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o bicho

Vi ontem um bicho
Na imundície do pátio
Catando comida entre os detritos.
Quando achava alguma coisa,
Não examinava nem cheirava:
Engolia com voracidade.
O bicho não era um cão,
Não era um gato,
Não era um rato.
O bicho, meu Deus, era um homem.

Manuel Bandeira
Rio, 27 de dezembro de 1947

CAPA

MACHADO DE ASSIS

Machado de Assis (Joaquim Maria Machado
de Assis), jornalista, contista, cronista, romancista,
poeta e teatrólogo, nasceu no Rio de Janeiro/ RJ,
em 21 de junho de 1839, e faleceu também no
Rio de Janeiro, em 29 de setembro de 1908. É
o fundador da Academia Brasileira de Letras.
Ocupou por mais de dez anos a presidência da
Academia, que passou a ser chamada também de
Casa de Machado de Assis.
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A obra de Machado de Assis abrange, praticamente, todos
os gêneros literários. Na poesia, inicia com o romantismo de
Crisálidas (1864) e Falenas (1870), passando pelo Indianismo
em Americanas (1875), e o parnasianismo em Ocidentais (1901).
Paralelamente, apareciam as coletâneas de Contos fluminenses
(1870) e Histórias da meia-noite (1873); os romances Ressurreição
(1872), A mão e a luva (1874), Helena (1876) e Iaiá Garcia (1878),
considerados como pertencentes ao seu período romântico.
A partir daí, Machado de Assis entrou na grande fase das
obras-primas, que fogem a qualquer denominação de escola
literária e que o tornaram o escritor maior das letras brasileiras e
um dos maiores autores da literatura de língua portuguesa.

No ano da peste

Elin Kleopatra
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Elin Kleopatra Danielson-Gambogi,
nasceu em 3 de setembro de 1861, na
pequena vila de Noormarkku, perto da
cidade de Pori, no oeste da Finlândia.
Foi uma pintora reconhecida por
suas obras e retratos realistas. DanielsonGambogi fez parte da primeira geração de
mulheres artistas finlandesas, que receberam
formação profissional em arte, a chamada
“geração das irmãs pintoras”. Em 1895,
ela recebeu uma bolsa de estudos e viajou
para Florença, na Itália. Um ano depois, ela
se mudou para a aldeia de Antignano em
Livorno, onde conheceu um pintor italiano
13 anos mais jovem, Raffaello Gambogi,
(1874–1943). Eles começaram a trabalhar
juntos e se casaram em 1898. Eles realizaram
exposições em Paris, Florença, Milão e em
muitas cidades finlandesas. Suas pinturas
também foram incluídas na Feira Mundial de

1900 em Paris, onde ganhou a medalha de
bronze. Ela também ficou em segundo lugar
no concurso nacional de pintura de retratos
de 1901, organizado pelo estado finlandês.
O casamento deles se tornou tenso
quando Raffaello se apaixonou pela amiga
finlandesa de Danielson, Dora Wahlroos.
Então, Elin se mudou para a Finlândia por
um tempo, mas voltou em 1903. Por causa
da Primeira Guerra Mundial, sua conexão
com a terra natal foi cortada e, quando ela
morreu de pneumonia em 31 de dezembro
de 1919, em Antignano, havia sido quase
esquecida na Finlândia.
Texto e interpretação: Dora Lampert.
Fotografia: Lise Lampert.
No Ano da Peste.

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

O DESPERTAR DO ESCRITOR

Melissa Mellvee

“tenho treze anos,
e sou uma autora de
literatura fantástica.”

O meu nome é Melissa Mellvee, tenho treze anos, e sou uma
autora de literatura fantástica. A literatura sempre esteve presente
na minha vida e comecei a me interessar por ela quando a minha
mãe, a Fernanda Mellvee, que também é escritora, lia histórias
para mim. Ela me apresentou os contos dos Irmãos Grimm, os de
Hans Christian Andersen e muitas outras histórias que eu adorava.
Minhas preferências literárias são livros de literatura
fantástica, com muita ação, conflitos e aventuras. A série de livros
que eu mais gosto é “Como treinar o seu dragão”, de Cressida
Cowell, que fala sobre um menino viking chamado Soluço, filho
do chefe da sua tribo, que terá que capturar um dragão e ser um
herói. Neste momento, estou lendo a série “Crônicas de Blackwell”,
de K.L Armstrong e Melissa Marr, que fala sobre o fim dos
tempos na Mitologia Nórdica, o Ragnarok, e sobre um grupo de
descendentes dos deuses que terá de salvar o mundo. Li mais de
sessenta livros no ano passado, e quase todos eles são de Fantasia.
Sempre fui incentivada à escrita e passei a inventar muitas
histórias, principalmente na escola. Certo dia, a minha mãe me
contou que ela e sua orientadora de mestrado na UFRGS, a Cinara
Ferreira, estavam organizando uma antologia que deveria ter
vinte autores e essa antologia se chamava “Sem/Cem palavras”.
Porém um dos autores acabou desistindo no último dia do prazo
estipulado pela editora. Então, elas não sabiam o que fazer, já que
não tinham nenhum outro autor em mente. Foi aí que eu, com dez
anos, perguntei: “Posso participar?”
Como o prazo para enviar os cinco minicontos estava se
esgotando, minha mãe ficou com medo de que eu não desse conta,
mas concordou com a minha participação mesmo assim, já que
ela não tinha outra opção. Na mesma hora, comecei a planejar e
escrever os minicontos. No fim do dia, consegui entregá-los a ela.
Os contos se chamavam: “Um Natal”, “Uma irmã fora do comum”,
“O planeta dos sonhos”, “A boneca feia” e “O dia em que o mundo
não acabou”. Não achei difícil escrever os minicontos dentro do

“Sempre
fui incentivada
à escrita
e passei a
inventar muitas
histórias,
principalmente
na escola”
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formato exigido (cada autor deveria escrever cinco minicontos
com exatamente cem palavras cada um), porque eu já estava bem
acostumada a escrever histórias mais longas e a escrever textos
sobre os meus livros preferidos e filmes que eu gostei de assistir
para as aulas de Português. Então, para mim, foi bem tranquilo
participar do livro. Outra coisa que me ajudou a começar a
escrever foi o costume de ler, deve ser por isso que as ideias vêm
com mais facilidade.
Essa antologia, a “Sem/Cem Palavras”, foi publicada em 2018
e eu adorei participar dela. No mesmo ano, fui convidada para
ser colunista no site “Artrianon”, site administrado pela Aline
Pascholati, para o qual até hoje escrevo sobre literatura e cinema
na coluna “Brincando de Escrever.”
Em 2019, participei da continuação do livro “Sem/Cem
palavras”, que se chama “Outras Sem/Cem palavras”. Escrevi mais
cinco minicontos, são eles: “Uma irmã fora do comum – Parte
II”, “Carta a Stoico, o Imenso”, “O ovo da Névoa”, “Os dragões da
minha memória” e “Assombração?”.
No mesmo ano, escrevi meu primeiro romance, chamado
“Nós e os dragões”, que se passa em um lugar chamado Aodh, a
ilha do fogo. Neste livro, eu conto a história de Maeve Eoghan,
uma menina celta – que é a herdeira da Ilha do Fogo – que foi
educada para ser uma princesa e seguir os costumes de seu
clã. Porém Maeve sempre sonhou em se tornar uma guerreira.
Com a chegada de uma tribo viking à Aodh, Maeve acredita
que seu sonho será ainda mais difícil. Sendo assim, Maeve terá
que enfrentar essa situação com muita paciência (coisa que
ela não tem). Este romance, que será publicado no segundo
semestre de 2021, já tem uma sequência. O livro se chama
“A lenda do Pescoçudo de Dois Metros” e Aodh receberá uma
visita, supostamente sobrenatural, e ainda não tem previsão de
publicação.
No ano de 2020, minha mãe e eu organizamos um projeto
apoiado pela SEDAC, chamado “Autoras Minicontam,” para
divulgar textos literários de autoras brasileiras. Também em
2020, o meu conto “O ovo de dragão” foi publicado em forma de
E-book pela editora “Historinhas pra contar” e foi ilustrado pela
Nathália Agon,uma jovem que, assim como eu, ama dragões.
Neste momento, divido o meu tempo entre as aulas a
distância do nono ano do Ensino Fundamental, a administração
do Domínio do Dragão – um perfil no Instagram pelo qual
interajo com outros fãs de literatura fantástica e da série “Como
treinar o seu dragão” – as atividades na Editora Berserkir (que
fundei junto com a minha mãe no final do ano passado) e os
escritos para coluna “Brincado de escrever,” do Artrianon.
Recentemente, foi lançado o meu romance, “Meu padrasto
é a maior viagem”, meu terceiro livro solo e o primeiro a ser
publicado. O livro fala sobre as aventuras de Ingrid, uma guria
de Porto Alegre, que vai morar com sua mãe e com seu cachorro
falante em Estocolmo.

Entre em contato com
Melissa Mellvee pelos
seguintes canais:
E-mail:

melissahaddock16@gmail.com

@melissamellvee.author (Instagram)
Adquira o livro
“Meu padrasto é a maior viagem”
pelo perfil no Instagram
@editoraberserkir
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HENRIQUE
SCHNEIDER

“A literatura é o
ponto de partida, não
de chegada”
FOTO: DIVULGAÇÃO

Natural de Novo Hamburgo/RS, onde reside, Henrique Schneider é Graduado em Ciências Jurídicas
e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), sócio da Fagundes, Schneider e
Advogados Associados e, desde cedo, esteve próximo à literatura. Em 1984, publicou seu primeiro livro:
“Pedro Bruxo” (Editora Metrópole). O livro ganhou ainda outras duas edições pela Editora Caetés. Em
1989, com “O Grito dos Mudos”, venceu o Prêmio Maurício Rosemblatt de Romance. Foram cinco
edições pela Editora L&PM. Agora, publicado pela Bertrand Brasil, está na terceira edição. Em 1999,
publicou “A Segunda Pessoa” (Editora Mercado Aberto). Em 2007, pela Bertrand Brasil, publicou
“Contramão”, finalista do Prêmio Jabuti e vencedor do Prêmio Livro do Ano – categoria Narrativa Longa
–, promovido pela Associação Gaúcha de Escritores (Ages). Está em sua segunda edição. A reunião de
44 de seus contos compõe o livro “A Vida é Breve e Passa ao Lado”, publicado em 2011 pela Dublinense.
Em 2014, publicou o infanto juvenil “O Tempo Quase”, pela Lê Editora e, em 2015, “Respeitável Público”,
novamente pela Dublinense.
“Setenta”, o mais recente livro de Henrique Schneider, foi o vencedor na categoria Romance do
Prêmio Paraná de Literatura 2017. A Biblioteca Pública do Paraná (BPP) foi a responsável pela publicação
da primeira tiragem, em março de 2018. Logo após, em 2019, a edição comercial foi lançada pela Não
Editora. Agora, em julho, o livro “Setenta” será lançado no Egito e, ainda este ano, na Itália.
Além disso, Henrique é constantemente convidado para palestras e seminários e é um conhecido
ativista cultural. Tem mais de 600 contos produzidos, que foram publicados na coluna do Jornal ABC
e lidos pessoalmente pelo autor em projeto de leituras públicas e gratuitas, em livrarias, sindicatos,
bibliotecas e feiras.

Desde “Pedro Bruxo”, o primeiro Romance, lá em 1984, passando por “O grito dos mudos”,
“Segunda Pessoa”, “Contramão”, “Respeitável Público” até chegar em “Setenta”, tuas narrativas
possuem uma forte discussão social e política. É uma escolha pessoal ou tu acreditas que a literatura
e arte devem ser engajadas?
É uma escolha pessoal. A literatura tem muitas funções e ser engajada é uma dessas funções, mas
eu não discuto o direito de alguém produzir arte não engajada. O fato de não haver engajamento não
desqualifica nenhuma obra de arte. No entanto, hoje, os tempos demandam um compromisso, então a
minha literatura terá um olhar compromissado, mas não será panfletária, não será discursiva, será sim,
literatura, propiciando, não uma cartilha pronta, mas o debate. Para mim, a literatura é ponto de partida,
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não o ponto de chegada.
Já no teu segundo livro, “O Grito dos Mudos”, tu foste premiado e tiveste críticas favoráveis.
Achas que uma premiação é fundamental para consolidar um autor?
Não é fundamental, mas auxilia bastante. Premiações de renome acabam sendo uma importante
vitrine para o autor. O “Pedro Bruxo”, por exemplo, meu primeiro livro, quando pensei em publicá-lo fui
em diversas editoras e não consegui atenção de nenhuma, acabei lançando por conta própria. Quando
“O Grito dos Mudos”, meu segundo livro, foi premiado, a premiação consistia também em ser publicado
por uma grande editora brasileira e essa editora foi uma daquelas que havia me dado um sonoro “não”
tempos antes. Ou seja, não aceitou o meu primeiro livro, mas acabou publicando o segundo livro e isso
se deve a premiação. Então, nesse sentido, uma premiação abre perspectivas, sim, mas claro, precisam ser
prêmios respeitáveis, não caça níqueis.
O personagem central de ‘O Grito dos Mudos”, um lavador de pratos, vive o drama de perder o
emprego para a tecnologia, no caso, uma máquina de lavar pratos. Passadas três décadas, esse enredo
continua atual ou a tecnologia está aí para facilitar e ajudar a vida das pessoas?
Aquele livro é mais atual hoje do que quando foi escrito. Hoje, a tecnologia está mais presente. Veja,
por exemplo, a categoria dos bancários, hoje ela é muito menor do que há quarenta anos. Hoje, quem faz o
serviço do bancário é o próprio usuário, seja através de aplicativo, seja nos caixas eletrônicos. O progresso
não pode ser com inovação tecnológica e pessoas sobrando, como infelizmente está acontecendo. Por
isso, acho que, hoje, o livro é mais atual do que quando foi lançado.
Falando em novos tempos, durante muitos anos, tu assinavas uma coluna no jornal ABC,
publicando um conto semanal, então o jornal acaba com aquela editoria, assim como tantos outros
veículos também eliminaram ou diminuíram os espaços para a literatura. O movimento da mídia
não deveria ser justamente o contrário, aumentar e popularizar a literatura e cultura?
Essa pergunta deveria ser dirigida aos donos da mídia (risos). Veja só, eu escrevi aquela coluna
durante quinze anos, no momento em que ela se mantêm esse tempo todo no maior jornal da região
metropolitana é porque havia leitura, senão não ficaria tanto tempo. O que eu acho é que a mídia impressa
corre no caminho inverso do que deveria, pois ela nunca irá competir em rapidez com as mídias digitais.
Aquilo que vou ler num jornal amanhã, eu já estou sabendo hoje por conta das mídias digitais. Então,
se eu leio algo com mil caracteres e amanhã o jornal me trouxer essa informação com os mesmos mil
caracteres, eu não preciso do jornal. Ao invés desses mil caracteres, ele deve apresentar a notícia com três
mil, trazendo aprofundamento, analise, mas isso está cada vez mais distante. Eu adoraria que a literatura
tivesse mais espaço na mídia tradicional, mas por outro lado, tenho visto outras mídias não tradicionais
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“ A taxação dos

livros, principalmente
com esse argumento
canalha e estupido de
que só os ricos leem,
é justamente uma
defesa no sentido de
manter a população
na ignorância e no
obscurantismo.”
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surgindo nesse vácuo, como o próprio Paranhana Literário, que cumpre um papel muito importante. E
isso é muito positivo.
E tratativas dos governos, como essa de aumentar o imposto sobre livros, não acaba favorecendo
esse cenário de empobrecimento intelectual e cultural da população?
Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Um governo que ainda não conseguiu trazer a vacina e
facilita os acessos a todos os tipos de armas, decididamente quer o pior para sua população. A taxação
dos livros, principalmente com esse argumento canalha e estupido de que só os ricos leem, é justamente
uma defesa no sentido de manter a população na ignorância e no obscurantismo.
Tu já foste presidente do Conselho de Políticas Culturais de Novo Hamburgo e é um conhecido
ativista cultural. Na esfera política, achas que falta boa vontade ou conhecimento para os gestores
apoiarem a cultura?
Como regra, falta entender que cultura é algo essencial. Se quiser investir em segurança, saúde,
educação, futuro, invista em cultura. Existem dados do Observatório da Violência que dão conta da
relação direta entre violência e cultura, ou seja, onde tem mais cultura tem menos violência. Se tu
colocas um pequeno centro de cultura na região mais pobre e violenta de Igrejinha, por exemplo, isso
irá mudar por completo a vida daquela comunidade, aquele moleque que está lá fazendo uma oficina
de perna de pau ou teatro, por exemplo, não estará pensando bobagem. Eu costumo dizer que eu posso
viver sem duzentos metros de asfalto, mas não posso viver sem cultura. Mas claro que os duzentos
metros de asfalto aparecem mais do que uma obra cultural, que não é física. Já os Conselhos de Políticas
Culturais são movimentos fortes no sentido de propor o debate e de fazer os gestores perceberem a
importância da cultura que vai muito além de um livro na estante ou um quadro na parede. A cultura é
identidade e não deveria ter o orçamento sempre renegado ao último lugar na hora do planejamento. É
isso, falta o olhar. A cultura não pode ser vista apenas como um adereço. Como um enfeite. Ela é muito
mais do que isso. E assim precisa ser vista.
Teu último romance, o “Setenta”, leva-nos para um Brasil que deveria estar no passado, no
entanto, na cabeça de muitos, está mais presente do que nunca. Onde está o erro? Mesmo com
o avanço da educação, com mais pessoas tendo acesso à informação e maior grau de instrução,
persiste esse pensamento para alguns, inclusive jovens, de que o regime militar foi melhor para o
país.
Eu escrevi esse livro por duas razões; o medo e a necessidade de falar sobre o tema. Ele surgiu
durante o período de manifestações anti-Dilma, nessas manifestações haviam pessoas violentas e
haviam cartazes violentos, pedindo a volta da ditadura, dizendo que o erro da ditadura foi torturar e não
matar e coisas assim. E me assustou muito ver um número considerável de jovens nessas manifestações.
Isso é desconhecimento deles. Essa geração, que nasceu nesse período de direitos garantidos, que foram
adquiridos através da luta dos pais deles e graças a essa luta, hoje eles têm liberdade de expressão, o que
é um paradoxo; pois vão para rua se manifestar pelo fim do direito de se manifestar, porque ditatura
é isso: É um cala boca. Um fica quieto sempre. Por isso eu quis escrever sobre esse tema. A ditatura e
seus males não podem ser esquecidos e quem não conhece precisa saber. Espero que, de alguma forma,
meu livro tenha ajudado nesse debate. Livros com a temática do “Setenta” precisam ser lido, para que se
entenda o que aconteceu. Tudo o que está no livro existiu naquele período. E a Democracia não é um
valor inquebrantável, então é preciso fazer a defesa da democracia. Eu fiz um trabalho anos atrás, onde
precisei verificar os dez países mais democráticos e os dez mais transparente e desses dez países, sete
apareceram nas duas listas, porque é lógico isso, quanto mais transparência mais democracia.
Na tua inserção na literatura infanto-juvenil, com o livro “O Tempo Quase”, tu abordas um
tema difícil de retratar e que infelizmente ocorre muito, que é o suicídio de jovens. Não achas que
ainda existem muitos tabus com temas relacionado aos jovens que deveriam ser mais debatidos?
Quando aceitei o convite para escrever um livro juvenil, eu disse que não queria escrever mais do
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mesmo. Então, pesquisei sobre temas relacionados à juventude e descobri que o suicídio é a terceira maior
causa de mortes de jovens no Brasil e é algo que não se fala. Mas eu me divido muito sobre esse não falar,
porque o jovem ao mesmo tempo que é frágil, ele também se sente invencível e a ideia do suicídio pode, de
repente, parecer algo “legal”, algo desafiador, por isso é necessário ter cuidado como abordar. Quando eu
fui nas escolas falar sobre o livro, era interessante que sempre havia alguém que conhecia algum caso. Era
o irmão do amigo, o vizinho de outro. E são casos que não são falados. Agora, eu coloquei esse tema, mas a
personagem não se suicida, eu não me autorizei, eu não poderia escrever para jovens onde uma personagem
adolescente cometesse suicídio. Eu coloquei o problema como ponto de partida para gente fazer o debate,
inclusive, fui em encontros a convite do CVV (Centro de Valorização da Vida) para falar sobre o tema. E é
justamente isso, a literatura pode oferecer a possibilidade do debate sobre quaisquer temas.
Como é o teu processo criativo?
Eu tenho três momentos no meu processo criativo: a escolha do tema, o apaixonar-se pelo tema
e saber que vale a pena contar sobre ele, depois, pesquisar sobre aquele tema, me apropriar do assunto,
conversar com pessoas a respeito, viajar, ler, ver filme e enquanto faço isso, já vou anotando, também
nesse momento já faço um breve esqueleto, com número de capítulos, páginas, cenas das ações, nesse
esqueleto pode haver mudanças ou pode seguir até o final. Mas principalmente é trabalho e disciplina. A
inspiração pode fazer parte, mas não dá para ficar esperando pela inspiração, senão a gente não escreve.
Pablo Picasso tinha uma fase que eu acho maravilhosa: “sempre que a inspiração chegou, ela me encontrou
trabalhando”. Então, meu método é esse: trabalho e disciplina.
A revista Paranhana Literário é muito lida por novos autores e aspirantes a escritores. Que
conselho darias para quem quer se aventurar nos caminhos da escrita?
Não desistir é fundamental. Eu sou um autor que mora longe dos centros editoriais, sempre morei,
consigo ser publicado por boas editoras e isso se deve a não desistência. Outra coisa é não se achar um
escritor pronto, ter humildade para saber que aprendizado existe o tempo todo. Ter uns dois ou três
cumplices literários para ler os textos antes de mandar para editora. Escrever com humildade e persistência.
Escrever é evolução. A gente vai descobrindo a voz enquanto escreve. E ler. Ler é fundamental. Ler outros
autores. Assim como o arquiteto observa a arquitetura dos outros arquitetos ou um pintor aprende com as
obras de outros, um escritor também aprende lendo outros escritores. Ler. Ler muito e sempre.
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“A ditatura
e seus males
não podem
ser esquecidos
e quem não
conhece precisa
saber. Espero
que, de alguma
forma, meu livro
tenha ajudado
nesse debate.”

O AUTOR RESPONDE

O autor
CLÁUDIO B. CARLOS
responde cinco
perguntas
sobre o seu livro
MARAVALHA
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1. O que exatamente significa uma novela grunge gaudéria?

Cara, essa pergunta deve ser feita ao Angel Cabeza (meu editor). Estávamos tratando da publicação
do livro, quando ele disse algo como “esse texto é grunge, tem certa ‘sujeira’, sei lá...” Achei ótima a
observação dele e adotei como subtítulo. Acho que “grunge” é isso, rebeldia. O texto tem uma crueza,
não está nem aí para o politicamente correto, entende? Tem desalento, desalinho e, paradoxalmente,
humor. Acho que uma “novela grunge gaudéria” é uma novela que não se encaixa em padrões e não
quer mesmo se encaixar.

2.

Ao longo da narrativa, o leitor conhece personagens estranhos e interessantes. É verdade
que tu conviveste com alguns tipos assim, ou eles são totalmente fictícios?
É tudo memória inventada, hahahaha. Sou gaúcho da campanha, passei minha infância numa
fazenda – conheci muitos “tipos” interessantes. E depois, por conta da profissão no rádio, continuei
“colecionando figuras”, hehehehe. O escritor é, acima de tudo, um observador. Observo tudo e
todos – para um dia usar o fruto da observação. Isso aconteceu no “Maravalha”. Sim, muitos dos
personagens são inspirados em pessoas que conheci.

3.

A escolha por uma linguagem com palavras e expressões tipicamente gaúchas não limita o
alcance da narrativa?
Não. Acredito que para ser universal, preciso ser, antes, regional. Tudo é regional, tudo é geográfico.
Faço questão de manter meu sotaque, meu regionalismo. Já recusei publicação em editoras que
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queriam “engessar” meu texto. Pode parecer arrogante, mas que se foda, hehehe: meu maior desejo
sempre foi ser um escritor gaúcho, acima de tudo. O que vier depois, será lucro. Mas acho que já
ultrapassei a barreira do Mampituba.

4. Os personagens parecem ter um olhar desiludido sobre o mundo, no qual cometer um erro

é menos importante do que a descoberta desse erro. Podemos ter aí um paralelo com os tempos
atuais onde ninguém quer assumir seus erros ou o enredo é simplesmente o resultado de uma
noite de porre do autor?
Porre do autor? Como assim? Hahahaha. É, foi desse olhar desiludido que o Angel Cabeza sacou o
“grunge”. Acho que o perfil dos personagens principais retrata isso mesmo, essa irresponsabilidade. O
livro é sobre uma noite muita louca de dois adolescentes – não dá para esperar lucidez, né?

5.

Qual teu personagem preferido do livro “Maravalha” e por quê?
É o Mavericão. Porque é um Mavericão.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Cláudio B. Carlos – poeta e contista. Nascido em 22
de janeiro de 1971, em São Sepé, RS. Atua no mercado
literário como editor, preparador e revisor de textos.
Vive em Cachoeira do Sul, RS – é editor Saraquá Edições
Coordenador artístico da web rádio Arte Viva
www.radioarteviva.com
www.saraquaedicoes.com
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Ensino de literatura, diferentes concepções:
observações sobre o direito à leitura (literária)
Martha Dreyer de Andrade Silva *

Pretendo, aqui, apresentar algumas ideias sobre um
tema que me é muito caro: a leitura literária na escola,
em especial no ensino médio. Faço isso, entretanto,
muito longe de querer criticar professores e professoras
de Literatura – até porque também sou uma. Parto do
princípio de que cada colega desenvolve seu planejamento
e suas aulas tendo como norte aquilo em que acredita,
e aí entram as diferentes concepções de literatura no
ambiente de ensino.
Como professora, atuei no ensino superior e, também,
no ensino fundamental e no médio. Nunca me distanciei
da realidade do ensino básico, seja porque convivo com
crianças e adolescentes, seja porque, por vários anos,
atuei como professora da área de estágios em um curso
de Letras. Assim, creio que seja possível desenvolver aqui
algumas ideias sobre esse bem subjetivo e simbólico que
é a literatura. Para mim, é um tema caro pela relevância
que lhe atribuo em minha própria história e formação,
como professora e como leitora.
Uma questão a destacar nesta abordagem é a de que,
como mencionei, a literatura é um bem simbólico, de
valor afetivo e subjetivo. No momento em que “entra”
na escola, é “escolarizada”, isto é, a escola apropria-se
da literatura e a inclui na grade de disciplinas do ensino
médio, fazendo dela um objeto de ensino e lhe garantindo,
assim, a importância de ser uma disciplina: há conteúdos,
há atividades, há provas de/sobre literatura, assim como
ocorre nas outras disciplinas. É, realmente, uma tarefa
da escola a aproximação entre o/a estudante e a leitura
literária, dando continuidade a um processo que deve
(deveria) iniciar-se com a família, e que, infelizmente,
por várias razões, nem sempre acontece. O problema,
então, pode ser a forma como essa aproximação acontece
na escola.
Magda Soares, professora e autora de vários livros que
tematizam a leitura na escola, afirma que o processo de
escolarização da leitura literária é, na verdade, inevitável.
Ela diz que, justamente por seu caráter inevitável, nem
mesmo se poderia atribuir um sentido negativo à
escolarização da literatura, pois isso, no dizer da autora,
“significaria negar a própria escola.” Ou seja, é uma tarefa
inerente à escola olhar para a literatura como objeto de
ensino. Porém, seguindo o raciocínio da autora referida,

é preciso que esse processo – de escolarização
da leitura literária – aconteça de maneira
adequada, e não deturpada, falsificada, o que
teria como consequência o afastamento entre
leitores/as e leitura literária. Ler para resumir,
para responder a roteiros de leitura que
problematizem somente aspectos estruturais
de um texto literário, propor questões cujo
intuito seja apenas avaliativo, a fim de verificar
se a leitura foi feita ou não – ou se foi feita “com
atenção”: essas seriam formas inadequadas de
se investir na escolarização da leitura literária.
No ensino médio, se esse processo se der
inadequadamente, a leitura literária tornase um conflito: de um lado, estudantes
relacionam-na a apenas mais uma tarefa no
seu cotidiano de estudos e preparação para
Enem e vestibulares; de outro, professores/as
veem-se diante da necessidade de cumprir um
plano de estudos que inclui tópicos voltados à
teoria da literatura e à historiografia literária,
períodos e estilos literários. É o cumprimento
de conteúdos no decorrer de um ano letivo
versus a necessidade, que também é cobrada
de nós, professores/as, de investirmos na
formação de alunos/as leitores/as. Assim, é
fatal que pensemos: sobra tempo para o que
deveria ser o principal, a leitura literária e o
envolvimento efetivo das turmas com essa
leitura?
A pressão sobre o cumprimento dos
conteúdos previstos para a disciplina de
Literatura provém da exigência de preparar as
turmas para as provas que garantem o acesso
ao ensino superior, a que os terceiros anos se
submetem e que, conforme se convencionou
acreditar, “cobram” os conteúdos das diversas
áreas de estudo, inclusive de literatura. Sim,
uma boa parte das questões dessas provas
versa sobre diversos tópicos atinentes à
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literatura, e nem todas as questões específicas dessa área
requerem leituras literárias previamente realizadas (a não
ser que haja uma lista de leituras obrigatórias, como é o
caso do vestibular de universidades federais e de algumas
estaduais).
Aí, podem-se problematizar outros tópicos.
Quanto ao Enem, discute-se sobre o espaço do
texto literário na área de “Linguagens, Códigos e suas
Tecnologias” e já se questionou a concepção de literatura
vigente na prova. Em todas as edições do Exame, é
possível confirmar a ocorrência de questões que partem
da leitura de um texto literário, ou, mais comumente,
de um excerto de texto, mas também pode-se verificar
que nem todas se relacionam com o elemento literário
em si; algumas têm mais a ver com o vasto campo da
língua. Exemplo: questões sobre funções da linguagem,
tipologias textuais (em 2020, uma questão perguntava
quais estavam presentes em um texto poético), uso da
norma-padrão e da linguagem popular etc. Problematizar
isso a partir de um texto literário até não é absurdo ou
descabido, mas convenhamos que essa abordagem tem
mais a ver com língua do que com literatura – e, aí, pode
estar relacionada àquela inadequada escolarização da
leitura literária.
A forma como nós, professores, tratamos o “objeto de
ensino” literatura revela o tipo de escolarização que dele
fazemos (eu me refiro, aqui, em especial ao que ocorre
no ensino médio). Além disso, tem muito a ver com a
concepção de literatura em que acreditamos. Em outras
palavras, agir de acordo com determinada concepção
de literatura significa responder a esta pergunta, que, na
verdade, tem tantas respostas: o que, para nós, é a literatura?
No caso comentado acima, envolvendo questões
do Enem ou mesmo questões de vestibular, a literatura
é, muitas vezes, concebida como uma prática de
linguagem, equiparada a outras que desenvolvemos
no cotidiano. Se a literatura é assim concebida – uma
prática linguageira entre outras –, então seu lugar
seria o dos estudos de linguagem. Não parece ser o da
literatura. Ora, não é incorreto que essa concepção esteja
presente em sala de aula. Há um ganho mais imediato:
partindo dessa concepção e de práticas vinculadas a
ela, as turmas terão tido contato com um determinado
tipo de prova e com alguns tipos de questões que nelas
persistem. E saber como essas provas são organizadas
é um direito dos/das estudantes.
Mas há uma perda, e essa provém do fato de se adotar
apenas essa perspectiva em sala de aula, e de não se
ampliá-la para uma outra concepção de literatura – uma
que a alie com a arte. A literatura, quando concebida como
arte, escapa às análises típicas de outros fenômenos, os da
língua, bem como vai além dos roteiros de abordagem
que deixam de lado o componente humanizador do

texto, que apenas sua efetiva leitura desperta.
É o que Antonio Candido propõe no texto “O
direito à literatura”, em que tematiza a relação
entre literatura e direitos humanos e destaca a
força humanizadora da literatura.
Como arte, a literatura é uma experiência
que fala sobre nós, seres humanos, de todos
os tempos e de todos os lugares. É linguagem,
sim, mas é também vivência. E só nos damos
conta disso na medida em que lemos o texto
literário e visualizamos nele aquilo que diz
do e sobre o ser humano. É na experiência da
leitura, muito mais do que no estudo teórico,
historiográfico ou linguístico do texto literário,
que compreendemos a literatura – e a nós
mesmos.
Como professores/as, é muito importante
realizarmos uma adequada escolarização
da literatura, o que significa darmos aos/
às estudantes a possibilidade, ou melhor, o
direito de vivenciar a leitura literária. Esse é um
direito que não pode ser preterido ou negado
a nenhum/nenhuma estudante. Para além dos
conteúdos, há um vasto caminho de leituras – e
de vivências – a percorrer antes das provas que
ocorrem só ao final do terceiro ano do Ensino
Médio, e que bom que há professores/as de
literatura para trilhar esse caminho com os/as
estudantes.

* 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.

OPINIÃO

Uma geração leitora também traz
desafios para a Escola contemporânea
Nos acostumamos a ouvir a frase “não gosto de ler”,
repetida por adolescentes como uma máxima ao longo
dos anos. Contudo, é também possível perceber uma
mudança lenta, porém contínua - nesse paradigma. Na
lista dos livros mais vendidos de 2020 publicada pela
PublishNews, sete das dez obras que ocupam as primeiras
colocações são voltadas ao público juvenil. Mesmo
que ainda longe do ideal se considerados os números
absolutos, essa presença forte no mercado editorial
evidencia que temos uma geração leitora em formação e
que não pode ser ignorada.
Por outro lado, ainda incomoda os especialistas o
conteúdo dos best-sellers. Não raro, são obras consideradas
como parte de uma “literatura menor”, repleta de clichês
e lugares comuns, com fórmulas prontas e enredos que
deixam pouca margem para a inferência do leitor. A
Academia parte, muitas vezes, da premissa equivocada
de que os alunos devem ser apresentados apenas ao
que há de melhor do ponto de vista do cânone literário,
ignorando que esse tipo de julgamento é subjetivo e não
leva em conta o amadurecimento intelectual de cada
leitor para considerar uma obra como ‘fácil’ ou mais
complexa. A formação de um leitor maduro ocorre, na
verdade, de forma gradual.
Com base nisso, pode-se afirmar que o cerne da
discussão deixou de ser a falta de leitura, sendo substituído
por quais são as opções eleitas pelo público infanto-juvenil
e o que isso representa no seu desenvolvimento. É árdua a
missão dos professores de abordar questões relacionadas
à leitura e à escrita em sala de aula, em um contexto
de constantes transformações e necessidades de (re)
adaptações em seus métodos de ensino. O professor não
deve ignorar os clássicos, mas sim abordá-los de forma
a contextualizar os estudantes com relação ao momento
histórico em que essas obras foram produzidas, bem como
conduzir os alunos a perceberem sua relevância social.
Além disso, cabe ao professor abordar no cotidiano
escolar textos mais recentes, que evidenciem ao estudante
o fato de que a literatura possui inúmeras nuances, já que
cresce também a influência de gêneros digitais como
as fanfictions no universo juvenil. Uma manifestação
artística se manifesta de diferentes formas, e pode
inclusive estar associada
apenas ao prazer de uma leitura leve sem maiores
pretensões. É incompreensível que escolas particulares
já estejam atribuindo à leitura um caráter prazeroso,

enquanto na rede pública ela segue sendo
estigmatizada como um dever ou obrigação.
Se a diferença entre o veneno e o
remédio é a dose, da mesma forma os
professores contemporâneos de literatura
que apresentarem apenas uma variante de
textos colherão somente os amargos frutos
do desinteresse discente com relação ao
que é abordado, esbarrando até mesmo na
dificuldade de associação dos textos lidos com
a sua própria realidade. Como a escola e o
ensino fundamental são os principais canais
nos quais se processam a relação entre leitor e
leitura, é primordial que os assuntos tratados
estejam conectados à realidade dos estudantes
Ao estabelecer essa relação de semelhança
entre aquilo que o aluno lê nas suas horas vagas
e o objeto de estudo das aulas de Literatura,
cria-se um pertencimento do leitor com
relação ao universo das palavras, essencial
para o desenvolvimento da aprendizagem.
Mais do que nos lamentarmos pelos
males de um país que não lê, não podemos
desperdiçar, por incompreensão, o potencial
de uma geração leitora.

* É mestrando em Educação pela
Universidad Europea Del Atlántico (ESP),
formado em Letras pela Universidade
Feevale e especialista em Formação de
Leitores pela Faculdade Internacional
Signorelli. É também diretor do Instituto
Desenvolver
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Anatomia
ADRIANA AGUIAR *
Igrejinha / RS
A pele é o maior órgão do corpo humano, suas
terminações nervosas são responsáveis pelo sentido do
tato e está relacionado com o lobo parietal do cérebro.O
pensamento e também a fala são desenvolvidos no lobo
frontal – pesquisas apontam que o cérebro pode gerar
até cinquenta pensamentos por minuto. Já o sistema
límbico ou o quinto lobo, como chamam alguns
estudiosos, é responsável pelas emoções. E...

Enquanto teus dedos vagam
Sobre a minha pele
E os meus percorrem
O teu corpo
Minha mente em desatino fala coisas
Que minha voz é incapaz de dizer.
Enquanto nossas mãos passeiam,
Meu silêncio é só disfarce.
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* Graduada em Gestão e Técnica
em Biblioteconomia. Possui
Especialização em Teoria e Prática
da Formação do Leitor pela
Universidade Estadual do Rio
Grande do Sul (UERGS). Atua há
10 anos no SESI de Igrejinha/RS.
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Desabitado

Dagmar R. Schünemann *
Novo Hamburgo/ RS

Na aldeia o pó cobre a trilha
nas rugas e nas pedras
o animal desvia o faro, magro
no caminho das janelas
e suas esperas inclinadas
o vento estrangeiro abandona
o seu domínio de planos
e é silêncio nas bordas
apenas o coração martela sua caixa oca
tudo é cru e sem bordado
acaso sobrevivesse um refrão
estaria a pauta composta
e este poema habitado.
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Advogada e amante da literatura. Já fez Oficina de Poemas e
Oficina de Criação Literária.
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Listas
MARIO SERGIO BAGGIO *
São Paulo /SP
Quase todos os meus amigos de infância morreram.
Celeste não morreu,
mas teve um filho que só viveu três meses,
e isso de alguma maneira a matou.
O vizinho da rua de cima, de média idade,
em cuja cabeça desabou um caramanchão,
esse sim, morreu.
A menina mais famosa da cidade,
a quem chamavam Dadeira,
não era minha amiga e não morreu por um triz:
o último rapaz, dos quinze que a estupraram, teve dó e
interrompeu a farra.
Laércio, o que trabalhava mais de quinze horas por dia numa
mineradora,
de quem há tempos não via o rosto,
hoje me contaram: morreu no estouro da barragem,
com lama acima do pescoço.
A única namorada que tive no ginásio não está morta ainda,
mas lembro-me de ter lido no Facebook que ela entrou em
coma irreversível
e que todos deveriam rezar por ela.
A praça da cidade da minha infância,
que ocupava um quarteirão inteiro e tinha árvores
perfumosas,
desapareceu: deu lugar a um prédio de apartamentos,
com duas vagas de garagem para cada um.
Antes, viver não era o mesmo que ter medo.
Benjamin Button viveu a vida ao contrário.
Nós não: somos o contrário de Benjamin Button.
Envelhecemos.
Temos medo.
E fazemos listas.
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* é jornalista, escritor e blogueiro.
Publicou 4 livros de contos: “A (extra)
ordinária vida real” , “A mãe e o filho
da mãe e outros contos”, “Espantos
para uso diário”, e “Verás que tudo é
mentira”. Teve textos publicados em
várias revistas eletrônicas, participou
da “Antologia Ruínas”, da Editora
Patuá, e da coletânea “Fragua de
Preces”, editada em espanhol.
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Leve como ontem
Ilana Lehn *
Imbé/RS

Leve como pluma
Leve
Deixe
Pese
Ou flutua
O amor mexe
E a gente se perde...
Mexe com a alma
Que pesa de tanto sentir
Mexe com o corpo
Que flutua sem pensar
Mexe com as mãos
Que procuram o amado
Mexe com os olhos
Que, como todos os outros sentidos,
Se reviram
Numa viagem rápida,
Sem volta prevista
O amor paga a passagem
E nos embarca
E embriaga
Um drink, dois
Mais cinco
E no 8 eu faço o infinito virar
Se segura no amor
E vai
Deixa ele te embalar
Solta,
Que ele te busca.
Prende,
E ele te leva longe.
Flutua, queima,
Cobre com gelo
E assopra no final.
O amor é ferida
E cura
É a resposta para uma pergunta
Que nunca chegamos a fazer
O que é amor mesmo?
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* Geóloga e poeta. É autora do livro
“Alérgicos: Cuidado! Pode conter poesia”
e tem poemas publicados em diversas
coletâneas. Participa de movimentos
culturais, sendo organizadora de
saraus literários como o Sarau com Café,
em Taquara/RS, e Saraucoteando, no
Litoral Norte Gaúcho. É membro da
Academia Lítero-Cultural Taquarense.
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Serenatas molhadas

Rosangela Mariano *

Pés
descalços
encantam
a chuva...
Riem
as árvores,
gargalham
as pedras...
... e a tarde morna
cala-se
em suaves
suspiros...

São Leopoldo/RS
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... e o menino
dança (!)
seu balé
mais azul,
mais gracioso...
- Serenatas molhadas...

* Formada em Letras (Português/
Literaturas). Premiada no Concurso
Literário pela Universidade Feevale,
Novo Hamburgo/RS. Recebeu Menção
Honrosa com a poesia Janelas pela
Academia de Responsabilidade
Literária, Artística, Cultural e Social
(ARLACS 2021), Taubaté/SP.
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Narciso

Tayme CRISTINA Meding *

Igrejinha/RS

Quando olho nas
Águas me vejo
Como um narciso
Me cortejo
Poço sem fundo.
Que reflete
Tudo que há no mundo
Nas margens debruçada
Penso em quem
Em mim fez morada
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Quando olho nas
Águas te vejo
Teu sorriso calmo
Eu prevejo
O rio reflete o céu desbotando
É certo o que dizem
As águas nos mostram
O que o coração está amando

* Estudante de economia. É apaixonada por literatura desde criança e se
considera escritora desde os doze anos. Transita entre saraus, bares cult,
feira de livros e bibliotecas. É sócia fundadora da Associação Lítero Cultural
Igrejinhense – ALICI - Seu livro de contos está na fase de releituras e
rescrita. Mas a ideia é que seja lançado em breve.
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Paradoxo da aceitação\Caleidoscópio

VIRGÍNIA VIANA ROCHA *
Porto Alegre/RS

Há cicatrizes nas masmorras
já não mais rasgam superfícies
nem mais clamam por mudanças.
São painéis de musgo, avencas.
Algo mais está buscando
nos rasgos do silencio. Quebrado grito,
arrulham cravos vermelhos, murchos,
no rubro seco, em lacre, nas sepulturas.
Entre travos, amargura.
Escada de Jacob
ilusões em vozes conspurcadas
no cinza chumbo das batalhas.
Anjos e demônios coabitam,
na larva dúbia das quimeras,
corpo prematuro a terra.
Muros, do corpo-planta à raiz no musgo,
ao breve tempo de frágeis avencas.
Vãs promessas a descumprir.
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Natural de Santana do Livramento /
RS. Vive em Porto Alegre, capital
gaúcha. Advogada, considera
que escrever é assoprar a vida.
Frecuentadora de saraus e oficinas
literárias posui trabalhos dispersos em
antologias.
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2 de dezembro

VALTER RIBEIRO *
Igrejinha/RS

Dia desses,
Num fim de tarde comum
Fui visitar meu velho pai.
Depois de ouvir alguns causos
E receber uns conselhos,
Pedi a benção e caminhei ao portão lateral.
Foi quando ouvi um batuque animado
Vindo lá do alto do terreno,
Perto do Corredor da letra “S”.
Quando dei por mim,
Já tinha comprado uma garrafa de canha,
Refrigerante de cola e sentado ao pé do mármore.
Era Clara Nunes, Adoniram, Cartola, Bezerra da Silva,
Pixinguinha, Pauilnho da Viola, Noel Rosa,
Clementina de Jesus...
Já era alta madrugada e a roda parecia longe do fim.
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Foi quando dois sujeitos,
Ruins da cabeça e doentes do pé,
Me interpretaram mal.
Chamaram polícia,
Assinei B.O.,
Virei notícia de jornal.
Formado em Letras – Português e
suas respectivas Literaturas. Poeta,
ativista cultural, militante do Livro e
Leitura e um dos editores da revista
Paranhana Literário. É professor,
resenhista e membro fundador
da Associação Lítero Cultural
Igrejinhense (ALICI)
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Prece!

PAULO CÉSAR MACIEL *
Porto Alegre/RS

Por Deus, eu quase enlouqueço
É um absurdo o nosso beijo
Tem efeito de cinema
Se em casa ou na rua
Sair dele é um dilema
Toda vez que te encontro é assim
Um abalo sísmico sem fim
Pega fogo na nossa cama
Não adianta chamar bombeiros
Já incendiamos o mundo inteiro
Eu não sei não ser clichê
“Tô” apaixonado por você
Gosto do jeito que fala
Do jeito que anda
Do jeito que me ama
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Já é certo! É isso aí!
No seu golpe eu cai
Agora, por favor linda
Vê se não me esquece
Essa é minha última prece!

Paulo César Maciel é funcionário público,
Analista de Política Públicas formado pela
UFRGS, acadêmico de Direito na UniRitter.
Escritor de diversas poesias e gosta de
compor músicas.

LITERATURA NOIR

Crime e suspense
na literatura

“A Literatura Policial vive um
momento excelente no Brasil,
de grande crescimento.”
Foto: Divulgação

A literatura Noir, Pulp e Policial é de difícil demarcação. É quase impossível determinar onde começa
ou termina cada um desses subgêneros. O certo é que o gosto por essas histórias que envolvem crimes,
suspense, investigação, mulheres fatais, ganância e luxuria vem de longa data e têm conquistado a cada dia
mais fãs. E não dá para falar em literatura e cinema de gênero sem citar Cezar Alcazar, idealizador do Porto
Alegre Noir, evento que trouxe para a capital gaúcha grandes debates, palestras, livros e filmes. Escritor,
editor e tradutor, apaixonado pela literatura e pelo cinema de gênero, com um apreço forte pelo Policial e o
Western, como ele gosta de frisar, o autor de “A culpa é da noite” e de “A fúria do Cão Negro”, entre outros,
comenta um pouco sobre o atual cenário da literatura policial.
Como avalias o cenário atual no Brasil para literatura policial e de
gênero?
A Literatura Policial vive um momento excelente no Brasil, de grande
crescimento. Muitos autores novos surgindo, há um bom cenário independente
e mais editoras apostando no gênero. Antes da pandemia, também os eventos
estavam crescendo. Tivemos as duas edições do Porto Alegre Noir, surgiu a
ABERST - Associação Brasileira de Escritores de Romance Policial, Suspense e
Terror - e alguns dos maiores nomes do cenário literário nacional escrevem na
linha crime/suspense. Não fosse a pandemia, 2020 teria solidificado ainda mais
a cena.
Ainda persiste o preconceito ou algum tipo de “ranço” com a literatura
de gênero no Brasil?
Infelizmente, o preconceito com a literatura de gênero ainda existe no
Brasil, em especial no meio acadêmico e um pouco na mídia, mas está bem
mais fraco do que já foi.
Não dá pra falar sobre literatura policial sem lembrar do Porto Alegre
Noir. Ele irá retornar? Quais os planos sobre ele?
O Porto Alegre Noir surgiu com o intuito de preencher uma lacuna nos
eventos culturais brasileiros, em especial os literários. Embora houvesse
algum espaço para cinema e literatura policial nesses eventos, nunca houve
algo exclusivo do gênero. Assim, criei o Porto Alegre Noir junto aos produtores
Cristiane Marçal (Fio Produtora) e Jorge Ghiorzi (Cena Um). A primeira

Cezar Alcazar
é escritor, editor e
tradutor. É autor de
“A culpa é da noite”
e de “A fúria do Cão
Negro”, entre outros,
Foto: Divulgação
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edição, com participantes de várias partes do Brasil e nomes como Tabajara
Ruas e Cláudia Lemes, atraiu um belo público. Oferecemos debates,
cursos, feira de livros e festival de filmes. Na segunda edição, ampliamos
a programação de filmes, exibindo clássicos do cinema noir e também
abordamos o gênero nos quadrinhos e na música.
A pandemia complicou tudo e, por dois anos seguidos, não vamos ter
Porto Alegre Noir. Decidi não realizar o evento de forma online, porque
acredito que a interação de público com autores e livreiros seja a alma do
evento. Porém, enquanto não houver segurança para que isso aconteça,
não teremos uma nova edição. A esperança é de que seja possível realizar o
POA Noir III em 2022.
O teu trabalho de editor na Editora Avec busca novos autores ou
consiste em reeditar e relançar autores já consagrados do gênero?
A ideia é que o selo Safra Vermelha publique tanto clássicos (como
o recente “Ratos de Cemitério”, de Robert E. Howard) quanto autores
novos.

Foto: Divulgação
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E como tem sido a receptividade do público com a coleção Safra
Vermelha ou outra que esteja sendo publicada que se desconheça?
Até agora, felizmente, os três livros lançados pelo Safra Vermelha (a
antologia “Onda de Crimes”, o romance “A Cicatriz Invisível”, de Júlio
Ricardo da Rosa e o já citado “Ratos de Cemitério”) foram muito bem
recebidos. Todos tiveram ótimas resenhas. O livro do Júlio, inclusive,
recebeu grandes elogios do Juremir Machado da Silva em sua coluna no
jornal Correio do Povo.
Como editor, tanto na Avec, quanto no tempo da Argonautas, o que
tu vias que mais faltava ou ainda falta nos novos autores e aspirantes a
autores?
Paciência e falta de conhecimento do mercado. Eu mesmo passei por
isso e cometi erros. Quem está começando, deve pesquisar bastante sobre
o funcionamento das coisas. E procurar se aprimorar antes de tentar
publicar.
O que tu achas que faz um autor desistir da carreira?
Não sei especificar. Existem mais motivos para se desistir da carreira de
escritor do que para continuar. Não há dia que eu não pense em desistir.
O que eu me pergunto é o que faz o escritor continuar. Em uma entrevista
famosa que aparece com frequência nas redes sociais, perguntam à Clarice
Lispector: “Por que continuar então?”. Ela responde: “E eu sei?”. Se ela não
sabe, eu menos ainda.
Como está sendo o teu trabalho de escritor? Tens conseguido
divulgar? Vender?
A pandemia derrubou bastante as vendas e deixou tudo mais difícil,
mas sim, alguma coisa tem saído e a divulgação online tem sido forte.
E quais os novos projetos do escritor e editor Cesar Alcázar ?
O selo Safra Vermelha vai lançar em breve o romance “Luzes de
Neon”, do autor uruguaio Rodolfo Santullo, e pelo menos mais uma
antologia está prevista para esse ano (possivelmente duas, se tudo der
certo). Também estou trabalhando em alguns roteiros de quadrinhos e
tentando emplacar a escrita do meu primeiro romance.

Foto: Divulgação
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RENATO
VELHO
O multiartista inquieto
e criativo
FOTO: Divulgação

Renato Velho se define como um artista e agente cultural. Além de músico, tem dois livros infantis
publicados, produz músicas para outros artistas, teatro e trilhas sonoras, é ator amador, arte educador
e promove a economia colaborativa de diversos segmentos culturais através da produção de eventos e
festivais. Já foi ganhador do Prêmio Açorianos e toca com grandes nomes da MPB, como Elba Ramalho,
Érica Martins, Zezé Mota, OSPA, TNT, entre outros. Nascido e morando em Taquara/RS, ele conta que
é autodidata, aprendeu violão com o pai, depois, seguiu pesquisando, fazendo aulas e cursos. “Desde
a infância comecei a tocar violão e banjo tenor, eu viajava pelo mundo ouvindo os vinis de meu pai,
ouvia de tudo, música gaúcha, bolero, samba, bastante country com bluegrass, forró e muito, mas muito
rock´n roll clássico”, conta. Enquanto ouvia esses vinis, ele montava conjuntos musicais com vizinhos
e colegas de aula, de onde surgiram amizades que duram até hoje. “Pensei em citar os nomes de todos,
afinal todos aqueles que fizeram a trilha sonora de uma geração merecem reconhecimento, mas ia ficar
gigante a lista. Então, deixo aqui um grande abraço a todos os brothers das bandas por onde passei. E
fica minha homenagem a grande cantora Fabiana dos Santos Bastian, com que tive a honra de tocar em
shows memoráveis no interior e capital entre 1992 e 1995.”, recorda. Abaixo, uma breve entrevista com
esse talentoso multiartista dono de uma bela e criativa trajetória.

Como tu avalias o cenário musical?
Existe a arte da música e existe o mercado da música. A arte da música
está cada vez mais forte e complexa, a possibilidade oferecida aos músicos
para produzir e aprender sem ter que sair de casa é quase infinita. Essas
ferramentas poderosas são a nova guitarra elétrica, a nova revolução e tem
muitos músicos trazendo bons trabalhos. Agora, vale lembrar que o mercado
fonográfico é uma grande metamorfose ambulante, para bem ou para o mal,
isso é histórico e impactante a todos que fazem e curtem a arte da música.
Infelizmente, a internet não veio oferecer uma vitrine 100% democrática
aos artistas, sempre vai ter quem paga mais. Mas, mesmo com a grande
demanda gerada pelas novas tecnologias, atualmente, a música como forma de
expressão, tem verdadeiramente mais possibilidades de chegar ao público.
Até onde ter residido em Londres interferiu nas tuas influencias
musicais?Com certeza ir aos pubs irlandeses ouvir os grupos folk foi uma
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experiência incrível. Também assisti muitas bandas de blues, rock e pop.
Comprei meu violão Dobro e um monte de métodos musicais em livro, pois,
em 1996, a internet ainda engatinhava por aí.
E como surgiu teu trabalho musical voltado ao público infantil? Era
começo de 1998, eu recém havia voltado de Londres, morando de favor no
apartamento de um amigo em POA, não queria mais trabalhar com música
e tinha vendido meus melhores instrumentos. Queria ser professor de inglês.
Entretanto, a primeira oportunidade de emprego foi como arte educador em
um centro comunitário no Bairro Rubem Berta, pela descentralização na
segunda gestão do PT na cidade. Eu nunca tinha feito isso, nem me preparado
para trabalhar com crianças e adolescentes em situação de risco, então, contra
minhas próprias expectativas, descobri que a gurizada gostava de minhas
aulas. Logo, uma escola vizinha ao centro comunitário me chamou, eu gostei
mais ainda e desandei a fazer cursos de musicalização para crianças. Entre
1998 e 2016, trabalhei em dezenas de escolas de educação infantil particulares
e públicas. Ao longo desse período, além de produzir dezenas de CDs infantis
para outros músicos, lancei o Corvo e o Espantalho, um musical infantil que
rendeu o prêmio Açorianos de Melhor CD infantil de 2001. Desde então, sigo
fazendo apresentações em eventos infantis e feiras literárias. Em 2013, lancei
o livro “Gritolândia” com a escritora Léia Cassol e, em 2018, o livro e musical
infantil “Os Bardos de Erin“, com a trupe do Bando Celta.
Entre tantos trabalhos, um muito interessante é a performance, junto ao
Bando Celta, como surgiu e como tem sido essa experiência?
A performance no Bando Celta é uma parte legal desse projeto. Eu criei
o Bando Celta em 2013, a partir de uma oficina de desenvolvimento de
linguagem que ministrei no Gasômetro e Casa de Cultura Mário Quintana
(CCMQ). O Bando Celta é um orgulho para mim, um sentimento singular
de fazer a diferença sendo músico. Mesmo sem usarmos guitarras elétricas ou
bateria, fazemos shows cheios de energia, boa música e ancestralidade. Isso
trouxe uma legião peculiar de fãs que são incríveis, malucos e nos seguem em
todos os shows e Feiras Medievais que eu produzo. O Bando Celta faz música
para todos, não interessa a preferência musical, idade, etnia ou sexo. Aliás,
temos um musical e livro infantil, “Os Bardos de Erin”.
FOTO: Divulgação
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E na tua opinião, o governo ferra com a
classe artística ou a ignora?
Ferra e ignora. Aliás, ignorar é uma
arma muito poderosa, eu me sinto bastante
ignorado pela minha comunidade,
por exemplo, mas também sei que sou
extremamente crítico e isso faz de mim
um baita chato. Não dou bola. Atualmente,
tenho visto a classe artística se engalfinhar e
se ferrar entre si, a nível estadual e nacional.
Culpar o desgoverno pelo ridículo abandono
da classe artístico, cultural e pedagógica do
Brasil é chover no molhado. A culpa é da
sociedade, a sociedade tem medo do que não
entende. Tem medo do movimento LGBT,
tem medo de bandas que cantam urrando,
tem medo da maconha, mas não teve medo
do movimento fascista proposto e eleito,
do machismo ou do racismo e também
se aglomera nas missas e cultos durante a
pandemia. Mas música ao vivo não pode e
azar de quem toca. Eu avisei que sou chato.
FOTO: Divulgação

Quais os teus novos projetos
Me digitalizar até por baixo das unhas.
Lançar meus principais trabalhos nas
plataformas de streaming, reorganizar o
projeto da Feira Medieval para a nova ordem,
produzir cursos on-line pros meus colegas e
lançar novas músicas com novas parcerias.

Bando Celta:
www.youtube.com/channel/UCbA4m9dSX89qHZx47pV1M3A
50 Tons de Blues:
www.youtube.com/channel/UCz0e-4-OaT7Kv_GxupM7wTg
Meu canal youtube:
www.youtube.com/channel/UCatagfdGy_XDhjhreeKvZ_Q
zinganovelho@gmail.com

O Estratosférico
Eu sou lá da estratosfera
de lá posso observar a terra
os homens em seus foguetes
o universo e as guerras
sou um humano porque sou como vocês
mas não aguentei tanta miséria
tanta mentira disfarçada
declarada por gente séria
meu foguete é meu violão
e quando ele dispara
sai faísca sai feito bala
cruzo o universo pela contra mão
Eu sou mais um
que resolveu partir
Para além das nuvens
do planeta azul...
Pobre planeta abitado
por estranhas criaturas
Pensar que ele é tão lindo
está sendo destruído
Misterioso é o que homem faz no mundo
tudo o que ele toca apodrece
deve ser de outro planeta
mais parece um extraterrestre
Meu foguete é meu violão
e quando ele dispara
sai faísca sai feito bala
cruzo o universo pela contra mão
Eu sou mais um
que resolveu partir
Para além das nuvens
do planeta azul...
Ten... nine... eigth... seven... six
Five... four... three... two...one
Então vamos lá?
É pela contramão
mesmoooooooooooooo!!!!!!!!!
cruzo o universo pela contra mão
cruzo o universo pela contra mão
cruzo o universo pela contra mão
Letra e música de Renato Velho
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Beco do Nunca
www.becodonunca.com.br

Para nunca
parar de ler

Que tal um site cheio de boas resenhas, indicações de livros e bandas, principalmente alemã. Sim,
porque a organizadora do site gosta muito. Essa é a proposta do “Beco do Nunca”, organizado pela escritora
Heidi Gisele Borges. Natural de São José dos Pinhais/PR, a autora se diz viciada em livros, coleciona e ama
garimpar em sebos, ir a livrarias e descobrir títulos. Já publicou três livros juvenis, dois de horror (todos
pela Editora Estronho), participou de várias antologias de contos de horror, escreve roteiros de histórias
de horror para o Medocast, da Ola Podcasts. Também escreve resenhas para a Revista Mestres do Terror e,
claro, para seu blog, Beco do Nunca. Além disso, ela acabou de publicar o ebook “Vítimas e outros contos
de horror”, e está trabalhando em um romance de horror e numa história juvenil. Abaixo, uma breve
entrevista com essa autora cheia de ideias e grande divulgadora da literatura.
Como são escolhidos os livros que ganham resenha?
São escolhidos pelo meu momento, o que quero ler e o que desejo falar. Não tem muito segredo,
apenas leio e falo sobre eles. E não escrevo sobre livros que não gostei, prefiro dar atenção aos que me
encantaram de alguma forma, pois fazer uma resenha leva tempo e falar daquilo que não gostamos não
vale a pena.
Sendo uma leitora voraz, e escritora de literatura fantástica, como tu vês a literatura de gênero
no Brasil atualmente?
A literatura fantástica é muito forte no Brasil, mas não havia tanto espaço. Há alguns anos, pequenas
editoras começaram a investir nesse nicho. Agora, alguns autores estão conseguindo seu lugarzinho e
mostrando que essa literatura tem qualidade e não é inferior. Mas ainda falta, para muitos dos novos
escritores, o entendimento de que escrever é uma profissão e, como todo trabalho, precisa de estudo,
pesquisa, aprofundamento e melhorar o português é essencial!
Os autores nacionais de literatura fantástica publicados no Brasil, em sua maioria, são
independentes ou de pequenas editoras, ou já existem grandes editoras investindo?
Há algumas editoras grandes abrindo as portas sim. Notaram o poder dessa literatura, que está
aí há muito tempo. Mas ainda está devagar, o processo é longo... Há muito preconceito de muitos
leitores com autores nacionais, principalmente da literatura fantástica. Em partes, não tiro a razão, pois
muitos, no desejo de ver algo publicado, não dão a devida atenção ao livro e publicam sem passar por
profissionais a fim de lapidar o texto. Mas, para além disso, há muitos ótimos autores, com histórias
sensacionais.
Na tua opinião, existe diversidade na literatura nacional?
Existe sim, mas nem todos os gêneros conseguem destaque, principalmente da literatura fantástica.
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E há ainda a discussão sobre alta literatura e literatura de entretenimento, quando o foco devia ser
se é boa ou não, se é bem escrita... Isso atrapalha um pouco, pois contribui para o afastamento dos
leitores que poderiam ter interesse e são levados a acreditar que é uma baixa literatura pelo simples
fato de existir e não se encaixar em algo “superior”.
Indique três clássicos e dois contemporâneos e diga por que os escolheu?
Indico três clássicos que são uma inspiração para mim:
- “Crime e Castigo”, de Dostoievski, como escrever um romance gigante (em forma e tamanho)
em que logo sabemos quem é o culpado e o seu crime e acompanhamos o desenrolar da
decadência de seu personagem. Genial!
- “A dama do cachorrinho e outros contos”, Tchekhov. Quem quer escrever contos deve ler
Tchekhov, é um dos melhores.
- “O Retrato de Dorian Gray”, de Oscar Wilde, que mostra como a pessoa pode ser corrompida
se ela se permitir.
Gosto desses livros que mostram como o ser humano pode ser corrompido, como ele se deixa
levar pela maldade. Geralmente, coloco um pouco disso nas minhas histórias de horror. Não é um
ser fantástico, mas a própria pessoa e suas escolhas.
Contemporâneos:
- “Oficina de Escritores”, de Stephen Koch, um dos melhores do gênero para quem quer
escrever.
- “Ele tem o sopro do Diabo nos pulmões”, de Marcelo Amado. Um livro de terror, com gore,
Steampunk e outros elementos, muito bem escrito. Tem uma beleza clássica e muitas reviravoltas.
Há certa humanidade em Serge Tissot... Quem curte o gênero sem dúvidas vai adorar esse livro.
FOTO: Divulgação

Heidi Gisele Borges é escritora de literatura juvenil, como
“O menino que perdeu a magia”, “Um segredo de Natal” e
“Histórias de Fantasia”, e contos de horror, como “Barbara está
morta e outros contos de horror”. Escreve roteiros de histórias
de horror para o Medocast, da Ola Podcasts e resenhas para a
Revista Mestres do Terror.
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Vítimas e outros contos de horror
“Vítimas e outros contos de horror” traz oito contos que
apresentam histórias de medo, loucura e morte. Aqui, os
responsáveis pelas maldades são os próprios seres humanos e suas
escolhas.
Há circo, construtor de caixões, contador, muita espera, silêncios,
monstros... E muitas vítimas.
https://amzn.to/3b7Neep

VELHO MUNDO

O cânion
submarino
lusitano

Michele Justo Iost
Direto de Lisboa
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Lembro o quanto me impressionei quando descobri as ondas
gigantes de Nazaré em Portugal, que chegam a mais de 20 metros
de altura em algumas épocas do ano. A explicação (a grosso modo,
me perdoem pela falta de termos técnicos) é um cânion submerso
próximo da costa que modifica a ondulação e a corrente marítima,
projetando assim formações de ondas imensas.
Semana passada um professor da Universidade de Lisboa
respondeu a um dos meus e-mails perguntando qual era minha
nacionalidade, pois o português não parecia minha língua materna.
O questionamento deste senhor me deixou sem reação. Eu não sabia
como responder de forma adequada que o português é praticamente
meu único idioma, visto que não tenho nível avançado em nenhuma
outra língua. Não sou fluente nem no meu próprio pensamento e
faço dessa língua materna o eixo central da minha vida.
Não tenho orgulho do meu monolinguismo, me gerou sérios
problemas nos últimos dois anos – tanto as aulas quanto os textos
disponibilizados pela universidade nos são apresentados em inglês,
francês, espanhol, alemão e alguns poucos em português – mas
sempre tive confiança na minha expressão nativa. Enquanto meus
colegas dedicam algumas horas de estudo para as avaliações, eu viro
noites e noites para tentar acompanhar o ritmo deles. Faz parte.
Comecei a prestar atenção nas imposições sociais que saltam
do português europeu em comparação às demais nações lusófonas
e percebi que o abismo invisível não é somente linguístico, mas
também cultural. Há muitas diferenças para medir nessa balança.
Quem dera as divergências estarem nas estruturas gramaticais,
em certas conjugações verbais, na acentuação ou nas expressões
e palavras das quais achamos tanta graça. os julgamentos se
confundem nos estereótipos e essa briga vai longe. Agora mesmo,
escrevendo este texto, a quantidade de substituições que o corretor
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sugere chega a ser “irónico”.
Recebi de amigos/colegas diversos artigos sobre preconceitos
linguísticos e nas minhas buscas acadêmicas achei também um
ensaio deste professor rechaçando o acordo ortográfico com todo o
seu descontentamento em relação à grafia e à pronúncia decididas
unilateralmente por nós, irmãos do Atlântico Sul, supostamente
por ressentimentos colonialistas e pela má qualidade da ciência
alfabetizadora. E sabem do pior? Eu precisava de uma nota
altíssima para passar na cadeira. Diminuí o tempo de estudo das
outras matérias e me dediquei brasileiramente para ser aprovada
pelo senhor professor. A resposta ao e-mail dele ficou para depois
do segundo teste, devorei o conteúdo como se fosse uma defesa de
tese, era questão de honra. Não correu como o esperado, passei com
uma nota mediana. Utilizei bons argumentos, mas em brasilerês.
Me sinto impotente e principalmente decepcionada pelo fato
de haver tantas línguas dentro de uma só. Levei dois anos para
desconstruir a ideia de globalização e entender que mesmo nas
cidades mais cosmopolitas existem dinossauros. Isso foi uma
exceção até agora e acho que os velhos tradicionalismos tendem ao
julgamento moral (todos). No Brasil, em Portugal ou em qualquer
canto esquecido do mundo vai ter um cânion submerso ou um
oceano separando uma nação da outra, gente da mesma nação,
ampliando as divergências fonéticas a níveis civilizatórios. Não
adianta nada criar leis ou acordos se o fator humano não colaborar.
Unificam-se as gramáticas, no entanto separam-se os falantes numa
hierarquia burra de cultismo letrado, o que valoriza sempre as elites
privilegiadas. A educação precisa melhorar em amplos sentidos, a
sala de aula é só condição inicial nesse cenário caótico. Se não existe
unidade linguística nem mesmo entre pessoas de uma mesma
região, imagina entre nações.
Em tempos universalistas seguimos como 521 anos atrás,
estamos reféns da ignorância herdada psicologicamente.
O que impressiona nas ondas de Nazaré, além da dimensão, é o
mistério do oculto - mesmo com medo do imprevisível a curiosidade
é maior – ver de perto para acreditar que existe de fato. O desafio da
proximidade ocasiona o milagre e faz o barquinho de madeira não
sucumbir ao precipício marítimo.
Prometo melhorar meu português, mas só depois de melhorar
minhas respostas.

Possui textos publicados
em cinco antologias e
publicações avulsas em
jornais, blogs e sites.
Integrante do coletivo
“Mulherio das Letras”
e criadora do projeto
“Laboratório de ideias”,
colabora com organizações
de eventos culturais,
mas, principalmente, na
disseminação da literatura.
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.
FOTO: Divulgação

ENTRE A PITA E A ESCRITA

Tel Aviv,
idílio e caos

Nurit Masijah Gil *
Direto de Israel

FOTO: DIVULGAÇÃO

Vinte e três horas em Tel Aviv.
Eu deveria estar colocando o trabalho em dia, na sala
apertada do apartamento alugado para servir de lar nesta curta
visita, mas a estrada do Arava até o centro do país me deixa
exausta e, afinal de contas, depois que as crianças dormem,
mato a saudade que eu estava de mim, do Cabernet e da paz.
É a hora de anotar ideias notívagas num guardanapo e louvar a
sua gloriosa minúscula existência, antes que se percam no fundo
da bolsa misturadas à vida real — máscaras, recibos, moedas de
dez centavos.
O terraço tem cheiro de jasmim, já não se vê a praia. Amo
esta cidade. Algumas janelas ainda têm as luzes acesas e eu
lembro como é engraçado isso de morar no meio de tanta
gente, olhando a vida dos outros. No prédio ao lado, de sala
bem iluminada, uma mulher passa aspirador. Na volta, preciso
contar ao meu marido que eu não sou a única com ganas de
faxina noturna, na esperança de que a minha insanidade ganhe
ares de normalidade. No terraço em frente, dois casais fumam
maconha e batem as cinzas em vasos verdes. Riem de algo.
Alguém dá a descarga.
Um grito na rua. Os carros não param, os pedestres não
dormem, a mulher do aspirador acende de novo as luzes. Na
televisão do segundo andar do prédio em frente, assistem
futebol. No terceiro andar, Vikings. Será que se conhecem? Se
cumprimentam no elevador? Escutam as intimidades uns dos
outros? Me sinto numa caixa de fósforos. Cidades grandes são
claustrofóbicas. O terraço tem cheiro de nicotina, às vezes de
esgoto. Enxergo uma barata a poucos centímetros. Engulo o
vinho. Sinto saudade do meio do nada. Entro.
Alguém dá a descarga.

* Nasceu em São Paulo e
desde 2017 vive em Israel,
onde decidiu escrever seus
próximos capítulos. É formada
em publicidade com pósgraduação em marketing.
Cronista de corpo e alma,
apaixonada por observar e
escrever sobre o cotidiano,
é autora do livro “Senhora
perfeitinha” e outros textos.
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Seu João e o pé
de feijão

Rafael Tourinho Raymundo *

Taquara/RS

Foto: jamarattigan.com

Seu João apareceu na vila com um punhado de feijões.
Disse que eram mágicos. Bastava jogar os grãos no quintal e
logo nasceria um pé tão alto quanto um prédio de 91 andares!
A vizinhança ficou em alvoroço. Não faltaram opiniões
sobre essa maravilha da natureza.
Dona Cotinha se admirou com a possibilidade de uma
árvore tão majestosa. Decerto daria feijão para alimentar o
bairro inteiro!
O jovem universitário Nicolas foi mais cético. Se o pé
nascesse no terreno do velho João, todo alimento produzido
ali seria para consumo próprio. No máximo, o excedente
renderia uma boa grana para o cara na feira ecológica.
Já a professora Gertrudes se preocupou com o impacto
ambiental. Um pé de feijão grandioso assim poderia drenar
toda a água do solo. As hortas e os jardins dos vizinhos
certamente perderiam o viço.
Alheio ao burburinho, seu João resolveu dar início ao
plantio: arou a terra, abriu a cova, semeou, cobriu e regou o
local.
Alguns curiosos faziam vigília para acompanhar a
evolução do caso. Sempre tinha gente a espiar sobre a cerca do
pátio, aguardando o nascimento do imponente pé de feijão.
Então passaram-se dois dias, cinco, dez... Nada de
brotação. Aos poucos a turba se dissipou e a história das
sementes mágicas foi esquecida.
Finalmente, quando ninguém mais esperava, despontou
uma folhinha no quintal de seu João. Aconteceu tão cedo
da manhã que ninguém viu. O broto solitário vigorou
sobre aquela terra por algumas horas, mas foi devorado por
formigas. Nunca mais nasceu nada ali.
Hoje dona Cotinha compra feijão no supermercado,
Nicolas formou-se sociólogo e a professora Gertrudes tem
um lindo canteiro de azaleias. Quanto a seu João, bem, dizem
que ele anda por aí tentando vender feijões mágicos a quem
ainda acredita em fábulas.

* Jornalista, mestre e
doutorando em Ciências
da Comunicação. Ganha a
vida escrevendo conteúdo
para blogs corporativos,
além de atuar com revisão
de textos.
Publica coluna mensal
no site da Rádio Taquara.
Em breve vai tirar alguns
projetos literários da
gaveta.
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UM NOME
QUE SÓ EU SEI

Émerson Barbosa *
Pesqueira /PE
Foto: jamarattigan.com

Limpo com um espanador a bíblia da minha estante, nela existe
nudez, morte, esperança, redenção e beleza. Ninguém por entre
estas páginas viveu ou morreu sem uma razão aparente. Olhos
prazerosos, movimentos entre cortados, eternidade! Te vejo por
estas folhas, imagino o teu retrato, vejo o que eu quero, rosto mortal,
mas espirituoso. Deus que a semelhança dele te criou com sequencia
cronológica sem ausentar-te da redenção. Em ti surge a oferenda de
uma vida, fogo em uma alma que se gasta em um dia sem muitos
projetos, mas sempre com muito orvalho. Em ti eu cultivo o fruto da
minha vida, não me agarrando a um símbolo em forma de sombra. Mas
num corpo em ritmo, respiração na condução de meras sequencias
cotidianas. Não procuro, mas nas palavras do profeta vejo tua fraqueza
cintilar, identidade as vezes incerta, mas me atenho ao teu corpo,
é o que procuro saber, o sentindo de tua integridade, luz por entre
estas páginas. Procuro o ritmo de tua respiração, o equilíbrio fluido
nas tuas palavras, a transcendência no brilho do teu olhar. Silencio!
Palavras ausentes e nuas, mas nunca sob o manto da iniquidade.
Ofereço-me a ti como um amante desejado, nesse entregar-se existe
um fulgor desejo de eterno sentido como a areia da praia, ou o céu
está para o mar. És para mim como a sarça ardente e flamejante entre
o vento e meu ouvido, em tua palavra ergo-me fulgurante, como em
uma designação divina. Tudo isso existe dentro de mim, em meio
ao deserto quase maligno, mas que não me deixa cansado por que
eu amo um Deus, o que te criou sem esta cansando, mas amando,
amando tudo em sonho infinito. Em ti existe uma eternidade, criação
perfeita que só por isso não penso, apenas amo.
Nas minhas noites solitário, em ti saciei minha fome, eterna
aliança entre o céu e o inferno, um bem sem falsidade ou veneno,
guardado constantemente em um tabernáculo sagrado a cada novo
crepúsculo. Além do novo sol todo o tempo que é meu, é teu. Ritual
sagrado nessas linhas frêmitas e perfeitas na construção divina em
tua forma de retrato. O teu beijo aplaca meu sofrimento, afaga meu
calor sob o teu peito, sob nossa carne uma existência divina, beijo que
durará a vida inteira sem fim. Beijo, beijo ainda mais em forma de
chama viva, que doce é a construção desse salmo sem fim. Silencio,
entre nós não existe pecado ou angustia, apenas um nome em forma
de infinito, herdaremos a vida eterna em forma de memória, essa será
a nossa máxima, em forma de verso ou prosa conquistada. O Deus

que te criou não nos colocará
um fim, foi esse amor que
ele próprio criou. Manjar
sob suor profetizado, sem
banalidade, egoísmo, ou
engano, mas uma grande
febre em forma de carne,
nossa carne prazerosa de
criação Humana.

* Mestre em História

pela UFPE. Escreve
crônicas e contos para
um periódico expresso
da sua cidade. Encontra
em Eça de Queiroz, sua
própria definição.
FOTO/DIVULGAÇÃO
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ALMAS
DOUGLAS KAISER *
Taquara /RS

Foto: jamarattigan.com

Tudo é uma questão de alma... Duvida? É só parar e
observar. Mas é preciso também ter sensibilidade para
perceber. Vejamos...
Para os espíritas, pelo pouco que acompanho (e respeito)
da filosofia, alma é essência, é possibilidade de evolução.
Confesso que tenho me esforçado, mas muitas vezes vejo e
leio cada coisa, especialmente nas redes sociais, que meu
esforço em “evoluir” é colocado à prova...
Em relação ao amor, tem muita gente procurando a alma
gêmea. Até serviu de tema de música do Fábio Júnior. Mas
algumas destas “almas” parecem separadas já no nascimento.
Alma gêmea não significa encontrar o par perfeito, até porque
ele não existe. Talvez as palavras adequadas sejam empatia e
cumplicidade.
Tem muita gente que anda por aí feito “alma penada”.
Outros tantos, parecem que nasceram para assombrar a vida
de outros, no sentido literal da palavra, não tem nada de
“Gasparzinho, o Fantasminha Camarada”.
Eu fico triste por aqueles cuja alma já não tem propósito,
não tem mais percepção pela vida e pelas possibilidades. Mas
enquanto houver esperança, bem, existem chances.
Em contraponto, adoro aqueles que colocam a alma na
busca de seus sonhos, aqueles que transformam a realidade,
mesmo que existam obstáculos, aqueles que carregam em si
esperança, fé e capacidade de realizar. Entrar de corpo e alma
(físico e espírito) em algum sonho, algum plano... Que dádiva,
que inspiração!
Tem pessoas que vendem a alma, como poderia dizer...
ao Tinhoso? Ao Coisa-Ruim? Ao Capeta? Pois é, eu
particularmente prefiro vencer com resistência e uma dose de
sacrifício, do que fazer acordos sem ler as entrelinhas, se é que
me entendem...
E qual será o “alimento” da alma? Aqui, o que vale é o que
nos torna únicos: nossa individualidade. Alimento da alma
pode ser paixão, pode ser adrenalina, pode ser sossego ou

sorriso. Tem lágrimas que lavam a alma,
tem lágrimas que confortam o espírito.
Uma boa dose de vinho ou de chope podem
acalmar o corpo físico, mas acreditem, tem
vezes que fazem um bem danado para a
alma também! Leituras, contemplação, um
cheiro doce, uma brisa suave... Nossa alma
se alimenta de nossos sentidos e de nossas
emoções.
Somos sim constituídos de matéria,
corpo físico, mas sobretudo dotados de
personalidade, de caráter, de coisas únicas
e pessoais, só nossas, em resumo, nossa
essência! A alma é tema de poemas, de
canções, de desassossegos e de acalento, de
ira e de paz, de resistência e de luta.
Eterna será a busca pela definição ideal
de alma! Talvez quem tenha chegado mais
perto tenha sido Fernando Pessoa, quando
disse que “tudo vale a pena quando a alma
não é pequena”. Até porque, “em alma”,
somos todos gigantes!
A definição de alma é, portanto, volátil,
perene, vai-e-vem, cheia de possibilidades.
Alma não é algo imutável, ela se adapta,
realiza, movimenta ou prende. Não dá
para confundir com algo que vai ao sabor
dos ventos, pelo contrário, a própria alma
é vento, ventania, brisa, tudo depende das
circunstâncias. Portanto, levante suas velas,
navegue, entregue-se à vida, de corpo... e
alma!

Administrador de empresas, Mestrando em Processos e Manifestações
Culturais, é pai do Henrique, fã de James Bond e leitor voraz, daqueles
que leem até bula de remédio.
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CARTA (DES)PRETENSIOSA

JEANE iMTHON *

Curitiba/PR

Foto: jamarattigan.com

Ilustríssimo senhor Machado de Assis,
Perdoe-me a petulância por incomodá-lo em seu repouso eterno. Contudo, acredito que não se pode
usufruir da imortalidade sem que assuntos pendentes possam vir a ser cobrados, a qualquer momento.
E quando falo em assuntos pendentes, não digo só por mim. Há uma nação inteira de leitores sem a
devida resposta, abandonados à sorte de suas próprias elucubrações. Saiba V.Sa., que o assunto em questão
é um pavio aceso nas rodas intelectuais mais acaloradas e que muitos desistiram de chegar ao fim de suas
valorosas páginas por acharem demasiadamente sofrida a dúvida.
Pouco me importa, magnânimo senhor das letras, a angústia e as incertezas que Bentinho traz impressa
na alma há mais de um século. Não restam dúvidas de quão bem conseguiu perpetuar em palavras esse
fardo, uma vez que, ao que parece, é intrínseco à personalidade insegura e atormentada que o personagem
carrega desde que era um garoto. Acredito que mesmo provas e evidências contundentes não o livrariam
da sua casmurrice e, sendo ele do jeito tal qual foi concebido, talvez o mais indicado fosse à terapia. Não
sei o quanto conhece de um, seu contemporâneo, criador da psicanálise e que muito se interessaria pelo
caso. Trata-se de um imortal, assim como V.Sa., só que na área médica.
Entretanto, se me empenho num pretenso palavreado arcaico, não é pela dúvida em si, que essa deveria
pertencer somente ao casal; tampouco por pena do protagonista. Preocupam-me mais as injustiças que
possam estar sendo desferidas contra Capitu. A sociedade atual está muito longe da que viveu, embora
nem perto da que seria ideal.
E se questionam a idoneidade de Capitu como esposa, é mais por questões de mexerico, porque a
traição já deixou, há muito, de ser assunto para os tribunais, e nem tampouco era ou é exclusividade dos
varões. Ocorre que Capitu vive hoje, ainda que presa ao cenário e costumes da época em que foi criada.
A bandeira libertária não alcança o passado e para sempre viverá a mulher dos olhos de cigana oblíqua
e dissimulada sob olhares espreitados a incriminá-la. A pergunta que reina é vazia: Capitu traiu ou não
traiu? A jovem com tantos predicados acaba resumida a esse questionamento.
Mas eis que somente agora, chegando ao fim dessas linhas, onde expus a minha angústia, percebo o
quão pouco podereis vossa senhoria fazer por conta própria. A não ser que me abençoe e permita que eu
seja, humildemente, a porta voz de Capitu, em uma versão escrita por mim.
Uma sua admiradora,
Jeane Imthon

Engenharia Química pela UFPR. Servidora pública de profissão e
escritora por paixão. Paixão tardia. Descobriu a escrita após os cinquenta,
durante a pandemia, e tem adorado cada minuto desse encontro. Seu conto
“Eu me lembro” está entre os vencedores do concurso Off-Flip 2021.
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7 Belo

CHICO PAZ *
Taquara/RS
Foto: jamarattigan.com

Tu te lembras a última vez que tu saiu por ai correndo feito
um louco? Eu me lembro. Estávamos na praia, sentados na frente
da casa jogando cartas, jogando conversa fora, contando piadas,
mentindo um pouco. Sabe como é. Nem sempre a gente conta
a história completa e, às vezes, a gente até aumenta um bocado.
Coisa de quem gosta de histórias.
O jogo era canastra. Jogo divertido, mas chato ao mesmo
tempo. Eu tinha acabado de tomar uma ré, perdi duzentos
pontos, porque não consegui abrir o jogo. Que tédio! Mas ‘tava’
feliz, tinha pego o 7 Belo.
Isso não faz a menor diferença em um jogo de canastra, mas
me lembra da minha Mãe, que sempre lembra da minha vó, Mãe
do meu Pai.
Minha mãe sempre diz que a vó amava pegar o 7 Belo. Ficava
se rindo toda quando tinha a carta em mãos.
Gosto dessa carta somente pela lembrança e a história que ela
traz. A 7 Belo, também me lembra aquele cantor e compositor
que ficou famoso nos anos 90, ele também ficou famoso por ter
se enrolado com a justiça, curioso, ele também tomou uma baita
ré. Que tédio!
Trinca vem, trinca vai e eu só tenho um mísero ‘coringuinha’.
Ainda por cima, aquele de cravinho. Se fosse pelo menos
um de ouro... bom, isso também não faz a menor diferença.
Coringuinha é tudo igual, vale tudo a mesma coisa, mas quero
dizer, não gosto das cartas de ‘cravinho’. Digo ‘cravinho’, porque
não sei o nome dos naipes, nunca conseguir memorizar. Esse
naipe me lembra aqueles cravinhos que as pessoas colocam em
cima do branquinho nas festas e eu sempre me pergunto “por
quê? Por que colocar? Por que colocar se a gente não pode
comer? Só pode ser pra gente ter que meter que a mão suja
no docinho. E, depois de tirar, onde a gente coloca o inútil do
cravinho?”.
Isso me lembra a minha Mãe, ela sempre coloca cravinho no
docinho, também coloca cravinho no sagu. Amo quando a Mãe
faz sagu, mesmo com cravinho, afinal de contas, isso não faz a
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menor diferença.
O jogo acontecendo, eu me rindo, porque finalmente saí com
boas cartas. De novo me lembrei da minha vó. Ah, vó... eu também
fico me rindo todo, saudades do nosso caminho.
De repente, vem aquele vento forte do nada, cartas pra todo
lado, erva mate em cima do morto, não sei mais o que é bucho, o
que é jogo aberto. No susto, mostrei minhas cartas para quem já
estava no buraco. Bom, isso também não faz a menor diferença.
Eu nunca jogo valendo, sou ruim demais, sou cagão demais e sou
pão duro demais.
Isso tudo também me lembrou a minha Mãe. Não, ela não é
pão dura, mas ela sempre acaba mostrando as cartas durante o
jogo, mesmo que eu evite ver, não tem jeito.
É divertido jogar cartas com a Mãe, ela fica se rindo toda
quando pega o 7 Belo.
Depois da bagunça, retomamos o jogo. Acho que estou com
alguma carta errada, mas tudo bem, isso não faz a menor diferença.
Lá pelas tantas, escuto o caminhão do sorvete, a cachorrada já
latindo e alguém grita, “ó o sorvete”. Eu, na emoção, me levanto
de supetão, bato com o joelho no pé da mesa de plástico. É carta
pra todo lado, erva mate em cima do morto, não sei mais o que
é bucho, o que é jogo aberto, mas isso também não tem a menor
importância. ‘Tô’ focado em achar uns pilas para o sorvete de
limão que vou comprar.
No meio da correria, tropeçando nas Havaianas trocadas, grito
para alguém gritar para o sorveteiro parar. “Pelo amor de Deus,
alguém para esse caminhão!” Mas isso não faz a menor diferença,
o sorveteiro sempre para na frente da nossa casa, e o cachorro
sempre se mata de latir, coisa mais linda essa correria, uma família
unida em busca do mesmo ideal: sorvete de limão.
Todo mundo sobe no caminhão, na verdade é um ônibus, mas
vocês já sabem, isso não faz a menor diferença. O lance é que todo
mundo sobe, até o cachorro. Todo mundo pede ao mesmo tempo
e o sorveteiro, pleno, diz que não tem sorvete de limão.
Gente, isso é como um vento forte no jogo de cartas, joelhada
no canto da mesa, pelo amor... que sorveteria não tem sorvete de
limão?
Bom, no fundo, isso também não faz a menor diferença. Para
mim, o importante é que seja um sabor de frutas. Uva, maracujá,
se duvidar, até cupuaçu.
Em cima do balcão do ônibus/caminhão, vejo um pote com
balas 7 Belo. Lembrei da minha Mãe, que sempre lembra da minha
vó. E na casa da minha Vó tinha um pé gigante de goiabeira. Pedi
sorvete de goiaba. Curioso. Eu não gosto de goiaba, mas gosto de
sorvete, gosto da história e da correria. Gosto muito de bala 7 Belo.
Lembra minha vó, Mãe do meu Pai, que me lembra minha Mãe.

FOTO/DIVULGAÇÃO

*Chico Paz é músico.
Cantor e compositor
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Cigarro e
Chuva

Igor Marques *
Taquara/RS

Foto: jamarattigan.com

O banho foi gelado. Eu nunca soube direito como usar aquele
maldito chuveiro a gás, mas como estava calor não dei bola. As
toalhas do hotel nunca foram boas, mais espalhavam a água do
que realmente secavam o corpo, sabe? E com a umidade que
tinha no ar por causa da recente chegada da chuva, ficar seco era
um desafio praticamente impossível.
Após um tempo, coloquei a minha roupa, uma leve e
qualquer, não pretendia sair. Sentei na beirada da cama, que
rangeu, e fiquei admirando os pingos de chuva destorcendo as
luzes dos postes do estacionamento. Essa visão é mágica pra
muita gente, mas o cansaço não me permitia encontrar qualquer
encanto naquela chuva de verão. Afinal de contas, já era o quarto
dia de intermináveis reuniões do escritório que não chegavam a
lugar nenhum. Levantei a visão da janela pro teto, e do teto pro
estacionamento, em busca de algo que me distraísse.
De repente, vi dois vultos andando, levantei curioso e me
aproximei da janela pra ver melhor. Senti aquele cheiro da chuva
que há pouco tinha encharcado todas as pedras ao redor do
hotel e ainda continuava caindo. Eram dois homens, andando
despretensiosamente. Não conseguia ver seus rostos, mas eles
andavam devagar, como se a chuva não fosse nada mais do que
uma brisa fresca. Achei curioso quando vi um deles levantar a
mão e levar até a boca e me dei conta de que os dois estavam
fumando. Na chuva.
Eles riam, tão levemente, enquanto os cigarros aos poucos
eram apagados por cada pingo de chuva que parecia procurá-los.
Era uma risada livre, cúmplice, amiga. Pensei sobre a loucura de
dois homens adultos fumarem durante uma chuva assim, mas
quando os dois foram até a igreja no fim do estacionamento e se
sentaram lado a lado, a necessidade de sentido para essa atitude
se desfez.
Os dois riam, felizes, simplesmente por estarem ali. Amigos
ou parentes, não sei, mas eles pareciam muito mais leves do
que eu jamais pensaria em estar nos últimos meses. Inclusive,
há quantos anos eu não tomava um banho de chuva? Será que
eu lembro qual é a sensação? Bom, vendo aqueles dois, ela com
certeza parece valer a pena ser lembrada.
Foi algo simples, que não durou mais do que uma hora.
Sentados ali, conversando sobre... Não sei... A vida, alegrias
compartilhadas, traumas compartilhados, que possivelmente
foram levados embora com essa combinação completamente
improvável de cigarro e chuva, mas que, de repente, passou
a fazer sentido. Passou a ser uma memória feliz para os dois.

Passou a ser cura. E, pra mim,
mesmo vendo de longe, passou
a ser sinônimo de que, às vezes,
a calma que tanto buscamos ou
aquela ânsia por entender alguma
situação ou sentimento está num
lugar simples: um rosto molhado
pela chuva, ao lado de um amigo
e um cigarro, que, ao se apagar
com os pingos, leva embora tantas
outras coisas.
Quando me dei conta, eles
levantaram, estavam se dirigindo
ao posto de gasolina, eu estava
encarando o banco onde antes os
dois estavam. Um meio sorriso
tentou traduzir os sentimentos e
a inspiração que aqueles amigos
trouxeram, mesmo sem eu saber
seus nomes e mesmo sem eles
nunca saberem que, mesmo
longe, eu acendi um cigarro na
chuva com eles.

Fotógrafo e aprendiz de
escritor. Teve projeto
fotográfico publicado em
revista de Nova York e artes
rolando soltas pelo mundo.
Foto:Divulgação

LANÇAMENTO

Nova ficção
quebra as barreiras
da realidade

Romance de estreia da médica Juliana Lino transforma a
percepção do possível ao mesclar a rotina do ensino médico
com o realismo fantástico. Através de narrativa em primeira
pessoa, a história nos convida a conhecer o mundo sob o
olhar de Sophia, a protagonista dotada de uma visão única
da realidade: ela consegue enxergar as cores das pessoas.
Característica essa que evidência verdades invisíveis a
outros olhos, mas que a assombram desde a infância. Shopia
se aventura no universo médico, pretendendo encontrar
respostas que justifiquem a sua maneira de ver o mundo.
Mesclando o fantástico com a sua vivência real na formação
médica, a autora convida o leitor a conhecer os bastidores da
faculdade e da residência médica. O ambiente hospitalar serve
como pano de fundo para o amadurecimento de Shopia e leva
a refletir sobre a verdadeira índole que pode ser despertada
quando se tem algum poder em mãos. Seja uma visão singular
da realidade ou a capacidade de salvar vidas.
Transitando entre cenas reais e fantásticas, há sempre uma
pergunta que não abandona a mente do leitor: e se isso fosse
verdade?
E esse é apenas o primeiro volume de uma trilogia.

Foto:Divulgação

Médica Hematologista
formada pela PUC Campinas, tem na literatura
um refúgio através das
histórias. Suas criações
carregam um toque de
fantástico, suspense e
mistério, ao mesmo tempo
que provocam o leitor a
refletir sobre questões
da experiência humana.
Muitas das quais vivência
em sua profissão e carrega
na bagagem da sua
individualidade, gostando de
explorá-las nas narrativas.

Sobre a obra:
“As cores de Sophia - Volume I: Cores de vida e de morte”
Editora: Página Nova; 1ª edição (21 abril 2021)
Idioma: Português
Capa comum: 386 páginas
ISBN-10: 6599424309
ISBN-13: 978-6599424304

Contato:
Blog: www.viajandonasideias.com
Instagram: @juliana._lino
E-mail: julianalino.viajando@gmail.com

LITERATURA EM DEBATE

Publicação oriunda da 16ª Jornada Nacional de
Literatura de Passo Fundo, realizada em 2017, o
livro reproduz as falas dos convidados, ocorridas
durante o Seminário “Literatura Gaúcha: cena
contemporânea”, promovido pelo Instituto Estadual
do Livro. A coletânea de artigos foi organizada por
Miguel Rettenmaier e Fabiane Verardi e traz textos
de autores e pensadores que participaram do
evento e são nomes relevantes com domínio sobre
os temas expostos.
Mídias Digitais, Poesia, Literatura Infantil e Juvenil
e Jornalismo Literário são temas dos 15 artigos que
compõem o livro.
O livro em PDF está disponível no site da Editora da
Universidade de Passo Fundo. É é só acessar o link
e baixar.
http://editora.upf.br/images/ebook/literatura_gaucha.pdf

MICROLITERATURA

MICROLITERATURA
ESCREVENDO O MÁXIMO COM O MÍNIMO

Foto: jamarattigan.com

A Literatura Minimalista ou Microliteratura é uma novidade
de dois mil e seiscentos anos de existência... A ideia de contar
histórias em textos brevíssimos já aparecia nas famosas fábulas de
Esopo, em alguns dos contos das Mil e Uma Noites e mesmo em
alguns excertos da Bíblia podem ser vistos como narrativas curtas
muito próximas ao fenômeno que, a partir da metade do século
XX, ganhou força renovada com autores como o guatemalteco
Augusto Monterosso – autor, aliás, do mais famoso microconto,
“O dinossauro” texto com menos de cinquenta palavras. Mas o que
surgiu como um desafio autoimposto pelos escritores, interessados
em testar sua capacidade de contar uma história com o mínimo
possível de palavras, ganhou um renovado interesse e visibilidade
nos dias atuais com o avanço da tecnologia de comunicação e o
advento das redes sociais. A velocidade do nosso tempo parece
pedir justamente a brevidade e celeridade da Microliteratura.
Mas, o que é considerado um microtexto, afinal? De acordo com
o escritor e idealizador do projeto Literatura Mínima, Robertson
Frizero, em um primeiro olhar, sua mais visível característica é o
tamanho reduzido, porém não é marcada apenas pela brevidade.
“No caso da prosa, em especial, é essencial que o texto apresente
narratividade, ou seja, consiga contar uma história. Para tal, é
imprescindível que o microconto ou o miniconto tragam um
forte subtexto, uma história oculta por trás da história aparente.
O microtexto precisa ir além da frase de efeito e sugerir uma
reflexão mais profunda a partir do que é exposto pelo texto
escrito – do contrário, acaba-se recaindo no slogan publicitário,
na piada breve, na frase espirituosa, mas sem oferecer ao leitor
alimento para a alma.” Ainda, de acordo com o autor, as próprias
denominações de miniconto, microconto e nanoconto – que ainda
não tem um padrão estabelecido quanto ao número de palavras e
caracteres – carregam em si o termo “conto”, o que encaminha para
a necessidade de que haja ali um enredo.
Para Frizero, a Microliteratura é um excelente exercício para
os escritores. Ao praticá-la, ganha-se em capacidade de síntese e
lapidação textual, eliminando excessos e buscando construções
frasais e escolhas vocabulares que permitam dizer mais com menos

recursos. E existe, sim, espaço para essa
Literatura Minimalista no mercado
editorial, frisa o escritor e professor
de escrita criativa. De acordo com ele,
vários autores têm publicados livros de
microcontos e de formas poéticas breves,
como os haicais e limeriques – que
também são Microliteratura – e as redes
sociais são muito receptivas ao formato:
os leitores estão muito abertos a receber
essas pequenas “pílulas” de literatura em
meio à correria do cotidiano. Pensando
no alcance que as redes sociais têm na
sociedade atual, os autores de Literatura
Minimalista acabam prestando um ótimo
serviço de divulgação da Literatura.
“Um bom exemplo disso é o
projeto Literatura Mínima, que tenho o
privilégio de coordenar. Baseado na rede
social Instagram [@literaturaminima],
ele surgiu da necessidade de manter
meus ex-alunos produzindo textos – e
a Microliteratura mostrou-se muito
apropriada para esse propósito, já que
exige menos tempo para a produção de
textos e oferece um formato bastante
favorável à divulgação e construção
coletiva de conhecimento. Os textos são
produzidos a partir de desafios lançados
ao grupo e publicados, primeiramente,
para os próprios colegas, que opinam
e sugerem alterações. Depois, o texto
é publicado na rede social, para
apresentação aos leitores em geral. Com
menos de quatro meses de existência, o
perfil já tem cerca de quinhentos textos

MICROLITERATURA
publicados e quatrocentos seguidores – um feito
para um perfil que publica apenas textos literários
e não tem divulgação impulsionada, nem pretende
ter algum caráter comercial. São autores criativos
criando textos geniais e acolhidos por leitores que
compartilham a mesma paixão pela Microliteratura”.

Foto:Divulgação

Abaixo alguns textos dos alunos do projeto
Literatura Mínima, idealizado pelo escritor,
tradutor e professor de criação literária,
Robertson Frizero.
SORTE
— Pode me ajudar? Ganhei na loteria, sou estrangeira e não tenho documentos para receber...
Achando-se felizardo, sacou as suas economias: queria compensar a turista ingênua. Depois, foi
resgatar o prêmio.
[ Tais Oya ]
CEMITÉRIO
— Mamãe, estátuas caminham?
[ Robertson Frizero ]
MIADOS
Olhares curiosos na caixa abandonada.
Não era um gatinho.
[ Creusa Alves ]
ESCRITORA
Tão medíocre, tão medíocre, que não conseguiu escrever um microconto sobre mediocridade.
[ Brígida de Poli ]
GÊMEOS
Acordo feliz; hoje faço aniversário: oito anos. Olho para cama do meu irmão e confirmo: ele não se
mexe, foram trinta comprimidos da mamãe. Enfim, este dia só para mim.
[ Leonardo Souza Lima]
GARRAFA
Papai gostava de beber depois do jantar. A garrafa voltava ao fundo do armário. Sorrateira, eu
entornava um trago, enchia-a com água. Se não errasse a dose, jamais seria descoberta.
[ Renata Lima ]
RASGAR
Casimiro rasgaria duas almas dali a momentos. E da pior maneira, sem um aviso, no mesmo
rompante de uma traição, faria um rasgo que não cicatrizaria. Sentara-se à mesa com o pai e os
irmãos, a meio do banco, ordeiramente dispostos pela idade; esperava a refeição que a mãe traria
para dividir entre todos. Ao vê-la pousar a travessa, na inocência de uma infância que ainda não lhe
ensinara o poder das palavras, proferiu-as afiadas:
- Hoje foi a minha comunhão, posso comer uma sardinha inteira?
As retinas dos pais refletiram uma dor imensa, de almas rasgadas a meio.
[ Lourenço Moura ]
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Pelos olhos
dela

Ana Braz *
Igrejinha/RS

Foto: jamarattigan.com

Amanheceu. Não conseguia abrir os olhos. Não, não era
preguiça, estava morta e sabia disso.
Apesar daquele estado, percebia o que acontecia ao redor.
Amanheceu. Ela viu, ou melhor, sentiu. Ainda tinha um gosto
na boca. Vinho. Safra boa. Garrafa cara demais para ela.
Não estava nervosa. Tinha uma calma estranha que lhe
perpassava corpo e mente. – Cara, se eu tô morta, por que raios
eu tô sentindo essas coisas?
Pensava que a morte era um toque no interruptor, uma
puxada de tomada, esse tipo de coisa: acabou a energia, acabaram
as funções.
Mas não era isso o que estava acontecendo.
Sentiu um movimento ao lado do seu corpo, tentou mexer
a cabeça, não conseguiu. Os olhos, também não. Estavam
fechados ainda.
Pegaram-na pelas pernas e braços, ergueram seu corpo
do chão em um puxão. A cabeça caiu, rolando pelo carpete
desgastado. Os olhos se abriram.
Quando conseguiu ver, a cena não parecia real. A garrafa
de vinho cara demais não combinava com o carpete velho e a
colcha démodé que caia da cama.
- Nossa, onde fui parar? – não lembrava muita coisa.
Recordou do encontro com o homem charmoso e grisalho que
tinha conhecido na cafeteria há um mês.
- E ele? – pensou na noite, que tinha sido ótima, apesar
do lugarzinho mequetrefe que tinha sido levada. Conseguiu
ter uma visão geral das coisas, quando uma das pessoas, que
levantou seu corpo, voltou e pegou sua cabeça.
- Essa foi de um golpe só. Olha, tá limpo o corte.
- É a minha cabeça, seu idiota! Meu corte! – Em seu
pensamento, ela gritava. – ME LARGA!
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A cabeça, colocada em cima de uma penteadeira, pode ver tudo.
Os olhos continuavam abertos. Era muito sangue. – Isso é tudo
meu? Não acredito, devem ter matado o carinha também. - mas
não via mais nenhum corpo e nem lembrava o nome do homem
com quem estava.
Várias pessoas entraram no quarto. Todas elas, assim como as
que já estavam lá, usavam macacão branco, máscaras, luvas, toucas,
óculos de proteção, parecia uma cena de crime.
– Espera aí... Isso é uma cena de crime, EU fui morta. Quem me
matou? Por quê?
Um dos homens tirou a touca e os óculos, olhou para a cabeça
em cima da penteadeira, para o corpo em cima da cama.
- Ei, eu tô nua, alguém me cobre.
- Você, cobre o corpo dessa mulher, já chega o que ela passou,
vamos mostrar um pouco de respeito.
Ficou aliviada, alguém com um pouco de modos. – Mas eu
conheço essa voz.
O homem charmoso e grisalho chegou perto da cabeça, olhou
ao redor e disse no ouvido dela: - Você foi muito boa, gostosa
mesmo. Agora, descansa. Obrigado.
- Delegado, o senhor viu o corte? Igual aos outros. Essa já é a
terceira nesses dois meses, o cara tá piorando.
- Pois é. Acho que temos um maníaco, não é mesmo?! Terminem
o trabalho de perícia e recolham tudo. Essa coitada deve ter uma
família preocupada com o sumiço dela.
Ela ouviu tudo aquilo, mas já não via, ele tinha fechado os olhos
dela.

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

Guilherme Balarin *
Pindamonhangaba/SP

Foto: jamarattigan.com

Alguém tossiu num canto do salão. Esther abriu os olhos e o
desdém saiu de soslaio. Era uma heresia quebrar o silêncio antes
do concerto daquele jeito, com uma tosse. Forçada, ainda. Esther
pousou as mãos sobre as teclas do piano. Respirou fundo. Fechou
os olhos. A música veio. E sua mente vagou para longe.
Bem longe dali, Esther assistia a ela mesma mais nova. Ainda
criança, ainda pura. Ainda que sofrendo os horrores da guerra
como qualquer adulto. Seus pais sendo levados para longe,
além daqueles portões de arames farpados. Soldados raspavam
grosseiramente os belos cabelos dourados de sua mãe; empurravam
contra o peito de seu pai roupas amassadas, certamente usadas por
outras pessoas que entraram ali e não saíram jamais.
Longe. Lá longe, depois do oceano da memória, Esther deixava
as lágrimas escorrerem. Salgadas ainda, revoltadas ainda. Ainda
que estivesse vendo o fim daquela guerra. Daquela luta. Muitas
outras viriam. O mundo mudava radicalmente. Ela deveria ser
resiliente. Radicalmente. De sua família, conseguiu reaver alguma
herança. Assim veio o piano de seu avô. Logo, veio a música.
Veia forte, competente, insistente da família. E a música carregou
Esther consigo.
Seus olhos abriram-se e sua mente voltou ao presente. Seus
dedos compridos acabavam de metralhar o teclado do piano. Com
gentileza, com firmeza. Com cada fragmento de memória que
surgia. Então, após a última nota – um longo si bemol – o silêncio
invadiu o salão novamente. Uma a uma, as palmas começaram
e inundaram tudo de orgulho. Esther virou-se para as pessoas,
fechou os olhos novamente e curvou-se, agradecendo.

* Formou-se em publicidade
e propaganda, é empresário,
fotógrafo amador,
membro da Academia
Pindamonhangabense
de Letras. Tem o perfil @
segunda_literatura no
Instagram.
Foto: Arquivo
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Marca de
anel

Renata Correia de Lima *
Santo André / SP.
Foto: jamarattigan.com
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Imerso em devaneios, sentado em sua mesa de trabalho, o
atendente da redação do jornal da cidade surpreendeu-se com a
mulher que pigarreara à sua frente.
– Pretendo anunciar no caderno de classificados – disse ela,
convicta. – Escreva: “procura-se aliança de casamento, paga-se
recompensa”. Onde a perdi? Em frente ao cemitério. Qual? Da
Saudade, perto do centro. Será publicado somente no domingo?
Quanto custa para publicar todos os dias?
Por um valor indecente, ela fez com que o anúncio da aliança
perdida constasse todos os dias no jornal da cidade. Passou a
visitar a redação diariamente, ansiosa por um desfecho. “Nenhuma
resposta ao anúncio” era a sentença que ouvia repetidamente do
atendente, cada vez menos simpático. Sem jeito, ela passou a ligar.
Semanas depois, o atendente soltou a língua:
– Minha senhora, conte a verdade para seu marido! Certamente
ele entenderá e lhe dará outra aliança! – Houve um silêncio do
outro lado – Enfim, asseguro para a senhora que ligarei caso
alguém responda ao anúncio.
A esperança de reaver o simbólico anel minguou dia a dia.
Certa manhã, se deu conta que há tempos evitava o espelho, então
o olhou com curiosidade: os cabelos grisalhos – antes tingidos, a
apática pele do rosto ressecada, os lábios cinzentos, que há muito
não viam batom. Recolheu os dois pratos, talheres e copos da mesa
do almoço. Num ímpeto, pegou a bolsa e saiu de casa. “Cemitério
da Saudade”, disse ao taxista.
Passou ali à tarde. O sol fraco de outono já descia; encerrou a
limpeza do jazigo e a poda dos jarros de girassóis. Antes de partir,
ajoelhou-se defronte à lápide de mármore; baixou os olhos para o
contorno esbranquiçado em seu dedo anelar e suspirou emocionada.
Deu adeus ao seu marido e levantou-se em direção à saída.

* É servidora
pública e professora
de artes. Publicou a
coletânea “Sete Flores
Num Ramalhete”,
participou de antologias
e revistas literárias e
tem se dedicado à sua
primeira novela literária.
Foto: Divulgação
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Mariane dá
um jeito na
tristeza

CRISTIANO ROSA *
Igrejinha/RS
Foto: jamarattigan.com

Foto: jamarattigan.com

A menina de nove anos estava muito triste. Sua boneca
havia quebrado e a mãe não queria lhe comprar outra. Era a sua
favorita! Sentiu-se rejeitada, tão sozinha. Decidiu pegar uma
corda escondida na garagem e amarrar a uma árvore, lá do jardim.
Ninguém podia vê-la. Queria se jogar. Mas chamou o amigo e
vizinho Felipe naquela tarde e pediu ajuda. Amarraram a corda
lá no galho alto e forte. Depois, ele a empurrou, de uma vez só, e
ficou olhando, atento... Mariane adorava andar de balanço.
* Professor licenciado
em Letras (FEEVALE)
e Pedagogia (UINTER),
Mestre e doutorando em
Educação (UFRGS). Possui
poemas e contos publicados
em 16 coletâneas. Acredita
na potência da literatura
como arte que empodera os
sujeitos.
Foto: Divulgação
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Dia de Larissa
Jaime de Andruart *
Porto Alegre/RS

Quando acordou, às 07h52, oito minutos antes de seu
despertador, Larissa pensou animada: Hoje vou fazer tudo o que
preciso fazer.
Esticou os braços num longo bocejo, foi lavar o rosto, trocou-se
e preparou o café, ligando a TV para a dose de tragédias diárias.
Inconformada com a situação do país, desligou o aparelho e
foi verificar as redes sociais. Gatos rindo, pandemia, gatos rindo,
colapso econômico, gatos rindo, gripezinha. Tão compenetrada no
feed e engajada em mostrar a estranhos e bots o quão certa estava
sobre os problemas do mundo, mal percebeu que já eram quase
11h14 da manhã. Guardou o saco de pães, a manteiga, o restante de
café numa térmica, limpou a torradeira e foi direto lavar as louças
da manhã e da última noite. Engatou logo a cozinhar o almoço
enquanto ouvia uma playlist inspiradora no Spotify.
Almoçou rapidamente, mas como viu que já eram 14h31,
deixou as louças, não muitas, para resolver à noite.
Abriu o notebook e estava checando os e-mails quando ouviu
os cães lá fora.
Putz, esqueci de dar comida pra eles.
Depois de alimentar os animais e limpar os cocôs deles no
pátio, sob aquele sol de rachar, resolveu tomar uma ducha rápida
para refrescar. Saiu do chuveiro às 15h03, pegou uma caneca na
cozinha e encheu com o conteúdo da térmica.
Sentou-se à frente do notebook, cuja bateria acabara. Plugou
o carregador, ligou-o à tomada, esperou por algumas atualizações
urgentes do sistema e finalmente chegou à sua área de trabalho.
15h09.
Começou a escrever, mas redigia a mesma frase repetidas vezes,
apenas para descartar tudo e voltar à tela em branco.
16h26.
Nada mal, pensou, para uma crônica. Tinha conseguido juntar
pensamentos aleatórios às imagens de algum sonho de noites atrás
em dois parágrafos belamente trabalhados, o primeiro com duas
linhas; o segundo com seis.
Cometeu o erro, porém, de trazer a conclusão do texto muito
cedo. Teria que encher linguiça. Foi para a cozinha passar mais
café, enquanto pensava em como resolver o problema. Verificou
o smartphone apenas para descobrir que uma estranha havia
respondido a um de seus comentários com um texto quilométrico.
Pegou café e redigiu uma resposta tão bem trabalhada que

Foto: jamarattigan.com

faria qualquer filósofo ficar boquiaberto.
Confirmou o envio do comentário e recebeu
a notificação de erro: publicação inexistente.
E lá se foi seu comentário que certamente
poderia preencher umas três ou quatro páginas.
Tornou à mesa de trabalho. 18h59.
Os dois parágrafos de sua crônica
estavam lá, naquele beco sem saída.
Larissa os apagou e começou tudo de novo.
Quando despertou o alarme das 20h, tinha
novamente dois parágrafos.
Foi fazer seus exercícios físicos diários,
tomar um banho longo e relaxante, preparar
uma bela janta e assistir a alguns episódios
daquela série de comédia recém-lançada.
Às 23h56, decidiu ir dormir, deixando o
problema da louça e também a sua crônica,
para o outro dia.
Afinal, era jovem e ainda tinha tanto
tempo...

Foto: Divulgação

Autor, tradutor
e provedor de
serviços textuais.
Foi publicado em
revistas e coletâneas,
e também de forma
independente.
linktr.ee/
jaimedeandruart
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NOVA YORK

CRISTIANE DIAS *
Crisciúma/SC

Foto: jamarattigan.com

Nova York é um lugar calmo, todos se conhecem e o ônibus
para na porta.
– Deja, eu quero morar em Nova York.
O marido mastiga o pão.
– A gente já mora.
– Na Nova York de verdade...
– Tenho medo de avião.
– Mas avião é seguro.
– Não sei falar inglês.
– A gente aprende.
– Tô velho demais.
– Tá nada. Lembra da tia Zulma? Foi sem saber uma palavra...
– Teus primos já moravam lá.
Ele bebeu um gole de café preto e ela tomou coragem.
– Conversei com a tia Zulma ontem.
– E?
– Ela disse que tem emprego e lugar garantido pra morar.
– Se você queria tanto ir para os Estados Unidos, por que se
casou?
Dejair abandonou a mesa e Ivonete ficou procurando a
resposta.
Primeiro, tudo era verde. Depois, chegaram as máquinas,
os engenheiros, os fiscais da prefeitura e o dono da imobiliária
que colocou plaquinhas de “vende-se” nos lotes. “É bom para
investimento”, disse. “O pessoal manda o money lá dos Estados
Unidos”. O lote de Dejair e Ivonete foi comprado com o FGTS

dele e a casa de madeira com a
caderneta de poupança dela.
Dois anos depois, Nova York
cresceu: algumas casas foram
construídas, algumas ruas foram
abertas e o ônibus passa em todos
os bairros antes de chegar à porta
de Ivonete. Poderia ter até mais
casas, só não tem porque as pessoas
continuam mandando money
para comprar outros lotes para
investimento. Os primos de Ivonete
têm três, tia Zulma, dois. E todo
Natal eles postam no Facebook
fotos de pinheiros de verdade com
neve de verdade.
Todo mundo diz que fazer
faxina nos Estados Unidos dá mais
dinheiro que fazer faxina no Brasil.
O sonho de Ivonete é ter um carro e
tia Zulma disse que lá as faxineiras
têm carro. Dejair prefere ter moto,
que é mais econômica, diz ele. A
moto faz 20 quilômetros por litro
e, toda quarta-feira, ele tem futebol
com os amigos e, na última sextafeira, churrasco na firma. Quando
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não tem futebol com os amigos ou churrasco da firma, Dejair gosta
de ficar em casa. Então, no dia de futebol e churrasco, Ivonete
aproveita para fazer faxina na própria casa.
Tia Zulma convidou Ivonete para ir morar nos Estados Unidos
faz muito tempo, quando ainda era solteira. Para tirar o visto e
pagar a passagem, abriu uma caderneta de poupança na Caixa
Econômica Federal, que acabou sendo usada para quitar a casa.
Tia Zulma continua convidando Ivonete, mas só ela, porque não
vai com a cara do marido. Diz que a sobrinha é muito bonita e
que nos States ela pode trabalhar como garçonete e ganhar gorjetas
boas já que é tão simpática. No espelho do banheiro, Ivonete força
um sorriso para ver os dentes amarelados. Acha difícil alguém dar
gorjeta para um sorriso daqueles.
O dinheiro acabou antes do final do mês. Nos Estados Unidos
o dinheiro nunca acaba, tia Zulma disse. Esta semana, ameaçaram
cortar a água que Dejair ficou de pagar, porque ela já tinha pago
todas as outras contas. Ele disse que ia dar um jeito. Ela disse que
acreditava nele igual acreditava em Papai Noel. Brigaram. Não
passam uma semana sem brigar: se paga a água, falta para a luz;
se compra gás, falta para a gasolina. Se falta gasolina, Dejair falta
ao futebol. Sempre falta alguma coisa naquela casa e ela desconfia
que é ambição. Ivonete é ambiciosa e sempre diz que é ambição
saudável, aquela que faz a pessoa querer comprar lotes, um carro
e viajar de avião. Toda vez que ela tenta falar com Dejair sobre
ambição, lotes, money, States, eles brigam.
Mas este ano, será diferente. Na Nova York de Dejair as pessoas
vão enfeitar as árvores com bolas de plástico vermelhas e douradas,
pisca-pisca e pedaços de algodão imitando neve. Já, na Nova York
de Ivonete, terá neve de verdade, luzes, ela, tia Zulma e os primos
cantando jingle bells.

Foto: Divulgação

* Professora e escritora. É
autora de “Ouro Negro”
(2015), “As matrioskas”
(2020), “As Janelas e outros
contos” (2020) e “Miss
Plus Size” (2020).
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A decisão

Juliana Lino *
Campinas/SP

Foto: jamarattigan.com

O tempo estava se esgotando. A procrastinação não tinha
mais espaço. Ela precisava se decidir. Qualquer um dos caminhos
que escolhesse seria tempestuoso e acompanhado de renúncias
importantes. Era um animal encurralo em um beco escuro e
úmido, onde ninguém poderia ouvir seus pedidos de ajuda.
O café era seu melhor amigo. Forte, quente e amargo.
Clareava a mente e diminuía a cefaleia que esmagava seus
pensamentos. A chuva batia na vitrine da cafeteria enquanto a
espuma da bebida quente girava no sentido horário. Quando ela
aquietasse, a decisão já precisava estar tomada.
A dose de arsênico descansava no bolso do casaco. Paciente.
Resiliente. Apenas aguardando o seu momento de entrar em cena.
O casamento fora arranjado. A ascensão social da família era
mais urgente do que sua felicidade egoísta. Ela era um degrau a
ser pisado para que todos avançassem para o próximo patamar
da elite parisiense. Era apenas um peão a ser sacrificado antes do
xeque – mate.
Só conheceu o marido no momento da cerimônia. Alto,
robusto, com o nariz avantajado, mas não era de todo ruim. Talvez
ela pudesse se acostumar. Se ambos tentassem a convivência
poderia ser suportável. Esperança essa destruída já na noite de
núpcias, quando a violência infligida no seu aflorar de mulher, a
deixou sangrando por sete dias.
Sabia que deveria agradá-lo e se esforçava. O jantar era do
seu gosto e no horário exato, todas as noites. A casa, sempre
impecável. Mas se esquecesse de colocar as pantufas ao lado de
sua poltrona de descanso, teria o nariz quebrado pela quarta vez.
Aos poucos foi se conformando com o seu novo status social:
esposa de um marquês influente. Um objeto de luxo que deveria
servir ao seu senhor e ser um depósito de esperma. E tudo piorou
depois que ele passou a desejar um herdeiro: ela não conseguia

engravidar. E todo mês, uma surra
destruía seu corpo e seu espírito
quando a menstruação chegava.
Foi uma das enfermeiras do
hospital que trouxe a solução. Era
a terceira visita naquele mês ao
pronto atendimento. Afinal, ela
era uma mulher muito distraída,
e vivia desequilibrando-se e
machucando-se por distração.
Mas, aquela senhora, com olhar
experiente por detrás dos óculos,
colocou o frasco em seu bolso
enquanto terminava o curativo em
seu braço direito.
- Tem quantidade suficiente
para um homem grande. Misture
na sua sopa, ou no seu vinho. Ele
não vai perceber.
Desde então, aquele frasco
virou parte de seu corpo. Não
desgruda dele. Já teve várias
oportunidades de despejá-lo,
mas seu medo não permitiu. Ela
poderia aguentar mais um pouco.
Talvez houvesse outra saída. Se
alguém desconfiasse, ela e toda sua
família iriam para o cadafalso.
Mas agora, o tempo para
decidir estava acabando. A barriga
logo apareceria. E ela não podia
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nem pensar nas promessas hediondas que o marido fez se ela não
lhe desse um menino. Isso precisava acabar hoje.
A espuma do café diminui a velocidade, até parar. Esse era o
momento. Teria que decidir e não voltar atrás.
Com as mãos tremulas, retirou o frasco transparente do
bolso. O apertava com tanta força, que quase quebrou o vidro.
Despejou seu conteúdo no café e o misturou novamente,
apressada, antes que o marido monstruoso voltasse para a mesa.
Agora não poderia voltar atrás. Gastou sua única arma.
Segurou a xicara com as duas mãos e sentiu seu aroma de
liberdade. Sorrindo saboreou sem pressa, aliviada.
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* Médica Hematologista,
formada pela PUCCampinas. Autora do blog
www.viajandonasideias.
Seu primeiro romance,
“Cores de vida e de
morte”, é o primeiro
volume da trilogia “As
cores de Sophia”, lançado
recentemente.
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BOLO DE
CASAMENTO

Maria Lucimar Vieira Bezerra *
Fortaleza/CE

Foto: jamarattigan.com

Especialista em bolos de casamentos, vivia em constantes
atualizações. Fazia curso e mais cursos sobre tendências, materiais
e estilos. Era feliz, porque já realizara os sonhos de muitos casais.
Mas aquele casamento era diferente, iria casar a sua filha mais nova
e tudo estava sendo preparado com muita sutileza e capricho.
O pai da noiva quis que o bolo fosse sua surpresa para os noivos.
Então, decidiu, estilo, textura, sabor e formato. Planejou fazer um
bolo exótico de dois andares, massa de baunilha com ganache de
chocolate ao leite e frutas vermelhas. Na parte debaixo havia uma
placa: “All you need is Love and cake”. A composição da mesa
estava perfeita, com docinhos variados e flores, seria uma festa
apaixonante. Tudo pronto, detalhe por detalhe. Ele estava muito
emocionado naquele dia, era o casamento da sua filha, nada podia
ser mais importante.
Estava chegando a hora; ele foi mais uma vez conferir o bolo
antes do casamento. “Quantos bolos já preparei, quantas sonhos de
casais realizados. E, nunca tive meu próprio bolo de casamento.”.
Lembrou da vida difícil que tivera... foi difícil segurar a emoção,
parecia que tudo era motivo para chorar.
− Dia de casamento é assim mesmo. – Enxugou as lágrimas e
se afastou.
A cerimônia ecumênica foi realizada no próprio buffet. Festa
linda, as famílias de ambos os noivos compareceram em peso. Cada
etapa do casamento levava os convidados as lágrimas. Os noivos
também estavam a flor da pele. Tudo parecia normal. Chegou o
momento dos noivos lerem seus textos. A noiva disse, em certo
trecho, que sempre foi uma mulher independente, mas queria ser

dependente daquele amor para
sempre. O texto do noivo foi um
pouco confuso, não ficou claro a
quem ele amava.
O casamento seguiu. A noiva,
trêmula e com lágrimas nos
olhos, esperava ansiosa o “sim”
do seu noivo. O celebrante fez a
pergunta clássica para o noivo;
ele permaneceu em silêncio.
Depois de alguns segundos, ele
lentamente levantou a cabeça
e olhou para as pessoas que o
acompanhavam no altar. Ali,
estavam seus pais e os da noiva,
os padrinhos e o sacerdote.
Parecia querer dizer alguma
coisa. Mas permaneceu em
silêncio por mais um pouco,
olhou novamente, seus olhos
alcançaram os da pessoa que
realmente amava – seu “amor
impossível”, como costumava
dizer em segredo.
Voltou seu olhar para o
celebrante. O sacerdote recitou
sem medo.
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− Paulo, aceita Marianne como sua legítima esposa para amar e
respeitar, na alegria na tristeza, na saúde e na doença?
A resposta ainda não veio.
− Paulo, vou perguntar mais uma vez, − disse o celebrante.
− Não! Não é necessário. – Afirmou com o rosto banhado em
lágrimas e voz embargada. – Não posso me casar enquanto amo
outra pessoa.
Um silêncio eloquente ressoou no recinto. Todos
aguardavam uma explicação. Alguns sussurraram que aquilo era
uma palhaçada. Todos se entreolharam.
Paulo, envergonhado e sem saída, tomou uma difícil
decisão. Ainda chorando, rosto borrado e amarrotado, pediu
desculpas à ex-noiva, a família e aos convidados. E, na presença de
todos, declarou seu amor a quem, com tanto carinho, fizera a obra
de arte: o Bolo do Casamento.

* Professora de Língua
Estrangeira da rede pública, escritora
iniciante, lançando seu primeiro romance
de memórias. “Histórias que Vivemos
para Contar” e participação na Antologia
Raízes, com o Conto: “A Botija do
Coronel” .
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NA PONTA
DOS DEDOS
Krishna Grandi *
Taquara/RS

Ele era do tipo que tinha as mãos curiosas. Desses que, quando
abraça, procura na ponta dos dedos o calor da pele. Nada era capaz
de satisfazer àquelas mãos, exceto o pudor. Pela timidez dele, locais
públicos eram um martírio. Suas mãos suavam como se chorasse
pela saudade do toque que faltava. Numa dessas me despi, mas não
completamente. Eu queria acrescentar
textura ao meu corpo. Somente para ter aquelas mãos vívidas
a me explorar. Almejava a pressão dos dedos apertando a carne.
Precisei dar àquelas mãos uma recompensa a altura do meu desejo.
Vesti a renda ébano como a noite que chegou. Deitei na cama
tão séria que quase o assustei. Estava concentrada em agradar
àquelas mãos que quase esqueci de mim. Só que ele lembrou. Tão
só fiquei imersa nos meus planos e senti o toque me despertar.
A voz grossa ao pé do ouvido anunciou as carícias. E rendida
aos carinhos iniciei minhas fantasias. Os dedos que contornaram
a orelha vinham descendo até o pescoço.
Dali partiam em um destino ambicioso, com suspiros e gana
pelo caminho.
Até que por fim pararam. E meu coração acelerou. Nossos
olhos fixados um noutro. O silêncio ouro que acentua a permissão.
Os lábios separados pela submissão.
As mãos ávidas apertaram o que podiam e o que queriam.
Demorou até meu corpo corresponder ao ritmo que eu já havia
me entregado nos meus pensamentos. Quando me virou de costas,
a umidade já se fazia presente no lençol. Mas ele queria mais. Bem
como eu queria mais daquele toque, daqueles dedos tão lascivos
que faziam meu corpo tremer.
Numa dessas massagens externas, estremeci. Na ponta dos
dedos gozei.
Ele tão rápido se encaixou quando empinei minha bunda,
porque agora eu queria o dele. Friccionou e esfregou seu íntimo
no meu. Gozou tanto quanto seu prazer permitiu, a renda ganhara
uma nova textura alva. O suor pingou nas costas quando, com a
voz grossa, ao pé do ouvindo, renunciou o desejo.

Foto: jamarattigan.com

* É publicitária em
formação, atriz e escritora. Ganhou prêmios
literários, participou
de Coletânea e escreve
coluna mensal pro Site
Panorama.
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HISTÓRIAS DE QUEM
Os contos de História de Quem
partem de fatos banais para, de
súbito, chegarem ao nonsense,
mergulhando o leitor num universo
paralelo do qual não consegue sair.
Um gato que revela a personalidade
das pessoas ao tirar seus óculos
escuros em espetáculo circense; o
leitor que se vê conversando com o
personagem cujo pai foi devorado
por livros; um escritor que escreve
com seu próprio sangue para
revelar o segredo da eternidade; um
jornalista que mergulha no universo
alucinógeno de Raul Seixas; um
estranho interrogatório feito com um
presidiário que questiona o poder das
narrativas na sociedade atual.
Literatura fantástica ou a realidade se
mostrando por meio do absurdo?
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Link de venda do livro:
www.quemlêvê.com
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Cesar Augusto de Carvalho é Sociólogo e historiador de formação,
dedicou toda sua vida profissional ao magistério universitário e à
pesquisa acadêmica, escrevendo livros, ensaios e artigos científicos.
Nas horas vagas, escrevia histórias e poemas. Ao aposentar-se, passou
a dedicar todo seu tempo ao que ama de paixão, escrever!
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MISS PLUS SIZE
Samanta tem 23 anos, trabalha em um
escritório de cobranças e está acima do peso.
Ela não tem muitas ambições a não ser alcançar
mensalmente a meta estipulada pela empresa e
escolher o recheio da torta que ganha ao bater
a meta. As coisas começam a mudar quando
Samanta é demitida e descobre que seu exnamorado está vivendo uma vida bem mais
animada que a dela, além de estar em ótima
forma.
Decidida a dar um novo rumo a sua vida,
Samanta se inscreve no Miss Plus Size de olho
no prêmio. Para pagar as despesas do concurso
ela acaba conseguindo emprego em um salão
de beleza. Lá começa a trabalhar com pessoas
interessantes como Rosa, a proprietária; Luana,
a manicure esotérica; Bruna, a maquiadora
trans e Max, o aspirante a fotógrafo.
Miss Plus Size foi publicado na Amazon em
2020 para participar do 4º Prêmio Kindle de
Literatura. Mesmo não tendo levado o prêmio,
ele conquistou comentários legais dos leitores
que se identificaram com a história, o que levou
a autora a disponibilizar a obra gratuitamente
no Wattpad.
Foto: Divulgação

Disponível na Amazon:
https://amzn.to/3jTigZj
Disponível no Wattpad:
https://w.tt/3tJdKBL
Foto: Divulgação

Cristiane Dias, a autora, é uma catarinense de 43 anos e que já
passou por situações muito semelhantes à da protagonista do livro,
como, por exemplo, ter uma crise de ansiedade ao tentar comprar
um vestido. Miss Plus Size traz um pouco das angústias vividas pela
própria autora, além de se basear em relatos de pessoas conhecidas.
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Salve a princesa
William Metalsmith, filho de um
tradicional ferreiro, vive num mundo
controlado pela terrível organização
conhecida como Santa Igreja.
Espetáculos de terror são
transmitidos ao vivo diariamente pelo
ultravisor: bruxas, homossexuais,
hereges, todos queimados. Isso tudo
passaria longe de sua família, não fosse
por William ser homossexual e a Santa
Igreja ainda não saber disso. Seu pai
decide que a única maneira de livrá-lo
das garras da instituição é enviando-o
à Universidade Real, onde não há
distinção para entrada senão a linhagem
nobre.
Sendo o velho Milton apenas
um plebeu, porém, a tarefa é quase
impossível... No entanto, William
tem uma ideia ousada para resolver
a situação e tudo o que precisa é se
inscrever no perigoso reality show
SALVE A PRINCESA.
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Link para o livro:
https://www.amazon.com.br/dp/
B097S41FBP
Site do autor:
https://jaimedeandruart.carrd.co/

Autor, tradutor e provedor de serviços textuais. Escreve em todos os
gêneros fantásticos, passando por fantasia, scifi e terror, tendo contos
publicados em diversas revistas e coletâneas, além dos publicados de
forma independente. Todas as suas obras publicadas, inclusive nesta
revista, podem ser acessadas no site do autor.
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DENTES NO COPO DE UÍSQUE
& OUTROS CONTOS DE CRIME
Os dentes no copo de uísque dizem mais
do que aparentam! O ponto central não
é a violência dos contos sobre crime a
que o título remete; é a vocalidade dos
narradores das histórias. O tratamento
com a linguagem, afeita a frases curtas,
escrituram um narrador oral, em plena
performance do contar. Envolvido
nessa atmosfera, o leitor pode se sentir
como um ouvinte que, desde tempos
remotos, se aconchegava ao redor da
fogueira, para aquecer não só o corpo,
mas também a alma com as narrativas ali
contadas. Esse é o grande mérito do novo
livro de Doralino Souza : a capacidade de
experimentações na escrita sem perder a
simplicidade do contar histórias.

«Com potência o escritor Doralino Souza
nos apresenta seu próprio universo
temático nesses contos oriundos de um
prosador seguro de suas potencialidades
e que já deixa seu nome registrado junto
aos grandes contistas que preenchem
nossas prateleiras com obras memoráveis
como essa.»
Rodrigo Tavares, Autor de Andarilhos

Compre o livro em:

vendas @jm2d.com .br
ou Amazon

Dentes no copo de uísque e outros contos de crimes é o terceiro livro de
Doralino Souza. Anjos também usam boné (2014) e O cânion de dentro
(2016) são suas obras anteriores, ambas finalistas ao Prêmio Livro do
Ano. Tem diversos contos premiados em concursos literários e textos
publicados em antologias. É jornalista e ativista cultural, com presença
constante em feiras de livros, seminários e escolas. Idealizador e editor
da Revista Paranhana Literário.

LIVRO

TOCANDO O CORAÇÃO
ENXERGANDO A ALMA
Este é um livro do coração; do
coração da autora e de tantos que,
com certeza, vão se identificar. Ele
fala das infinitas possibilidades
positivas que se materializam quando
o ser humano para, respira e sente,
se conecta com o coração, com
emoções e sentimentos, e vai além
da racionalidade e das limitações,
as quais muitas vezes ele cria para si
mesmo.
Ele também fala do embate, do
sofrimento das pessoas pela ação
(consciente e inconsciente) das
obrigatoriedades sócio-psicoculturais, do subjugo das falsas
crenças, das limitações originadas da
extrema racionalidade que afastam
dos sentimentos, das coisas do
coração . . .

Compre o livro em:

vendas @jm2d.com .br
ou Amazon

Patricia Ziani Benites, é psicóloga, escritora e cidadã do mundo.
Especialista em Saúde Coletiva, Apoiadora em Gestão de Saúde
Mental Coletiva. É palestrante, facilitadora de oficinas e grupos.
Realiza atendimentos on line. Além desse livro, publica em sites e
revistas. Sua próxima obra está em andamento.
Encontre a autora nas redes sociais:
@patriciazianibenites
face:patricia benites
youtube: tocando o coração enxergando a alma

RESISTÊNCIA

É PRECISO SAIR EM DEFESA DO
LIVRO E DA LEITURA
“Não nos adianta produzir histórias,
teses, biografias, ensaios, poemas, contos,
romances se não circularmos esses bens
culturais entre as crianças, os jovens
e adultos e se essa circulação, fruição,
reflexão não se der em larga escala, não
construiremos país soberano.”

Existe, na assembleia Legislativa Gaúcha, uma Frente Parlamentar destinada a discutir o incentivo à
leitura no Estado do Rio Grande do Sul. Em entrevista concedida à Paranhana Literário, a presidente da
“Frente Parlamentar de Incentivo ao Livro e à Leitura”, Deputada Sófia Cavedon, explica quais as ações
e atitudes poderão ser tomadas para que a educação, a cultura e, principalmente, o livro permaneçam
acessíveis a todos.
Professora, sindicalista, ex-secretária da Educação de Porto Alegre, ex-vereadora e presidenta da
Câmara Municipal de Porto Alegre, atua em defesa da Educação pública de qualidade e não sexista. Como
deputada, presidiu de 2019 a fev/2021 a Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia
da Assembleia Legislativa. Perguntamos para a deputada como andam as politicas públicas em relação
ao livro e leitura .

O que ocasionou a criação de uma Frente Parlamentar em Defesa do Livro e Leitura e quais os
resultados positivos até agora?
A retirada das professoras que faziam a mediação da leitura e a organização das bibliotecas escolares
estaduais pelo governo Eduardo Leite, ainda em 2019, com a alegação de que todas deveriam estar em
sala de aula, sem prover de outra profissional como Bibliotecárias ou Técnicas em Biblioteconomia,
fizeram com que eu propusesse a Frente. Era a ponta do iceberg do descaso com o desenvolvimento
dos processos de aquisição de gosto pela leitura e de ampliação do repertório literário, educacional,
científico com a cadeia do livro, sua dinamização e sustentabilidade, o incentivo à produção, lançamento
e circulação de livros, sejam eles literatura, técnicos, paradidáticos ou científicos.
A situação das bibliotecas, tanto as públicas, quanto as escolares é desoladora. Existe, a curto
prazo, alguma sinalização dos governos ou algum projeto que visa melhorar essa situação?
Depois de muitos atos, audiências públicas, webinários, livraços em frente a bibliotecas fechadas,
temos a sinalização que haverá concurso público para bibliotecárias, porém sem data e para somente 10
vagas – inexpressivo para uma rede de mais de 2500 escolas estaduais! Estamos diante de um governo
que estabeleceu metas de redução dos gastos com educação, preferência pela gestão privada, desprezo
pela Educação de Jovens e Adultos, por não ser faixa obrigatória, portanto pode ser uma mercadoria
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a ser adquirida, ou seja, prestada por instituição privadas; que oferece o programa de escolas cívicomilitares onde a disciplina e o comportamento determinado por normas e controles externos e o currículo
homogeneizado e voltado para o desempenho de testes de larga escala; um governo do estado mínimo, de
delegação das responsabilidades sobre direitos à lógica da oferta pelo mercado. Livros e leitura, para esse
governo, não são estratégicos, portanto, dispensados.
A taxação sobre os livros será um tremendo retrocesso, pois o livro encarecerá e, fatalmente, será
mais difícil o acesso para o povo. Como está essa discussão? Existe esperança?
Estamos realizando um processo de mobilização social para se interpor a esse crime contra a cultura
nacional. Não nos adianta produzir histórias, teses, biografias, ensaios, poemas, contos, romances se não
circularmos esses bens culturais entre as crianças, os jovens e adultos e se essa circulação, fruição, reflexão
não se der em larga escala, não construiremos país soberano, que reflete e aprofunda sua identidade, sua
diversidade e suas possibilidades de justiça e paz social e desenvolvimento. Então, na atuação com a Frente
do Congresso Nacional em defesa do Livro e da Leitura, estamos construindo uma audiência pública na
Comissão de Finanças para mobilizar toda a cadeia do livro do RS e as autoridades e parlamentares para
atuar no sentido do não encarecimento do livro. Mais do que isso, para que tenhamos políticas nacionais de
incentivo à dinamização dessa cadeia: preço unificado no lançamento, compra de acervos para bibliotecas
públicas e comunitárias, fomento de projetos e programas de leitura e de escrita.
O setor livreiro foi terrivelmente prejudicado pela pandemia, com as livrarias de bairro fechando
e outras com extremas dificuldades. O que poderia ser feito, ou está sendo feito, para ajudar de alguma
forma esse setor tão importante para o desenvolvimento cultural de uma nação?
A valorização e fortalecimento das pequenas livrarias, que mantêm a porta aberta o ano todo, já com
dificuldades de sobrevivência antes da pandemia, é um objetivo da Frente Parlamentar e foi objeto de encontro
durante a Feira do Livro em Porto Alegre. Dependemos da implementação do Plano Municipal do Livro e
da Leitura, de políticas nacionais que respeitem a cadeia do Livro, desde o autor e sua produção às políticas
de produção, precificação, distribuição, venda e potencialização através de fomentos específicos para a leitura.
Procuramos trabalhar a democratização e eficiência na aplicação dos recursos da Lei Aldir Blanc, constituindo
um GT Estadual que denominamos “ARTICULA Aldir Blanc” e fortalecemos os Colegiados Setoriais e seu
protagonismo no Sistema Estadual de Cultura e na Conferência Estadual de Cultura, dentro disso, o setor,
e notadamente, o Conselho Municipal do Livro e da Leitura de Porto Alegre. Estamos com projetos de lei
resultantes dessa mobilização e buscamos a execução da já Lei 15564 de 2020, que estabelece o auxílio emergencial
para instituições e grupos culturais, contemplando as bibliotecas comunitárias, editoras e pequenas livrarias, por
exemplo. Em fase de votação, o projeto de Lei 105 de 2020, que institui a política de apoio emergencial ao setor
cultural por bancos e empresas públicas, através da aquisição de ativos culturais, o que contempla os livros.
Acha que o presidente Bolsonaro lê algum livro? Que livro indicaria a ele?
Esse senhor pode parecer tolo, mas não é. Tem um projeto claro, autoritário, conservador e de estado
mínimo. Na educação encaminha, por exemplo, o projeto das escolas cívico-militares onde reintroduz na
educação brasileira a escola normalizadora, repressora, construtora de valores da pátria e civismo pensados
de fora para dentro, de sujeitos não autônomos, de impossibilidade da aprendizagem da democracia. O que
ele lê deve ir por aí. Sugeriria o livro “Como dialogar com um
Foto: Divulgação
fascista”, de Marcia Tiburi.
Quais as próximas pautas ou reuniões referentes ao tema
Livro e Leitura que podemos divulgar e acompanhar?
Queremos fazer um balanço do Plano Nacional do Livro e
da Leitura do Estado do Rio Grande do Sul, atualizando no que
for necessário e buscando o compromisso dos governos com sua
execução.

