PARA COMEÇAR
A Biblioteca Nacional abriu as inscrições para o
seu Prêmio Literário 2022, voltado para autores e tradutores de obras
publicadas no Brasil. Neste ano, o galardão prevê oito categorias:
Poesia (Prêmio Alphonsus de Guimaraens), Romance (Prêmio
Machado de Assis), Conto (Prêmio Clarice Lispector), Tradução
(Prêmio Paulo Rónai), Ensaio social (Prêmio Sérgio Buarque de
Holanda), Ensaio literário (Prêmio Mario de Andrade), Literatura
Infantil (Prêmio Sylvia Orthof) e Literatura Juvenil (Prêmio Glória
Pondé). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 30 de
junho no site do prêmio. Para participar é preciso que as obras sejam
primeiras edições; tenham sido publicadas no período de 1º de maio
de 2021 a 30 de abril de 2022; tenham sido publicadas por editoras
brasileiras; estejam estar em conformidade com a Lei do Depósito
Legal (Lei nº 10.994, de 14 de dezembro de 2004); e possuam ISBN.
São Paulo ganhará uma nova feira do livro.
Realizada pela Associação Quatro Cinco Um, organização sem fins
lucrativos voltada para a difusão do livro na sociedade brasileira, em
conjunto com a Maré Produções, empresa especializada em eventos
e exposições, A Feira do Livro vai ocupar a praça Charles Miller, em
frente ao Estádio do Pacaembu e está marcada para ao período de 08
a 12 de junho. Ao ar livre e gratuito, o evento tem como inspiração as
tradicionais feiras do livro ibéricas, como as de Lisboa e Madri, e já
conta com a participação de mais de 80 editoras de diferentes cantos
do Brasil.
PRÊMIO SESC. O paraense Pedro Augusto Baía, com os contos de
Corpos benzidos em metal pesado, e a gaúcha Taiane Santi Martins,
autora do romance Mikaia, foram os vencedores da edição 2022
do Prêmio Sesc de Literatura. Os livros dos dois vencedores serão
lançados em novembro pela editora Record, parceira do Prêmio Sesc
desde a sua criação.
O box Grandes escritores da literatura francesa, editado
pela Nova Fronteira, reúne três clássicos que trazem personagens
femininas marcantes: A mulher de trinta anos, de Balzac, A dama das
camélias, de Dumas Filho, e Madame Bovary, de Flaubert.
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SONETO DA FIDELIDADE
De tudo, ao meu amor serei atento
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto
Que mesmo em face do maior encanto
Dele se encante mais meu pensamento.
Quero vivê-lo em cada vão momento
E em louvor hei de espalhar meu canto
E rir meu riso e derramar meu pranto
Ao seu pesar ou seu contentamento.
E assim, quando mais tarde me procure
Quem sabe a morte, angústia de quem vive
Quem sabe a solidão, fim de quem ama
Eu possa me dizer do amor (que tive):
Que não seja imortal, posto que é chama
Mas que seja infinito enquanto dure.
Vinicius de Moraes – (1946)

IMAGEM

‘De Olhos Abertos’ Documentário sobre o Boca de Rua, jornal
produzido por pessoas em situação de rua de Porto Alegre/RS, está
disponível gratuitamente no YouTube, Vimeo, Bombozilla e Sulflix

O jornal Boca de Rua é
único no mundo, por ser
totalmente produzido por
jornalistas-jornaleiros que
habitam espaços públicos
da cidade. O longametragem “De Olhos
Abertos”, de Charlotte
Dafol, apresenta entrevistas
de colaboradores do
informativo trimestral
e aborda questões como
injustiças, violência,
drogas, saúde pública e
preconceito
nas ruas da Capital gaúcha.

PRÊMIO

AS Cores de Sophia Volume I
eleito melhor livro de suspense de 2021
Em seu livro de estreia, Juliana Lino, nos traz a história
de Sophia, uma garota comum que consegue enxergar as
cores das pessoas em suas pupilas. Aos poucos as cores vão
revelando sentimentos, mentiras e até mesmo quem vive
e quem morre. Juliana consegue conciliar em sua obra os
elementos fantásticos, os dramas existenciais em torno de
Sophia e com um mistério investigativo e verossimilhança. A
narrativa é ritmada, há suspenses com inúmeras reviravoltas,
avançando para um clímax, com um desfecho surpreendente
e encerrando esta primeira parte da história.
A autora ressalta a importância do prêmio para carreira:
- Como autora iniciante o prêmio é um grande impulso.
O reconhecimento de que não estou delirando: eu realmente
criei uma boa história! Pessoas que não me conhecem, e que
tem bagagem para avaliar criticamente, elegeram a minha
história dentre tantas outras de qualidade. É um incentivo
enorme para continuar escrevendo.
O Prêmio Book Brasil foi idealizado em 2019 pelo
escritor e educador social, Marcos de Sá, que de início criou
a mídia Book Brasil para dar apoio à literatura brasileira.
O prêmio tem caráter filantrópico, sem fins lucrativos e
é promovido de forma independente por apoiadores. As
obras selecionadas passaram por um júri composto por 15
integrantes: 5 organizadores e 10 curadores (avaliadores),
que ficaram responsáveis por categorias específicas e seus
resultados. O critério final de seleção foi votação popular,
divulgado em 05 de março deste ano.
Sobre a autora:
Juliana Lino é escritora, médica hematologista e reside em
Campinas – SP com marido e seus dois filhos. O volume
dois de “As Cores de Sophia” já está em fase de finalização.
Em breve a autora irá lançar, também, sua primeira
antologia de contos “Hospitalar”.
O livro está disponível pela editora Página Nova, além de
estar disponível na
Amazon >> https://amzn.to/3EIluKW

ESTREIA

Diálogos possíveis entre o
silêncio e o ruído
Em seu livro de estreia, RUÍDO SILÊNCIO,
Dora Lampert esvazia, joga ao vento, ao chão,
a substância pueril e solene de seus cacifos;
faz das inquietações, ruidosos momentos de
serena reflexão, e os silêncios, são barro pronto
para a imaginação do leitor. Fazem-se sons,
ruídos de palavras versadas. E tudo recomeça.
Evasão no tempo e imediato retorno à realidade,
impossibilidade de realizar o amor desejado
(que às vezes a desmonta). A poeta surpreende
quando digna, de imediato levanta a cabeça.
Dora veste-se de um lirismo relutante, constante,
seja em epifanias, seja no conhecimento da
iminência do improvável, curado pelo otimismo
que parece genuíno na protagonista do livro.
Dora não nasceu para a poesia em sua estreia.
Permitiu-se surgir a Poeta.

Livro: RUÍDO SILÊNCIO
Autora: Dora Lampert
Editora: OIA editora
Páginas: 136
Introdução, prefácio e orelha das poetas
Claudia Schroeder, Suzana Pagot e Jovina
Benigno.
Lançamento: 3 de junho de 22

Contato com a Poeta:
Facebook: dora.lampert.7
Instagram: @doralampert

Dora Lampert sempre diz que tudo começou
em um dia 13, essa Poeta gaúcha do Vale dos
Sinos, em Novo Hamburgo, amante das artes
– Música, teatro, cinema, plásticas e literatura –
sempre esteve de alguma forma envolvida com a
palavra. Desde jovem, na escola, a redação virava
um livro, o texto mais longínquo que tinha,
guardado data de 1975.
Hoje sua escrita tomou seu rumo, a poesia.
Quando palavras brotam no silêncio das
madrugadas, rondando irremediavelmente o
que a impressiona, afeta, inspira, apenas deixo
o ruído invadir, e segue a recomendação de um
grande escritor – “folha branca pede confissão”.

CONEXÃO

Livro “Memórias de uma Alma” será
traduzido para o alemão após ser
editado em Portugal e no BrasiL
A escritora portuguesa, radicada na Suíça, Sandra Weber,
leva a espiritualidade e o autoconhecimento para mais uma
língua. Depois de atravessar o Atlântico e lançar seu livro
“Memórias de uma Alma” no Brasil, a autora se aproxima do
local onde mora e lançará seu livro na Alemanha.
Nascida em Celorico de Basto, no norte de Portugal,
Sandra Weber hoje mora em Stein, na Suíça, trabalhando
como terapeuta e mestre de Reiki. Mas a espiritualidade
não está apenas em seu ofício diário. Em seu primeiro
livro, Sandra narra a história de Leonor que, assim como
a autora, é terapeuta de Reiki e, com isso, aprende a ter
uma vida melhor, compreendendo e aceitando situações e
acontecimentos da sua vida pessoal.
A autora ressalta a importância de estar levando seu
trabalho para mais uma língua depois de ter chegado ao
Brasil em 2021.
— O mais interessante é poder corresponder às pessoas
que realmente gostariam de saber mais sobre o tema. A partir
daí, acredito que estarei a cumprir com a minha missão de
vida. Acredito que a parte espiritual deve ser algo tão natural
quanto a material. — define Sandra.
Conforme seu livro fazia sucesso e as redes sociais
disseminavam sua publicação, pessoas próximas do seu
cotidiano começaram a lhe questionar sobre ter o livro
alemão. Com o aumento da procura, a escritora notou que
havia chegado o momento de traduzir o livro para mais um
público.
“Memórias de uma Alma” traduzido para o alemão
chegará em maio às livrarias em edição do autor. O livro
foi publicado em outubro de 2021 em Portugal e já está em
sua segunda edição. No Brasil, o livro está disponível desde
novembro do ano passado pela editora Página Nova, além de
estar disponível na Amazon

Nascida em Celorico de Basto,
no norte de Portugal, Sandra Weber
hoje mora em Stein, na Suíça.
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MARIO SERGIO BAGGIO
“O escritor escreve para
dar consolo ao mundo e
a si mesmo.”
Foto: Divulgação

Filho de libaneses por parte de mãe e de italianos por parte de pai, Mario Sergio Baggio deixou sua
terra natal, Ribeirão Claro, e se mudou para São Paulo. Na capital paulista, tonou-se jornalista e depois
escritor. Mario Sergio escreve contos, gênero literário com o qual se identifica. Ainda não publicou
nenhum romance e não sabe se o fará. Tem várias ideias para isso, mas não pintou a disposição para
desenvolvê-las. “Gosto dos contos, gosto da síntese, gosto de contar uma história com poucas palavras
e poucos parágrafos. Gosto desse desafio.”, afirma o autor de “A (extra)ordinária vida real”, “A mãe e o
filho da mãe”, “Espantos para uso diário”, “Verás que tudo é mentira” e em “Antes de cair o pano”, que já
está no forno e será publicado pela Urutau ainda em 2022. O autor possui também o blog, “Homem de
Palavra”, que usa para publicar seus textos em poesia e prosa que produz quase que diariamente.

Quando surgiu o escritor Mario Baggio?
Quando publiquei meu primeiro livro, “A (extra)ordinária vida real”, em 2016. Acostumei-me a
publicar pequenos contos no Facebook e vi que as pessoas gostavam do que escrevia. Foi quando criei
coragem e mandei uma coletânea de contos para uma editora. Aí não parei mais. Escrever é uma paixão,
uma compulsão. Não me vejo sem escrever. Escrevo diariamente, embora jogue fora muita coisa. É
um exercício, um treinamento. Uma disciplina. O mesmo acontece com a leitura. Leio todos os dias e
descubro autores incríveis todos os dias.
O que o escritor Mario Baggio almeja?
Acho que é o que todo escritor deseja: ser lido. Gosto de ser lido, gosto de ouvir comentários sobre o
que escrevo. Há nisso um pouco de vaidade, admito, mas penso também que todo escritor seja vaidoso.
O reconhecimento faz parte da atividade literária, acho eu.
Tu escreves contos curtos e mesmo os chamados minicontos. Também gostas de ler esse estilo?
Como surgiu o namoro com as histórias curtas?
Na minha adolescência, comecei lendo romances. O primeiro que li foi “Éramos seis”, de Maria José
Dupré. Tive excelentes professores de Português no ginásio e no colegial que, percebendo meu gosto
pela leitura, me emprestavam livros para ler nas férias. Foi quando li Machado de Assis, José de Alencar
e muitos outros. O primeiro livro de contos que li foi uma coletânea de Aníbal Machado chamada
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“A morte da porta-estandarte”, da qual fazia parte uma obra-prima desse autor, “Viagem aos seios
de Duília”. Eu fiquei fascinado pelas histórias curtas, já que até então só tinha lido romances. Achei
incrível contar uma história inteira em poucas páginas. Daí, já na faculdade, conheci Dalton Trevisan,
Ivan Angelo, Luís Vilela, Rubem Fonseca, todos contistas por excelência. Me apaixonei pelo gênero.
Comecei a exercitar a contação de uma história sem muita descrição, com poucos conflitos e poucas
personagens. Aí nasceu minha paixão pelos contos. Gosto das histórias curtas, que mais sugerem
do que explicitam uma situação. Meus contos ou a maioria deles seguem essa linha. Deixo lacunas
para que os leitores preencham. Não gosto da classificação “minicontos”, me parece que diminui a
importância do texto. Conto é conto, não importa se tem 20 páginas ou apenas uma ou mesmo um só
parágrafo. Hemingway escreveu um conto maravilhoso em apenas uma linha (aquele dos sapatinhos de
bebê).
Costumo dizer que meus contos são um recorte da realidade. Gosto de falar sobre acontecimentos
comezinhos e dar a eles um toque de nonsense, salientar o surreal de uma situação corriqueira. Para
isso, utilizo uma conversa entreouvida no elevador, na fila do banco, uma notícia de jornal. Tudo é tema
para a história que quero contar. Para isso, não preciso lançar mão de descrições de cenário ou análises
aprofundadas de personagens, a menos que isso seja imprescindível, faça a história andar. Se o céu está
azul ou apresenta nuvens de chumbo, isso só vai ser mencionado se for determinante para a narrativa.
Meus personagens quase nunca têm nome, são sempre “ele”, “ela”, “nós”, “eu”, dependendo se quero
contar a história em primeira, segunda ou terceira pessoa.
E como tu enxergas o mercado literário para o autor independente?
O autor independente, além de escrever sua obra, tem de promovê-la, divulgá-la, vendê-la. Isso
é penoso. Quando não há a estrutura de uma grande editora por trás fazendo esse trabalho, o autor
independente é o outdoor de si mesmo e de seu trabalho. Aí entram as redes sociais, que são um grande
veículo de divulgação e que o autor independente deve utilizar sem muitos pudores. Divulgar, divulgar,
divulgar, para vender seu livro, para ser notado de alguma forma.
Os concursos também são uma forma de o autor dizer que ele existe, que ele está em atividade, que
ele está produzindo. Se acontecer de ganhar um concurso importante, pode ser que algumas portas se
abram, ou não. Tudo é muito incerto. O que deve prevalecer é a paixão pela escrita, independentemente
de reconhecimento. As grandes editoras quase nunca se interessam por nomes desconhecidos (embora
haja exceções aqui e ali). Felizmente, há as editoras independentes, pequenas, de estrutura limitada, que
fazem esse trabalho de dar chance a novos escritores. E, também felizmente, elas têm sido muito bem
sucedidas. Há excelentes editoras pequenas que estão balançando o mercado literário e deixando sua
marca de excelência.
As revistas literárias online também são um ótimo canal para os escritores, sejam eles desconhecidos
ou de renome. Eu tive a sorte de publicar meus textos em revistas de excelente qualidade e grande
relevância.
Achas que as novas tecnologias ajudam ou atrapalham os escritores?
Penso que ajudam. Há muito tempo eu não manuscrevo nada, faço tudo no computador. E tenho
um blog para escoar minha produção. Participo de 2 ou 3 redes sociais, com ampla rede de conexões,
nas quais divulgo meu material. Então, penso que a tecnologia trouxe muitos benefícios: aproximou
pessoas, agilizou processos, garantiu velocidade na divulgação das obras dos escritores. Temos tudo isso
graças à tecnologia e isso é bom.
Na tua opinião, a literatura deve ser engajada politicamente?
Eu acho que sim. Mas isso não quer dizer que o escritor deva transformar sua obra num panfleto, a
menos que essa seja a sua intenção.
Tudo o que fazemos é um ato político. Fazer algo pressupõe escolhas e renúncias: escolhemos fazer
isso porque não queremos fazer aquilo. Se escolhemos uma coisa, renunciamos a outra. Essa escolha é
sempre carregada de nossas histórias pessoais, nosso mapa de vida, nossas experiências existenciais. Se
alguém decide escrever, é porque decidiu não misturar cimento para levantar uma parede, por exemplo.
Especialmente nesse momento por que passa o país, em que importantes conquistas sociais das
últimas décadas foram destruídas, em que a cultura, a educação e o meio ambiente fizeram parte de um
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projeto criminoso de aniquilação, é de suma importância que o artista erga a voz e se posicione. Artista
em cima do muro é inconcebível, como foi inconcebível termos tido um secretário de cultura que falou
de arte, utilizando um discurso nazista.
Concordas com a afirmação de que o escritor é um ser inconformado?
Acho que escrever é uma maneira de transformar mundo ou suportá-lo como ele é. Por isso, o
escritor mente quando escreve, com a ilusão de pintar a realidade com um pouco mais de cor e textura.
Como disse o Ferreira Gullar, “a arte existe porque a vida não basta”. O escritor escreve para dar consolo
ao mundo e a si mesmo.
E o governo ajuda ou atrapalha a vida dos escritores?
O governo faria a sua parte se incentivasse a leitura, a formação de bibliotecas, a divulgação de livros
e autores, o lançamento de concursos para revelar novos escritores. Isso não existe no Brasil. Então,
penso que o governo não ajuda nem atrapalha: ele simplesmente não faz nada.
Existe escritor sem antes ser leitor?
Acho que não. O exercício da escrita pressupõe o exercício da leitura. Quando a leitura seduz um
futuro escritor, ele busca um espelho, uma referência, um ponto de apoio para materializar o seu pendor
pela escrita. Todo escritor começa seu ofício imitando os escritores que admira. O escritor iniciante
precisa de um modelo até descobrir seu próprio estilo e aí deslanchar. As referências são importantes.
Quanto tempo leva para um conto teu receber o ponto final? Costumas fazer muitas reescritas?
Isso varia de texto para texto. De uma forma geral, costumo escrever e pôr o texto “para dormir”.
Volto a ele alguns dias mais tarde, reescrevo, aguardo mais um tempo. Faço muitas reescritas. Em outras
vezes, mais raras, sinto que o texto já vem pronto na primeira escritura, então não mexo mais. Mas eu
sou um eterno inconformado com o que escrevo. Ainda hoje, se pegar um de meus livros já publicados,
sei que escreveria algumas frases ou parágrafos de outra maneira ou até daria outro desenvolvimento ao
texto.
Quais os novos projetos do escritor Mario Baggio?
No momento, estou lidando com a publicação de “Antes de cair o pano”, a sair ainda este semestre
pela Urutau. Meu livro foi selecionado num edital de publicação da editora e fala sobre finitudes (não só
a morte, mas, considerando os dias que correm em nosso país, a finitude da delicadeza, da dignidade, da
inocência, da ingenuidade, da perspectiva de futuro). Já finalizei outra coletânea, “A vida é uma palavra
muito curta”, que coloquei “pra dormir”. Logo volto a ela. O tema dessa vez é o tempo — esse que vemos
passar todos os dias na frente dos olhos, na nossa pele, nos nossos sonhos. Eu funciono mais ou menos
dessa forma: penso num tema que quero discutir e aí passo a construir as narrativas em torno dele.
A revista Paranhana Literário é bastante lida
por novos autores ou aspirantes a escritores. Quais
conselhos darias a eles?
Jovens, leiam tudo o que cair em suas mãos, até bula
de remédio. Não se esqueçam dos clássicos: as grandes
lições estão lá. Fora isso, vão ao cinema, vão ao teatro,
ouçam música, deem risada, bebam um pouquinho e
façam muito amor. E, se não puderem viver sem escrever,
escrevam todos os dias, nem que seja uma linha, um
parágrafo, uma palavra. Escrever é ofício. Precisa ser
praticado.

O AUTOR RESPONDE

A autora
Helena Terra responde
cinco perguntas
sobre o livro
Bonequinha de Lixo

FOTO: DIVULGAÇÃO

1. O que esse livro tem que justifica a leitura?
“Tanto ou mais que um sistema de relações, uma literatura é uma história: o domínio do
particular, do cambiante, do imprevisível”, escreveu Octávio Paz, em “Convergências –
Ensaios Sobre Arte e Literatura”. Pois bem, eu acredito que o “Bonequinha de Lixo” traz
esses elementos, cativando as leitoras e os leitores e os instigando a pensar sobre si mesmos
e sobre a realidade que os cerca.

2. Desde quando esse livro pedia para ser escrito?
Desde que saí da infância e comecei a perceber o alto grau de desrespeito e de abusos da
sociedade patriarcal para cima das mulheres, por vezes, ainda meninas, em diversos, para
não dizer todos, os setores de nossas vidas. Este livro, escrevi em um ano. Tempo bastante
curto para o meu padrão de escrita.

3. O que esperavas alcançar com a publicação do livro “Bonequinha de Lixo”?
As leitoras e os leitores. Os livros são escritos para serem lidos e interpretados conforme a
bagagem e subjetividade de cada um. Há, é claro, um tema principal e o meu desejo de que
“Bonequinha de Lixo” seja compreendido. Mas, de qualquer forma, fico bastante contente
quando alguém encontra outros tantos.

4. Quais as dores e alegrias de escrever um livro com essa temática te

trouxe?
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As dores, acredito que estejam diretamente conectadas com o fato de que a ficção é uma
forma de retratar a realidade. E como a narrada no “Bonequinha de Lixo” é pesada e diz
respeito à existência, em diversos sentidos, das mulheres, houve momentos em que precisei
de uma dose extra de lucidez para não me desviar do meu objetivo.
As alegrias, acredito que estejam diretamente ligadas ao fato de eu conseguir escrever sobre
o que eu queria e de uma forma criativa.

5. Tu acreditas que o livro “Bonequinha de Lixo” tem um papel de suscitar o

debate político social ou é puramente leitura de entretenimento?

Embora eu tenha me empenhado para construir um texto compatível com as dinâmicas de
comunicação cotidianas da sociedade contemporânea, o tema, além de não ser nada leve,
não foi tratado com superficialidade. A narradora do “Bonequinha de Lixo” é uma criatura
crítica que diz o que pensa.

Foto: Divulgação

Helena Terra mora em Porto Alegre. O seu interesse,
despertado na infância, por literatura a levou a cursar
a Oficina de Criação Literária, do escritor Luiz Antonio
de Assis Brasil, na PUC/RS e a frequentar os grupos de
produção e de leitura crítica da professora Lea Masina.
Em 2013, publicou o seu primeiro romance: “A condição
indestrutível de ter sido”. De lá para cá, participou de
antologias e organizou, com o escritor Luiz Ruffato, a
antologia “Uns e outros”. É coautora na novela “Bem
que eu gostaria de saber o que é o amor”, publicada em
2020, com o ator e escritor Heitor Schmidt. “Bonequinha
de Lixo” é o seu segundo romance.

CAMINHOS DA ESCRITA
por Doralino Souza *

O curioso caso
dos escritores que
não gostam de ler

Foto: jamarattigan.com

Uma coisa é bem verdade: a leitura literária não é obrigatória. Eu, na condição de escritor, editor
e ativista da área do livro e leitura, defendo o direito universal de todo cidadão ter acesso a livros,
sobretudo livros de qualidade. Defendo bibliotecas funcionando em todas as escolas, mais e melhores
feiras de livros e políticas públicas voltadas para tornar o livro acessível. A partir daí, se a pessoa vai se
transformar numa leitora ou não, é escolha dela. Não depende de mim e de nenhuma ação do Estado.
Para se tornar um leitor é preciso querer, é preciso gostar. Não existe obrigação.
No entanto, se você é escritor iniciante ou pensa em se tornar um escritor, esqueça o parágrafo
acima. Se você quer escrever literatura, você tem a obrigação de ler. E mais, tem obrigação de amar
os livros. Desde que iniciei a revista Paranhana Literário, tive a oportunidade de entrevistar vários
autores com suas carreiras consagradas ou bem encaminhadas e, em todas as entrevistas, existe um
ponto em comum. Esses escritores, sem exceção, aconselham os novos autores a ler. Buscar nos livros a
ajuda necessária para a produção de um bom texto. Nada é mais importante para quem quer se tornar
escritor do que ser um grande leitor.
Não que o hábito da leitura necessariamente transforme alguém em escritor. É possível ser um
ávido leitor sem ter vocação para a escrita criativa. Mas é impossível ser um bom escritor sem ser
um grande leitor.
Basta uma rápida pesquisa na internet e encontraremos relatos e documentos, atestando que os
grandes autores do passado escreveram obras que atravessam séculos justamente porque liam. Além de
muita leitura, trocavam material de escrita entre eles. Uns lendo os outros.
Eis o pulo do gato: Eles aprendiam literatura fazendo literatura. Lendo
muita literatura. E é isso! Se você quer escrever, tem que ler outros livros,
não apenas o seu. Tenho visto comentários de escritores iniciantes, dizendo
que não querem ler outros autores para não ser influenciado. Acontece que,
como escritores, nós temos obrigação de conhecer e dominar as convenções
do gênero que estamos pensando em publicar. Não adianta apenas sentar em
frente ao teclado e digitar noite e dia. É preciso ler outros livros parecidos
com aquele que se pretende escrever. E de novo, o jovem escritor diz que
não quer ler, porque pretende inovar. Mas acontece que só conseguirá
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inovar quem domina todos os tipos de narrador, personagens, enredo, diálogos etc. Sabe aquela
história de conhecer as regras para quebrá-las? É isso. É preciso entender a jornada do herói, caso seu
livro apresente essa estrutura. Compreender se o enredo é linear ou não, se o personagem é plano ou
redondo, narrador em primeira, segunda ou terceira pessoa. E o lugar para encontrar e entender isso é
nos livros. Nos bons livros.
Além disso, o escritor iniciante tem a obrigação de ler para saber quais as novas convenções do
mercado editorial. Não adianta começar um livro (caso você queira vender, claro) com uma descrição
minuciosa sobre as relações do mundo que você está criando se no mundo real, no mundo que compra
e consome livros, esse tipo de narrativa não funciona mais. O leitor não quer.
Também é possível buscar nos livros explicações quando certa reviravolta na narrativa não está
funcionando no seu texto. E entender as relações de causa e efeito disso. Entender até mesmo, porque
o título de um livro faz sentido ou não. Ou o porquê de o autor escolher aquele título. Para tudo isso é
preciso ler. Ler muito. Ler a ponto de pegar na estante um livro que você gosta e saber analisar as razões
que fazem você gostar daquele livro.
Voltando aos nossos bravos escritores de séculos passados, não havia ao alcance deles oficinas
literárias, nem livros sobre escrita criativa nem vídeos ou qualquer das facilidades que temos hoje em
dia. E como conseguiram escrever e publicar? Fazendo aquilo que é necessário fazer; lendo, analisando,
copiando, jogando fora e fazendo novamente. Até que esteja tudo compreendido e possa, enfim, inovar.
É isso que faz um escritor.
Acho curioso quando leio certos comentários postados nos inúmeros grupos de autores iniciantes
que existem na internet. Eles se gabam da sua escrita, de escreverem dezenas de livros, dos inúmeros
projetos iniciados, eles criam infindáveis mundos e universos, só que, ao mesmo tempo, reclamam que
ninguém os lê nem compra seus livros. Seguindo esses comentários, logo descubro que eles não gostam
de ler. Eles não querem “perder tempo” com muita leitura. Ora bolas! Se eles não gostam de ler, será
impossível que algum dia, publiquem um livro do qual alguém irá gostar de ler.

Foto: Divulgação

* Doralino Souza é escritor e ativista cultural.
Jornalista com pós graduação em Educação, Cultura
e Diversidade. Idealizador e editor da Revista
Paranhana Literário e Repórter Cultural da Rádio
Arteviva. Autor dos livros Dentes no copo de uisque
(2019) O cânion de dentro ( 2016) e Anjos Também
Usam Boné (2014). Tem participação em diversas
antologias e premiações literrárias.
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A beleza de uma frase literária
Jorge Antônio Mendes *
Novo Hamburgo/RS

Qual é a dimensão que um escritor dá as suas
frases escritas? Esta atenção demonstra um apego
literário ou para a maioria isto não tem a mínima
importância?
Numa pretensa suposição, mais por querer que
seja assim, acredito que a maioria dos escritores trate
suas frases com uma afeição sem fim. Entretanto,
alguns famigerados escritores, ainda não acreditam
nesta técnica literária. Nestas dualidades de opiniões,
resulta a separação de quem é quem na Literatura.
Para consolidar a validade de algo, buscamos
uma analogia, fazendo uma comparação do escritor
com o artista que faz uma escultura de madeira.
Este escultor, como quase que inconsciente, fica
desbastando sua obra para chegar à perfeição. Os
que conseguem seus objetivos sabem que o ato de
esculpir é decisivo. Os escritores que têm apreço pela
Literatura tratam cada frase como se fosse a última
para que esta seja mais bela possível, não apenas
visualmente, mas, principalmente, com relação ao
seu propósito de atingir o leitor. Então por que aquela
vírgula não pode estar em outro lugar, onde ela será
entendida? E o resto das palavras que compõe a frase
como são tratadas? Os poetas, mestres neste sentido,
no esmero das palavras, buscam as sonoras para
atingir seus objetivos e o fazem de tal maneira que
são rotulados de talentosos. Simplesmente, porque
acarinham cada estrofe, cada palavra, de maneira

especial. Escritores de prosa têm muito
aprender com os poetas neste quesito. Não
aprendem, não é por falta de aviso.
Já foi citado, depois de algumas pesquisas
por aí, que uma frase literária tem que ter em
torno de 12 palavras. Ora, se disseram isto,
porque não acreditar nesta técnica e insistir em
fazer parágrafos longos e cansativos? Aqueles
parágrafos que quando se chega ao final da
frase, tem-se que voltar ao começo, pois, já
se esqueceu de tudo. Quanto à quantidade de
palavras máxima de uma frase, é claro, que
existem opiniões diferentes, principalmente
de leitores que gostam de longos parágrafos. O
que se coloca aqui é a validade ou não desta
técnica quanto ao número de palavras numa
frase literária. Cada escritor aceita isto ou não.
Vamos combinar: se algum escritor tentou
fazer assim alguma vez porque não verificar
esta técnica?
Nesta atenção sem fim que um escritor deve
ter para com a Literatura, deve colocar como
uma obrigação rever suas frases, buscando
a que mais se torne bela e pertinente. Esta
questão também passa por não apenas fazer o
que gosta, mas, sim aquilo que o leitor quer. O
leitor quer uma frase inteligível, bonita e que
demonstre o apreço por ele.

* Escritor.
Autor livros “A direção do olhar”, “Objetos de valor” e “O Resgate das ilusões”.
Participou de diversas antologias e foi premiado em concursos de Contos e
Crônicas no Estado e no País.
Foto: Divulgação
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O que o autor quis dizer?
Martha Andrade Silva *
Porto Alegre/RS

Enquanto atuei como professora, uma das tarefas que
mais me atraíam era o planejamento das aulas. Eu gostava
de planejar, embora, volta e meia, aparecessem dúvidas,
indiferente do nível de ensino em que trabalhava. Mas ter
dúvidas é saudável. Nada mais chato do que um profissional
acavalado no eu-sei-tudo, tudo-dá-certo, tudo-fica-lindo.
Fazia parte disso o planejamento de atividades a partir de
textos literários, ao que eu dedicava mais tempo e interesse.
Claro, já fiz besteiras, formulei questões bobas, propus
exercícios que não tinham nada a ver com a turma, tive ideias
“brilhantes” que não passaram de pura ilusão etc. Quando a
coisa não funcionava bem, eu ficava obviamente frustrada,
mas também achava importante pensar em como poderia
melhorar aquilo. E tentava até, mais ou menos, acertar. E
muitas vezes sentia que acertava.
Pesquisar para o planejamento faz parte do cotidiano de
quem dá aula. Quando eu pesquisava materiais, tanto para as
aulas da educação básica como, mais tarde, para as do ensino
superior, surgiam atividades interessantes, adaptáveis às aulas.
Mas havia outras que valiam – e ainda valem – um ponto de
interrogação. Por exemplo, as recorrentes “perguntas sobre
o texto”, particularmente, sobre texto literário. Uma dessas
perguntas, eu ainda vejo por aí: “O que o autor (ou a autora)
quis dizer com ...?”. Insira-se aí alguma ideia ou trecho de um
texto literário que estivesse sendo lido/trabalhado em aula.
Felizmente, não lembro de ter empregado essa pergunta nos
antigos planejamentos. Tomara que eu esteja certa. Se feita em
aula, imagino alguém, esperta e ousadamente, respondendo:
“Pergunta pra ele (ou pra ela).”.
Errada, a resposta? Vejamos.
Antes, porém, acho que há outra reflexão necessária.
Não atuo mais em sala de aula, mas sei que, em muitos
lugares, há quem esteja fazendo o que pode para a aula
funcionar – inclusive agora, na presencialidade, depois de dois
anos de aulas virtuais, forçadas pela circunstância terrível da
pandemia. Parte desse trabalho inclui provocar a galera a ler
literatura, o que nem sempre é fácil: há dificuldade de acesso a
livros por questões financeiras, que impedem a aquisição em
favor do atendimento a outras necessidades; falta o hábito de
ler literatura, que, muitas vezes (lembrei disso em outro texto),
acaba preterida diante de hábitos e afazeres diversos; ou, ainda,
falta suprimento ou facilidade de acesso ao acervo de algumas

bibliotecas. Uma biblioteca pode ser
um lugar silencioso, convidativo à
leitura, mas nunca um espaço fechado
e sisudo.
São dificuldades, sim, bem
significativas. Quem atua em sala de
aula depara com isso diariamente, e é
aí que se torna ainda mais importante
o trabalho do/da professor/a de língua
e literatura. Há gente que diz: mas
quem quer ler, lê, vai atrás, consegue
os livros. Embora, em alguns casos,
isso até possa acontecer, é fácil falar.
São casos raros. Bem raros. Facilitar
o acesso a livros, por meio da
implantação e do desenvolvimento
de uma cultura leitora, seria um
investimento mais do que necessário.
Nem todo mundo vem de casa
para a escola trazendo o hábito da
leitura literária – por razões como as
que mencionei ou por outras. Então,
é significativa a responsabilidade
da escola em difundir esse bem
simbólico que é a literatura, ou que
são as diferentes literaturas, se não
considerarmos apenas a brasileira e as
obras clássicas.
Então, voltando àquela pergunta,
que aparecia entre as sugestões de
atividades para sala de aula. Interessa
saber “o que o/a autor/a quis dizer”? A
resposta dependerá de uma concepção
de literatura e de texto literário a
partir da qual se trabalha. Em outras
palavras, o que é literatura?
Pode haver muitas respostas, mas
vamos lá. Uma delas: é uma matéria
escolar; algo que se estuda para, como
outras matérias, passar no vestibular,
considerando universidades que
divulgam lista de leituras para o

OPINIÃO

processo seletivo do ano. É, até certo ponto, não se pode
negar isso. Mas só até certo ponto. O ponto certo é outro,
muito além dessa resposta: a literatura é uma expressão
artística, que, em diversas linguagens e estilos, nos disse e
nos diz quem somos e por que somos assim. É arte. É um
bem simbólico, um valor, que deve ser tratado como tal,
uma vez que, por meio de expressões artísticas, revela as
vivências humanas neste mundo. Literatura sempre falou
sobre pessoas – também sobre lugares, objetos, épocas,
acontecimentos, mas tudo isso permeado pela ação das
pessoas. Literatura é algo humano, vivo – e, por isso, quanto
mais acessível for, melhor será para todos nós.
Aí também está a importância do trabalho feito na escola
– que não tem receita, embora haja vários “modos de fazer”,
que, por sua vez, dependerão da concepção de literatura
de quem realiza a mediação em aula. Aquela pergunta, por
exemplo, sobre “o que o autor quis dizer”. Quando proposta
em alguma atividade escolar, nem sempre se trata de buscar
a compreensão de possíveis sentidos para uma palavra ou
expressão empregada em um texto – nesse caso, o próprio
contexto em que a palavra ou a expressão foi empregada
dão conta. Ou mesmo um dicionário. Trata-se, na verdade,
de uma pergunta que, requerendo a leitura de um texto,
está centrada apenas no autor, enquanto a leitura é um
processo que envolve a interação entre três componentes:
1) texto; 2) autor; e 3) leitor. São muito importantes os dois
primeiros, mas não se pode esquecer do terceiro, a razão de
ser dos outros dois.
Assim, será que esse terceiro componente, em especial
quando a literatura é levada à sala de aula, contenta-se em
responder a “perguntas-sobre-o-texto” – inclusive a essa,
que problematizei? Mais: será que o texto literário é uma
“caixinha” que leitores abrem e encontram respostas para,
apenas ou principalmente, perguntas como aquela ou como
estas: quem é o autor, onde nasceu, em que ano; quais as
características da sua escrita; quem é o narrador do texto;
que tipo de narrador o texto tem; que tipo de personagens;
onde e quando acontece a história etc.?
Quem gosta de ler literatura vai responder que
não, que ler literatura não é só isso. Correto, não é. E
quem, porventura, disser que esse tipo de pergunta (e
de conhecimento) também é importante, está um tanto
enganado. Um tanto.
Esse tipo de pergunta requer respostas cujo conteúdo
tem a ver mais com teoria ou história da literatura do que
com literatura em si. Se, por um lado, responder a essas
perguntas pode ser importante como conhecimento teórico
ou histórico, por outro, reduz a leitura a uma espécie de
caça-palavras, ou caça-respostas, que compromete o
valor da leitura literária: o texto não é somente expressão
do pensamento de seu autor (o que ele “quis dizer”), que
teria de ser “captado” pelo leitor, e nem uma caixinha
de respostas a perguntas prontas. Se concebermos que a

literatura expressa o que mencionei acima,
as vivências humanas, é preciso considerar
a importância do leitor – e, também, de
suas vivências.
Então, insistir em atividades de leitura
que se resumam a um buscar-respostasno-texto, sem levar em conta experiências
e conhecimentos do leitor, é correr o risco
de acabar com o gosto pela leitura literária.
Não há gosto que sobreviva a constantes
(e repetitivas) perguntas que enfoquem
somente os aspectos teóricos do texto ou
que sejam centradas apenas no autor. Não
faz sentido. Por isso, errada nem seria
aquela resposta espertinha, que imaginei
lá no início. Errada é a pergunta.
A literatura tem sempre algo a dizer
a quem lê. Quem atua na mediação de
leitura deve investir nessa descoberta. É
bom lembrar que nem sempre a descoberta
encanta, nem sempre vai ao encontro do
que se considera belo, no sentido mais
comum desse termo; às vezes, quebra essa
expectativa, desacomoda, mostra o que
pouca gente vê ou quer ver. Mas aí se torna
ainda mais importante.

* Mestre em Letras – Literatura
Brasileira e professora de
Língua Portuguesa e Literatura,
com atuação na escola básica
e no ensino superior. Leitora e
defensora do livro e da literatura.

Foto: Divulgação
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Como divulgar seu
livro nas redes sociais
A promoção e venda de livros consome pelo menos 50% do seu tempo de escrita. Você, autor
independente, precisa ainda reforçar os esforços em marketing, gerenciar seu próprio perfil pensando
em você como uma marca pode ser confuso.
Vamos por partes. Seu livro foi revisado, criticado, editado e polido para um brilho cintilante. O que
você faz em seguida?

Certifique-se de conhecer o seu gênero.Isso nem
sempre é tão fácil quanto parece, mas escolha de um a
três gêneros como uma ferramenta para ajudar os leitores
a saber com que tipo de livro estão lidando.

Escreva sua sinopse, gancho,
biografia do autor e um modelo básico
de apresentação para as redes sociais,
elas são de graça são uma excelente
ferramenta de alcance para seu públicoalvo. A comunidade de Bookstam cresce
a cada dia. Tudo o que você precisa é de
uma foto de aparência profissional e uma
biografia simples, com suas informações
de contato e algo sobre seu livro e / ou
outras publicações. Nada chique. Sem se
gabar.

Pesquise e leia os livros mais recentes de seu (s)
gênero (s), caso ainda não o tenha feito.
É importante ter uma ideia do mercado. Além disso, você
pode entrar em contato com autores desses livros, pode
postar nas redes, tweetar e você pode segui-los e obter
conselhos. Descubra quem os representa. Eventualmente,
você pode até receber uma recomendação.

Crie conteúdo relevante para seus
leitores. OK, seu livro é incrível, mas
você não domina ferramentas digitais ou
não entende de marketing de conteúdo.
Você pode contratar um agente
literário, ou um Relações Públicas
experiente para orientá-lo.

Comemore! Divirta-se com champanhe, chocolate,
fogos de artifício. Entre em contato com algumas pessoas
que se lembram de quem você é depois de seu tempo em
sua caverna da escrita e brinde por sua realização. 80%
das pessoas dizem que querem escrever um livro. Uma
fração de um por cento realmente o faz. Você é um deles.
Woo-hoo !!

Algumas iniciativas de marketing que você pode começar a fazer agora:

Compartilhe o conteúdo do seu livro como postagens de blog nas mídias sociais;
Solicite aos leitores que deixem seus comentários e resenhas em sites como a Amazon (garantindo
que eles não cometam os erros); Crie o site/blog do seu livro; Entre em contato com influenciadores
para reforçar a sua divulgação, pode ser uma futura postagem, grave um podcast, faça um live;
Compartilhe uma resenha de livro em suas redes;
Você pode contratar um profissional de marketing para lhe ajudar no planejamento.
Foto: Divulgação

Cris Veríssimo é Relações Públicas desde 2013, tem MBA em estratégia,
inovação e marketing no conceito digital, trabalha com assessoria de
marketing para autores e editoras.
Contato: @assessoriamultiuso multiusocomunicacao@gmail.com
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Nós
Glaucia Ank *
Niteroi /RJ

Desato os nós
da garganta
que me impedem
de falar
Choro
penso em nós
antes do fim
Prendo
com um nó frouxo
o cabelo
que embaraça
com o vento forte
28 nós
diz a previsão
Então bato
na sua porta
machucando
os nós dos dedos

Foto: Divulgação

* Bióloga, artesã,
feminista e muito
inquieta. Leitora
voraz, escritora
recém-assumida,
adora abordar o
cotidiano em seus
escritos. Está no
processo de escrita
do primeiro livro.
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TRABALHO
Iara Schmegel *

Camaquã/RS
Todo dia batalho
Busco agasalho
Pra mente orvalho
Pro corpo carvalho
Ás vezes embaralho
Quando em vez atrapalho
Uso ponte e atalho
Repleto de cascalho
Ora suave como chincalho
Então desembaralho
Volto e malho
E me orgulho do meu trabalho

Foto: Divulgação

*Escritora, poeta,
professora, pedagoga.
Autora de livros de poesia,
infantil e textos. Participa
de coletâneas e antologias,
nacionais e internacionais.
Membra da Academia de
Letras do Brasil - ALB/RS.
Membra da AJEBRS.
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Todos os cantos possíveis
Bruno Cena Macedo

*

Nova Prata/RS
Se fosse possível percorrer todos os cantos possíveis ao
mesmo tempo, percorreria todos os limites do mundo a fim
de compreender o homem e sua voraz necessidade de controle
sobre o outro, o outro que às vezes é ele próprio.
Se pudesse deixar um sangue lavado na calçada, que fosse
preto, fixado numa bandeira a meio mastro até que um dia
isso possa deixar de ser uma ironia, uma constante, uma
verdade verdadeira, e necessidade alguma de ser mentira.
Deixaria o gozo dos mestres no meio da rua quente de uma
quarta-feira de cinzas, branco, estático, secando ao sol fervente
no asfalto da avenida mais movimentada da cidade, para que
os carros possam passar por cima e machucar até o último
milímetro de nossa existência fétida, ferida e na maioria das
vezes, canibalesca.
Isso é um poema, talvez não seja importante registrar. Mas
isso é um poema e um poema é uma mesa sem cadeiras,
um armário com portas, das quais as chaves estão no fundo
de um oceano que na verdade pode ser uma possa d’água.
Compreendes?

Foto: Divulgação

* Professor de Literatura, língua portuguesa e língua espanhola.
Autor dos livros “Aos clementes, esperançai-vos” e “Moinho.
Participou como coautor em diversas antologias literárias. É
membro da Academia Independente de Letras e da Confraria
dos Bibliófilos do Brasil, da Academia Internacional de
Literatura e Artes e da Associação Gaúcha de Escritores.
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O SACERDOTE E O DIABO
O Diabo, cansado de ouvir que o inferno
É um castigo após a morte
Pelo colarinho, pegou o sacerdote
E pôs-se a mostrar que o inferno é aqui
Venha sacerdote, vou lhe mostrar
O que essas pobres almas estão a sofrer
Você lhes disse que o inferno é em outro lugar
Mas não sabe o inferno que estão a viver

aLINE CARVALHO *
Poço de Caldas / MG

Venha sacerdote, vou lhe mostrar
O ar escaldante na fábrica de ferro
Trabalhadores correndo para frente e para trás
- Me solta, deixe-me sair desse inferno!
Venha sacerdote vou lhe mostrar
Lá na fazenda trabalhadores batendo grãos
A poeira e o calor, quem há de suportar?
E o chicote impiedoso, quando exaustos, vão ao chão!
Venha, sacerdote, vou lhe mostrar
As cabanas onde moram esses trabalhadores
Sujas, frias, enfumaçadas, fedorentas
- Até o diabo tem pena das pessoas...
- Deixe-me sair daqui! Esse é o inferno na terra!
E você ainda promete um outro inferno?
Tortura-os moralmente até a morte
E quando já mortos em tudo por dentro
Ainda esperam um castigo que virá mais forte?
Venha sacerdote, vou lhe mostrar
Um último inferno, o pior de todos
A masmorra da prisão, com seu ar podre
E muitos corpos privados de saúde e de força
Jazem em seu chão frio e úmido
Coberto de insetos e vermes imundos
Venha sacerdote, conte a eles
Sobre o inferno que ainda os espera
- Não! Não há nada mais assustador do que isso
Eu imploro! Me tire daqui!
Sim, isso é o inferno, O inferno é aqui
O que pode ser pior do que isso?
Você tortura-os moralmente até a morte
E quando já estão mortos em tudo por dentro
Ainda esperam um castigo que virá mais forte?

Foto: Divulgação

* Pedagoga, professora

de educação infantil,
poeta, amante da leitura,
das artes e da cultura
em geral. 3º lugar
no concurso Prêmio
Amazônia de Literatura
em 2019, com o conto:
A História do Arco-íris.

POESIA

MULHERES
mARIA aLIDES DA COSTA *

No corpo de uma mulher
Tem música a florir
Onde sua voz é de força
E seu corpo um poema.

Igrejinha /RS

Seu talento vem do coração
E transborda de paixão
Do começo ao fim
que Deus moldou assim.
Mulher que é aconchego
É carisma e doçura
É tudo que você procura.
Nas curvas do seu corpo
Existe um mulherão
De corpo, alma e coração.
Mulher destemida
Que pode ser o que
Quiser na vida.
Foto: Divulgação

* 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

Metamorfose
ROSANGELA MARIANO *
São Leopoldo /RS

Espalhada por entre as folhas secas,
a beleza foi aprisionada,
abandonada num recanto silencioso
e, hoje, jaz emoldurada
nas sombras do passado...
Só o vento restou!
Da saudade de uma brisa
ao perfume da flor
nada sobrou!
Vislumbro no céu azul
contornos indefinidos,
lembranças amargas
de uma saudade doída e... maldita!
E, ao pôr do sol,
sentada num muro qualquer,
revejo meus planos...
Como pano de fundo... os sonhos.
Então, dou pontapé nos desenganos,
estendo minha alma
“para além das infinitudes”...
O vento, que no momento me embala,
já não é o mesmo - foi algum dia?
Há nele uma suavidade aparente
até meio caliente...
Descubro que não é só o vento que está diferente:
- Eu mesma mudei!!

* Poeta com diversas
premiações em
Concursos Literários.

Foto: Divulgação

POESIA

Eu do Futuro

Querido eu do futuro
Espero que possa
O mundo viajar
Um gato criar
Os pássaros observar
Que possa
Ler um bom livro
Quem sabe
Assistir uma série de aventura
E talvez...
Cometer alguma loucura.

Ana Lívia Schmitt Soares *
Rolante /RS

* Estudante do 7º ano do Ensino
Fundamental. Tem 12 anos. Gosta muito
de ler e por conta disso começou a gostar
da escrita criativa. Adora escrever poemas
e criar histórias.
Foto: Divulgação

* Os textos publicados de autoria de crianças e adolescentes menores de 18 anos, assim como a
publicação de suas fotos, são obrigatoriamente autorizados por escritos pelos pais ou responsáveis.

LÍRICA DAS RUAS
Por Jéssica Rodrigues *
Foto: Divulgação

O MÍNIMO

Eu sempre sonhei em ser
uma agente transformadora na
sociedade, desde que me conheço
por gente meu movimento
individual foi esse: o de priorizar
o coletivo. O de escrever e
compartilhar meus delírios de
presença eu fui criando uma
forma de comunicação, um jeito
único de ser. Eu não sei como,
mas deu certo. Porque hoje eu me
sinto única.
Sinto que meu jeito de me
expressar e ser no mundo é
exclusivo de mim própria.
Eu chorei sentada na janela que
me inspirou, me molhou, me foi colo
dor e cura.
Ali sentada com as nuvens,
árvore Zoe e as Montanhas
minhas amigas de toda vida eu
chorei porque eu podia sentir
a completude de uma jornada
intensa de autoconhecimento.
Eu caminhei pelos vales mais
densos que o calor dessa cidade,
moldada pelo não pertencimento
me colocaram. Criei uma vida
no modo sobrevivência. Temos
tantos sentimentos que ninguém
jamais vai saber. Porque a dor que
carregamos nos transforma.
Eu chorei porque me lembrei
de todos os meus esforços para ser
amada e de quão inútil foi perder

meu tempo com as feridas. Porque é tipo
o sangue da menstruação, limpa nosso
corpo, regenera, hormônios se refazem
mas isso não vem sem desconforto.
Eu temo que cheguei naquela fase da
vida que as pessoas preferem o mínimo.
O mínimo.
Eu disse pra mim mesma que eu vou
me amar pra sempre.
Eu chorei porque lembrei das vezes
que ali naquela cidade eu não consegui
me amar por causa do erro dos outros,
das vezes que me coloquei no sufoco,
drogas, álcool, amor e jogo.
E ali sentada eu chorei quando lembrei
do que minha psicóloga falou sobre
minha necessidade excessiva de cuidar e
amparar os outros ... vem disso que recebi
em casa… ou melhor do que não recebi.
Então finalizar um ciclo da minha
vida com escrita de ouro, onde pude ir
nas escolas da cidade que mais me fez
sentir que não pertencia, justamente, por
ser sensível e perceptiva foi um presente.
Foi uma alegria imensa falar de amor nas
salas de aula. Nos ensinam sobre contas
e onde colocar vírgulas mas não nos
ensinam a amar a nós mesmos.
E chorei porque agora que sinto
amor pelo que sou. Consigo olhar para
trás na minha vida e perceber cada
passo e cada graça por ser como sou,
única, necessária uma mulher bendita
que recomeça a vida seja bem vindo
RETORNO DE SATURNO!

Foto: Divulgação

* Jessica Rodrigues mora em Igrejinha/RS. Estudante e estagiária de
Pedagogia. Militante cultural. Atriz. Produtora cultural e contadora
de história. Durante um mochilão, lançou o e-book independente “ A
Viagem é a recompensa”.

PS. OFICINA: sobre a oficina
o que posso dizer é que foi
tudo harmônico, misturei
elementos de jogos teatrais
com performance de poesia,
dança, meditação guiada
e alguns ensinamentos
de conectar a alma que a
espiritualidade me ensinou.
Foto: Divulgação

No fim eles
escreveram uma
carta de amor
para si mesmo.
E o que mais
deixei claro é
sobre isso de se
dedicar amor
todos os dias.

MEMORIAL DOS GIBIS
Por Heleno Jr *

História e
Glória da
Dinastia Pato

Foto: Divulgação

A História e Glória da Dinastia Pato é considerada a
primeira grande saga da Disney e foi produzida em 1970,
por autores italianos e não foi qualquer um não. O grupo que
concebeu, são verdadeiras lendas Disney: o roteiro foi escrito
por Guido Martina, os desenhos ficaram sob responsabilidade
de Romano Scarpa e Giovan Battista Carpi e a arte-final sob
responsabilidade de ninguém menos que Giorgio Cavazzano.
O curioso é que, por aquela década, eles não eram tão
conhecidos, ao contrário dos dias atuais.
A saga original se dividiu em 8 capítulos e é , sem dúvida,
a mais republicada de todas as produções em quadrinhos
da Disney. No Brasil, a primeira publicação foi em 1974
e os episódios foram publicados nas revistas Tio Patinhas,
Almanaque Disney e Mickey. Existe um detalhe importante:
naquela época, a Editora Abril cortou vários quadros e páginas
inteiras, para evitar problemas com os censores da ditadura.
Numa época em que tudo era motivo de censura, imagens
simples, como algum personagem fumando charuto ou fazendo
menção a qualquer tipo de vício, que sugeriam “subversão” aos
bons costumes, quadros que sugerissem violência, como por
exemplo, o Pato Donald correndo atrás dos sobrinhos com
uma vara, um simples título com a palavra “Arena”, que por
aqueles tempos era uma palavra que se referia a um partido ou
agremiação político, já eram suficientes para sofrer cortes ou
ser extirpados da HQ. Com isso, a saga foi bastante mutilada.
No último capítulo, sofreu o corte de mais de 5 páginas. Os
cortes se seguiram nas várias republicações que a saga teve ao
longo das décadas. Até que, ao republicar em duas edições de
luxo, na primeira década deste século (2009), finalmente, elas
foram apresentadas na sua concepção original.
A história, qualquer fã da Disney conhece: Tio Patinhas
escondeu, na superfície da lua, um baú recheado de moedas
de ouro, que contam com uma propriedade mágica, pios
quando as moedas são esfregadas, narram toda a história da
família pato, passando por seus antepassados no Egito, Itália,

O grupo que concebeu
o classico A História e
Gloria da Dinastia Pato, são
verdadeiras lendas Disney: o
roteiro foi escrito por Guido
Martina, os desenhos ficaram
sob responsabilidade de
Romano Scarpa e Giovan
Battista Carpi e a arte-final
sob responsabilidade de
ninguém menos que Giorgio
Cavazzano.
Foto: jamarattigan.com
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Escócia, Espanha, México, Estados Unidos, até os dias atuais. No
decorrer, os patos interagem com antepassados de Mickey e pateta,
Patacôncio, Metralhas, Bafo de Onça e Professor Pardal.
Existem algumas curiosidades divertidas: a história foi
publicada um ano depois de o primeiro homem pisar na lua
(1969). Na primeira aventura, Tio Patinhas revela que muito antes,
ele próprio, secretamente, fez essa viagem, como o próprio baú
atesta. Na verdade, até muito antes do Tio Patinhas, o primeiro
personagem Disney a ir até o nosso satélite natural foi o Pato
Donald. Na década de 40, o grande Carl Barks o enviou para lá
na história: “O Químico Maluco”. Outra curiosidade é que a saga
contraria a árvore genealógica que o próprio Barks traçou para
a família pato durante as décadas que trabalhou com eles e, que
depois, seria estabelecida por Don Rosa, autor da Saga do Tio
Patinhas. Na obra de Barks, Tio Patinhas tem descendência direta
de familiares escoceses, em contraste com os vários antepassados
apresentados aqui.
A História e Glória tornou-se, com o tempo,um clássico
incontestável e uma das sagas mais divertidas. Em 1970, ganhou
sua primeira republicação no Tio Patinhas de Ouro 1, que trouxe
todos os capítulos numa única edição e teve o acréscimo de
mais um capítulo, onde os patos vivem uma aventura no golfo
do México. Em 1987, para comemorar a edição 100 do Disney
Especial, a saga foi mais uma vez republicada e contou com
uma aventura inédita, criada por autores nacionais, tendo a
Margarida como destaque. O motivo: um ano antes, a Abril lançou
a revista com a personagem e todas as histórias que a abriam
eram produzidas pelos artistas da própria editora. Querendo
impulsionar a popularidade da patinha, resolveram acrescentar
esse capítulo extremamente destoante à saga original. No mesmo
ano, a saga foi republicada no Disney Especialíssimo. 10 anos
depois, veio mais uma edição, agora do Disney Especial Reedição
e, em 1998, mais uma edição do Especialíssimo... ufa.
Em 2009, a saga completou 35 anos e ganhou uma nova
republicação e também mais duas aventuras inéditas, produzidas
na Itália. Essa nova publicação foi lançada em duas edições
consideradas “edições de luxo”, em formato muito maior, papel
e coloração de melhor qualidade. Bom destacar que, além de
trazer todo o material original sem os cortes vistos anteriormente,
ainda publicou os títulos originais, que também haviam sofrido
modificações. Por algum motivo, a Abril suprimiu a história
com a Margarida, alegando que não fazia parte da saga original.
Entretanto, a edição nº 2, como citado, trouxe duas aventuras
extras: “Petronius Patinus” e “A Invasão dos Bárbaros”, roteirizadas
pelo italiano Alberto Savino e desenhadas por Andrea Freccero. O
contraste tanto no roteiro quanto nos desenhos, em comparação
com o material original, chega a ser ofensivo.
A mais recente republicação foi em uma edição definitiva
em capa dura, lançada em 2015, que, além de resgatar a história
com a Margarida, acrescentaram mais duas histórias inéditas.
Essa obsessão em sempre insistir em colocar algo novo, não é
bem quista pelos fãs da obra original, que a consideram perfeita
e defendem a opinião que o material destoante não tem nada de
positivo a acrescentar, muito pelo contrário.

No Brasil, a primeira
publicação foi em 1974 e os
episódios foram publicados nas
revistas Tio Patinhas, Almanaque
Disney e Mickey. Existe um
detalhe importante: naquela
época, a Editora Abril cortou
vários quadros e páginas inteiras,
para evitar problemas com os
censores da ditadura.

*Heleno Junior Mora em Caruaru/
Pernambuco. É Formado em
contabilidade e aficionado por
cinema, quadrinhos e cultura pop,
consome, estuda e pesquisa o tema,
tendo colaborado por 4 anos com o
Blog Infinitamente Nosso.

Foto: Divulgação
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Com a palavra
o editor
Anderson Lima
“O afrofuturismo é aqui!”

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Com o objetivo de multiplicar as vozes negras, a Kitembo Edições Literárias do Futuro trabalha uma
linha editorial que, de maneira sustentável, possa publicar livros escritos por jovens, prioritariamente,
negros e negras com foco em literatura fantástica, isto é, horror, fantasia, afrofuturismo, cyber punk,
ficção cientifica, entre outros. No fim de 2019, houve chamada para a publicação da primeira antologia
impressa de Afrofuturismo, multi escritores, do Brasil, a Antologia Afrofuturismo “O Futuro é nosso”.
A antologia colocou a editora no mapa, fazendo com que ela dialogasse com leitores e leitoras de todo o
país e se afirmando como o lugar para quem quer produzir AFROFUTURISMO.
A Revista Paranhana Literário conversou com o editor Anderson Lima, que é também escritor e
educador. Ele publicou, em 2009, o livro de poesia “ Reflexões de um homem preto” além de diversas
participações em antologias. O editor, fã de livros e filmes de terror e ficção cientifica nos conta um
pouco da história e projetos futuros da Kitembo.

Quando e como surgiu a editora Kitembo?

A kitembo surgem no final de 2018, por meio dos artistas Aisameque Nguenge, Anderson Lima e
Israel Neto, que já tinham uma carreira artística na área da literatura e artes visuais e, com o tempo,
conseguiram entender que a falta de representação e materiais ligados a cultura negra e afro-brasileira
no universo das culturas geek, nerd e das literaturas fantástica estavam ligados a disputa dos imaginários.
Sendo assim, com a crescente propagação do afrofuturismo, surge a kitembo para editar, produzir e
distribuir literatura negra de fantasia e afrofuturista.

O que é exatamente o afrofuturismo?

O Afrofuturismo é um movimento estético, artístico, cultural e político que exalta as contribuições
nos campos da ciência, tecnologia, filosofia, história, costumes das populações africanas e negras no
mundo. Na arte, entendemos que o afrofuturismo projeta a participação efetiva dos signos, simbologias,
costumes, cultura das populações negras e ancestrais africanas, reafirmando o papel essencial das
culturas negras para um possível futuro. Na literatura, o gênero mais explorado no afrofuturismo é a
ficção científica.

E quem são os editores ou as pessoas que tocam a Kitembo?

Hoje, fixos são Israel Neto (autor e editor) e Anderson Lima (Editor/gestor Administrativo), porém a

ECONOMIA CRIATIVA
Foto: Divulgação

Amor Banto Em Terras Brasileiras, conta a história de Uana e Mukongo. Sequestrados em Angola são obrigados a trabalharem
como escravos em outra terra, Brasil. Neste novo país, viverão um grande amor, cheio de aventuras em busca de liberdade
e da construção do Quilombo dos Palmares. Desvende um pouco dos universos das Culturas Banto e da Língua Kimbundu,
misturando história, religião, oralidade, resistência e amor.

editora conta com um casting frellancer nas áreas de diagramação, ilustração, revisão, setor bibliográfico,
além de parceiros nas áreas de venda e feiras.

Como são escolhidas ou avaliadas as produções da Kitembo?

Nosso trabalho inclui estimular que escritores negros e negras produzam literatura fantástica, que
explorem os imaginários fora do tradicionalismo brasileiro do realismo, sendo assim, nosso trabalho
também é de formação do autor/a. Todos os originais que chegam para nós, recebem uma avaliação e
feedback, mesmo aqueles que não achamos que se encaixem no nosso catálogo. Levamos em conta, no
processo de escolha de materiais para novos livros, a criatividade, inovação, o conhecimento e como
as culturas africanas e afro-brasileiras foram inseridas nas tramas, a presença de personagens diversos
no texto, materiais sem dicotomias de bem e mau. Temos tentado ser equânimes em relação a presença
masculina e feminina nas obras, seja na escrita ou nas ilustrações.

E quais as maiores dificuldades encontradas na produção de livros, na sua visão?

O fator cultural ainda é um elemento importante e que gera um desconforto, infelizmente, nos últimos
anos, a produção de livro por algumas editoras virou quase que um serviço de impressão, sem leitura
crítica, copydesk, então, isso formou alguns autores ou deu a entender que as obras assim, que terminam
de ser escritas, estão prontas e quando você produz e edita, como é nosso caso, esse trabalho passa por
um crivo mais crítico desde o nome do personagem, ao contexto que ele está inserido. O restante acho
que é senso comum, a alta do papel, o serviço ineficiente e viciado das gráficas, o boicote dos algoritmos a
pequenos empreendimentos e por aí vai...

Ainda dentro assunto, como tu avalias o cenário editorial no país hoje em dia?

Infelizmente, normalizamos e até romantizamos essas dificuldades citadas acima. Há muita
produção, materiais excelentes que precisam ser vistos, agora, o método de produção, enquanto cena,
precisamos olhar com mais atenção, diria que entre as pequenas e médias editoras mais de 60% vivem de
financiamento coletivo, o que é um sistema muito inseguro. É importante, por exemplo, que essas editoras
possam de maneira igual disputar vendas públicas que a longo prazo podem dar uma estabilidade melhor
para os empreendimentos.

ECONOMIA CRIATIVA

E o presidente da República ajuda ou atrapalha?

Pergunta retórica, passa... (RISOS)

Então vou fazer uma pergunta melhor. Quais as grandes alegrias trazidas pela editora
Kitembo?

Algumas delas, é poder proporcionar a leitores pretos e pretas se verem de maneira positiva nos
livros de ficção, fantasia, suspense, etc. Outra, é possibilitar que autores e autoras sejam valorizados e
respeitados com uma obra bem editada, no qual ele não pague para lançar e receba seus devidos direitos
autorais. E por fim, contribuir para a cena literária com um modelo diferente editorial, comercial e de
conceito, pensando que nossa editora é por hora a única a ter em seu catalogo e linha editorial a literatura
afrofuturista.

O que significa esse nome e qual a origem da palavra Kitembo?

Em alguns territórios de Angola, Kitembo é um Nkisse responsável pelo tempo, por esse tempo não
ser algo linear, achamos que fazia todo sentido promover essa homenagem a essa referência religiosa e
civilizatória de alguns povos de Angola.

Quais próximos planos da editora?

Temos algumas metas a curto prazo, que é ampliar e qualificar nossa comunicação, expandir nosso
clube do livro em escolas públicas. A médio prazo, incluir nossos livros nas chamadas publicas para
distribuição nas escolas, estar cada vez mais como fonte e referência nos temas dos nossos livros e linha
editorial. E a longo prazo, é a internacionalização das nossas publicações de forma orgânica e planejada
com parcerias no exterior.

“A editora Kitembo entende que o valor do livro também é
um limitador de acessos, sendo assim todas as ações, parcerias
e procura de fornecedores são pensados para garantir
um livro com preço justo e acessível e de alta qualidade,
garantindo o acesso de todos e todas.”

www.kitembo.com.br
kitemboliteratura@gmail.com
Foto: Divulgação

VELHO MUNDO
POR MICHELE JUSTO IOST *
Direto de Lisboa

O sentido do mimo

Foto: jamarattigan.com

Minha mãe vai gostar desta bifana.
Queria brindar com as gurias um “tim-tim” de Cabriz Doc Dão.
O molho da francesinha só não supera o da minha dinda.
Esta imperial gelada combina tanto com a turma da escrita.
Nunca vou conseguir apresentar um bacalhau assim para o pessoal da UFRGS.
Açorda de mariscos! Vai ser o primeiro prato para dividir com meus primos.
Bitoque de vaca ou de peru? Os afilhados vão preferir de peru.
Vou fazer caldo verde para minha vó assim que eu for visitar.
Comida é a linguagem mais afetiva que existe. Não tinha
reparado, mas toda vez que descubro delícias de Portugal,
imediatamente mentalizo alguém que eu gosto muito
(e tenho saudades) dividindo a mesa comigo. Bebidas,
então, cada copo um abraço imaginário. Nas mais diversas
mordidas uma lista de gente invade o pensamento gustativo
e logo vira um hummmmmmmmmm coletivo. Comida é
amor, é o primeiro vínculo da vida, muitas vezes o último
desejo. E as lembranças? Todas envolvem comes&bebes dos
mais simples aos mais requintados, com bagunças e cheiros
específicos. Então, pronto, não vai ter jeito – tenho planos
para os próximos 10 anos – orgias gastronômicas sem
contagem de calorias.
Agora, precisamos falar dos nomes. Não vou pedir
seriedade e também não vou colocar o significado, outro
dia eu deixo uma cola para quem ficar em dúvida. Espiar
desprevenido um cardápio português é um tanto embaraçoso:
alheira de aves, arroz de cabidela, arroz de grelos, arroz de
sarrabulho, bolo do caco, caracóis, francesinha pica no chão,
polvo à lagareiro, prego no prato, batata ao murro, gambas,
amêijoas à Bulhão Pato, sopa de pedra, bola de Berlim, torta
de Azeitão, café abatanado, galão, baba de camelo, travesseiros
de Sintra. Por onde começar? Google, maturidade e coragem,
são garantia de boas descobertas (menos os caracóis, não tive
a tal coragem).

Os tradicionalíssimos pastéis de nata, confesso,
não estão entre meus preferidos, bem como o bacalhau
com natas, sardinhas frescas e o vinho do Porto. Não
me julguem mal, sem dúvida são deliciosos, porém
alguns coadjuvantes ganharam meu coração: gambas
à guilho, ovos moles de Aveiro e mimo.
Gambas à guilho é uma espécie de ensopado de
camarão -apimentado - ideal para quem gosta de
comidas bem temperadas.
Ovos moles de Aveiro: o nome é autoexplicativo.
Doce tradicional da cidade de Aveiro feito de ovos e
açúcar. Ninguém me tira da cabeça que tem cheiro de vó.
Mimo é o primo-irmão do quindim na
aparência e no gosto, as vezes servem com uma
cereja por cima e é o tipo de doce que não se
come sem companhia, presencial ou utópica. Não
poderia ter outro nome que coubesse ali, naquele
pratinho de cerâmica azul e branco imitando
um azulejo. O próximo mimo vou dividir com
a minha mãe, faz três anos que não açucaramos
nossos abraços. Comida e afeto se confundem,
cabem muitas palavras nesse contexto do amor
quindim alegria saudade brilho olhos doce mãos
mães filhos laço saudade açúcar. Poderia ter outro
nome, mas mimo faz muito mais sentido.

Foto: Divulgação

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

TOCANDO O CORAÇÃO
ENXERGANDO A ALMA
POR Patrícia Ziani Benites *

As pedras no
caminho

Foto: jamarattigan.com

Quantas pedras encontramos na estrada da Existência...
Mas, talvez, o mais importante é procurarmos compreender
o que fazemos com essas pedras.
Procuramos transformá-las em aprendizagem ou,
simplesmente, tentamos desviar de cada uma, culpando tudo
e todos por elas?
A Existência está em permanente construção, cada passo,
uma experiência.
Qual o nosso sentimento? Como dimensionamos tais
experiências? Como reagimos?
Somos diferentes uns dos outros. O autoconhecimento é
essencial para compreendermos quem somos e tentarmos
viver da melhor forma possível.
A alegria e a felicidade é uma consequência do processo.
Podemos nos fortalecer ou nos amargurar…
Muitas vezes passamos a Existência tentando encontrar
alguma coisa, mas nem sabemos o quê. Sentimos um vazio que
desconhecemos os motivos e... sofremos.
Quantas vezes nos deparamos com situações difíceis
justamente porque tornamos os nossos passos mais difíceis.
Não quero dizer aqui que devemos aceitar tudo, mas
compreender e aprender.
O sofrimento é inevitável, mas ele não precisa ser
permanente e nem será para sempre.
Até porque os dias não são iguais.
Durante a nossa caminhada, o comum é nos depararmos
com diversas situações. Algumas que nos trazem felicidade,
tranquilidade e um certo conforto. Outras nos retiram a

segurança e nos lançam para mundos onde
tristeza, raiva, angústia podem fazer parte.
Reforço: Como lidamos com tais
sentimentos?
Quantas vezes paramos para nos sentir?
Muitas vezes não paramos, pois temos medo
da resposta. Eis a questão....
Investir em autoconhecimento é um
processo complexo e, muitas vezes, difícil.
Mas posso falar por experiência própria.
É possível. É possível aprendermos com o
sofrimento. É possível nos libertarmos das
nossas amarras. É possível transcender.
Pode ser difícil, mas nada é impossível.
A barreira quem coloca somos nós, quando
impedimos o fluxo da nossa Alma. Quando
desconectamos da Verdade que existe em nós.
Dar sentido aos nossos passos é uma dádiva
e um reconhecimento da nossa capacidade de
transmutação.
Então, as pedras podem estar por aí,
espalhadas em esquinas e curvas da Existência.
A forma como vamos lidar com elas é o
nosso colorido.
Então, pare, respire, sinta e permita-se viver
o bom e o ruim. Busque se conectar com a gratidão
que é o bálsamo e traz a força necessária para os
nossos passos.
Foto: Divulgação

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

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

MÃE EM
HEBRAICO

Foto: jamarattigan.com

Então eu mostrei um vídeo da Galinha Pintadinha e eles
acharam ridículo uma galinha que canta.
Eu sou uma mãe judia, o que significa que, num país repleto de
outras como eu, estou em casa no quesito neuroses. Talvez eu diga
um pouco mais de “nãos”, cozinhe oito pratos a mais no jantar (o
que é um tanto surreal num país acostumado a jantar “chavita”*),
limpe a casa de forma consideravelmente mais insana, mas
quando se trata de superproteção ou chantagem emocional, minha
maternidade sempre esteve bem adaptada nesta porção do mundo.
Bom, pelo menos para mim.
Crianças com idade de um dígito corrigem a minha conjugação
verbal. Nas reuniões da escola, eu sou a mãe do sotaque carregado.
Legal, claro, simpática, com certeza, mas exótica. A que nunca
escutou as músicas que fazem todos os outros pais chorarem e que
leva bolo com uma cobertura de nome engraçado (sim, brigadeiro).
Na semana passada, uma menina de dez anos ficou chateada
comigo porque numa atividade “pedra-papel-tesoura” de pais
contra filhos, eu mostrei papel com um pouco de atraso e ela
achou que foi para ganhar vantagem. “Não foi”, tentei explicar,
“é que “pedrapapeltesooooura” leva quatro segundos, enquanto
‘evenamisparaimhamenatzeachbeinashtaimachatshtaimshalosh”
parece uma versão de Bohemian Rhapsody e eu fiquei perdida”,
mas ela já tinha ido embora.
Como se não bastasse, meus filhos escutavam, quando menores,
músicas cantadas por uma galinha — não que alguém que entoava
no jardim da infância rimas sobre um coelho que ficou com coriza
tenha muita moral, mas ainda assim, a minoria sou eu.
Então, minha casa é a da Nurit “habrazilai”, nome do meio que

também ganharam meus filhos. E poderia
parecer pejorativo, se não fosse absolutamente
divertido.
Quando decidi ser mãe em hebraico
mantendo bem fortes as nossas raízes — sem
tentar fazer como os outros fazem, ser como
os outros são ou cantar o que os outros cantam
— tudo ficou mais natural. Tem música
brasileira (mesmo na voz do Arik Einstein
declarando que “não há nada como samba”),
idioma diferentão, doce que desmancha na
boca (paçoca), pimenta que não arde (de
bico), farinha no arroz. Tem cheirinho de
feijão, tem “como a sua mãe é legal” e olhos
atentos ao que é diferente. E então, quando
parece que da porta pra dentro tudo acontece
num outro ritmo, vem também uma profusão
de “eu já disse que não”, “vou contar até três” e
“arruma já essa bagunça”. Como em qualquer
endereço postal do globo.
No final das contas, seja com chavita ou
feijoada, com doce de amendoim ou pasta de
grão de bico, com Vinícius ou Arik, lar é lar.
E mãe, em qualquer idioma, é mãe.
* Chavita = omelete

Foto: Divulgação

* Nurit Masijah Gil nasceu em São Paulo e desde 2017 vive em Israel, onde decidiu
escrever seus próximos capítulos. É formada em publicidade com pós-graduação
em marketing. Cronista de corpo e alma, apaixonada por observar e escrever sobre
o cotidiano, é autora do livro “Senhora perfeitinha” e outros textos.
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você lembra onde
guardou o seu
estojo?
PAOLA MARINA PESSOA *
São Francisco de Paula/RS

Foto: jamarattigan.com

Quando foi a última vez em que você colocou tudo de si
ao fazer alguma coisa?
Falo de intensidade, de tenacidade, de vigor!
A vida sobrecarrega, o excesso de obrigações, de
compromissos, de horários… E algumas vezes, chega a
parecer que a vida é apenas isso, um eterno checklist de
atividades obrigatórias.
Mas e quando não é? O que você faz? E quando pode não
ser?
Você reclama dos dias de chuva, mas o que faz nos de sol?
(Além de lavar roupas…)
A verdade é que a felicidade precisa ser cultivada, tal
qual qualquer ser vivo que precisa de nutrientes básicos para
sobreviver…
Você sabe o que te desperta alegria? O que te faz rir? O
que te dá prazer?
É imprescindível conseguir identificar algumas dessas
coisas para ter ao menos ideia de como alimentar o
sentimento de felicidade em você.
É necessário tratá-lo com o mesmo rigor com que tratamos
as necessidades básicas, como comer ou dormir, pois se nos
preocupamos tanto em cuidar dos nossos corpos, por qual
motivo não tratamos com a mesma seriedade o cuidar das
nossas mentes?
Quando foi a última vez que você ouviu intensamente
cada estrofe da sua música favorita? Quanto tempo faz que
não assiste ao seu filme ou série favorita?
Quando foi a última vez que você se permitiu comer, sem
culpa, a comida que mais gosta?
Quanto tempo faz que você não sai com seus amigos ou
visita sua família?
E mais importante do que tudo isso…
Quando essas coisas aconteceram da última vez, você se
permitiu, de fato, estar no lugar em que estava? Se permitiu
apreciar intensamente esses momentos, se fazendo presente?

Ou estava distraído demais para observar a
grandeza e a beleza das pequenas coisas, com a
cabeça longe ou as mãos no celular?
Não é possível, tampouco saudável, tratar a
vida como se fosse uma utopia, contudo, às vezes
é necessário que dispensemos de certas cores
para torná-la colorida, pois infelizmente isso faz
parte de ser adulto e se não o fizermos, ninguém
fará por nós, porque os lápis de cores são nossos
e assim sendo, não podem ser manuseados por
outras pessoas…
E falando nisso, você lembra onde guardou
o seu estojo?

Bacharela em Direito e
Pós-graduada em Direito
Administrativo e Gestão
Pública. Conselheira Municipal
de Cultura. Autora de artigos
científicos publicados.

CRÔNICA

O amor está
nos detalhes
Isabelle Alves Scheid *
Taquara/RS

Foto: jamarattigan.com

Quando eu tinha por volta de oito anos de idade, embora
eu e minha família morássemos em Bagé, minha mãe ainda
continuava trabalhando em uma escola do interior da cidade
de Dom Pedrito. O fato é que ela saía muito cedo de casa
para pegar o ônibus que, depois de uma hora, a deixava em
seu local de trabalho.
Eu e minha irmã não a víamos sair de casa, pois naquele
horário da madrugada ainda dormíamos um sono pesado.
Eis então, que a mãe, não querendo acordar-nos, decidiu
criar um jeito de dizer que havia estado ali: era o nozinho
no lençol.
Antes de sair de casa, a mãe entrava em nosso quarto, se
aproximava de nossas camas, recomendava-nos à proteção
do Anjo da Guarda e amarrava um nozinho na ponta do
lençol de cada uma. Ao acordar, sabíamos: ela havia passado
por ali!
O nozinho era o sinal, o sacramento da presença. Bem
verdade que só a víamos no final da tarde, mas havíamos
estado com ela o dia inteiro.
Acho que Deus é assim conosco. Às vezes, não querendo
fazer-se notar naquele momento, deixa nozinhos amarrados.
E então, quando “acordamos”, temos a certeza: Ele passou
por aqui! Nozinhos são pessoas, são situações, são lugares,
são detalhes.
O Amor está nos detalhes.
Que saibamos apreciá-los! E que aprendamos a ser
também assim: nozinhos, sinais de uma presença amiga,
de um tempo para escutar, de um abraço sem precisar falar
nada.
Afinal, nada melhor do que acordar em nossa vida e ter a
certeza de que alguém esteve ali.

* Produtora
audiovisual. Ama
transitar por
várias áreas do
conhecimento, e
é encantada pelo
universo que cada
ser humano é.
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Novo calendário
para a prova de vida
Nelson Moczydlower *
Rio de Janeiro/RJ

Foto: jamarattigan.com

- Boa tarde, meu filho.
- Boa tarde, senhor.
- Estou aqui para fazer, como requerido, a minha prova de vida.
- Claro! Qual o seu nome?
- Juvenal Arquírio Lopes.
- Seu CPF?
- 123.456.789-00
- Deixa eu entrar aqui no sistema.
- Claro!
- Ué! Aqui consta que o senhor morreu! Está morto.
- Como assim?!
- É o que consta no sistema.
- Mas você não está me vendo aqui? Falando com você?
- Estou, mas pelo sistema, infelizmente, o senhor morreu.
- Quer dar um beliscão no meu braço para ver se eu ainda existo (*)?
- Não precisa não.
- Então isso quer dizer que está feita a minha prova de vida?
- Não senhor. Vale o que está no sistema.
- Será que tenho ou tinha algum homônimo que passou
desta para melhor? Com Arquírio e tudo?
- Não senhor. É o seu CPF mesmo.
- Então saí de casa, nesse frio, caminhando com dificuldade,
para chegar na agência do INSS e descobrir que estou morto?
- Pelo sistema, mortinho da silva.
- E agora? Além da minha presença, como mais posso provar
que estou vivo?
- Ih! Isso é algo que não sei. O sistema não me permite
testemunhar que conversei com um morto.
- Você não pode testemunhar que estive aqui e que falou
comigo vivo?
- Até posso, mas não vai adiantar nada, porque pelo sistema,
que é quem manda, o senhor morreu. E não me permite dar
esse testemunho. Impossível contrariar o sistema. O sistema só
confia em si mesmo, não em pessoas humanas.
- Presta atenção, meu filho. Quando alguém morre, em geral
é enterrado ou cremado, certo?
- Sim, claro.
- Para isso, precisa de um atestado de óbito registrado em
cartório, não?
- Sim.

- E o cartório coloca aquele fato jurídico,
a morte, no sistema. E o INSS tem acesso
ao maldito sistema. Então pergunto: qual a
utilidade de atazanar a vida dos velhos que
trabalharam a vida toda para, na velhice, provar
que não morreram? Ou ainda não, que seja.
Você pode me dizer qual cartório informou da
minha morte?
- Pena, isso não consta do sistema.
- Você tem um chefe, ou um gerente aí, a
quem o moribundo aqui possa dirigir a palavra?
- Sim, tenho, mas ele está ocupado atendendo
aquele casal de velhinhos ali. Parece que eles
também já morreram.
- Isso aqui parece mais o purgatório ou a
antessala do inferno.
- Calma, meu senhor. As coisas às vezes são
complicadas mesmo aqui.
- Ah é? Às vezes? Já que sou um fantasma,
visível talvez apenas para você, faço o que?
Me suicido, para ficar de acordo com o seu
“sistema”? Mas me aguarde. Todas as noites
vou aparecer para puxar a sua perna e fazer
barulhos assustadores. E do seu chefe também.
Ah! Agradeceria se me apresentasse àquele
casal de velhinhos mortos. De repente a gente
faz bagunça juntos no céu... Especialmente com
o criador do sistema.
(*) homenagem a meu recém falecido amigo Fernando
César Barbosa, que sempre falava isso: belisca meu braço,
eu existo! Agora não mais...

Engenheiro
aposentado. Desde
2021 participa de
oficina de crônicas. O
livro está a caminho.
Foto: Divulgação
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UMA HISTÓRIA DE
ESPERANÇA E AMOR

ANTONIO SILVA *
Nova Hartz/RS

Foto: jamarattigan.com

Não sei se você tem esperança. E nem se tem fé. E talvez nada
disso importe. O que importa aqui é que existe amor, aquele
sentimento estranho, inesperado, que parece agir pela fé que
não sabemos ter, mas que também parece uma esperança de um
final feliz.
Com ele foi assim. A rotina maçante, um trabalho sem graça,
uma viagem igual. O jeito era encarar as duas horas de ônibus
ouvindo Raul Seixas. Naquela altura da vida, nada mais parecia
surpreendê-lo. E por falar em Raul, “Meu Amigo Pedro” resumia
a vida de nosso personagem.
Nem mesmo “Por quem os sinos dobram” e seu refrão
“Coragem, coragem, Se o que você quer é aquilo que pensa e faz”,
o tiravam da inércia. Sem fé até para ser ateu, sem esperança
para ter forças para mudar. Mas como o texto diz ser sobre amor,
vamos a ele.
Aquele dia era igual aos outros. E como na música “Profecia”
“Tem dias que a gente se sente/Um pouco, talvez, menos gente/Um
dia daqueles sem graça/De chuva cair na vidraça” A repetição
é sintoma da infelicidade, e talvez por isso, o amor era tão
essencial, da flor no asfalto a beleza das coisas simples, esse
sentimento transformaria sua vida dali em diante.
Tudo aconteceu a partir de uma das tantas paradas no
caminho. Entre o entra e sai de gente, uma pessoa lhe chamou
atenção. Ela era uma moça com cabelo curto e bagunçado,
óculos, mochila e roupas despreocupadas com a moda vigente.
No mesmo momento tocava em seu ouvido “Coração Noturno”
“A frieza do relógio/Não compete com a quentura do meu coração”.
A visão dela somada ao som de “Tu és o MDC da minha
vida” fez ele prestar mais atenção do que deveria, chegou até a
dar um sorriso de canto de boca solitário. Mas logo tudo seria
passado, como sabemos não havia esperança e muito menos
fé, então haveria ali um amor passageiro? Como aqueles que se

esmagavam no coletivo?
Fato é que por mais que quisesse
não conseguia tirar os olhos dela.
Parecia que a música que tocava em
seu ouvido “Coisas do Coração” se
materializava ali “Quando a gente
se tornar rima perfeita/E assim
virarmos de repente uma palavra
só/ Igual a um nó que nunca se
desfaz.” A seguiu por todo o
caminho e depois ainda olhou
para trás na esperança de uma
troca de olhares. Mas passaria, era
só mais uma passageira.
Só que algo estava diferente.
Sua cabeça passou o dia pensando
naquela imagem, sonhou à noite.
Como na “Paranoia” de Raul
“Pergunto o que que eu fiz?/Meu
coração não diz”. E no outro dia,
diferentemente dos anteriores,
estava ansioso pelo ônibus, ansioso
pelo caminho e por ver as mesmas
pessoas de sempre. Ansioso para
ver de novo moça com cabelo
curto e bagunçado, óculos,
mochila e roupas despreocupadas
com a moda vigente.
E, por obra do destino, ou da fé,
talvez da esperança, assim foi. Lá
estava ele a observá-la, imaginar
seu nome, seus gostos, seus medos,
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sua parceria. Havia nascido a flor no asfalto, havia nascido um
amor no coletivo.
Mas havendo amor, naturalmente, haveria sofrimento, são
quase sinônimos. E assim foi feito, aquele amor que lhe dava
esperança por dias melhores, também lhe causava dores. A
principal era vencer a timidez e perguntar apenas seu nome.
Ou mesmo sorrir, ser gentil, dar um sinal de vida em meio à
multidão do transporte.
Mas nada acontecia. Só ter esperança não bastava, era
preciso mais, e esse mais se chamava fé. Sendo assim passou a
rezar todas as noites, pedindo a Deus forças para falar com ela,
para conhecê-la e conquistá-la.
Dia após dia lá estava ele, num namoro de esperança
esperando a ação da fé. Estiveram várias vezes lado a lado,
podiam sentir o cheiro um do outro, sentir a respiração, mas
nenhuma palavra saia. Depois do silêncio o arrependimento,
seguido da fé e da esperança de amanhã ser melhor.
De tanto esperar e falhar, achou que só rezar não bastava,
resolveu ir a uma igreja e conversar com um padre e pedir
conselhos. Encorajado por “Ave Maria da Rua” “Segure a minha
mão/Quando ela fraquejar/E não deixe a solidão/Me assustar.
Chegando lá, contou toda a história e pediu conselhos. O padre
sério, pouco pode lhe dizer a não ser que tivesse esperança e
fé, pois, naturalmente, ele nunca havia se apaixonado a não ser
pelo celibato.
Assim como a estrada, a vida é cheia de idas e vindas e
um dia ela sentou ao seu lado, num discreto “bom dia”, ele
entendeu o sinal dos céus. Toda a esperança e a fé depositada
haviam sido recompensadas. Ela está ali, do seu lado, era só
escolher as palavras e bingo.
Mas nada saiu, nem ele, nem ela abriram a boca. Mais de
quarenta minutos de silêncio. Sua frustração só não era maior
que sua fé e esperança, mas mesmo assim resolveu voltar à
igreja. Num momento que misturava medo, raiva e frustração
disse ao padre que em nada adiantava ter esperança e fé.
O padre na sua paciência de Jó ouviu sem questionar e
respondeu: - é preciso interpretar os sinais, esperança e fé, são
os sinais. Você precisava confiar e acreditar. E assim se fez.
Porém, a esperança não vem do verbo esperar, e fé não elimina
o agir. Deus lhe deu o caminho, mas quem decide andar é você.
Neste momento, uma luz brilhou na sua mente, era preciso
agir, tomar atitude, arriscar. E era isso que faria no dia seguinte.
O dia seguinte chegou, o ônibus também, tudo igual, a
diferença estava na sua atitude. Porém, naquela parada havia
algo diferente, ela não estava lá. A frustração bateu, mas como
Deus escreve certo por linhas tortas, talvez aquele não fosse
o melhor dia. E também, ela poderia estar de folga, de férias,
atrasada. Amanhã teria uma nova oportunidade. Quem tem
esperança e fé sabe que amanhã é uma nova oportunidade.
O amanhã chegou, o depois de amanhã também, a semana
passou, o mês passou e ela nunca mais voltou. Ele até pensou
ter visto ela na rua, mas ele a via em todos os lugares. O
tempo passa na velocidade da estrada, e ele segue fielmente

sua peregrinação em busca da chance
perdida. Como em “Tente Outra Vez”
“Não diga que a canção está perdida/
Tenha em fé em Deus, tenha fé na vida”.
A esperança e a fé que o motivaram
a agir, agora o motivam a prosseguir.

*Jornalista, escritor,
pessoa com deficiência
física. E pesquisador sobre
capacitismo e pessoas com
deficiência na mídia. Criador
da @deficienciaemfoco.
Autor de dois livros “Sentado
Tu É Normal e Outras
Crônicas(2021)” reunindo
textos sobre Inclusão. E
“Amor, Sexo e Outras Drogas”
(poesias, 2015).
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Como me
apaixonei pela
primeira vez
Monique Bonomini *
São Paulo/SP

Se, por um instante eu pudesse prever o tamanho do amigo
que nasceria da constatação de que era um elefante o quê havia
dentro da cobra, teria dado uma pausa no tempo, congelaria o
momento de assombro para guardar para sempre o sabor da
primeira revelação.
Foi o príncipe caído do cometa, após deixar seu pequeno
planeta com três vulcões e uma rosa e que peregrinou pelo
espaço atrás de um amigo, que me fez para sempre querer viajar
nas asas de uma outra imaginação que não fosse a minha.
Quando este solitário menino, me explicou que era preciso
cuidar para que os baobás não crescessem e tomassem conta de
tudo, traçou nosso destino, e eu jamais abandonaria a ânsia por
desvendar as lições ocultas em metáforas escondidas em contadores
que nunca param de contar, nem para fazer amigos; reis que não
largam suas coroas ainda que não tenham súditos; e sinaleiros que
fazem o que fazem sem nunca se questionar por que.
Ao me dar conta já era cativa, assim como aquele que aprendeu
a ser feliz desde às três quando o outro lhe disse que às quatro viria.
Pois não há melhor lugar para se estar do que ao lado de um amigo
que caminha contigo por entre um jardim de rosas, lhe mostrando
que, embora semelhantes, cada uma é única a sua maneira.
E ainda que este homenzinho em vestes reais, tenha encerrado
sua busca por um único amigo que fosse, decidido à voltar para
seu minúsculo planeta, não fiquei triste, e sim ávida por novas
histórias, pois através dele soube que há muitos mundos possíveis,
e há inúmeros personagens-amigos já pensados e por vir.
Há também cenários de todas as ordens, flores e árvores que
brotaram de mentes fecundas, países e fronteiras mapeados por
desbravadores do gênio, fábulas e lendas oriundas de culturas
mortas ou adormecidas, mas que são sempre sussurradas nos
sonhos dos que têm lápis e papel sempre à mão.
Adquirido a contragosto por minha mãe, que não podia dar
luxo de livro para a menina de 8 anos que eu era, o texto de pouco
mais de cem páginas e algumas ilustrações envolto numa capa
branca abrigava um menino nobre vestido de azuis e cachecol.
Pousado no deserto, muito longe de sua melindrosa flor, andarilho

do espaço em busca de algo tão frugal quanto
um amigo.
Daquele dia em diante eu já era outra,
porque já não era só eu, éramos eu, a forte
impressão que aquela história cravou em
mim e a ânsia por mais arrebatamentos
como aquele, de quando ele entendeu em
primeira mão que se tratava de um elefante
dentro de uma cobra.
Foi um príncipe, não um encantado, mas
um pequeno, que abriu espaço para que
na minha vida entrassem Benett, Potter,
Weasley, Granger, Eyre e Buendía. Foi seu
espírito peregrino que me permitiu viajar
entre Fantasia e Nárnia e por causa dele hoje
busco escrever meu próprio mundo sem
jamais me cansar de viajar pelos mundos
todos que há por aí.

Atua com leitura
crítica e revisão.
Colunista do portal
Olhar para dentro
relaciona leitura e
desenvolvimento
pessoal.
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Eu, vovó e
a cegonha

“A vovó está voltando a ser criança”, ao
ouvir essas palavras, uma menina de cinco
anos é tomada por imensa felicidade,
afinal de contas, se ter vovó é bom, ter
uma vovó-criança é um milhão de infinitas
vezes melhor! Um mundo inteiro de
diversão e alegrias ao lado da avó se abre
diante da menina. Mas quando a vovó
chega as coisas acontecem de maneira
surpreendente.
Foto: Divulgação

E dessa maneira a autora Queli Cambraia trata da falta de comunicação entre adultos e crianças
e do descuido dos pais ao apresentar a realidade de seu mundo para os pequenos num belo e
instigante livro que inaugura novo selo de literatura para a infância da editora Besouro Box.

A escritora Queli Cambraia e o ilustrador Marco
Cena são os artistas que assinam o livro Eu, vovó
e a cegonha. A obra marca o lançamento do selo
Besourinho Amarelo, dedicado à literatura para
a infância.
Foto: Divulgação

Eu, vovó e a cegonha
Queli Cambraia; ils. Marco Cena
36 p.
R$ 44,90
BesouroBox Edições

LIVRO

MINICONTOS
SURGIDOS NA
QUARENTENA

O livro de Joselma Noal apresenta
201 minicontos escritos no período
compreendido entre abril e novembro
de 2020. Segundo a autora, diante dos
sentimentos de tristeza e raiva com
as notícias da pandemia no Brasil,
ela decidiu escrever em forma de
diário, (duzentos e um dia, sem pular
nenhum) para aliviar o tanto de dor que
a assombrava. O projeto foi pensado
inicialmente para Twitter, mas logo
passou ao Instagram, Facebook e Blog e
finalmente, livro.
Foto: Divulgação

Sobre o livro, Valesca de Assis escreveu: A quarentena – porque limita o corpo - é uma excelente
chance para andanças interiores. De, com o pensamento e o coração, encararmos ideias fechadas
e possíveis aberturas. Tempo de visitarmos canto escuros de sofrimentos e outros, de alegrias
luminosas. Dentro e fora de nós. Dias, meses, talvez anos de um olhar crítico-amoroso sobre a
humanidade, nossa e dos outros. Tempo de reconsiderações. É o que Joselma Noal nos oferece em
Minis de quarentena, um livro para o presente e para o futuro, quando tivermos de explicar, a nós
mesmos e ao mundo, a época extraordinária em que vivemos.

Foto: Divulgação

Joselma Noal nasceu em 1969, em Porto Alegre, é Doutora
em Letras, Professora Adjunta do Instituto de Letras e
Artes da FURG, tradutora pública juramentada, autora de
Aroma Hortelã (contos) - Editora Movimento - Duzentos
(minicontos) - Editora Kazuá e Minis de Quarentena –
Editora Libertinagem. Publicou dois romances escritos em
co-autoria: Condomínio Saint-Hilaire e Ventania.

LIVRO

Luas de Saturno

Foto: Divulgação

O livro “Luas de Saturno” é uma agradável surpresa nesse
tempo em que a escuridão da humanidade é diariamente
estampada nas manchetes de jornais. Nesta incursão, o livro
nos convida a jogar os olhos para o céu, a contemplar a
imensidão e a beleza do universo, ao mesmo tempo em que
investiga e cavouca no que a humanidade tem de mais profano
(no sentido clássico da palavra), ou seja, sua própria natureza
e essência. Que nome se dá a esta sensação que decorre da
leitura, e que nos traz ao mesmo tempo sentimentos tão
antagônicos, como a esperança e o descrédito, como o elevado
e o profano, como o infinito e o ínfimo?
A escritora Cleia Dröse, de São Lourenço do Sul/RS é
daquelas pessoas que, a despeito do quanto maturam a própria
experiência ao longo do tempo, conservam no olhar para o
mundo o frescor e o espanto originais. E o resultado se faz
arte, com vestes de literatura, e com um certo jeitão filosófico
de encarar e significar a existência e a leitura dela. Ora em
prosa, ora em versos, Cleia verte uma potência criativa sem
igual, que nos inspira e deixa sempre de sobreaviso: por quais
caminhos sua pena nos levará agora?
Foto: Divulgação
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Só queria ser bonita

Ana Braz *
Igrejinha/RS

Foto: jamarattigan.com

O corpo estava gelado e já tinha umas mosquinhas na volta
da boca. Tinha uma pousada dentro do olho que estava aberto.
Ficou ali olhando e olhando. Não entendia bem o nojo que as
pessoas têm de gente morta, ela até gostava. Só preferia esperar o
sangue parar de sair para chegar perto.
Passou a mão nos cabelos do cadáver. Eram bem escuros,
levemente ondulados.
Gostaria de ter o cabelo daquele jeito. O dela era tão sem graça,
parecia palha de milho, seca, amarelada, sem vida.
Olhou no olho aberto da morta. Era verde. Verde. Lindo.
Os olhos dela eram tão embaçados e castanhos, mortiços, sem
brilho.
“Se tivesse olho verde? Ia ser bonita. Sim, ia ser.”
Abriu a camisa que envolvia o corpo. Seios grandes. Durinhos.
Será que tinha silicone? Cutucou com a ponta da faca. Abriu um
buraquinho. Era silicone mesmo. Apertou para sentir como seria
ter um par de seios daqueles.
Se ela tivesse àqueles seios, ela seria bonita. Mas era uma
tábua. Uma vez, o pai disse que ia passar roupa em cima dela de
tão reta que era.
Abriu a calça e puxou até os joelhos da defunta.
“Calcinha bonitinha.” – Pensou.
Com a faca, cortou a calcinha, não ia poder usar mesmo. A
morta tinha um corpão. “Quadril largo de parideira. ” – Essa era
a avó falando.
Já ela era seca. “PAU DE VIRAR TRIPA” – Ainda ouvia as
crianças gritando atrás dela na escola.
Observou os contornos do púbis da morta. Pelos escuros. Bem
cuidada, depilada, a pele era macia.
Passava as mãos de leve, sentindo os pelos e a pele sob as mãos
calejadas.
Seria bonita se tivesse aquelas ancas, aquela boceta, as coxas
que vinham logo depois. Olhou as próprias coxas, parecia uma
saracura.
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“Oh, criança feia. Parece uma saracura com essas perna
seca. ” – Dizia o tio enquanto a forçava contra seu pênis.
Ficou o dia todo com a nova amiga. Era assim que
considerava as mulheres que caçava e matava: amigas.
Colocava um nome, já que o verdadeiro não sabia. E tinha
longas conversas, enquanto tirava a roupa da morta e desejava
ter tudo o que a outra tinha e ela não.
Matava por inveja e ressentimento.
“Se eu tivesse isso, se tivesse aquilo, se tivesse aquilo outro.
Ia ser bonita. ”
Mas ela não tinha. Era sem graça e desprovida de tudo o
que se chama de belo hoje em dia.
A única coisa que era dela, só dela, era essa capacidade
de ser invisível, de passar despercebida. Quando as mulheres
viam, a faca já estava no pescoço.
Um corte limpo e certeiro. Assim como ela fazia com as
ovelhas.
Já era tarde e a morta começaria a feder. Essa parte ela não
gostava, lembrava quando a mãe a colocava de castigo junto
aos porcos e as nojeiras que eles comiam.
Pegou umas coisas aleatórias da casa e foi embora.
Caminhando sem rumo.
Em frente a uma casinha, viu uma loira linda. Alta, corpo
de modelo. Tinha um cachorrinho correndo no pequeno
quintal.
“Se eu fosse alta igual a ela eu ia ser bonita. Ia sim. ”
“Moça! A senhora pode me dar um copo de água, por
favor? ”

* Formada em Letras/Ingles.
É Professora, escritora
e editora do Paranhana
Literário. Ativista cultural
é integrante da Associação
Litero Cultural de Igrejinha
(ALICI).
Foto:Divulgação
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Ausências de dentro
e de fora
DORALINO SOUZA*
Igrejinha/RS

Ele seguia à margem da rodovia desde cedo. O sol era forte, os
caminhões, quando passavam, deixavam para trás uma baforada
de ar quente. Caminhava despreocupado, mas sabendo onde
ir. Na mão esquerda, dentro duma dessas sacolas plásticas de
supermercado, carregava uma bola de futebol. Uma bola nova, algo
que sua infância não permitiu. Logo avistou os barracos. Sentiu
cheiros e barulhos conhecidos. Da beira do asfalto, visualizou o
casebre na baixada. A velha sentada na frente. Deve ser a mesma
cadeira, pensou, feita de tábuas de entulho. O mesmo modo de
segurar a cuia, como se oferecesse o chimarrão, não querendo
que a outra pessoa o aceitasse. Ele fez jeito de rir, em seguida
desceu pela trilhazinha, entre macegas e lixos amontoados, saltou
o córrego de esgotos e alcançou a viela. Ao notar o cercado de
paletes mantido no lugar sem que ninguém o derrubasse teve
certo orgulho.
Abriu o portão de madeira e entrou no minúsculo pátio. A
velha continuava sovando o mate e lagarteando sob o sol, quando
o viu, gritou:
- Não tem lugar pra ti aqui, não tem, não.
Ele encarou a senhora, ela voltou a grunhir:
- Não tem lugar. O telhado do quarto caiu. É melhor se ir
embora.
Ele permaneceu calado, nisso, observou uma criança brincando
na terra, protegida pela sombra do casebre. Foi até lá e se acocorou
ao lado do pequeno. O guri empurrava um carrinho na estradinha
feita com as mãos. Fazia um tipo de barulho com a boca, não
muito alto, e parecia estar num mundo só dele. O menino encarou
o homem, depois voltou a movimentar o brinquedo na terra. O
homem chamou a criança pelo nome duas vezes. Quando ela se
virou ele mostrou a bola. A criança sorriu, um pouco desconfiada,
mas estendeu as mãos. O cara entregou a sacola ao guri, ele
escancarou uma risada e saiu saltitante com o presente.
- Quando me levaram era recém-nascido – o homem falou alto,
para que a velha, ainda no mesmo lugar, pudesse ouvi-lo - agora
deve ter uns quatro anos. É um belo guri.
Depois, o homem se ateve ao entorno. Tudo igual. Os lixos nas
ruelas e becos, o papelão e o ferro-velho, as carroças e os cavalos

magros, os casebres amontoados,
a criançada e os cachorros.
- Esses políticos de merda
roubam pra caralho e não
fazem nada pela gente - Foi
falando enquanto se levantava e
caminhava de volta para perto da
idosa - e a polícia vai atrás dum
pobre dum velho que pegou uns
fios de cobre pra garantir comida.
Uns bostas vendidos.
- Tu não precisavas te meter.
- Como que não? Ia deixar que
matassem o velho.
- Grande coisa! – falou num
resmungo – ele morreu igual.
- Acertei um deles pelo menos.
- E daí? Olha o que deu. E tu
sabes quem manda por aqui.
Os dois ficaram quieto. Ele de
pé. A velha sentada.
- A Filomena tá no trecho,
precisa arrumar dinheiro, tem o
guri pra criar - a velha foi dizendo
enquanto enchia a cuia com água
quente - Ela tem saudade, falou
noutro dia, mas tu não podes
ficar, vá simbora.
Ele nada responde. Permanece
parado frente à velha. Desvia o
olhar para ver aonde o menino
está, volta a encarar a velha. Ela
levanta a cabeça, procura os
olhos do homem, diz quase num
murmúrio:
- Surraram a Filomena. Teve os
braços quebrados e todo mundo
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tá proibido de oferecer ajuda. Até o cabelo ela precisou vender. A
cabeça tá redondinha, redondinha, rapou rente ao coco.
Ele pondera alguns minutos, depois ergue a beirada da camisa
e mostra o revólver que traz na cintura, com o dedo indicador faz
sinal pedindo silêncio e aponta para frente, em linha reta, como a
mirar num alvo distante. A velha dá de ombros, em seguida balança
a cabeça em sinal negativo, olha francamente pro homem. Diz:
- É bom saber de ti. Que fugiu daquele lugar. Que está vivo.
Mas não fica aqui, melhor não. Vá se embora. Tá jurado. Vão te
entregar. Tem o guri. E se fazem mal pra ele?
A velha se aquietou, em seguida, abriu um sorriso arreganhando
a boca desdentada e ofereceu o chimarrão. Ele também sorriu, só
que de jeito melancólico, tirou a arma da cintura, segurou firme
rente ao corpo, com a outra mão recebeu a cuia oferecida e se
sentou num banco de madeira. Ficaram lado a lado.
O homem sorvia o mate calmamente enquanto admirava o
revólver. Não falava nada. A velha assobiava uma antiga canção
da sua infância, com expressão suave no rosto, e tanto poderia
ser sinal de felicidade, quanto um modo de conter o nervosismo.
O guri chutava a bola, os cachorros corriam para pegá-la. O
sol continuava no curso de todos os dias. Na estrada de asfalto,
seguia o constante vai e vem dos carros, ônibus e caminhões.
Havia alguns pássaros sobrevoando as árvores lá do outro lado
da rodovia; o homem observou aqueles pássaros um bom tempo,
como se estivesse interessado na coreografia aérea das aves, daí
falou:
- Logo vão saber que voltei. O jeito é armar uma emboscada
e sumir de novo. - A voz saiu mais para si do que para a velha, e
falou olhando pro chão.
Depois se levantou, guardou o revólver na cintura, por debaixo
da camisa xadrez, devolveu a cuia, encarou a velha, afagou o rosto
murcho da mulher e ficou feito quem espera algum gesto ou
palavra, por fim, disse:
- Tiau, mãe, cuida do guri, avisa que deixei beijo pra Filomena.
E fica com Deus.

* Jornalista. Idealizador
e editor da Revista
Paranhana Literário e
Repórter Cultural da
Rádio Arteviva. Autor dos
livros Dentes no copo de
uisque (2019) O cânion
de dentro ( 2016) e Anjos
Também Usam Boné
(2014). Tem participação
em diversas antologias e
premiações literrárias.

INFORME PUBLICITÁRIO

CONTO

Bodas

Janice Nodari*
Curitiba/PR
Foto: Divulgação

A bebida estava boa, mas voltaram cedo. Muitas conversas das
quais não conseguia participar. Não era uma questão intelectual.
Mais uma questão de encaixe: não encaixava no lugar. Tudo nele o
fazia destoar do ambiente.
Não conseguia se lembrar porque tinha concordado em ir.
Deviam ter ficado em casa, como sempre!
A rotina lhe apetecia. Os dias iguais lhe apeteciam. Os mesmos
caminhos e mapas lhe apeteciam. Não gostava de surpresas. Tudo
frontal, nada oblíquo.
Parara de chutar porque o joelho lhe doía demais.
No canto do quarto a esposa, encolhida no chão, gemia
baixinho.
Prometia-se em silêncio ir embora.

*Escritora e tradutora
em formação.
Professora de literaturas
de língua inglesa e
tradução na UFPR
desde 2012, além de
já ter trabalhado em
outras universidades e
cursos de idiomas

Foto: Divulgação
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Projeções
LOURENÇO MOURA*
Curitiba/PR

Foto: jamarattigan.com

Alguma coisa tem os quartos de asilos, parecem conscientes.
Acho que deve ser o branco impoluto das paredes; não me agrada.
Poderiam tê-lo manchado, assim claros permitem sombras tão
facilmente. Maldita ideia de que estas paredes claras poupam
iluminação! Queria paredes cinzentas, escuras, que absorvessem
sombras e não que as engrandecessem.
Esta não é a primeira noite neste quarto e, pior que isso, não
será a última. Não falta muito para a escuridão...
– Hora de apagar as luzes, deixemos os outros dormir! –
A enfermeira repetiu aquelas palavras pelas catorze noites
anteriores, hoje as disse de novo e eu tremi debaixo do lençol,
branco também. A velha não lhe respondeu e eu não disse nada,
nem me atrevo. Disse uma vez, na manhã depois de vê-las pela
primeira vez, e me entupiram de narcóticos. As drogas me
deixaram com mais medo ainda, durante o dia e essa noite foi
pior que as outras, não quero mais.
Já faz dez minutos que a porta fechou. Não tem cortina para
tapar a janela e a parede em frente parece uma tela de um filme
mudo. As sombras que chegam da palmeira inquieta do lado de
fora tomam todas as formas, não consigo evitar. Eu sei de onde
vêm, mas não me controlo, vejo mãos, sobretudo mãos, indo e
vindo, estendem longos dedos e retraem-se até se desfazerem na
moldura por onde entraram. Parecem experimentar o terreno,
a cada volta chegam mais longe. A velha Matilde adormeceu, a
outra do lado, que chegou hoje, já está dormindo há horas e eu
estou suando, exausta, olhos arregalados e segurando os lençóis
num punho cerrado. Os meus olhos viram à esquerda e à direita.
Ontem foi a mesma coisa.
Está chegando! Faz onze minutos que fecharam a porta!
Onze minutos! O relógio marcava esta mesma hora ontem
quando começou! Ontem e nos dias anteriores. Todos os dias
era algo diferente; as sombras podem ser tantas coisas, ter tantos
tamanhos! Só a hora era certa. Mordo o lábio sem controle, sinto
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o sabor do sangue.
A sombra de uma mão parou na parede branca, não se move.
Aponta-me para a menina que chegou hoje ao quarto e dormiu
o dia inteiro. Sigo o caminho que me mostra, lentamente, com os
olhos bem abertos, quero ver.
Olho para o lado e a menina que ainda não acordou ergue-se da
cama. Os gritos não me saem da garganta, estão presos! A cabeça
dela roda devagar ou sou eu que não estou vendo direito? Ela afasta
os cabelos da cara virada para mim e os olhos brancos parecem me
iluminar. O meu queixo treme, treme muito e me descontrolo sinto
a umidade na cama, não consigo parar, não penso nisso, penso
naqueles olhos abertos mirando-me, quieta.
Ela tomba com força, deitada e o corpo começa a elevar-se, reto.
Contraio o meu corpo inteiro, mas não consigo me mexer, comecei
a chorar, o medo toma-me, domina-me.
Não é igual a ontem, não tem mãos a me tocarem. Não tem cheiro
a enxofre ou queimado. Tem aquele demônio tomando o corpo
dela! E agora vem voando para mim... Quero gritar! Não sai! Não
sai! O meu corpo cede, não me controlo, não seguro nada dentro
de mim, mas não consigo me mover, nem gritar, nada vem em
meu socorro! O medo aperta-me a garganta, sufoca-me! E o corpo
dela paira sobre mim agora. Aqueles olhos brancos encarandome e a boca aberta de onde começam a sair pequenos insetos. E
agora mais uns que rastejam, pernas e mais pernas e corpos que se
arrastam na pele dela!
A minha boca fica aberta enquanto, sem me mover, vejo cair
nela um desses insetos. Engasga-me! E aqueles olhos brancos a me
olhar! Quero gritar! Cai uma aranha no meu olho arregalado e eu
lanço um grito lancinante.
O corpo dela pesa em cima de mim e não consigo respirar, nem
quando a luz acende. Eu apago.
Amanhã tem mais.

* Formado em
Engenharia Eletrotécnica
e de Computadores pela
Universidade do Porto.
Estreou na literatura em
2018 com “Macário”.
Publicou as coletâneas
“Sombras do Isolamento”
e “Condição Difusa” na
Amazon.

Foto: Divulgação
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O canto do
Urutau
Rejane Benvenuto
Florianópolis/SC

Foto: jamarattigan.com

Um líquido quente e escuro lavou as pernas de Juciara, quando ela
separava a mandioca para a raspagem com o grupo de mulheres. O bebê
sofria, atestaram as companheiras. Levada às pressas por muitas mãos
a Maria da Mata, Juciara ainda encontrou forças para curvar o peito
em respeito à velha, ao atravessar o portal da casa de pau a pique. Dois
micos-pretos andavam de um lado a outro, pela viga central do teto.
Arreganhavam os dentes e guinchavam no mesmo ritmo acelerado da
respiração de Juciara. Sinal de sorte, rogava que fosse.
Era a primeira vez que a jovem botava os pés naquele lugar. Não sabia
distinguir se o arrepio que sentia era de dor do parto ou de apavoramento.
Maria da Mata mantinha-se de costas, voltada para o altar em que se
revezavam figuras humanas e de animais. Acendeu velas e um cigarro feito
de ervas locais. Os cabelos brancos em trança até os pés balançavam tanto,
que deixaram Juciara tonta. Quando acordou, não tinha mais a criança no
ventre. Foi avisada de que a mancha vermelha de nascença cobrindo parte
do rosto do bebê era mau presságio.
- Num presta! Eu te batizo Xixu, filho de Juciara. E te dou cinco anos pra
livramento desse feitiço - disse Maria da Mata.
A cada lua nova, o corpo do bebê era enfiado em uma canoa talhada em
tronco de palmeira. Cobriam-no de ervas, mel e pasta de mandioca. Entre
cânticos e goles de cauim, Maria da Mata friccionava o rosto da criança
com as pontas dos dedos encardidos pelo tempo e maceração de ervas. A
velha dizia ouvir espíritos rondando Xixu:
-Num presta! - repetia, balançando a cabeça e abanando as orelhas
com as palmas das mãos, como que tentando acalmar as vozes que lhe
chegavam. E devolvia a criança para a mãe, em mais um ritual sem sucesso.
Muito cedo, Juciara soube que tinha desafios maiores a enfrentar do que
outras mulheres de seu povo. Não acreditava em livramento, mesmo que
vindo da matriarca da comunidade de ribeirinhos, Maria da Mata. Almas
ruins invadiram a sua barriga, tão logo engravidou. Tinha fantasmas, em
todas as suas formas, aprisionados dentro de si. Juciara nem sabe dizer
como ficou prenhe. Foi resgatada, numa manhã, com as roupas rasgadas
e ensanguentadas na beira do rio. Coisa do boto-cor-de-rosa, falaram,
dando a gravidez por resolvida.

-Nada em ti é nobre – ouviu a voz de
Maria da Mata lhe sentenciar na ocasião,
ainda com o corpo semicoberto pela areia
do rio.
Juciara, a amaldiçoada, foi proibida de
frequentar a escola e enviada à raspagem
da mandioca. Nunca vai se esquecer da
primeira música que as mulheres entoaram
para saudar a mais nova condenada do
grupo. Reunidas em círculo, os braços
levantados, batiam ritmadamente as raízes
da planta no alto da cabeça:
A raspagem da mandioca
Raspa a dor
Raspa o orgulho
E recobre de virtude
A mulher desavergonhada.
Sessenta luas novas depois, Xixu foi
abandonado por Juciara na floresta. O
livramento não veio como vaticinado no
parto. O pequeno tinha pouco mais do que
uma irara de altura. Tentou agarrar-se ao
corpo materno, como faziam as aranhas
armadeiras. Grudou no alto das pernas
de Juciara, fincou unhas e dentes na carne
dura das coxas. E lavou o sangue que vertia
da mãe com lágrimas, ranho e urina.
- Num presta!, disse Juciara, empurrando
Xixu ao chão e sumindo mata adentro.
O pequeno não moveu um único
músculo para segui-la. Pediu à mãe das
árvores, protetora das plantas e animais da
floresta, que olhasse também por ele, ainda
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que apenas um menino. Apertou com as duas mãos contra o peito
o amuleto de muiraquitã herdado da mãe, com cuidado para não
afundá-lo no buraco que a tristeza abria no meio dele.
Deitado, de barriga para cima, Xixu testemunhava o luar
mostrar-se incapaz de vencer as copas das árvores e desafiar o
breu. A noite chegou tingindo tudo de escuro. Viu, de repente, o
seu desespero ceder, assim como as ondas de vento e o barulhar da
selva. Aninhado sob a mãe samaúma, deixou-se ficar ali, imóvel.
Apenas sentindo na boca o gosto do sangue de Juciara, que lhe
corava por inteiro o rosto em parte manchado de nascença. Notou
que cheiros e fluidos começavam a atrair o apetite de pequenas
criaturas da floresta. Num pulo, colocou-se de pé. E correu. Era o
que lhe restava.
Xixu abria caminho na mata com o próprio corpo, em chagas.
Atropelava pedras, raízes, troncos caídos. Garganta travada,
peito estufado feito um peixe baiacu. A cada salto, o amuleto
de muiraquitã golpeava a boca do estômago. Náuseas. Insetos,
víboras, bichos da noite. Xixu corria, era o que lhe restava.
***
Naquele fim de tarde, Silveira mal acreditou quando viu
tamanho movimento na floresta.
- Maldito porco do mato, chegou a sua hora - disse.
Apontou a espingarda, mirou no agitar das folhas, mas largou
a arma no chão, assim que viu uma criança sair da mata e tombar
diante de seus olhos.
- Deus da caça, agradeço o sinal - falou, com as mãos unidas no
alto da cabeça.
Em seguida, pegou no colo o pequeno Xixu, desfalecido, e o
jogou sobre o ombro direito. Apressou o passo. Sua tropa crescia.
Xixu acordou no chão de uma maloca, ao lado de uma dezena de
meninos. Era o menor de todos. Ouviu Silveira contar, orgulhoso,
como o havia encontrado. “Não precisei desembolsar um único
real por mais um soldado”, falou, ao ouvido de uma pessoa a quem
chamavam de Mestre. Xixu teria vida boa, mesmo com a marca do
azar vermelho-tinto no meio do rosto, garantiram.
O exército-mirim de Silveira, ao qual Xixu agora pertencia,
fazia de tudo. Desde ajudar na caça, preparar a comida, arrumar
e proteger a casa. E havia todo um cuidado com a saúde dos
soldados.
- Guerreiros têm que ser fortes. Por inteiro - diziam.
Xixu achou aquilo tão bonito. Com o passar dos anos, começou
a sentir que encontrara, enfim, o seu lugar no mundo. Não fosse
ouvir do Mestre, uma noite, o aviso de que todos já estavam
preparados para a missão.
- Silveira, avance para a etapa final. Nosso pelotão de
contaminados pelo vírus letal está pronto para exterminar
qualquer vila, comunidade, aldeia. Fica cumprido o compromisso
firmado com os madeireiros e com Maria da Mata.
Aquele nome, Maria da Mata, levou Xixu de volta à fartura de
leite dos peitos da mãe Juciara. De volta à dor do ventre violado
da mãe. Ao boto-cor-de-rosa e a tantas histórias que lhe traziam
choro. Era como se o vermelho-tinto da mancha de nascença do
seu rosto se infiltrasse na alma, em forma de raiva. E essa raiva se
adonou dele por inteiro.

- Sim, Mestre, sou seu soldado,
disse.
***
Xixu abria caminho na mata
com o próprio corpo. Corria, como
certa vez, quando media pouco
mais do que uma irara. Quando
sua mãe Juciara, a toda lua nova,
lhe ensinava o que atentar na mata
para sobreviver ao abandono.
Agora, ao contrário, Xixu
conhecia a sua sina. Disparava
na direção de um povo isolado,
de quem tantas histórias ouvira.
Sabia que as flechadas no peito não
demorariam. Que o seu corpo, em
furos, seria arrastado, talvez por
uma corda presa ao pescoço. Ou
boiaria na estação chuvosa que faz
brotar água por todo lado, jogando
a vida selvagem que o abatera para
as profundezas da Amazônia.
Era um soldado. Levava consigo
a peste. Pouco importava o jeito
com que a morte lhe danasse.
Seria tragado por ela, mesmo
que a resignação não intimidasse
o pavor. Mesmo que o grito do
Urutau, com seu presságio de
morte, lançasse Xixu por um
momento de volta à infância.
- Recolham as crianças diziam na comunidade - ou a ave
agourenta vai enredar os pequenos
nas asas e carregar para outro
mundo.
Xixu vive em outro mundo há
tempos. E não foi o Urutau que o
levou para lá.

* Jornalista, publicitária,
tradutora de filmes e
séries e ghostwriter.
Autora em @
revistaventanas
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Saídos da balada na madrugada fria, os amigos Gaspar,
Baltazar e Melchior riem o riso solto dos alienados.
— Foi demais, mano! Dancei tudo que queria, beijei pra valer.
As minas estavam muito gatas. Valeu. — Baltazar parece mais
emplumado que um pavão.
— É, mas não fique aí nessa exibição toda. Esqueceu o mico
que pagou? Que leseira! Quase dá confusão. — Melchior lembra
o embaraço causado pelo amigo quando, alcoolizado, vomitou
no pé da moça loira; uma belezinha, não merecia aquilo. Ainda
retém na lembrança a cor do seu fino vestido, azul marinho;
também a dos olhos, de um verde oceânico. Quase se apaixona,
pensa. Ri por dentro.
— Faz parte, mano. O ruim foi sair mais cedo, logo na hora em
que as minas estão mais empolgadas, e aí facilitam as pegadas. —
Baltazar, sempre irreverente, reclama. Queria mais; é um bonde
sem freios, uma força da natureza.
— Eu tinha que dar o comando pra gente vazar, cara. Melhor
do que se meter em briga. A galera do outro bairro estava de olho
na gente; a barra ia pesar.
Caminham a passos trôpegos sobre o chão de terra, driblando
o esgoto a céu aberto e os restos de lixo espalhados pelo vento.
Dá-lhes na tela uma última estripulia: atiram pedras nas
lâmpadas de led da rua deserta. Atiçam os latidos dos cães,
acordam pessoas nas residências humildes —pessoas cheias
de sono e de inquietações. Repentinamente, têm os ouvidos
perfurados pela sirene metálica do camburão da polícia. Logo
estacionada a viatura, os policiais pulam de dentro empunhando
cassetetes e revólveres. Haviam escutado a algazarra dos rapazes
e os impropérios vindos das casas e agora cabe-lhes a pronta
ação, a abordagem incontinenti.
— Documentos, documentos! Mãos para trás da cabeça!
Pernas abertas, caralho! Rápido, rápido!
As ordens lhes chegam entre socos e pontapés. Gaspar,

estatelado no chão, tendo o coturno
do policial a esmagar seu pescoço, não
consegue responder; o espanto nubla as
ideias. Melchior tem a testa a sangrar, talvez
pelo choque da cabeça contra a parede,
talvez pelo inesperado golpe de cassetete
desferido pelo policial grandão, um mulato
musculoso que lembra a figura de Evander
Holyfield, seu ídolo no boxe. Baltazar, já
algemado, com os cabelos encharcados de
suor e terra, treme e chora à larga — uma
criança perdida na escuridão.
Sentem nervosas mãos a lhes vasculhar
as roupas, dedos se enfiando por entre
bolsos, beliscões na pele, tapas e chutes
aleatórios, cusparadas, gritos... muitos
gritos e xingamentos.
— Cadê a porra das drogas, malandros?
Vamos, merdinhas, não temos tempo a
perder com vagabundos!
Puta que pariu! O que sabem de drogas?
Só o pouco baseado, mas tinham fumado a
porra toda na noite passada. Que levassem
os últimos trocados, os celulares, os
relógios, as pulseiras, mas que cessassem as
agressões! Eram pobres, fodidos, tudo bem;
bandidos, não. Não podem tolerar por mais
tempo aquela humilhação. Surreal, mano.
No calor do instante, num tropel de
palavras, Melchior atira seu desabafo na
cara dos policiais:
— Brasil, né, senhores? Haveria isso
num bairro de grã-finos? — Mal concluída

CONTO

A primogênita

LÚCIA CENTENO *
Porto Alegre/RS

Não foi assim que ela morreu...
A voz soou fraca como o apelo incerto de uma menininha,
mas Deise há muito completara a maioridade. Por isso ela estava
do lado de fora quando enxugou minhas lágrimas com o dorso
ossudo de sua mão trêmula sem conseguir repetir o que disse.
Apenas afirmou que algo saiu errado.
Mas não foi assim que nossa mãe morreu.
Deise falou tanto que algumas palavras tropeçaram com
ruído em sua garganta seca. Por isso ela se agarrou aos alicerces
decorados com todo o rigor formal do colégio de freiras em que
cursara o ensino básico. Para escapar. Ela disse que mamãe não
era louca.
Mas não foi assim que ela morreu.
Deise contou tão pouco que minhas perguntas, sem querer,
pintaram carmim em seu rosto pálido. Por isso ela se segurou
no despeito empreendido com toda a burocracia do hospital
católico no qual estivera internada por anos. Para garantir. Ela
disse que mamãe nunca traiu.
Mas não foi assim que ela morreu.
Enquanto Deise ainda falava reto e limpo, todo seu desespero
era bonito. Sempre nossa irmã mais velha a mais bonita porque,
estreitando seus olhos vidrados e castanhos, ela também era
muito forte. Nós três nascemos iguais à mamãe, Deise disse. E
eu ouvi que ela sempre foi uma putinha louca e mentirosa.
A voz soou grave como o apelo ríspido a uma pequena
encrenqueira, mas Deise já tinha 26 anos. Mesmo assim, ela não
teve força física para afastar o julgamento só com os punhos
nem conseguiu resistir ao ataque. Apenas recitou a ladainha que
repetiria, ensandecida, dias antes de partir.
Mamãe uivava para a lua e dava para os homens, mas não foi
assim que ela morreu. Escute, minha irmã:
Foi quando papai a golpeou.
Foi assim que ela morreu.

Escritora. Aos poucos
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e publicando
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tem dez gatos.
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O Sagrado Tempo De
Não Fazer Nada
Silvio Juvenil Trein*
Três Coroas/RS

Bateram na porta outro dia.
- Que saco! Bem na hora do sagrado momento do não fazer
nada. Pensei em ficar quieto. Talvez desistam e vão embora. Mas
continuam a bater.
Levanto, arrastando os pés, a cara fechada e grunhido de
chateação. Abro a porta. O sol do final de tarde quase me cega.
Não a reconheço . Mas deu pra notar que é uma bela moça.
- Pois não?
- É o senhor Charles Dos Santos?
Sempre que mencionam o meu nome, sinto certa mágoa
do meu pai por tê-lo me dado. Não combina: Charles. Parece
um lorde inglês, e Dos Santos, algo tão comum. Não combina.
Coisa de gente Sem noção. Ou criatividade demais. Se bem que
conhecendo papai, a primeira opção é a que mais cabe.
- Sim. Charles Dos Santos.
- Sou Mônica, repórter. O jornal Matutino me enviou para
entrevistá-lo. Estão preparando uma matéria sobre o salvamento.
- Sim.
Ela deve de ter percebido que era um sim forçado. Num
esforço de não querer ser mal educado. Afinal, era uma bela
moça. Saia vermelha abaixo do joelho, blusa azul marinho, ou
turquesa, algo assim. Um belo colar de pedras comuns, cabelos
longos, encaracolados, com uma tiara transparente impedindo
deles virem até os olhos e uma sapatilha bege, sem meias. É, me
pareceu bem elegante.
-Entre! Vou pegar alguma coisa pra bebermos.
- Não, não precisa! Eu não bebo. Afinal, é trabalho!
Pensei: como assim. Trabalhar sem uma bebida? É por isso
que a maioria não suporta seu trabalho. Vão porque precisam ir.
E sem um gole, não é possível.
- Ok! Senta então. Ou não. Sê que sabe. Eu vou buscar a
bebida.
O salvamento não tinha sido nada de mais. Afinal, eu já estava
ali mesmo. Não custava nada. Agora essa apurrinhacão. Encho
o copo com um conhaque e volto pra sala. Ela estava sentada,
testando o gravador.

-Alô! Alô! Teste!
Sentei na outra cadeira, em frente a
repórter. Procurava desviar o olhar. Nunca
fui bom nisso: olhar para a outra pessoa. Já
me disseram que isso é coisa de gente falsa
ou sem auto estima. Vão se catar com suas
opiniões. Eu só não consigo.
- Então, dona Mônica, o que querem
saber? Espero que não muito. Já falei tudo
para o delegado, Bombeiro, Sei lá! Já já falei
pra alguém.
- Pois então, seu Charles, como você
chegou no menino que se afogava? Como
notou que estava em perigo?
- Tava passando, vi ele na água, entrei e o
tirei. Só. Simples! Entrei e tirei.
- O senhor conhecia o garoto?
- Nem sei. Talvez já o tivesse visto por aí.
Garotos são todos iguais.
O gole de conhaque desce gostoso,
parece acalmar, dar tranquilidade. Pena
que ela não bebe.
- O quê o senhor fez quando o retirou da
água? Como ele estava? Chamou alguém?
- Tirei, sentei ele na margem, esperei um
pouco, vi que estava respirando, fui embora.
Não avisei ninguém. Foi a senhora Bettel
que chamou resgate. Pedi se ela ficava ali
esperando. Ela disse que sim. Fui embora.
Ia fazer mais o quê?
- O senhor não se importou em saber
nada do garoto depois. Não procurou
notícias. Nada!
- Não! Vim pra casa. Tava cansado.
Tinha discutido com o gerente do trabalho!
Cara que não entende nada e vem querer
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me dar ordens só porque tem um crachá na lapela. Como pode
um pedaço de papel, uma foto e uma palavra deixar uma pessoa
tão besta?
-Ia ficar fazendo o que com a notícia. Ele não tava bem? Então!
- O senhor mora sozinho aqui?
- Sim. Tem uns pombos que as vezes vem comer os restolhos
de pão. E o gato do vizinho, que vem espantar os pombos, e a TV.
- E o senhor faz o quê? Trabalha onde?
- Na gráfica. Mas, segundo alguns, não faço nada. Fico
lá, sentado, só escolhendo cor, letras, tamanhos. Nada de
importante. Já sou ultrapassado. Só lembram quando da errado.
Daí eu me vingo. Vingança tem o mesmo efeito do gole da
bebida.
Mais um gole do conhaque. Impossível alguém não gostar.
Ainda mais numa hora destas, em que eu pensava em descansar.
Aí ainda me aparece o jornal querendo história. Mandando uma
linda moça dessas. É, o dia não está sendo bom!
- Dona Bettel nos falou que o senhor quase se afogou.
Inclusive, nos disse que nem sabes nadar. É verdade?
- Essa é outra que fala, fala, fala. Outro dia, veio aqui. Queria
me dar um bolo de agradecimento. Aceitei. Sei lá! Aliás, um bolo
bem gostoso. Até os pombos gostaram.
- Pois é, seu Charles, o povo esta dizendo que o senhor é um
herói. O que achas disso?
- Não sei! Herói! Herói é aquele dos quadrinhos. Toda essa
confusão por nada. Que gente maluca.
- O conhaque acabou. Vou ali pegar mais. Tem certeza que
não quer um pouco? Quem sabe um café?
- Não, seu Charles. Trabalho, lembra? Ela aponta para o
gravador.
- Ainda bem, pensei. Nem sei se saberia fazer um café. A gente
promete cada coisa pra não ser chato. Ainda mais para uma bela
moça dessas.
Ela mexia na sua pasta quando retornei.
- O senhor não tem nada pra falar sobre o seu ato de heroísmo.
Sabe, sua atitude foi muito legal. Um exemplo.
O Que eu queria é que ela fosse embora. Mas como dizer
isto sem parecer um grosseirão. O perfume dela é algo que me
descontrola. Me deixa nervoso. Deve de ser um perfume caro.
Mulheres sempre cheiram tão bem.
- Não! Pra mim não tem nada de mais. Se fosse um cachorro,
também faria. Ninguém merece morrer daquela maneira.
Sofrendo. Tendo tempo de pensar enquanto sufoca. Imagina o
que passa na cabeça numa hora dessas.
- Ah, e como o senhor acha que é melhor morrer?
- Rápido! Pá! Um tiro, um carro passando por cima, uma
pedra bem grande caindo na cabeça, um infarto. Não, infarto dá
tempo de pensar.
- Bom, essa atitude sua salvou a vida de uma criança. Isso não
é bom?
- Ah, claro! Mas nada de mais. Criança é só mais um pra
penar na vida.
- Mas por que o senhor diz isso?

Mas que conversa chata. Por que, por
que, por que. Se ela bebesse um gole de
conhaque a conversa podia ser mais legal.
Poderíamos falar da vida, contar vantagens,
umas mentiras pra parecer o melhor, estas
coisas. Não sei o que acharam de tão
importante num simples salvamento. Mas
a moça repórter é uma bela companhia,
apesar das circunstâncias. Se fosse em
outros tempos eu a convidaria para jantar
no restaurante ali do centro. Mas hoje, não!
Passou o tempo de belas companhias. Eu só
queria que ela partisse e me deixasse cuidar
da vida. Gente jovem acha que temos tempo
pra perder com trabalho, causas nobres,
filantropia. Eu só quero o meu sagrado
tempo de não fazer nada.
- Seu Charles! Seu Charles! Tudo bem?
Podemos continuar?
-Ãh! Claro. Não sei mais o que dizer.
Não quer jantar?
- O senhor está me convidando pra
jantar?
- É. Sei lá! Eu, você, os pombos e o gato.
Meus Deus! Mais um gole de conhaque.
- Eu aceito.
Ah! Como assim? Mulheres bonitas não
deveriam ficar tão perto e nem aceitarem,
por gentileza, convites para jantar. São
armadilhas. Se fosse em outros tempos...
outros tempos. Mas hoje eu só quero o meu
sagrado tempo de não fazer nada.

* Servidor público e
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ESPECULANDO
Por Jaime De Andruart *

CYBERPUNK, STEAMPUNK,
SOLARPUNK. AFINAL, O QUE
SÃO TODOS ESSES PUNKS NA
FICÇÃO CIENTÍFICA?

Foto: jamarattigan.com

Você certamente já deve ter assistido a filmes como Matrix,
Capitão Sky e o Mundo de Amanhã, Jasão e os Argonautas.
Apesar de parecerem tão díspares num primeiro momento,
todos eles têm algo em comum: fazem parte do cânone da
ficção científica punk no cinema (respectivamente: cyberpunk,
steampunk e sandalpunk).
Mas, afinal, o que é esse tal de punk na literatura? Tem a ver
com Ramones e Sex Pistols? Não necessariamente.
Tudo começou nos anos 80, com a ascensão da música punk
e a rebeldia trazida por ela. A intermidialidade não deixaria um
movimento musical tão importante passar batido, então autores
como William Gibson lançaram romances pensando no futuro ao
mesmo tempo em que criticavam tanto futuro quanto presente.
Seu romance Neuromancer foi um dos pontapés iniciais, bem
como a obra-prima BladeRunner, baseada no livro Androides
sonham com ovelhas elétricas?, de Philip K. Dick.
Inicialmente, o cyberpunk era um gênero futurista de
FC, pensando em como o avanço da tecnologia nas mãos de
empresas e governos inescrupulosos acabaria tornando a vida
das pessoas pior. Eis uma das máximas mais famosas associadas
ao movimento: “high tech, lowlife”, o que seria algo como “alta
tecnologia, baixa qualidade de vida”. Qualquer semelhança com a
realidade não é mera coincidência, claro.
Quando falamos de ficção científica punk, é impossível não
mencionar o cyberpunk inicialmente, pois foi ele o gênero que
abriu portas para o surgimento de tantos outros: enquanto
o cyberpunk imaginava um mundo futuro, logo apareceu o
steampunk, imaginando uma sociedade entre fins de século XIX
e início do século XX, mas utilizando tecnologias da época de
forma anacrônica (A Máquina Diferencial, romance escrito a duas
mãos por Bruce Sterling e Gibson é um dos primeiros exemplos
do subgênero).
A partir do steampunk, apareceu uma verdadeira profusão de
subgêneros punk de viés retrofuturista, em oposição ao futurismo
do cyberpunk. Um deles é o sandalpunk, que consiste no mundo
clássico de Grécia, Roma e outras civilizações antigas com acesso

O filme Jasão e os
Argonautas é um

bom exemplo
de sandalpunk.
Conta a história

do lendário herói
grego Jasão, que
liderou um time
de aventureiros em
uma perigosa busca
pelo lendário velo
de ouro.
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a tecnologias avançadas em relação à época.
Já o stonepunk refere-se a um retrofuturismo ambientado
na Idade da Pedra, sendo um de seus melhores exemplos a
animação Flintstones.
Temos também o middlepunk, que consiste na ambientação
da Idade Média com elementos anacrônicos, sendo um
exemplo o romance vencedor dos prêmios Hugo e Nebula, em
1993, Doomsday Book, de Connie Willis.
A literatura punk, entretanto, não se voltou apenas ao
passado, mas, também, ao futuro: outros subgêneros que
carregaram a tocha futurista acendida pelo cyberpunk (que,
ironicamente, tornou-se um gênero retrô), também foram
aparecendo conforme a tecnologia do mundo real evoluía
nas décadas de 90, 2000, 2010 e, agora, 2020. Biopunk,
por exemplo, trata dos efeitos da engenharia genética e de
alterações no funcionamento biológico de seres humanos ou
não, normalmente resultando em catástrofes. Um dos exemplos
mais conhecidos de biopunk é a franquia Resident Evil.
Já o solarpunk, que carece da atmosfera sombria dos outros
gêneros punk, imagina uma sociedade em que a humanidade
abandonou determinados vícios da espécie e é regida por
energias renováveis num planeta limpo e que integra tecnologia
e natureza, sem, contudo, resultar em menos possibilidades de
histórias excelentes, uma vez que os conflitos desse subgênero
recaem no âmbito subjetivo e interpessoal. Um dos trabalhos
mais reconhecidos do gênero é a antologia Solarpunk: Histórias
ecológicas e fantásticas em um mundo sustentável, organizada
por Gerson Lodi-Ribeiro (sim, temos um subgênero punk
definido no Brasil e exportamos essa definição; quer algo mais
punk do que isso?).
Não citamos aqui todos os subgêneros punks existentes, e
nem há como: apenas no site TV Tropes há cerca de 25 listados,
enquanto outras fontes ainda citam alguns que não há por lá.
Além disso, certos autores e/ou grupos de autores elaboram
denominações novas todos os anos, com suas definições
estéticas, narrativas e filosóficas.
A ficção científica punk, portanto, é algo que apenas se
expande, provando, mais uma vez, que o punk não morreu:
apenas ficou mais gordinho.
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BALAIO DE LEITURAS
Por Heidi Gisele Borges *

O mistério do
coelho pensante e
outros contos

“Vou logo explicando o que quer dizer ‘vida íntima’. É assim:
vida íntima quer dizer que a gente não deve contar a todo mundo
o que se passa na casa da gente. São coisas que não se dizem a
qualquer pessoa.”
O primeiro conto, O segredo de Laura é a história de uma
galinha. Gosto muito de galinhas porque sempre tivemos em
casa – agora mesmo, há cinco galinhas e um galo no quintal. E
todas sempre tiveram nome. Diferente do que as pessoas podem
pensar, galinhas são bem divertidas. A Tonha, por exemplo, é
bem grande e companheira, sempre fica por perto. Bem, mas
estamos aqui para falar do conto de Clarice Lispector. Nessa
história de Lispector, Laura passa pelo que podemos chamar de
diversas aventuras, tem seu bebê pintinho, é emprestada para a
vizinha, pois é uma boa botadeira e sente medo de ser mandada
para a panela.
No segundo conto, A mulher que matou os peixes, Lispector
pede que as crianças a desculpem porque ela não teve culpa, e
a causa só será revelada no fim. Enquanto o fim não chega, ela
explica como gosta dos bichinhos, que teve vários, inclusive que
comprou uma macaquinha na rua, vestida como gente (fiquei
triste com isso, pois sabemos hoje o quanto é errado, talvez na
sua época não tivesse essa consciência), e o animalzinho logo
morreu por estar muito doente.
“Só minto às vezes para certo tipo de gente grande porque é o
único jeito. Tem gente grande que é tão chata! Vocês não acham?
Elas nem compreendem a alma de uma criança.”
Quase de verdade é contada pelo cachorro Ulisses. Um dia a
figueira, que não dava figo algum, ficou com inveja das galinhas e
fez uma proposta para uma bruxa e ela concedeu, então as galinhas
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começaram a colocar muitos
ovos perto da árvore. Já estavam
exaustas de tanto botar quando
tiveram uma brilhante ideia.
O mistério do coelho pensante,
que dá título ao livro publicado
pela Editora Rocco, conta a
história de um coelho, que mexe
bastante o nariz quando está
pensando. Um dia, ele quer fugir
de sua casinha, mas é algo difícil,
até que consegue e todos se
espantam por ele estar fora. Essa
história foi escrita para o filho de
Clarice, Paulo.
Em todos os contos a
autora conta sobre coisas que
aconteceram com ela, então é
uma conversa bem próxima
com as crianças. Um adulto que
conversa com os pequenos. Sendo
assim, não esperemos que Clarice
os subestime, como muitos pais
fazem com os filhos, limitando
suas leituras para acharem que
o mundo vai até a porta da casa
deles, ou que tudo além é bonito.
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* Autora dos livros juvenis O menino que perdeu a magia, Um segredo de Natal e
Histórias de Fantasia, pela Editora Estronho, e de diversos contos de horror. Escreve
resenhas também na revista Mestres do Terror e no site becodonunca.com.br.

RESENHAS DA MELISSA
Por Melissa Mellvee *

Abominável:

um filme adorável
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Quem acompanha a coluna “Resenhas da Melissa” desde
o começo sabe que até agora eu só resenhei as minhas
leituras, mas nunca filmes e séries. Achei que já estava na
hora de compartilhar aqui os meus filmes e séries favoritos,
então vou começar com uma aventura muito legal:
“Abominável” é uma animação da DreamWorks, de 2019,
dirigida por Jill Culton.
O filme conta a história de uma menina chinesa
chamada Yi, de apenas 16 anos, que perdeu o pai e mora
com a sua mãe e avó. O seu pai, desde sempre, contava
histórias e tocava violino para ela e os dois tinham um
sonho, viajar pelo mundo.
Desde a morte do pai, Yi trabalhava secretamente como
cuidadora de crianças, passeava com cachorros e várias
outras coisas para juntar dinheiro para um dia realizar esse
sonho de viajar.
Certo dia, Yi estava no seu prédio, observando a vista
e fazendo as coisas que sempre fazia (como tocar violino
e olhar fotos antigas) e percebeu a presença de um ser até
então desconhecido por ela. Yi pesquisou e descobriu que
era um Yeti!! Logo, eles se tornam amigos, ela o apelida de
Everest e eles embarcam (juntamente de dois personagens
incríveis, Jin e Peng, que falaremos mais tarde) em uma
busca para levar Everest para casa, no ponto mais alto do
planeta!
Os personagens são tão incríveis e divertidos que você
sente como se eles fossem velhos amigos seus, como se
você estivesse na história do filme, e eu acho isso muito
legal, porque quando os personagens são bem construídos,
conseguimos nos identificar com eles, seja na literatura
ou no cinema. Eu, por exemplo, me identifiquei com a
Yi. O personagem Jin, que acabou sendo um dos meus

favoritos (porque ele lembra muito fisicamente
o Soluço de “Como treinar o seu dragão” em
alguns momentos) representa muito bem alguns
adolescentes e ele acaba tendo um crescimento
muito importante na história. Peng, primo do Jin,
é muito fofinho e engraçado. Me lembrou também
o Melequento, de “Como treinar o seu dragão.”
A trilha sonora é incrível e combina muito
com a história, principalmente a música oficial
do trailer, “Go Your Own Way,” que traz uma
sensação de aventura e diversão. Gosto muito
também da música “Dreams”, que é a trilha de
uma cena muito legal no céu, com o Everest, a Yi,
Jin e Peng.
Outras personagens que eu tenho que destacar
são a mãe e a vó da Yi. Elas são tão fofas e
engraçadas... a mãe da Yi me lembrou muito a
minha mãe, o estilo, o notebook que ela trabalha,
o jeito. Achei isso muito legal!
Eu recomendo muito que você assista a esse
filme, ele é diferente das outras aventuras e é lindo!
Agora, para encerrar a resenha, eu vou colocar
aqui algumas das minhas citações favoritas do
filme:
“Eu só quero fugir. Meu pai sempre quis que eu
viajasse pelo mundo.”
“Vou garantir que você regresse a casa, de volta para a
sua família.”
“Meu pai costumava tocar violino para mim todas as
noites, como se estivesse me dizendo: por mais difícil
que seja a jornada, nunca desista.”
“As estrelas são nossos ancestrais, que olham por nós.”
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* Seu primeiro livro solo foi lançado em 2021. Escreve a coluna “Brincando de
escrever”, para o site www.artrianon.com, a administração do @dominiododragao,
perfil do Instagram voltado à divulgação de literatura fantástica, e a coluna “Resenhas
da Melissa”, para esta revista.
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