Naquela noite. Ah, sonhei tanto com uma vida diferente com
o Ariovaldo. Queria viver com mais emoção. A vida no interior
não tinha graça. Vida dura, cuidar de filhos e marido não era para
mim. Eu era uma artista, queria dançar, gostava de dançar, por isso
fugi de casa com aquele maldito violeiro.
Ariovaldo era o melhor violeiro que conheci, mas me enganou.
Prometeu que faria de mim uma rainha, como eu merecia ser. No
começo, foi bom, eu era feliz, mas, depois, ele não queria mais
trabalhar e passou a me maltratar. Começou a faltar tudo... Ele
me forçava a deitar por dinheiro com aqueles bêbados asquerosos
para sustentar seus vícios. Eu queria ser artista, não prostituta.
Aquilo era nojento, eu não aguentava mais. Um dia, em uma das
bebedeiras e mesas de jogos, Ariovaldo entrou numa confusão e
matou um homem. Ali, foi minha chance de fugir. Nunca mais me
viu.
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Fui morar na rua, fiz amizades com as meninas que viviam
lá. Continuei fazendo programa para comprar comida. Cometi
pequenos furtos também, fui para cadeia, saí de lá e voltei para
a rua. Foi um inverno pesado naquele ano, fiquei muito doente,
Tuberculose, quase morri. A assistência Social me recolheu e
cuidou de mim.
Quantas coisas já vivi...
Hoje, tenho saudades dos meus filhos, mas da vida com o pai
deles não tenho. Não nasci para a prisão do casamento, sempre
quis ser livre. Queria ver meus filhos depois de crescidos, como eles
estarão? Será que alguém fala de mim para eles?
Agora estou aqui nesse trabalho, dividindo um quartinho
fedorento com uma amiga, faço isso por eles. Não quero mais ser
uma pessoa errada na vida. Chega! Até agora meus sonhos só me
trouxeram infelicidade. É errado sonhar?
O homem com os braços erguidos esperava o prato.
− Aqui está sua comida senhor, deseja mais alguma coisa? Algo
para beber?

* Professora de Língua
Estrangeira da rede pública,
escritora iniciante, lançando seu
primeiro romance de memórias.
“Histórias que Vivemos para
Contar” e participação na
Antologia Raízes, com o Conto: “A
Botija do Coronel” .
Foto: Divulgação
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A MARCA
DA
TRAIÇÃO

Krishna Grandi *
Taquara/RS

Foto: jamarattigan.com

Foto: jamarattigan.com

Pelo corredor do condomínio, Marluci brandia a calcinha no
alto. As bochechas vermelhas e os olhos inchados sobressaiam no
rosto redondo da dona. As chinelas faziam “clap, clap” e o nariz
“fung, fung”. Regina, com a porta aberta, esperava a amiga entrar.
-Tá vendo, Regina? Olha isso! Olha! – A calcinha, aventureira
pelos ares, caiu espatifada sobre a mesa. -É dessa vez que ele me
larga! Aquele... Argh! Olha! – Largando seu corpo sobre a cadeira
e apoiando as mãos na cabeça, Marluci soluçava. Regina respirou
fundo.
-É a milésima calcinha que tu encontras no teu quarto, Marluci!
Toda vez é a vez. Por que essa seria diferente?
-Olha! Essa é de marca, Regina. Não é que nem aquelas
xexelentas que eu geralmente encontro. – Regina aguçou os olhos
sobre a peça. A inconfundível estava ali.
-Marluci, minha amiga. Isso é gravíssimo.
-Pois não disse! É dessa vez que esse canalha me larga. – Marluci
voltou aos soluços. – O que eu faço? Não posso competir com a
dona dessa calcinha!
-E está nova, ainda por cima... – conjectura Regina.
-Isso é gravíssimo. – Marluci concorda lamentosamente.
O olhar pesaroso dela encontrou-se com o olhar amistoso da
outra. A revolta instaurou-se no coração de Regina e para tentar
ajudar a amiga, propôs uma investigação.
-Tenho uma ideia, vamos pegar as calcinhas que encontrou até
agora e traçar um perfil de cada possível dona. Assim, saberemos
com que tipo de mulher estamos lidando. – Motivada pela ideia
da amiga, Marluci limpa o nariz com as costas da mão e volta
ao seu apartamento para resgatar as calcinhas. Enquanto isso,
Regina temeu pelo pior. – No atual momento em que estamos

vivendo... Não me impressionaria
se ela estivesse morando neste
condomínio. - E como quem sentia
o coração se encher de esperança,
compadeceu-se com a situação da
amiga. – Vou descobrir a verdade.
Ao voltar para o apartamento
de Regina, Marluci esbarrou com
o zelador, que afixava nos murais
compartilhados avisos para os
condôminos. Absorta em seus
pensamentos, ela seguiu caminho
até ser interrompida.
-Dona Marluci... É preciso ter
cuidado com as...
-...Com a minha saúde, já sei,
já sei... Vou colocar a máscara.
Obrigada, Mário! – “clap, clap,
clap”.
Com as calcinhas na mesa e
luvas nas mãos, elas separaram,
primeiro por cor e depois por estilo,
as rendadas perto das lisas de cor
sólida e as usadas entre furadas e
manchadas e a inconfundível, bem
no centro da intriga.
-Se a gente usar como base as
mulheres que conhecemos aqui no
condomínio...
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E assim seguiu a tarde das duas, entre a cretina do 201 e a
dominadora do 403, vinha a charmosa do primeiro andar e a
romântica do 302. A relaxada do 103 e a cheirosa do 104 quase
foram confundidas com a sem graça do 304 e a elegante do 402. No
mesmo andar, elas concluíram que morava a depravada do 202 e
seu oposto, a comportada do 204.
-Bom, tirando nossos apartamentos e os que estão pra alugar...
Resta para a inconfundível... – Elas se olharam radiantes. – A
novata do 401!
-Claro, ela se mudou recentemente e nem é daqui desse estado.
Já ouviu o sotaque arrastado dela?
-Bom, isso explicaria essa marca de calcinha que nunca vi por
aqui. Só que, Regina, provavelmente essa mulher que ele anda
vendo nem seja dessa cidade. Mas como? Como, Regina? Está tudo
fechado! Como ele sai de casa e vai para lá?
-Não sei, Marluci... Vai ver é ela mesmo, aqui nesse prédio a
maioria das mulheres são casadas ou viúvas. Ela é a única solteira.
Quase uma desavisada... As outras devem ter sido por aí no bairro
ou na cidade... São ordinárias demais para outra coisa. Agora, essa.
Vai ver ele foi no apartamento dela. E contra ela... Não tem como
competir mesmo.
-Eu não aguento, Regina! Como pode essas desalmadas
destruidoras de lares fazerem isso? Deveria ser proibido tal ameaça
nos nossos condomínios familiares. – E de novo, o desespero com a
possibilidade fez com que Marluci caísse no choro.
Com a noite chegando, ela retornou ao seu apartamento e sentou
à mesa, com a pilha de contas espalhada e a planilha da situação
financeira em vermelho. – O que eu faço com tantos problemas?
Quando amanheceu, Marluci foi beijada na testa por seu
marido. Ele havia preparado o café da manhã para ela, com uma
singela rosa na bandeja.
-Amor, poderia ir ao supermercado para nós? Preciso ficar no
outro quarto resolvendo nossos problemas. – Carlos estava abatido,
cansado, com olheiras profundas.
Enquanto Marluci trocava de roupa, pegava a máscara e seguia
calada para o elevador, negava com a cabeça. Não fazia sentido
tudo isso. Será que ele a traía quando ia ao supermercado? Que ali
era um point de encontro com as damas? Que a sessão de hortaliças
era tão provocante a ponto de... Freava os próprios pensamentos.
Ao chegar no elevador, apertou para o térreo e correu os olhos para
os avisos. Quase infartou quando leu “Cuidado com suas calcinhas.
Está sendo reportado um sumiço de roupas íntimas. Há um possível
tarado no condomínio. Recados do Síndico”.
Então o zelador não estava preocupado com a sua saúde e sim
com as suas calcinhas. Marluci nem esperou a porta do elevador
abrir e apertou o botão do terceiro andar desesperadamente.
Percorreu o corredor e foi para o apartamento da amiga.
-Regina!
-Marluci!
-Já viu o aviso no elevador?
-Olha... Não acho que o Carlos seja capaz disso. Ser um tarado?
Não tem como! Ter traído... Bom, já desconfiávamos há algum
tempo. Mas roubar calcinhas? Que motivo ele teria?
-Exato, amiga! Não faz sentido! Não pode ser o meu Carlos. Ele
sempre trabalhou no escritório, fez as coisas certinho. Sinto pena

dele por ter sido demitido nessa
pandemia, mas não acho que ele
esteja roubando calcinhas!
-Mas a gente já suspeitava
das traições antes de ele ser
demitido, até porque as calcinhas
já apareciam esporadicamente.
Acho que não tem uma coisa a
ver com a outra.
-Acho que não tem outro
jeito... Vou ter que falar com o
Carlos.
-Sim, Marluci! Vai! Me liga
depois. – E assim as amigas se
despediram.
E lá se foi Marluci, com suas
chinelas a fazer “clap, clap” pelo
corredor afora. Decidida, com
o coração na garganta, sufocada
e prestes a perder o ar, girou
a maçaneta e adentrou sua
casa berrando: “CARLOS” que
ressonou pelo andar.
O fadigado homem apareceu.
Com um sorriso no rosto e
lágrimas nos olhos. E antes que
ela pudesse dizer um “ai”, ele foi
comemorando:
-Eu consegui, Marluci meu
amor! Eu consegui! Eu paguei
nossas contas. Olha! Olha! –
puxando o celular, Carlos foi
mostrando os comprovantes
de pagamento, os depósitos
realizados, as transferências entre
bancos e carteiras digitais.
-Não acredito! Como, Carlos?
Como? Pelo amor de Deus me
fala alguma coisa! – Aos prantos e
desesperada, atirou-se nos braços
do marido.
Ambos caíram ao chão,
chorando. Carlos, entre soluços
suplica:
-Eu não posso te contar,
Marluci! Entenda, eu te amo e só
amo você.
-Mas... E as calcinhas?
-Tem a ver, mas é só isso que
posso te falar. Suplico para que
aceite e confie em mim. – Carlos
pegou Marluci pelos ombros e
olhou nos olhos da amada.
Marluci sentiu uma
abençoada intervenção divina lhe

CONTO
acalmar e percebeu a verdade na voz do marido. Soube em seu
coração que era para ser assim e assim seria. Conciliada, aceitou os
fatos. Abraçou mais forte aquele homem que conseguira resolver
os problemas, mesmo que em silêncio.
-Eu acredito, Carlos! Se tiver mais alguma coisa que queira me
falar...
-Sim, sobre o outro quarto... Não entre mais nele, por enquanto.
– Aliviado, Carlos agora sentia-se mais leve.
Já era no meio da noite, quando Regina percebeu que
Marluci não ligara. Um silêncio estranho pairava ao redor do seu
apartamento também. Seu marido ainda não saíra do home office.
Decidiu chamá-lo:
-Arthur!
-Querida...
-Por um acaso viu sobre o aviso no elevador? Que coisa séria,
né?
-Ah... Não vi nada... Querida, vou ir tomar um banho! Dia
longo hoje.
Nada. Regina tentou engolir isso. Era impossível Arthur não
saber de nada. Assim que ele entrou no banheiro, sentiu um
impulso de mexer no celular do marido. Ao caminhar para o
home office dele, sentiu em seu coração que estava cada vez mais
perto da verdade.
Colocou a senha e começou a mexer. Nos grupos de WhatsApp,
descobriu que ele fora removido do grupo da empresa. Numa
mensagem particular recebida naquela manhã pelo chefe dele,
ela descobre a demissão. Pela tarde, o histórico de pesquisas dele
mostrava as recentes. Como ganhar dinheiro na internet, dicas
de dinheiro fácil e sites de marketing digital. Pelos aplicativos
de pagamento, descobriu tudo. Uma compra do pack de fotos
intitulado “Bundinha Hardcore” chamou sua atenção. Com o
coração acelerado, ela foi no e-mail dele e digitou o título. Um
link automático para download das fotos foi encontrado. Em
choque, ela passava cada uma das fotos. Reconheceu cada calcinha
daquele pack. Reconheceu o homem de costas, em poses sensuais.
O cenário mudava de acordo com a personalidade da calcinha.
Se Regina ainda tinha alguma dúvida, foi na última foto que ela
teve a certeza. Na legenda, informava que era o primeiro recebido
pago. Ali, nos seus olhos castanhos estava ela, a inconfundível, a
temida afrontosa. Estava ali diante dela, a marca da traição.

É publicitária em formação, atriz e escritora.
Escreve sobre o cotidiano e sentimentos e o
expressa de formas diferentes. Pode ser uma
poesia, um conto, uma crônica ou um bilhete.
Ganhou prêmios literários, participou da Coletânea Vozes Femininas do Paranhana e escreve
uma coluna mensal pro Site Panorama.
Seu livro está a caminho.
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Técnicas
literárias
Jorge Antônio Mendes *
Novo Hamburgo/RS

A arte da Literatura é constituída apenas de talento ou tem técnicas
específicas? O entendimento errado e parcial deste processo literário
faz com que algumas pessoas, com pretensões literárias, percam-se nos
caminhos da Literatura, desviando-se desta arte específica.
O escritor Yuval Harari, autor de Sapiens, traz um ensinamento de
grande valia nesta arte. Perguntado no Programa Roda Viva sobre o
que tinha a dizer sobre sua escrita ser muito interessante, com relação
ao jeito de escrever pertinente a Literatura, deu a entender que antes
de escrever os livros procurou aprender as técnicas da Literatura.
Ensinamento decisivo e importante.
A Literatura é composta de técnicas Literárias e talento. Podemos
aprender a ter talento? Não. Podemos aprender as técnicas literárias?
Sim. A intensidade de cada um destes itens no processo da escrita é
difícil de quantificar, entretanto, na impossibilidade desta quantificação,
vamos nos ater aquilo que está ao nosso alcance: as técnicas literárias.
Imaginem um Engenheiro que não tenha a técnica de construir uma
casa? Não ia dar certo. Então por que na Literatura não se procura as
técnicas literárias para escrever um livro, por exemplo?
Mesmo na impossibilidade de fazer um Curso de Escrita ou algo
similar, o futuro escritor pode ler e observar a escrita de outros escritores
famosos e verificar como foram escritos. Deixar de lado o orgulho de não
aceitar o que está bom é um objetivo. Observar que os gêneros literários
estão ali há muito tempo e usar suas técnicas é o primeiro passo. Inserir
o seu talento naquilo que já está pronto e recheá-lo de ideias. Vamos
combinar: depois que a roda foi inventada, querer mudar o seu formato,
não é lógico. Neste caso, a tentativa de um aperfeiçoamento pode ser
recomendável.
Observa-se por aí, escritores iniciantes, tentando revolucionar
a escrita. Neste caso, aconselhar que talvez ainda não tenha chegado
este tempo é aceitável. Aprender a caminhar antes de voar é necessário.
Um caminho simples e prazeroso é ler aquele livro, famoso desde os
tempos de antigamente, sendo vendido em vários países, admitir que
tem alguma coisa boa literária, observar como foi escrito, não numa
tentativa de copiá-lo, mas sim de aprender as suas técnicas de escrita.
Observar que o livro tem, por exemplo, um ritmo de leitura, identificar
o que ocasiona este ritmo é o caminho para o aprendizado. Não é sem
sentido quando dizem que ler muito é o primeiro passo para se tornar
um escritor.
Não é fácil para um escritor iniciante admitir a necessidade de
aprender técnicas neste processo. Numa ânsia de ser o maior de
todos, esquece que faz parte de um processo bem definido com regras
específicas e tem que dominar isto, primeiramente. Não custa nada,
num exercício de humildade, admitir que algumas coisas estão prontas
e devemos usá-las. Na Literatura é necessário saber a base técnica da
escrita para conseguir colocar o talento de maneira apropriada.

O olhar atento para uma
escrita, desde a simples vírgula
ao famigerado ponto e vírgula,
questionando porque estão ali, não
no sentido de menosprezar as suas
funções, mas sim antevendo o que
podem significar para o leitor, faz
com que o escritor, tenha a real
dimensão destas ortografias. A
técnica literária ensina, está lá em
algum lugar, que devemos escrever
não apenas o que achamos bonito,
mas sim prever o que o leitor possa
achar bonito e entender. Afinal, o
escritor escreve com intenções de
atingir leitores específicos. Tentar
descobrir o que os agrada, passa
pelo uso de técnicas específicas.

* Escritor. Autor de
três livors publicados. Tem
crônicas publicadas em jornais
e revistas no Rio Grande do
Sul e no Brasil. Foi premiado
em concursos de Contos e
Crônicas no Estado e no País.
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A Poética do Negacionismo
Jaime de Andruart*
Porto Alegre/RS

Estamos num momento histórico de tanto negacionismo que
até mesmo autores e autoras se recusam a aprender sobre sua arte.
Desde poetas incapazes de escrever em formas fixas (como
ser transgressor sem conhecer, antes de tudo, a aplicação das
regras clássicas? Acho bizarro, para dizer o mínimo) a contistas e
romancistas incapazes de dividir uma história em atos, capítulos/
sequências, cenas, ou sem respeito nem por si mesmos nem pelo
público, ao publicar trabalhos em fase de rascunho.
Tanto esses poetas “transgressores” se recusam a aprender
como se escreve um soneto, um haicai, uma sextina, uma balada,
etc., como esses contistas e romancistas “transgressores” não
conseguem conceber o fato de que limar a arte ao produzi-la, na
prática, é diferente de estudar sobre ela. Escondem-se atrás do
que dizem ser seu “estilo”, mas não demonstram conhecimento
suficiente para fugir dele, quando necessário, e escrever em outro.
Posso ler mil livros sobre teoria musical: isso não fará de mim
um músico. O mesmo se dá com a teoria literária, muito citada
por autores que a julgam essencial para o ato de escrever: ela não
forma autores; forma pessoas que conhecem literatura.
O melhor caminho para quem quer escrever profissionalmente
é a formação em escrita criativa — seja por meio de cursos (o
caminho mais fácil), seja por meio da autodidática (o caminho
mais difícil). Enquanto um livro de teoria literária ensina que os
românticos da segunda geração idealizavam a mulher e tinham
preferência pela decrepitude e por cenários noturnos (o mesmo
que dizer nada, em termos de praticidade), e que essa estética
reflete determinado momento cultural e social, um livro de
escrita criativa demonstra que, se você escrever 3 páginas de
descrição, você VAI deixar o público entediado; que, se você não
der uma motivação suficientemente forte para seu protagonista,
sua história VAI ficar fraca; e que, muito frequentemente, tornase evidentemente irritante o uso, mesmo que ingenuamente,
recorrente de advérbios terminados em -nte.
“Mas, Jaime, você fala isso só porque deve ter formação em
escrita criativa. Puxar a sardinha para seu lado é fácil.” E eu devo
dizer que não:
Minha área é a tradução. Teoria literária até o pescoço no curso
de Letras, pode acreditar.
Não nego que a teoria literária é uma incrível fonte de saber
que muito enriquece o entendimento sobre a literatura e que,
sendo da área, não posso fugir dela nem diminuí-la, jamais. Mas
ela não é, nem de longe, suficiente para escrever. Na verdade, foi
minha maior decepção quando entrei no curso de Letras — diria
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até que ler uma peça ou romance clássico é MUITO mais instrutivo
em relação aos pormenores da escrita do que estudar teoria. Já a
área da escrita criativa, por outro lado, lida com a prática, com as
minúcias relativas ao fazer, não com as classificações e generalidades
científicas e filosóficas. O estudo da escrita criativa equivale ao
artista plástico descobrindo COMO causar determinado efeito
com o pincel na tela, em vez de estudar o mistério da Mona Lisa
ou a simbologia de Abaporu (coisas que se pode aprender sem,
contudo, saber como produzir uma pintura). Com isso em mente,
vale lembrar que o maior exemplo de manual de escrita criativa, que
ecoa em todas as outras obras do tipo, é a Poética, de Aristóteles.
Pois é, um dos maiores tripés da teoria literária do ocidente é
um livro de... escrita criativa. Resta-nos aprender com ele, e com
seus posteriores, mais atuais, pois de negacionista já basta o público
dos atuais governantes.
Não consigo conceber negacionistas em relação ao fazer
artístico (na verdade, em relação a coisa alguma, mas tentemos
manter o foco), especialmente estudando e trabalhando (na prática,
escrevendo, testando fórmulas, usando e torcendo regras) há mais
de uma década em busca unicamente de trazer melhores histórias
(e versos, quando escrevo em verso) ao público, sendo tradicional
quando devo ser tradicional e transgredindo, com consciência,
quando devo transgredir. Mais de uma década estudando, e apenas
agora comecei a lançar minhas obras, pois eu sentia que deveria
aprender.
Vontade de aprender é respeito ao leitor. Respeitar o leitor é
dar-lhe o melhor trabalho possível. E, para dar o melhor, deve-se...
aprender.
Tudo gira em torno desse verbo. O resto é negacionismo.
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Autor, tradutor e provedor de serviços textuais. Com uma
produção poética de mais de 2000 poemas, tem o pequeno
volume compilado "Monte do Saber" entre suas publicações.
Na prosa, escreve em todos os gêneros fantásticos, passando
por fantasia, scifi e terror, tendo contos publicados em diversas
revistas e coletâneas, além dos publicados de forma independente,
sendo os mais recentes "Presente de Sangue" e "Bárbaro Brazil".
Todas as suas obras publicadas, inclusive nesta revista, podem ser
acessadas em linktr.ee/jaimedeandruart

O DESPERTAR DO ESCRITOR

FERNANDA
MELLVEE
“Me percebi segura o
suficiente para encarar
o fazer literário como
algo factível.”
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A criação literária, para mim, ocorreu de forma paralela à
alfabetização, visto que tão logo aprendi a juntar as letras, dei
início à escrita de narrativas que envolviam elementos do meu
cotidiano. Munida de muita vontade e da capacidade de juntar as
letras, pude então transformar minhas bonecas e a Tila – minha
cachorrinha de estimação – em personagens das estorinhas que
passei a escrever e que não demoraram muito a se tornarem
assunto entre as professoras da escola onde eu estudava.
Com o passar o tempo, embora as estórias – e o desejo de
contá-las – sempre me acompanhassem, por pudor de criança
que está crescendo e, mais tarde, por receio de menina que está
se tornando mulher, fui abandonando a prática da escrita criativa,
trancando as minhas personagens no compartimento mais secreto
e sagrado da minha imaginação.
Porém, o hábito da leitura jamais me abandonou e talvez tenha
sido ele quem alimentou o meu desejo de criar outra vez, de trazer
para o mundo das palavras aquelas personagens encarceradas sob
a minha pretensão de maturidade.
Foi somente a partir do meu ingresso na graduação que, por
meio do contato com disciplinas envolvendo literatura e com
oficinas literárias, me percebi segura o suficiente para encarar o
fazer literário como algo factível.
Então, enquanto cursava o segundo semestre do curso de
Letras, tive um poema publicado em uma antologia de poesia
contemporânea. É engraçado pensar que iniciei minha trajetória
literária “oficial” com a publicação de um poema, pois toda a
minha produção futura seria voltada para a prosa.
Desde então tenho realizado traduções literárias,bem como
venho escrevendo e publicando ficção, e não escondo a minha
predileção pelas narrativas longas que flertam com o fantástico e,
devido a minha paixão pelo gênero, no final de 2020 criei, junto
com a minha filha, Melissa Mellvee – que também é escritora
– a Editora Berserkir, com o objetivo de escrever, publicar e
principalmente difundir a literatura fantástica na cena literária do
Rio Grande do Sul.

Fernanda Mellvee é graduada
no curso de Letras e mestre em
Literatura Comparada pela
Universidade Federal do Rio Grande
de Sul. Além de escritora, ela se
dedica à tradução literária, e ao
ensino de literatura e de escrita
criativa, bem como à coordenadoria
da Editora Berserkir. Realizou
a tradução de textos de Joseph
Conrad, William John Locke, entre
outros. Publicou os romances:
“Amarga Neblina”, que foi finalista
do Prêmio Kindle de Literatura em
2018, e “Atrás da cortina” (2020) e
o livro de contos “Ausente noite”
(2020). Segue acreditando que a
fantasia nos ajuda a enfrentar a
realidade deste presente distópico.
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RESENHA

Homens imprudentemente poéticos

Publicado no Brasil pela Biblioteca Azul, selo da CIA das
Letras, “Homens imprudentemente poéticos” é um romance de
Válter Hugo Mãe que data de 2016. Inspirado por um lugar que o
autor conheceu em viagem ao Japão, o livro mergulha na cultura
oriental para contar sua história.
Os personagens principais da narrativa são os vizinhos Itaro
e Saburo. Itaro é um homem atormentado por premonições que
lhe vêm da morte de outros seres. É um pintor de leques e vive na
pobreza com sua irmã, Matsu, e a criada, senhora Kame. Saburo
é um oleiro, casado com a senhora Fuyu, por quem é muito
apaixonado.
Uma tragédia provoca o início de uma inimizade entre os
vizinhos, que permeia o livro, como uma espécie de fio condutor.
Essa história, porém, não se baseia apenas nessa trama, mas
também na cega Matsu e sua bela percepção do mundo, do amor
da Senhora Kame pelos que estão sob seus cuidados...
“Aos aldeões, o oleiro declarou: quero mostrar o amor, lamento
que só vejam a morte”. (P. 86)
Nas narrativas de seus personagens, o texto lança um olhar
poético sobre a vida, permitindo diversas reflexões sobre
os sentimentos e pensamentos que temos, sobre as diversas
percepções da vida que existem, entre outros aspectos. Por isso,
essa é uma leitura não apenas dos personagens e de sua história,
mas de nós mesmos.
A linguagem usada pelo autor não é rebuscada, mas é figurativa
e poética, criando mais do que uma história de conteúdo, uma
construção delicada de palavras, projetando belas imagens. As
sentenças são curtas, tornando o texto ágil, e os diálogos não
são apresentados com travessão, o que pode até gerar certo
estranhamento no começo da leitura.
“Dizia rosto enclausurado para explicar que a cegueira era
uma forma de prisão. Um modo de estar dentro. A menina Matsu
estava dentro de si mesma. Nunca poderia ausentar-se da sua
essencial clausura”. (P. 67)
O estilo de escrita de Valter Hugo Mãe é muito semelhante
ao do brasileiro Guimarães Rosa e do moçambicano Mia Couto,
por brincar com os recursos da língua, criando poesia dentro da
prosa. O conteúdo humano das obras dos três autores também
fortalece essa “comparação”.
A edição brasileira foi feita com bastante capricho, com uma
capa em rosa, azul e vermelho. A lateral das páginas é vermelha
e o papel, ligeiramente amarelado. A fonte escolhida torna a
leitura bastante confortável e há algumas ilustrações temáticas no
começo do livro que são muito bonitas. O livro é, assim como o
seu conteúdo, delicado e refinado em seu minimalismo.
“Homens imprudentemente poéticos” é um livro delicioso,

cuja leitura flui rápida, mas que
nem por isso é pobre de conteúdo
(pelo contrário, é um livro
carregado de reflexões e temas
interessantes). O cuidado com
a linguagem e a beleza criada
nas histórias simples de seus
personagens tornam esse livro
inesquecível.

Nicole Carina Siebel *
Caxias do Sul
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* Outrora livreira, hoje
professora de língua
portuguesa e literatura.
Leitora compulsiva, gateira
inveterada, viciada em café e
escritora nas horas vagas.

