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EDITORIAL
Grita. Logo, vive
A cultura tem sido atacada incessantemente nos últimos três anos,
seja pela pandemia global que colocou os fazedores de cultura na
geladeira financeira da grande mansão do sistema capitalista; seja
pelo governo enfadonho capitaneado pelo inominável capitão do mal.
Tempos difíceis!
É neste cenário que há dois anos a Revista Paranhana Literário
tem gritado, e, logo, permitido que criações literárias transcendam
as paredes dos lares em que foram concebidas, e também as barreiras
geográficas imaginárias até chegarem aos olhos e caírem na graça de
leitores de todos os continentes. Sim, tivemos acesso em todos os cantos
do planeta!
Nossa proposta inicial foi salvar nossa sanidade mental, mas
também possibilitar aos fazedores de arte demonstrar ao Brasil e ao
mundo que, por mais pancadas que defiram, é impossível matar a
arte, pois ela está no DNA da cultura. Por isso, aqui não é clichê nem
panfletagem dizer que esse governo que aí está é inimigo da cultura,
aliás, ele é inimigo do povo pobre e, por defender um discurso
armamentício e fundamentalista, é inimigo do povo em geral. E,
para fundamentar a defesa de que não é panfletagem expressar nossa
insatisfação política, olhemos para uma característica primordial
da cultura, que é o fato de ela ser indissociável da realidade social.
A cultura está presente sempre que os seres humanos se organizam
em sociedade, logo, ela é uma construção histórica, um produto
coletivo da vida humana. Isso quer dizer que falar em cultura implica
necessariamente se referir ao contexto social em que ela é produzida.
Costumes, tradições, manifestações culturais e folclóricas, só fazem
sentido enquanto parte de uma cultura específica.
Ou seja, as manifestações culturais não podem ser compreendidas
fora da realidade e da história da sociedade a qual pertencem. A
Revista Paranhana Literário foi concebida num contexto histórico em
que gestores políticos e ativistas religiosos atacam a arte de forma vil e
inescrupulosa tal qual faziam os fariseus a Jesus Cristo. Neste contexto
resistimos, em nome da arte, da sanidade mental, da soberania popular
e da cultura, em suas mais distintas manifestações. Vida Longa!
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“É que a morte também é leitora,
por isso, aconselho a que andem
sempre com um livro na mão,
porque a morte chega e vê o
livro, espreita para ver o que
estamos a ler, tal como eu faço
no autocarro, e distrai-se.
Afonso Cruz, in 𝘖 𝘝í𝘤𝘪𝘰 𝘥𝘰𝘴 𝘓𝘪𝘷𝘳𝘰𝘴
Ilustr. Rafael Corrêa (Brasil)
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PREFÁCIO

“Aqui estão os loucos. Os
desajustados. Os rebeldes.
Os criadores de caso. Os
pinos redondos nos buracos
quadrados. Aqueles que vêem
as coisas de forma diferente.
Eles não curtem regras. E não
respeitam o status quo. Você
pode citá-los, discordar deles,
glorificá-los ou caluniá-los.
Mas a única coisa que você
não pode fazer é ignorá-los.
Porque eles mudam as coisas.
Empurram a raça humana
para a frente. E, enquanto
alguns os vêem como loucos,
nós os vemos como geniais.
Porque as pessoas loucas o
bastante para acreditar que
podem mudar o mundo, são
as que o mudam.”
Jack Kerouac

Foto: jamarattigan.com

IMAGEM

Foto: Marcia Prado/Oblíquo imagens/Redes sociais

Mais de 130 escritoras participaram de foto histórica na escadaria da 24 de maio,
em Porto Alegre/RS, no dia 11 de junho. A foto foi para registrar a mudança no
rumo da história, para gritar que só a rebeldia liberta e que juntas elas mudam o
mundo. Também esteve presente o grito de “Fora Bolsonaro.
A ideia de fazer uma foto com escritoras surgiu em São Paulo. “A inspiração veio
– conforme anunciavam as participantes em diversas contas de Instagram - de
uma foto feita em 1958, no Harlem, quando Art Kane decidiu registrar a cena
efervescente do jazz estadunidense...”. Assim, escritoras de diversas cidades e
Estados produziram fotos com o mesmo espirito de transformação.

APOIO CULTURAL

RESISTÊNCIA

SER André
Werkhausen
Boone
Foto: Divulgação

A história de resistência através da literatura, dessa edição, vem de Nova Petrópolis, cidade famosa da
serra gaúcha, conhecida por seus parques, praças e jardins, com flores dos mais variados matizes. Sua
gastronomia, artesanato e os traços fisionômicos dos habitantes, demonstram a forte herança legada
pelos colonizadores alemães. É em Nova Petrópolis que mora André Werkhausen Boone, escritor
que é deficiente visual, já foi patrono da Feira do Livro da cidade e é muito querido e respeitado pelos
moradores, e também por quem tenha o prazer de conhecê-lo. Considerado um exemplo de vida,
pela forma como encara as situações do cotidiano, e pela sua resiliência, o autor lançou, em 2018, a
obra biográfica “SER André Werkhausen Boone”, na qual relata as aventuras e desafios vividos pelos
deficientes visuais. André começou a perdera visão aos 13 anos e aos 16 não enxergava mais nada. Em
2015, após se formar em Administração, André ingressou em uma pós-graduação. Foi nessa época que
adquiriu o hábito de relatar, no Facebook, suas aventuras diárias. Ele recorda que foi instigado a escrever
mais, porém tinha dificuldades financeiras e faltava uma editora que aceitasse a obra. Com ajuda de
pessoas da comunidade, o sonho deslanchou: uma professora de português, que estava prestes a se
aposentar se ofereceu para corrigir o material, outra pessoa ajudou a bolar a arte da capa e o marido de
uma professora da pré-escola fez um empréstimo. Hoje, além de escrever, com ajuda de um software
especial no computador, André também visita escolas para contar sua história.

“A gente,
pessoas com
deficiência,
têm muitos
desafios, várias
questões da
vida e a gente
consegue lidar,
mas é sempre a
base de muita
superação.”
Foto: Divulgação

RESISTÊNCIA
“É difícil citar somente uma alegria que o livro me trouxe,
porque não foi só um livro, foi a transformação da minha vida.
Tem o fato de eu colocar em prática vários ensinamentos, as
várias questões que eu tinha. E perceber que meu livro chegou
em tantos lugares é maravilhoso. Claro, eu quero, com certeza,
que chegue muito mais longe, mas saber que ele motivou
pessoas, mesmo com todas suas dificuldades e deficiências,
entenderem que é possível, isso é uma alegria gigantesca. A
gente, pessoas com deficiência, têm muitos desafios, várias
questões da vida e a gente consegue lidar, mas é sempre a base
de muita superação.
Foto: Divulgação

“Mostrar que é possível ela superar desafios, que é
possível superar um diagnóstico, é possível superar
uma deficiência, então essa pessoa vai entender que
tudo é possível.”

“Eu participei de sete coletâneas e minha primeira obra solo é “SER André Werkhausen Boone”, uma
autobiografia onde eu relato como eu era antes, como foi me tornar uma pessoa com deficiência
visual. Com várias sátiras, que é a forma como tento viver, da forma mais leve possível o meu o
meu dia a dia. O segundo livro se chama “Ser parte: Manual prático sobre entender pessoas com
deficiências e mobilidades reduzidas”. O meu propósito com esse livro é de ajudar as pessoas, é de
tornar o ambiente mais acessível a todos. Foquei no meu conhecimento teórico e prático pra realizar
esse manual, embora o nome seja manual, na verdade é um guia, pois não existe manual pra lidar com
uma pessoa com deficiência. Tu tens guias, dicas práticas, né? Enfim.”
“E a partir do momento que, através de uma obra, eu consegui transmitir para as pessoas a
importância de proporcionar caminhos, das várias formas possíveis, digamos assim, se eu conseguir
incentivar as potencialidades de uma pessoa com deficiência, mostrar que é possível ela superar
desafios, que é possível superar um diagnóstico, é possível superar uma deficiência, então essa pessoa
vai entender que tudo é possível. E claro, é fundamental um triple, que são a família, os amigos e
pessoas desconhecidas que se solidarizam e ajudam.”
“Futuramente, eu pretendo fazer uma coletânea com histórias de pessoas com A Neuromielite óptica,
que é a doença que eu tenho, a patologia que eu tenho. E também quero continuar o livro “SER
André Werkhausen Boone”, porque a história não acabou, tem vários outros momentos da vida que
vão passando, vários outros sonhos que vão acontecendo e como as coisas estão se transformando. E
como eu evolui como ser humano.”
Foto: Divulgação

O livro:
Vários percalços acabaram culminando na sentença: o
autor, um jovem de 16 anos, seria permanentemente
cego! A profissional que lhe deu a notícia disse que,
possivelmente, num prazo entre 10 e 20 anos, a Ciência
ainda daria boas notícias aos deficientes visuais... Entre
resignar-se e espernear, o rapaz resolveu apostar no
labirinto da vida, disposto a encontrar saídas.

DESTAQUE

“Viela
Ensanguentada”
um romance para
ver além do beco.

Foto: Divulgação

O escritor Wesley Barbosa é autor de uma trilogia literária ambientada na realidade das periferias.
No seu novo livro, o romance “Viela ensanguentada”, Wesley Barbosa, narra a trajetória de Mariano,
um apaixonado por livros que sonha em contar a própria história. A dura realidade das periferias
— falta de moradia e de saneamento básico, fome, ausência de perspectiva — marca a história.
Apesar do cenário violento, a narrativa também abriga sonhos e esperanças do personagem.
“Viela Ensanguentada” é um romance para ver além do beco, para além da estreiteza. Para ver
mundos sofridos, mas em transformação. Um romance que todo mundo deveria ler. Abaixo o autor
respondeu algumas perguntas sobre a nova obra:
De onde vem o título do livro?
“Viela Ensanguentada” está entranhado na minha carne como uma ferida
que se cicatrizou, mas está ali. Este título da vida nas periferias - Porque
essa história poderia se passar em qualquer periferia do país - ele nasceu
espontaneamente de dentro de mim e carrega tudo o que já vivenciei
enquanto escritor favelado, porque é um livro de ficção com pitadas de
realidade também.
Quais são os sonhos e esperanças dos personagens do livro?
Os sonhos e as esperanças de Mariano, meu personagem, são parecidos
com o de todo brasileiro: ter um lugar onde descansar a cabeça à noite com
dignidade, a casa própria, um endereço onde não tenha corpos jogados
na viela, onde o esgoto não leve para longe nem os sonhos e nem as
esperanças. O livro abriga estes ansiosos, mas também é uma história de
amor sobre ler e escrever.
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Esse livro também traz traços biográficos?
Tudo o que escrevo é fruto do que já vivenciei, do que refleti
sobre minhas andanças, mas isso não quer dizer que não tenha
ficção ali. Na verdade, meus escritos brotam da realidade tanto
quanto da ficção e, às vezes, eu já não sei distinguir o que é ficção
e o que é realidade na história. É claro, que nos tempos de hoje,
a realidade tem sido absurda com tudo o que tem acontecido nos
últimos tempos em nosso país. A ficção tá aí pra amenizar um
pouco essas questões e para trazer poesia muitas vezes tirada do
lixo. Afinal de contas, essa história não é somente minha, poderia
ser a biografia de muitos jovens negros que tiveram seus sonhos
ceifados em alguma dessas vielas da vida.
Achas que teus livros sempre terão esses temas e o cenário será
sempre a periferia ou em algum momento irá mudar?
O tema periferia é infinito, porque na quebrada as pessoas são
plurais e o nosso existencialismo está justamente em nossa
capacidade de sobreviver em meio a tanto caos. O tema periferia
aborda amor, ódio, injustiça, desigualdade, amizade, sexo, humor,
fracassos, acertos de contas e por aí vai. Nosso povo é rico em
cultura e é uma fonte inesgotável de criatividade linguistica. Hoje
em dia, as pessoas querem ler sobre o que esse povo das beiradas
está pensando, porque o publico leitor talvez esteja entediado
das mesmas vozes, das mesmas caras e dos mesmos debates nas
mesas literárias. Agora, o público leitor quer sentir a intensidade
da própria vida entranhada nos livros.
Consegues viver de literatura ou tens outra profissão?
Minha profissão, no momento, é escrever e viver dos livros que
vendo pela internet ou em feiras literárias. Insta:@barbosaescritos

“As casas de tijolos
vermelhos, umas
amontoadas nas
outras, às vezes
eram demolidas
pelo caminhão da
prefeitura, de modo
que muita gente
ficava sem ter onde
morar e ia para
debaixo da ponte”.

Foto: Divulgação

ENTREVISTA

Professor Alexander Meireles da Silva

O fantástico
em suas
variadas
manifestações

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Alexander Meireles da Silva se diz, ante de tudo, um nerd apaixonado pelos vários mundos e
realidades do Fantástico na Literatura, Cinema e Quadrinhos. Mas ele também é Mestre em Literaturas
de Língua Inglesa na UERJ (2003) e Doutor em Literatura Comparada na UFRJ (2008). Em 2005,
escreveu o livro “Literatura Inglesa para Brasileiros: curso completo de Literatura e Cultura Inglesa para
estudantes brasileiros”, adotado hoje em várias faculdades públicas e privadas no Brasil. Desde 2009,
atua como professor no curso de Letras da Universidade Federal de Goiás na cidade de Catalão. Além
das aulas na Graduação, também atua no Mestrado em Estudo da Linguagem, orientando trabalhos
sobre Fantasia, Gótico, Ficção Científica, Realismo Mágico, Quadrinhos e outras expressões do
fantástico. Ao longo dos anos, vem participando de eventos, ministrando palestras, escrevendo artigos
e prefácios e organizando livros sobre o tema em todo o Brasil. Não satisfeito, o professor Alexander,
em 2016, iniciou e apresenta desde então no Youtube, o canal Fantasticursos, produzindo vídeos e
conteúdos sobre conceitos, obras e autores regularmente relacionados ao fantástico, dentro e fora do
Brasil. Com bom humor, simpatia e respeito aos autores e suas obras, bem como à sua recepção, ele tem
levado a essa plataforma um conteúdo acessível e divertido, sempre com o rigor crítico e teórico que lhe
são característicos como pesquisador e estudioso. Veja abaixo a entrevista exclusiva:

Há quanto tempo existe o Canal Fantasticursos ?
O canal existe desde novembro de 2016. Em 2017, comecei a colocar um vídeo por semana de forma
irregular, mas, a partir de 2018, começando em janeiro com a série “Frankenstein 200 anos” comecei a
colocar dois vídeos no mínimo por semana. Quando os afazeres acadêmicos me permitem, coloco três
vídeos para o público

E o que te levou a criar um canal de cursos voltados para a literatura fantástica?
Em 2015, eu notei que os alunos e alunas, por gostarem da forma como eu abordava literatura
fantástica dentro das disciplinas de Literatura Inglesa e Literatura Americana, cada vez mais me
perguntavam se poderiam trazer amigos, primos, namoradas e namoradas para as aulas. Com isso,
eu comecei a me perguntar se o público externo das universidades, principalmente o público leitor e

ENTREVISTA

escritores e escritoras, tinha acesso ao que era produzido pela academia. Isso me levou a investigar
o que era produzido sobre literatura fantástica para as redes sociais e fiquei surpreso com a grande
quantidade de informações erradas ou superficiais que vi. Então, comecei a ficar mais presente no
Facebook para responder dúvidas e colocar conteúdo. Em novembro de 2016, crie o canal do YouTube
para ampliar a mensagem. Depois, outras redes vieram, como o Instagram.

Na tua opinião, como está o mercado editorial brasileiro de literatura fantástica?
Como eu falo recorrentemente nos vídeos do canal e em eventos, estamos vivendo hoje o melhor
momento da literatura fantástica em nosso país, tanto para quem quer escrever ou publicar Fantasia,
Horror e Ficção Científica quanto para quem quer pesquisar a área. Mas, é importante destacar uma
coisa: esse momento rico que vivemos é algo ainda marginal, no sentido de que não temos ainda,
e nem vislumbro em médio prazo, um mercado editorial brasileiro que organiza esse sistema. A
literatura fantástica nacional é movida principalmente por iniciativas diferentes que, em comum, são
marcadas por baixo orçamento. Isso ganha expressão na forma de publicações de diversas editoras
independentes em nichos específicos, campanhas de financiamento coletivo, contos e romances
publicados de forma independente em formatos físico ou digital, como na Amazon por exemplo.

Ainda existe preconceito com o gênero, principalmente com autores brasileiros?
Cada dia menos, tanto por parte do público leitor (que é quem importa) quanto por parte
das editoras nacionais. Cabe destacar, porém, que essa diminuição é uma batalha diária, em cada
publicação, em cada campanha. Isso acontece porque o preconceito é histórico e validado pelo cânone
literário e a academia. Principalmente a partir do século 21, com a internet 2.0 e, na sequência, com o
surgimento das redes sociais, aumentou a interação entre quem escreve e quem lê e essa aproximação
favoreceu o melhor conhecimento do que se produz. Mesmo na academia, que é o lugar de onde eu
falo, o fantástico em geral se constitui hoje como um dos campos de pesquisa mais diversificados e
profícuos.

E o fantástico brasileiro, baseado em lendas e mitos nacionais, já conseguiu seu espaço
ou as influências estrangeiras ainda predominam?
Sim, a matéria nacional vem cada vez mais sendo abraçada por escritores e escritoras. Isso é
outro reflexo da disseminação e criação da internet e das redes sociais. Ainda estamos caminhando
lentamente nesse ponto, mas hoje você tem mais visibilidade de escritores e escritoras de regiões
no Brasil que sempre tiveram uma produção literária pulsante e que, historicamente, foram
marginalizados pela cadeia editorial do Sudeste e pela mídia do eixo Sul-Sudeste. O que se observa
ao se olhar a produção do fantástico em suas diferentes vertentes nas Regiões do Nordeste, Norte e
Centro-Oeste é a utilização da realidade nacional, problemas regionais e a riqueza cultural de nossa
terra ao lado do diálogo ainda muito forte com a tradição estrangeira. Neste ponto, a literatura
fantástica brasileira tem amadurecido rapidamente.

A maioria dos alunos quer escrever ou é mais para conhecer o gênero e subgêneros?
O que observo no canal, na minha universidade e nos eventos acadêmicos que venho participando
é um número crescente de jovens pesquisando o fantástico, tanto estrangeiro quanto nacional e
enveredando também pelos caminhos da escrita literária. Enxergo isso como um caminho natural,
visto que todo mundo tem uma história para contar. Como dizia José Saramago, “Somos todos
escritores, só que alguns escrevem e outros não.”

Não achas que, hoje em dia, existe muito curso voltado para escritores, alguns
oferecendo verdadeiros milagres?
Ah sim, certamente. Tem curso que afirma ensinar a receita do Bestseller! Como isso é possível
em um país como o Brasil? Ensinar o caminho para que sua obra encontre o público é uma coisa, mas
ficar rico é outra. É possível viver de Literatura Fantástica no Brasil? Claro que é. Conheço escritores
e escritoras que vivem da escrita, mas isso é resultado de tempo, consistência e, principalmente,
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resiliência. Mas o problema que eu mais noto é a persistência
de uma visão, que felizmente vem caindo, de que se você
quer vender o seu romance você vai arder no inferno, porque
literatura é arte e o artista não pode macular a sua obra. Desde
a Antiguidade, a arte convive com quem apoia financeiramente
a arte. Se antes era o mecenas, agora é o público leitor. Essa
besteira de que vender livro é prostituir a arte seria lindo se a
musa Calíope viesse do Olimpo todo mês com dinheiro para os
seus boletos. Estou dizendo, então, que você vai pagar as suas
contas com a venda dos seus livros? Não. Mas que você pode
considerar a compra de outro livro ou do ingresso do cinema
com os rendimentos da valorização que os leitores e leitoras
te deram ao comprarem a sua obra. Na maior parte dos casos,
você entra no curso, aprende realmente a escrever seu conto e
romance e quando termina o curso... termina. Você está com
seu texto pronto embaixo do braço, mas não sabe o processo
de encantamento para fazer com que ele alcance o leitor ou se
destacar no meio de tanta coisa publicada. O curso de escrita
criativa do Fantasticursos tem o nome de “Como Criar Histórias
que Vendem”. Coloquei esse nome justamente para indicar que
você pode escrever contos e romances que se vendem para o
público por conta da forma como os textos são desenvolvidos
em alinhamento com o processo de formação e fidelização do
público. Ou seja, o livro é primeiro arte, e você deve escrever
sempre pensando em contar a sua história. Mas, ao mesmo
tempo, você tem uma responsabilidade. Tem alguém por aí
precisando ler a sua obra, seja para rir, chorar ou refletir e,
portanto, você precisa dominar o caminho que ligar o seu livro
até o leitor e leitora, sempre respeitando o seu tempo e jeito de
ser neste processo.

E quais os novos projetos do Canal Fantasticursos?
No momento, é ampliar e manter a oferta semanal de vídeos
do canal para poder ajudar mais quem trabalha com o fantástico
em suas pesquisas acadêmicas, criação de contos e romances e
atividades em sala de aula. Ampliar também o público do canal
do Fantasticursos no Telegram, com o mesmo fim, postando
lá e-books gratuitos, aviso de editais de seleção de antologias
e informe de eventos literários e divulgar mais o Instagram do
Fantasticursos, onde tem conteúdos diferentes do encontrado no
YouTube.

Canal do YouTube:
www.youtube.com/fantasticursos
Canal do Telegram:
https://t.me/fantasticursos
Perfil do Instagram:
www.instagram.com/fantasticursos/
Foto: Divulgação

“Principalmente
a partir do século 21,
com a internet 2.0 e,
na sequência, com o
surgimento das redes
sociais, aumentou a
interação entre quem
escreve e quem lê e essa
aproximação favoreceu
o melhor conhecimento
do que se produz. Mesmo
na academia, que é o
lugar de onde eu falo,
o fantástico em geral se
constitui hoje como um dos
campos de pesquisa mais
diversificados e profícuos.”

O AUTOR RESPONDE

A autora
Adriana Mondadori
responde
cinco perguntas
sobre o livro

CLITóRIA

FOTO: DIVULGAÇÃO

1. O que o livro Clitória tem que justifica a leitura?

Clitória nasceu do desejo em dar voz à sexualidade feminina, oprimida pelos tempos idos e vivos.
Foi gestado durante as intempéries e calmarias das quatro estações do ano, entre os dias finais do
outono de 2018 e o prelúdio do inverno de 2019. O livro reúne 35 poemas com traços minimalistas
delineados por mim, coexistentes, feito pele e poros.

2. O que esperavas alcançar com o livro Clitória?

Que cada mulher possa imaginar nas entrelinhas dos versos das poesias e no toque das palavras, o
surgimento de uma nova estação climática atrelada ao erotismo, com temperatura própria, insolação,
umidade, ventos e floresceres. E através da leitura com corações e mentes abertos, conhecer seu
próprio corpo.

3. Qual a fonte de inspiração ou pesquisa para a elaboração dos poemas do livro?

Os poemas brotaram em rodas de conversas permeadas por cafés, vinhos e morangos, risos e rosas,
lágrimas e perfumes femininos. Momentos em que tomamos conta do nosso corpo. Permitimos sentir
e externar as percepções, descobrir-se em qualquer momento ou idade e entendermos a importância
de reconhecer o toque, os aromas, sabores.

4. Por conta da temática, ainda considerada tabu, o livro te trouxe mais alegrias ou
decepções?

Sempre alegria, cada comentário favorável, cada exemplar do livro na rua é um passo a frente e
um sorriso aqui dentro de mim que pulsa. Posicionamentos de cunho moralista me convidam
a continuar. Clitória é apenas o início de meus anseios em desvelar as questões ocultas que nos
impedem de vivermos em plenitude.
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5. Tu acreditas que o livro Clitória tem um papel de

provocar debates sobre assuntos ainda tabus ou ele é
meramente entretenimento?
Sempre digo que uma mulher escrever literatura erótica
é revolucionário. A minha escrita é um ato de coragem. E
quando uma escritora convida às mulheres a reconhecerem
seu corpo, seus pontos de prazer, a se olharem no espelho
com admiração, refletirem o quanto o sexo é belo em todas
as fases e que não somos obrigadas a amar para justificar o
prazer, bem isso tudo não pode ser apenas entretenimento.

Foto: Divulgação

Adriana Mondanori reside em Porto Alegre e há seis anos
abriu a morada de seus poemas para visitação. Participa
de vinte antologias de poesias, contos e crônicas. Seu
livro-solo “Clitória - Poemas Eróticos” foi lançado em
novembro de 2019 na 65º Feira do Livro de Porto Alegre.
Em 2021 foi finalista no VI FPL – Festival de Poesia de
Lisboa com o poema “Infinita Fronteira” e publicação em
Portugal. Optou pela escrita erótica porque é preciso falar
de gozo e poesia. Atualmente engendra o livro Vulcana
– Contos eróticos protagonizados por personagens
femininas. Os contos são recheados de sensualidade,
dilemas, quereres e ousadia. Nascerá na primavera, com
publicação prevista na Feira do livro.

CAMINHOS DA ESCRITA
por Doralino Souza *

Construindo
morada para os
personagens
Parte I
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Quando eu era Conselheiro Tutelar, certa feita, escutei determinado relato de uma senhora
muito simpática e falante. Ela se chamava dona Lídia e, na verdade, precisava apenas que
alguém a escutasse. Ela então narrou suas dificuldades de adaptação a nova realidade, pois
mudara de estado recentemente e a vida, na sua atual morada, corria de modo bem diferente
da vida de antes. Estava tendo conflitos com os filhos, que agora lhe pareciam estranhas
pessoas. Uma das meninas se envolvera com um “sujeitinho de olhos ruins que mastiga carne
crua” e um dos meninos quer abandonar a escola para trabalhar fora, pois pretende “ajuntar
dinheiro e montar uma rinha de galo, coisa que dá muito, sim senhor”. Dona Lídia também
falou do marido, andava doente, o coitado, certamente por conta da bebida. “Ele deu pra beber
logo cedo, faz a reza com a pinga ao lado, daí toma tudo num só gole, nem deixa o tantinho
pro santo”. Mas era homem bom, Dona Lídia frisou, trabalhador desde pequeno e nunca bateu
nos filhos, coisa que o pai dela fazia sem dó. É, meu filho, ela dissera, o falecido papai sentava
a mão na gente com tudo o que tinha por perto, “era cadeira, chaleira, relho, enxada, bota de
borracha, o que ele via pela frente jogava na cabeça das crias”. Mas a gente aprontava, Dona
Lídia arrematou.
Quando ela se despediu e seguiu sua sina, eu estava segurando um caderno de anotações
com vários personagens e um belo enredo. Sem dúvida, a vida de Dona Lídia daria um livro,
não é mesmo? Mas a vida de qualquer pessoa dá um livro. A vida das pessoas possui um
enredo universal. Um enredo que todos se identificam. Uma história com início, meio e fim.
Quando eu digo história universal, quero dizer que se trata de uma narrativa entendida
em qualquer parte do mundo. E o que acontece em qualquer parte do mundo senão o início
meio e fim da vida das pessoas. Todos se reconhecem quando falamos sobre morte. Um caso
de amor. Nascimento dos filhos, também. As dificuldades e perdas ao longo da vida. Enfim,
essas coisas aparentemente banais, que parecem puro clichê, são o grande enredo das vidas
humanas.
Ah! Mas a história do Zé Borracheiro, que passou a vida toda trocando pneu, dá um livro?
Dá! Basta tornar interessante a descrição de seu cotidiano ou preencher a história com seus
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conflitos internos, sonhos, medos, angústias, reflexões ou visão de mundo. Quer prova do que estou
dizendo? Então leia “O velho e o mar”, de Ernest Hemingway, e tire suas próprias conclusões.
Busque um livro clássico, desses que atravessaram gerações e venceram o julgo do tempo. “Romeu e
Julieta”. “Dom Quixote”. “Drácula”. “Cem anos de solidão”. “Crime e castigo’. “Dom Casmurro”. Qualquer
um dos grandes, o tema principal é a condição humana. Todo o resto é preenchimento de camadas.
É construção de cenários, de diálogos, de conflitos, de tempo e espaço por onde os personagens irão
transitar.
É claro que aí entra o bom escritor. Sua imaginação. Seu domínio com as estruturas narrativas. O
traquejo na escolha das palavras. A escolha do narrador. Os cenários, pano de fundo e subtexto. Tudo
isso é fundamental para que a história funcione. O que eu quero salientar é que estamos rodeados de
inspiração. Rodeados de personagens. Basta estar atento. Observe a fila da padaria. As pessoas no
ônibus ou trem. No consultório do dentista. Os colegas de trabalho. Os personagens estão por aí com
seus enredos. Cabe a nós, escritores, construirmos morada para eles.

E o que é construir morada para os personagens?
Para exemplificar melhor, voltemos a minha conversa com Dona Lídia. Se eu fosse
construir morada para os personagens que tomei nota naquele dia, eu os colocaria numa
disputa de terra entre irmãos e poderia ser no interior de Goiás, ou no Uruguai, ou na
Austrália, cada qual com suas ambições, visões de mundo, caráter e conflitos. Ou os
colocaria disputando o controle de uma grande empresa em Brasília, ou em São Paulo, ou
numa minúscula cidade do RS. Poderia, ainda, fazer um romance de formação, contando
a infância e juventude sofrida de Dona Lídia sob os maus tratos de um pai violento. E isso
poderia acontecer numa fazenda em decadência, depois ela poderia fugir de casa, com a
ajuda do homem por quem se apaixonou e que, após o nascimento dos filhos, desanimado
e morando longe de suas raízes e cultura, perde o gosto pela vida. Os filhos, nesse ínterim,
já estão vivendo seus próprios conflitos, suas paixões, ambições e decepções. Dona Lídia,
a essa altura, se questiona sobre os rumos de sua vida e o quanto das decisões foram
assertivas, enquanto vê a morte se aproximar.
Observem que dona Lídia e seus filhos podem estar em qualquer um desses cenários
sem prejuízo ao cerne da questão, ou seja, a história universal. E essa história será aceita
em qualquer parte do mundo, porque esses personagens existem em qualquer parte do
mundo. Eles estão pelas ruas, pelos cantos das cidades à espera da morada que o escritor
vai lhes construir.

Foto: Divulgação

* Doralino Souza é escritor e ativista cultural.
Jornalista com especialização em Educação, Cultura
e Diversidade. Idealizador e editor da Revista
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Biblioteca:
refúgio da
escrita
Jorge Antônio Mendes*
Novo Hamburgo/RS
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Em tempos de Bibliotecas Digitais surgindo como furacões
e se instalando em nossas vidas com promessas de facilidades,
indaga-se a validade que afeta todo o contexto. Inicialmente,
na constatação de que estas bibliotecas vão tirando de
cena as bibliotecas físicas, surgem os questionamentos e
a culpabilidade de que, talvez, nunca tenhamos dado o
devido valor às bibliotecas, principalmente às públicas. A
virtualidade se apropria, compulsoriamente, de tudo e traz
em seu rastro, também, o desprezo por espaços de escrita
como as bibliotecas físicas e públicas. Estas, impotentes, são
retiradas de seus recintos, jogadas no esquecimento. E, numa
possível saudade que virá, sem hora para chegar, vimos que
estas bibliotecas, sempre estiveram ali, somente nos esperando
e, naquela ingratidão característica de alguns, nunca tiveram
o seu devido valor.
Acelera-se a ideia de fechar bibliotecas públicas por
entendimento de que não são mais úteis à Sociedade, como
se a simples quantidade de pessoas que as frequentam fossem
balizadores de sua importância no meio cultural.
Nunca é tarde para lembrar que as bibliotecas públicas
são redutos dos que tem algo em comum; refúgios dos
necessitados do saber; lugar onde a vida fica registrada;
lugar onde a imaginação de escritores mostra outro mundo
possível; registro do bem e do mal; lugar onde os livros, com
seus cheiros característicos, ganham vida em forma de letras
e que aos poucos são jogados nos escaninhos da mente e
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ficarão ali apenas como boas lembranças. Definições que
servem apenas para registro, embalado com o desânimo
de que nem todos pensam desta maneira.
Numa tentativa de destacar a importância das
bibliotecas, busca-se a referência do artigo “No Âmago da
Linguagem”, de Emmanuel Carneiro Leão:
“O segundo vocábulo da palavra “biblioteca” deriva de
um verbo irregular que remete a estabelecer ou instituir, no
sentido de guardar, cuidar, além de incitar e elaborar. Para
integrar, em uma mesma dinâmica, as funções de colheita,
acolhimento, de recolhimento e coleta, ou de seleção, o livro
tem necessidade de cuidados e promoção, de um espaço
instaurador de vitalidade, ou seja, um lugar que garanta
sua conservação e proteção, assim como, e sobretudo, que
acione todas as suas potencialidades de criação, mudança e
regeneração estrutural. Esse segundo vocábulo etimológico
define, portanto, a função vital de qualquer biblioteca: o
livro só é livro quando se mobiliza, no seio do movimento
de vida, para enfrentar um desafio de crescimento, o desafio
da linguagem. Enfrentar esse desafio é cultivar e preservar a
linguagem, seja que língua for”.
O que podemos fazer para que as bibliotecas públicas
não desapareçam? Quase nada. Pois quando devíamos
valorizá-las, tivemos a oportunidade para isto, nada
fizemos, a não ser procurá-las naqueles momentos de
desesperança e urgências, pois acostumados com a
facilidade de acesso a livros em nossas mãos, esquecemos
de quanto elas são importantes na Literatura e na Escrita
de modo geral. Ainda nos resta a certeza de que podemos
ter bibliotecas particulares, recheadas de livros físicos,
numa luta solitária em que não mais teremos o encontro
daquelas pessoas que tem algo em comum. O mundo
virtual vem mostrar que aqueles silêncios dos encontros
em bibliotecas públicas, permeados de concentração,
estão com os dias contados. E a cultura vai perdendo seus
espaços. Impassíveis, assistimos a tudo, vendo os espaços
públicos dos livros serem deixados de lado. Resta-nos a
esperança de que os responsáveis pelos desmontes das
bibliotecas públicas, lembrem-se de que foi através dos
livros que fizeram com que aprendessem tudo que sabem.
Lembrá-los que existe o sentimento Gratidão, não sei se
iria adiantar alguma coisa.

* Escritor. Autor dos Livros A direção do olhar, Objetos de valor – e O Resgate
das ilusões. Participante de várias Antologias Literárias no Brasil. Ganhador de
Concurso de Contos e Crônicas.
Publicações Literárias em Revistas, Jornais e Suplementos.
E-mail: jorgemendes2017@hotmail.com
(51) 99840 9364
Foto: Divulgação
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“As crianças
aprendem com a
literatura”:
uma reflexão a propósito
da literatura voltada às
crianças
Martha Andrade Silva*

Alegre/RS
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“As crianças aprendem com a literatura”: não é raro
encontrar quem defenda essa ideia, afirmando que é
importante às crianças aprenderem algo ao terem em mãos
um livro literário.
Você, que gosta de literatura, inclusive daquela voltada às
crianças, certamente já ouviu essa frase.
Ou, talvez, você até já tenha dito isso. Será?
Se a resposta for afirmativa, sinto muito, sei de sua boa
intenção, mas você se equivocou um tanto. Já explico. Quero,
primeiro, abordar a boa intenção: nós, adultos, sempre
ficamos encantados diante de uma criança em processo de
aprendizado da leitura. Seu interesse é genuíno; seu prazer
é o da descoberta. Ela está descobrindo um novo mundo e
construindo uma nova habilidade, a de decifrar palavras. Mas
não apenas isso: ela está, também,atribuindo sentidos a essas
palavras, reconhecendo-as (e a si mesma) no mundo letrado.
Por outro lado, há a questão do “aprender-com-a-literatura”.
Claro que aprender é importante, mas, muitas vezes, parece
que os adultos, sejam familiares ou professores, requerem da
criança algo além do encantamento. A gente quer – ratifico:
com a melhor das intenções – que a criança aprenda algo
com os livros que lê; que esses livros “sirvam” para algo, que
tenham finalidade pedagógica e, às vezes, até moralista.
Cuidado com essa boa intenção.
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É aí que está o equívoco, pois literatura não deveria
prestar-se a tais finalidades. Certo que você já viu, por aí,
livros que têm personagens, cenário e outros elementos
que remetem à literatura, mas cujo objetivo é explicar
(sobretudo aos leitores iniciantes, público a quem são
dirigidos) como se formam as nuvens, como as sementes
germinam, ou, em contexto diferente, como a criança deve
se portar, como é importante alimentar-se bem, escovar os
dentes, respeitar, obedecer aos pais, etc. Isso deve ter outro
nome, que não é literatura.
Essas obras não cumprem a função primordial da
literatura; seu propósito é, essencialmente, ensinar algo, e o
fazem “disfarçando-se” de literatura. No caso específico da
literatura infantil, a função primordial das obras precisa ter
relação muito mais significativa com o lúdico do que com
o pedagógico.
Mas de onde vem, então, a ideia que literatura para crianças
tem que “ensinar”, tem que pregar moral? Ela está relacionada
à história dessa literatura, que realmente tinha, no passado,
caráter pedagógico. Fábulas, por exemplo, traziam moral
da história, o que reforça esse caráter. Contos de fadas, em
suas versões ditas originais, também tinham. Só que nada
disso era para crianças – porque a infância, como fase do
desenvolvimento do ser humano, não existia até meados do
século XVIII. Ao nascerem, as crianças eram cercadas de
cuidados para que sobrevivessem, mas, depois, sua vida era
voltada aos afazeres de adultos. Serviam como mão de obra,
participavam de divertimentos, integravam-se à vida cotidiana
como “pequenos adultos”. Nesse contexto, não havia histórias
que fossem dirigidas especificamente a elas.
No entanto, no decorrer do século XVIII, novas ciências
ganharam espaço, e apenas a partir daí as crianças passaram
a ser vistas como indivíduos em desenvolvimento. Pediatria,
psicologia, pedagogia, entre outras áreas, desenvolveramse, voltando o olhar às crianças – e aí, a literatura também
passou a atingir esse público. Nesse caso, o mérito (ao menos
o mais conhecido) é dos Irmãos Grimm, no século XVIII,
e de Hans Christian Andersen, no século XIX. É inegável a
importância desses autores para a constituição daquilo que,
hoje, se considera literatura para crianças. Tanto é que suas
obras continuam recebendo edições, versões, adaptações –
com estas últimas, é preciso ter cuidado especial, mas esse
é outro assunto.
Mais tarde, o século XX foi promissor em produções
literárias elaboradas para o público infantil. Porém, aí,
surgiu um problema: ao longo do tempo, o caráter de muitas
obras definiu-se pelo pedagogismo, pelo moralismo e pelo
utilitarismo, já que, dirigidas a crianças, essas obras teriam
de, antes de tudo, “ensinar”. E a escola, então, apropriou-se
disso.

Cito, como exemplo, um livro da
época em que aprendi a ler: “O pintinho
vadio”, de Gilda Figueiredo Padilha.
Creio que esse tenha sido meu primeiro
livro literário. Na história, o personagem,
“vadio”, foge do galinheiro, mas tem de
se esconder de perigos que lhe cruzam o
caminho: um gavião, uma raposa, entre
outros. Assim, acaba por voltar correndo
para casa, já que não teria como enfrentar
aquilo tudo. Não é difícil relacionar
esse personagem, um pintinho frágil e
indefeso, a uma criança curiosa, que quer
saber como é o mundo além das paredes
que a cercam, mas que, como o pintinho,
não deve “aventurar-se”, pois enfrentará
sérios riscos. E “vadio” aparece no título
do livro como sinônimo de aventureiro,
arteiro, desobediente. Algo que, conforme
era dito a mim e a outras crianças, não
devíamos ser.
À criança que leu a história o adulto
perguntaria, como a mim perguntaram:
que mensagem você tira dessa história? A
tal “mensagem” é meramente pedagógica:
reconhecendo-se frágil, o personagem
voltou correndo para casa e jurou não
mais fugir. Precisava de proteção, como
as crianças precisam. Mais tarde é que,
talvez, aprenderá a lidar com problemas
– ou com perigos, como aqueles de quem
se escondeu ou fugiu assustado.
(Não fujam de casa, crianças. Lá fora,
há muitos perigos. Em casa, não há.
Não? Mesmo? Fico pensando, aqui, em
tristes notícias recentes, que derrubam
essa moral.)
Mas, em se tratando de literatura
infantil, é preciso bem mais do que,
simplesmente, levar a criança a aprender
com “a moral da história”.
Hoje, o caráter moralista e utilitário
da literatura dirigida às crianças está
superado, embora prevaleça em algumas
obras, ainda difundidas. O que se busca,
na literatura atual, é de outra ordem: a
inventividade, a criatividade, o caráter
lúdico e, sobretudo, emancipatório é que
devem primar nessa literatura.
Várias obras podem exemplificar o que
defendo aqui. Uma delas, mesmo que
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não seja tão recente, é “Pinote, o fracote e Janjão, o fortão”, de
Fernanda Lopes de Almeida. É uma narrativa que retoma o
clássico embate entre o grande e o pequeno ou entre oprimido
e opressor. Nada de novo aí, pois a literatura (nem só a dirigida
à criança) muitas vezes tratou desse tema. Nesta narrativa, a
turma de Pinote, o fracote, vive sob os desmandos do Janjão,
o grandão, que exclui os outros, ri deles e, ao mesmo tempo,
precisa dessa plateia para aplaudir seus “feitos”. No desfecho,
o prepotente Janjão é punido; só que a punição não vem em
forma de castigo e nem mesmo há arrependimento, como
facilmente se veria em uma narrativa de enredo tradicional.
O fato é, no meio da brincadeira inventada por Janjão, em
que ele era “o Rei dos Piratas” e a turma deveria fazer o
que ele mandasse, inclusive rir de piadas sem graça, Pinote
o confrontou com uma dúvida que acabou por deixá-lo
tremendamente cismado:
“– Pirata Pinote! Estou reparando que você não me
obedeceu em nada. Quer ir preso?
– Não quero, não, Rei.
– Então por que não está rindo?
– Se o senhor quiser, eu posso rir com a boca.
Janjão fez a maior caçoada de Pinote:
– Ha! Ha! Ha! Só se pode rir com a boca, bobão!
– Engano, Rei. A boca pode estar rindo e o pensamento não
estar.
Janjão ficou furioso:
– Pois diga ao seu pensamento que ele tem que achar graça
nas minhas piadas!
– Sim, senhor.
Janjão contou outra piada. Pinote riu com a boca. Janjão
ficou na maior dúvida. De repente, Janjão começou a chorar.
[...] Nunca mais conseguiu brincar sossegado de Rei dos
Piratas. Ficava sempre com aquela cisma:
– Que será que o pensamento do Pinote está pensando?”
Sem didatismo e sem moralismos, a partir do ponto de vista
de uma criança, personagem central da trama, a narrativa
mostra a prepotência derrotada pela inteligência. É a literatura
dizendo aos leitores de hoje que é possível enfrentarmos
problemas.
Literatura, também a destinada ao público infantil, é arte.
Dessa forma, expressa quem somos, o que sentimos, quais são
nossos conflitos, como é nosso mundo – e como (não) deveria
ser. Trata de nossas vivências e, por isso, tem a inigualável
propriedade de humanizar. É o que diz Antônio Candido,
no texto “O direito à literatura”, que já citei em outra reflexão
publicada aqui: “A literatura desenvolve em nós a quota de
humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos
e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante.”

* 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.
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CENÁRIO DE
COMBATE
Helena Terra *
Porto Alegre/RS

O editor me procura perguntando se posso escrever um
texto para a revista. Sobre qual assunto, eu pergunto, e ele deixa
a meu critério, mas comenta que seria interessante, devido
à minha carreira de escritora e aos meus posicionamentos
constantes em entrevistas, eventos, etc., eu falar sobre a
parte que nos cabe, falo de nós, as mulheres, no latifúndio da
literatura e do mercado literário, um hiper super mercado.
Em 2021, as vendas de livros aumentaram 30% em relação aos
anos de 2020, 2019 e 2018, movimentando R$2,28 bilhões.
É dinheiro. Bastante. Lembre-se que o salário-mínimo, aqui
neste país, profundamente enlameado pelo colonialismo e
pelo patriarcado, é de R$1.212. E o valor de um livro? Não,
o custo? Melhor falar nos custos desde o início, desde o
momento em que uma escritora, não vou falar de um escritor,
consegue parar tudo o que está fazendo em sua dupla ou tripla
jornada de mulher, cromossomo XX, tratada como criatura
de segunda categoria desde a antiga Grécia, com seus gregos
tão ricos em sinapses quanto em violência e preconceitos,
para produzir significado, cultura, arte e opinião.
Mas antes disso, vou mudar um pouco de assunto,
ou de tom, ou de timbre, ou de volume, como uma parte
considerável de homens, veja bem que estou dizendo uma
parte considerável, costuma se referir ao modo que nos
expressamos, mesmo quando por escrito, nos momentos
em que se sente contrariada ou acuada ou culpada. “Não
gosto desse tom de voz, não gosto”. Pois bem. Eu detesto a
prepotência dessa frase. Mas como eu disse, nas primeiras
palavras desse parágrafo, eu vou mudar um pouco de assunto.
Vou falar de flores. Sim. Se eu pudesse, até cantava o Geraldo
Vandré aqui com você que me lê. Ele que lá atrás, em 1968,
sob a violência do regime militar, subiu a um palco e cantou:
“somos todos iguais, braços dados ou não”. Somos? Cresci
pensando que sim. Vivi descobrindo que não. Há homens e
homens. Há homens e ratos. Há homens ratos. E há também
mulheres e mulheres. E não adianta, você que está lendo, se

perguntar, vem cá, por que essa Helena chama
os homens de ratos e poupa as mulheres?
Resposta simples: porque as mulheres
violentas, estatisticamente falando, são em
um número muito menor do que os homens.
Quer um exemplo? Em 2020, a cada seis horas
e meia, uma brasileira foi assassinada por um
cromossomo XY, que até então se achava um
sujeito respeitável. Sim, pode me criticar: falei
de sujeitos e não falei de flores.
Pois passo a falar. Agora, enquanto escrevo,
no centro da mesa dentro do meu vaso favorito,
acariciam a minha casa e os meus olhos mais
de cinquenta rosas brancas. Rosas enviadas por
um homem. Eu deveria dizer por o homem,
trocando o artigo indefinido pelo definido,
por se tratar de uma exceção embora seja,
digamos, comum, dentro do sistema patriarcal,
os homens nos presentearem com flores. O
Dia das Mães e o Dia dos Namorados ilustram
bem essa dinâmica. Só que hoje não é dia de
nada. Deve ser, eu sei, dia de algum santo ou
de alguma profissão ou de qualquer outra coisa.
Vou descobrir!Eu estou redigindo em pleno
dia do Bumba meu Boi. Uma data folclórica.
Penso que, para o comércio, não deva fazer
diferença, se bem que se pensarmos na palavra
boi, podemos pensar em gado, e de gado no
agronegócio. E aí a realidade muda de figura. As
exportações desse setor alcançaram o recorde
de US$8,8 bilhões em janeiro passado. É. É esse
número mesmo que você leu. Opa, então, você,
assim como eu, deve estar exclamando, porque
é uma indignidade sermos tão predatórios e
atribuirmos um valor para a produção criativa
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de nossos cérebros humanos muito abaixo do valor de nossa
gula. Que vergonha!Os números sobre o mercado literário, que
eu até aqui achava altos, acabam de despencar, despetalaramse como rosas. É, rosas não falam.
Já eu, Helena, falo pelos cotovelos. Oh, oh, eu dizia, aos
oito meses de idade, para a minha mãe quando ela terminava
de se maquiar e de se pentear, retribuindo os elogios que ela
me fazia. Segundo ela, Ana, nascida antes do romance do
Érico Veríssimo, eu fui, me perdoem as minhas irmãs e os
meus irmãos, a sua cria com maior dose de empatia. Empatia
é uma palavra que me fascina. Ela anda de mãos dadas com
senso de justiça, de igualdade, de reciprocidade, de respeito
e, me atrevo a dizer, de afetividade. E afetividade, capacidade
afetiva, é um patrimônio de substancial diferença. Capacidade
afetiva faz com que uma quadrúpede como a minha, a Lila
flor da viralantagem, rosne para um cuscão cinco vezes maior
que ela porque eu demonstrei algum receio quando ele me
cheirou. Não que ela não sinta medo. A Lila tem medo até
da própria sombra. Fiz a experiência. Eu sou uma criatura
curiosa que gosta de estimulá-la. Em uma tarde em que ela
latia, aborrecidíssima, por alguém caminhar no corredor
aqui do nosso décimo andar, eu a filmei. E depois a chamei
para ver a si mesma. Tremeu, a pobrezinha, como se estivesse
em uma savana sob a mira de um guepardo. Mais ou menos,
como nós, mulheres, volta e meia, nos sentimos quando
estamos sozinhas e temos de erguer o nariz e a coragem para
enfrentar a parte considerável de homens que nos oprime,
boicota e inveja. Existindo, não se engane, dentro dessa parte
considerável, um número expressivo de nossos colegas de
escrita. O grupo que costuma “passar pano para homem” e
confundir cumplicidade masculina com companheirismo.
Homens quase bons no discurso, quase solidários conosco,
quase por que péssimos na prática. Voltemos então à prática,
leia-se informações numéricas sobre o sistema literário.
Segundo um estudo realizado pela pesquisadora Regina
DalCastagnè, de 1990 a 2004, 72% dos livros publicados, no
Brasil, foram escritos por homens ligados às principais editoras
da época. Não vou citá-las. Não quero. Ah, mas que rancorosa
essa Helena. Vamos fazer um acordo: passe um final de semana
debaixo da minha pele ou na pele de uma escritora negra, vá
ao lançamento de um livro meu ou dela, veja quantos homens
estarão nos prestigiando, veja a participação da imprensa,
veja se corre tudo de forma impecável como nos lançamentos
masculinos, e depois me procure. Quem me procura são as
mulheres. Quem mais lê livros são as mulheres. De acordo
com a quinta Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada
pelo Ibope, em 2021, 54% do público leitor no país é composto
por mulheres e, mesmo assim, até a chegada da pandemia que,
por políticas públicas levou à morte centenas de milhares de
brasileiras e brasileiros, apenas 34% dos livros eram publicados
por nós. E depois da pandemia? Bem, a pandemia não acabou.
Seguem morrendo por volta de 300 pessoas por dia. Para quem
ama uma única delas, é uma tragédia, um processo de luto
mais violento, porque perder alguém para a Covid-19 por falta
de estrutura hospitalar adequada é como perder alguém para
uma bala perdida. Mas enfim não quero finalizar este texto
falando sobre a morte. Quero sobre o que germina, cresce na
vida, ainda que aos poucos. Aos poucos, nossa presença está

aumentando. Do início deste ano até março,
nós, escritoras, passamos a ocupar 42,5%
no ranking de publicações. Depois não sei.
Ninguém sabe ainda. A sociedade patriarcal
não sai de férias mesmo quando vai andar
de jetsky em Santa Catarina. Por isso, temos
de estar atentas. Muito. Como escreveu a
Simone de Beauvoir: “nunca se esqueça
que basta uma crise política, econômica ou
religiosa para que os direitos das mulheres
sejam questionados. Esses direitos não são
permanentes. Você terá de manter-se vigilante
durante toda a sua vida”. Boa reflexão, não é?
Outro dia, eu a publiquei no meu Instagram.
Um cromossomo XY me escreveu, no inbox,
para discordar. Me pergunta se eu dei retorno.
Pergunta. Vai!

. * Jornalista, criadora e
coordenadora do Grupo de
leitura e escrita “A palavra
tem nome de mulher” dentro
do presídio feminino Madre
Pelletier. Em 2013, publicou
o romance: “A condição
indestrutível de ter sido”.
Participou de antologias e
organizou, com o escritor
Luiz Ruffato, a antologia
“Uns e outros”. Lançou o
romance “Bonequinha de
Lixo” em 2021.
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Muito além
dos grandes
espetáculos,
a arte acontece
ao nosso lado
Lidiani Lehnen *
Igrejinha/RS

Foto: jamarattigan.com

O que é cultura para você? Quem você considera como
artista? Quero te convidar a uma reflexão. O fato é: a maioria
dos fazedores de cultura não são aqueles que estão sob os
holofotes, tem milhões de seguidores ou se apresentam
em grandes palcos. Na verdade, uma maioria significativa
inclusive está nos bastidores desses, dando todo o suporte e
fazendo o show acontecer.
No entanto, hoje, não é desses profissionais que eu quero falar.
Quero te convidar a conhecer os artistas da sua cidade e região. O
músico que toca no barzinho, a pessoa que faz poesia e as publica
nas legendas dos seus posts no Instagram, o ator do grupo de
teatro da comunidade, o cantor da sua igreja, a contadora de
histórias que compartilha vídeos no reels, a pintora que trabalha
na garagem em um estúdio improvisado, a dançarina que faz
intervenções artísticas em espaços públicos, o grupo de danças
tradicionalistas, o seu vizinho que escreveu um livro, o professor
de música que dá aula para o filho do seu amigo...
Há uma grande massa de artistas com muito talento
buscando o seu lugar ao sol. Distante de incentivos (às vezes
até em seus lares), muitos até deixam o seu talento escondido,
amordaçado pelo emprego padrão, afinal, todos precisam
pagar seus boletos. Tem tantas poesias e ilustrações escondidas
nas gavetas por aí! Será que você não tem um amigo que faz
isso e você nem sabe?

seu conteúdo, comprar sua arte e divulgar esse
trabalho. Likes e comentários nas redes sociais
são de graça, sabia? E acredite, são uma forma
de ajuda!
Você já ouviu o single lançado por um
artista da sua cidade? Salvou uma música de
uma banda local em uma das suas playlists?
Já assistiu a um espetáculo de teatro de um
grupo da sua cidade? Já assistiu aos vídeos
do ex-colega de escola que está trabalhando
com stand-up? Já comprou e leu o livro que o
colega de trabalho lançou? Já fotografou o muro
grafitado por aquele artista ali do bairro?
Quero deixar claro que não faço uma
campanha contra os grandes artistas. Tenho
os meus ídolos, vou a shows de artistas
consagrados e compro livros de escritores
famosos. Também sigo alguns nas redes sociais.
No entanto, há um mundo artístico muito além
desse de celebridades. Você tem olhado para os
artistas que vivem perto de você? Tenho certeza
que você vai viver a arte de forma mais intensa,
verdadeira e leve. Olhe para os artistas que
vivem perto de você!

É um desafio fazer arte nesse país. É um desafio conseguir
viver da arte. Tantos são aqueles que têm um trabalho formal
e, nas horas vagas, dedicam-se a arte. Isso eu aposto que você
conhece vários, certo? De dia é no escritório e à noite é no
estúdio. Na semana é na firma e no final de semana é no palco.
Jornadas duplas, triplas, de muita dedicação e esforço em
busca de um sonho!
Quero lembrar que todo artista é local, pois veio de algum
lugar. Todo artista começou pequeno, sem fãs ou seguidores.
Você pode ser hoje, ser o apoiador daquele que já é um grande
artista – ainda não esteja nos programas mais badalados. Você
pode ter palavras e atitudes de incentivo, pode consumir o

Foto: Divulgação

Jornalista com atuação na
área cultural. Idealizadora do
site Drops do Cotidiano
(www.dropsdocotidiano.com)

POESIA

A morte da poesia

Mataram a poesia
Cinco tiros no peito
O povo juntou-se em volta
Daquela bela expressão que jazia
Em uma poça vermelha de sangue

VaLTER RIBEIRO *

Igrejinha/RS

Em plena praça central
Às cinco horas da tarde
Um crime brutal e covarde
Que para evitar falatório
Nem deu notícia no jornal
Uns disseram ser feminicídio
Um poeta descontente
Da sua arte descrente
Não aceitava que outro vivente
Tivesse nos braços a poesia
Outros disseram ser latrocínio
Mais um crime banal
Roubo seguido de morte
Ninguém mais tá seguro
Nas ruas da capital
Mas a verdade todos sabiam
Só não queriam dizer
Que os poderosos a fizeram morrer
Dos corredores de Brasília
Até as ruas do Brasil.

Foto: Divulgação

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

POESIA

No bistrô de rico nome
angel cabeza *

Rio de Janeiro/RJ
No bistrô de rico nome
todos erguem sem culpa
porções de café.
Apreensivos com números
preocupados com estômagos
não deduzem séculos de entulho
mergulhados no escuro.
Sem que ninguém sofra
a pálida louça engana
tato e líquido
voz e memória
cerne e sangue.
Todos tão urgentes
e famintos que não sopesam
passadas sedes.
Engolem a elevada pobreza
dos colhedores
a pele enrijecida do artesão
o açoite seco do feudo
o alarido abafado dos cafezais.
Refestelam-se nas cadeiras
limpando das bocas restos
de grãos ossos aromas e fatalidades
(o relógio não permite ressentimentos).
No bistrô de rico nome
todos matam apetites
devorando esguias e ocultas fomes.

É poeta, cronista, gráfico,
produtor e projetista de
livros. Cursou Letras,
Jornalismo e publicou
em diversas revistas e
jornais literários, dentro
e fora do Brasil. É um dos
fundadores da web rádio
Arte Viva e do estúdio
Saraquá Edições. “Canção
para os seus olhos e outros
castanhos” (Urutau, SP) é
seu livro de estreia.
Foto: Divulgação
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Raízes da cidade

O vento vira a esquina
sopra com força
folhas secas
restos de guardanapo
rodopiam no ar
papéis de bala
sacos plásticos

Ines Lempek *

Porto Alegre/RS

mais além
ergue-se uma vista
em frente
à grade de ferro
a lona preta
serve de alicerce
várias camadas
panos papeis cores de barro
uma grande caixa de papelão
dobrada em três partes
faz a cobertura
passantes desviam
torcem o nariz
enquanto outros
atravessam a rua
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por uma brecha
surge um braço
estirado --- na calçada
brotado --- como raiz de planta.

Psicóloga, poeta,
especialista em
Psicanálise e Cultura.
Participou de
antologias, publicou
em blogs e revistas
literárias. Participa do
coletivo Mulherio das
Letras. Autora do livro
“O avesso do Clima”.

POESIA

Chuva
mARIA aLIDES DA COSTA *
Igrejinha /RS

Nesta tarde chuvosa
Onde o frio toma conta
Nesse silêncio vou trazer
Tudo aquilo que tenho guardado.
Meu poema tem alma de poeta
Tem muito amor envolvido
Tudo que tenho sentido.
Hoje meu amigo sol descansa
Dando lugar pra a chuva
E ela com seu encanto ganha
o privilégio da minha escrita.
O chuvinha gostosa tenho
tanta coisa pra te contar
Pra te homenagear!
Meu coração derrete de gratidão
São todos sentimentos sinceros.
Foto: Divulgação

Chuvinha amada preciosa
de tantos encantos
Hoje tive a honra de poetizar você
Imaginei você em um arco íris
Então escolhi todas as cores
do paraíso e passei a tarde assim
Te agradecendo.
E apreciando a cada gota
que caia molhando o meu jardim
As horas passaram e você
Regou a terra e a natureza se completou.

* Servidora pública em
horário protocolar e poetisa
em tempo integral.
Foi vencedora de concursos
literários e é membro
fundadora da Associação
Litero Cultural Igrejinhense
– ALICI- Entre os projetos
idealizados e aguardados
com carinho e afeto, está a
publicação do seu livro de
poesias.

POESIA

Apagar
Marcos Guimarães *
São Luiz /Maranhão

Apaguei nossas fotos,
Conversas,
E-mails,
Excluir teu contato.
Me afastei de você,
Fiz o possível para te manter distante.
Agora só preciso aprender,
Como tirar você dos meus pensamentos.

* Nutricionista,
pesquisador, escritor e
desenhista. Autor de “Você
é a Poesia de Alguém flores brotam das feridas
abertas” e “Entre as Flores”.
Possui participação em
várias antologias. Membro
da Academia Internacional
de Literatura Brasileira AILB

Foto: Divulgação

POESIA

ALGORITMO

Luciano Lanzillotti *
Por trás de tela iluminada
que nos capta com imagens e
palavras.

Rio de Janeiro/RJ

Não humano indica aniversários,
passeios, velórios
a serem vistos e
replicados.
Enquanto descansa em
alguma aldeia afastada
sem luz e wi-fi,
cuidando de hortas,
lendo livros para os filhos,
o criador do algoritmo.

Foto: Divulgação

* Mestre e Doutor em
Literatura Brasileira.
Fez parte de antologias
especializadas
em literatura
contemporânea em
mídias impressas e
digitais. Autor do livro
“Geometria do Acaso”
(Ed. Dialética, 2021).

LÍRICA DAS RUAS
Por Jéssica Rodrigues *

Quem encontra palavras encontra caminhos
Essa geração que
A boca não fala
E a mente inventa
É tanta gente perdida
Em si mesmo
Que a mente não aguenta
E por isso a cada 9
10 está pedindo socorro
Disfarçamos bem na rede social
Só que eu vejo nos olhos
Travessias condicionadas
Pela cultura
Moda streat
Moda RUA
Pagamos de gangsta
Mas quem viu o sangue?
Se tá tudo
Tudo no meu nome
Serei aquela que honra o sangue
Da ancestralidade com a missão
De cobrir o mundo de palavras bonitas
E salvar mais vida com rima e ação
Eu já fui muito mais aflita
Hoje eu rezo pedindo a força
Para amparar, acolher e poetizar
Nesse momento tão denso
Quero com poesia iluminar
Clamo as futuras gerações
Que falem de sentimentos
É bonito ser humano
E mostrar o que tem por dentro
Tá tudo no teu nome!

Nesse primeiro semestre de
2022, o que o Lírica das Ruas
conseguiu movimentar foi um
Slam poesia na cidade de Canela.
Isso mesmo a Serra Gaúcha
está cheio de poetas incríveis.
O nosso último Slam contou com
a presença de participantes de várias
cidades.
Foi demais ver o movimento que a
poesia falada faz em quem ama essa
expressão, tivemos participantes de
todas as idades.
O grande auge do movimento foi
perceber que a poesia é força e sutileza
de quem vive a rua, mas também de
quem tem coragem de falar o que
sente. Por isso provoquei meus leitores
com a poesia inicial.
Outra novidade foi ouvir, dos
próprios participantes, o desinteresse
de fazer poesia competindo.
Isso pra mim também já não faz
mais sentido, afinal de contas o Lírica
das Ruas é um movimento poético
e livre e tem o intuito de amparar,
acolher e ouvir os filhos da poesia.
Quem encontra palavras, encontra

Foto: Divulgação

caminhos.
Assim como vem fazendo o
Gabriel de Igrejinha, conhecido como
EmiciLopes, eu resolvi compartilhar
com vocês o Instagram dele, pois ele
vem impressionando geral que curte
poesia, já lançou duas poesias faladas,
que repercutiram muito em Igrejinha.
Segue lá no Instagram: @emici_lopes.
Eu tenho orgulho de ver isso na
nossa cidade. Em breve, teremos
movimentos poéticos por aqui.
O mundo continua barulhento, mas
nós, que sonhamos com isso de cobrir
o mundo de palavras bonitas e de
transformar nossa realidade, somos o
levante de uma geração!
Então, continuemos firmes na nossa
missão.
Fotos: Divulgação

Aqui temos algumas fotos do último Slam, para acompanhar a apresentação dos poetas
segue lá o insta @liricadasruas e vamos juntes dar voz as nossas ideias e visões poéticas
da vida. Ventos de carinho Poeta Jess
Foto: Divulgação

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

MEMORIAL DOS GIBIS
Por Heleno Jr *

Thor
O Deus do Trovão
repensado por
Walt Simonson

Foto: Divulgação

Thor, o deus do trovão, no universo dos super-heróis sempre foi
referenciado como um dos mais poderosos e grandes personagens.
Seus últimos filmes solo, mais as participações nos filmes dos
Vingadores, corroboram essa visão que se tem dele. Mas e, se eu
disser que por duas décadas posteriores à sua criação, ele não
gozava desse status e muito menos tinha esse reconhecimento?
E, se isso foi modificado, deve-se à grande contribuição em
particular que o roteirista / desenhista Walt Simonson lhe
proporcionou.
É considerado que, por 20 anos, embora fosse um personagem
de destaque da Marvel, as aventuras do Thor padeciam com a
ausência de um melhor desenvolvimento, independente dos
grandes nomes que trabalhavam com o personagem. Da mesma
forma que Frank Miller redefiniu o Demolidor e John Byrne fez
o mesmo com o Quarteto Fantástico, o apogeu do Thor se deu,
principalmente, no momento que o Walt ficou responsável por
suas aventuras.
Igual ao Miller, Simonson iniciou seus trabalhos com o Thor,
unicamente ilustrando os roteiros do conhecido Len Wein, no
final dos anos 1970. Fã e grande admirador do lendário Jack Kirby,
o Walt copiava bastante a estética do mesmo. Mas os roteiros
fracos desenvolvidos pelo Len não ajudavam ele a se destacar,
motivo pelo qual esse trabalho inicial, unido ao fato de não ter sua
própria identidade, fez essa fase passar despercebida por seus fãs.
Apesar disso, o desenhista se manteve à frente do Thor,
até que, em 1983, o então editor - chefe da Marvel, Mark
Gruenwald,percebeu todo o seu potencial e lhe deu carta branca
para desenvolver as aventuras do deus do trovão, o estabelecendo
como roteirista também. Sem sofrer exigências ou amarras,
Walt colocou para fora todo o talento e o Thor viveria a sua fase
de ouro. Sob sua batuta, foram muitos os momentos, sagas e
personagens memoráveis a ser desenvolvidos.
O início ocorreu de cara com a criação de um personagem
marcante até hoje: o alienígena Bill Raio Beta. Um dos mais
altruístas já vistos nos quadrinhos, o Bill chamava a atenção por

O alienígena Bill Raio
Beta. Um dos mais
altruístas já vistos
nos quadrinhos, o Bill
chamava a atenção por
sua aparência esquisita
e muito feia, o que não
o impediu de se tornar
um dos mais cativantes
personagens da mitologia
do Thor e um dos mais
memoráveis.
Foto: jamarattigan.com
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sua aparência esquisita e muito feia, o que não o impediu de se
tornar um dos mais cativantes personagens da mitologia do Thor
e um dos mais memoráveis. Dono de uma grande nobreza, isso
foi corroborado pelo fato de, até então, ele ter sido o primeiro a
conseguir empunhar o Mjolnir, excetuando o Thor.
Walt tinha um conhecimento desproporcional da mitologia
nórdica, o que só enriqueceu a sua passagem. Desse conhecimento,
unido a sua imaginação, referências ligadas ao Thor como os Nove
Mundos, foram muito bem desenvolvidos. Personagens coadjuvantes
como Voltagg e Balder ganharam mais relevância, fossem heróis ou
vilões, com destaque para Malekith, o Elfo Negro.
Nessa fase, umas das maiores, senão possivelmente a maior saga
vivida foi a do retorno do vilão Surtur, um dos maiores da mitologia
do Thor, que em breve destacarei. Possivelmente, nenhum outro
ofereceu tanta ameaça a um universo, quanto esse aqui, a ponto de
obrigar a união de Thor com Odin e Loki, culminando também na
participação dos Vingadores e Quarteto Fantástico.
As histórias do Walt também se destacavam pelos diálogos
grandiloquentes e por gostar de imprimir tiradas cômicas,
que quebravam o clima de seriedade que algumas aventuras
exigiam. Outro momento memorável foi o arco em que o Thor
é transformado num sapo por um feitiço de Loki. Um dos
motivos da concepção dessa bizarra aventura, foi para prestar
uma homenagem a outro ídolo, o roteirista e desenhista Carl
Barks, o mais lendário quadrinista a serviço da Disney, criador de
personagens como Tio Patinhas, Metralhas, Prof. Pardal e Maga
Patalógika. Mas outro momento icônico ocorreu quando o Thor,
sob um disfarce civil, trombou com ninguém menos que...Clark
Kent, o eterno Super-Homem, no que foi possivelmente mais uma
homenagem prestada. Outras sagas vieram como a do Ragnarok,
outra referência a sua passagem.
Nomes como Hela, Executor brilharam na fase Walt Simonson,
com destaque especialmente para o último. Artisticamente
falando, outro ponto digno de atenção é como ele fazia uso das
onomatopeias, as destacando e oferecendo um diferencial de
extrema importância.
Walt ocupou o posto de roteirista e desenhista até 1986, quando
o famoso Sal Buscema assumiu a arte e ele ficou responsável só pelo
desenvolvimento das histórias. Até hoje, Sal tece elogios ao trabalho do
amigo, declarando que: “eram muito estimulantes. Foi um prazer trabalhar
em seus enredos, porque eram muito divertidos de ilustrar. Ele tinha
muitas ideias excelentes e levou Thor para uma direção totalmente nova”.
Walt roteirizou, desenhou e desenvolveu ideias para o Thor
por 4 anos. Sua passagem pelo personagem é ultra referenciada
até hoje, sempre citam sua passagem como a melhor e a que mais
enriqueceu o personagem e sua mitologia.
Grande parte desse trabalho foi publicado por aqui, nos anos
1980, nas edições do Superaventuras Marvel. Em 1998, a Abril
lançou a minissérie da Saga de Surtur em 6 edições. Seu trabalho já
recebeu diversas republicações. Entre 2006 a 2012, a Panini publicou
em 5 volumes, a coleção: Os Maiores Clássicos do Poderoso Thor.
Em 2018, a Salvat lançou a coleção em 3 volumes: Marvel Edição
Especial Limitada: Thor. Atualmente, existem novas coleções que
republicaram o trabalho do Walt, mas ainda não estão disponíveis
no Brasil.
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Grande parte desse
trabalho foi publicado
por aqui, nos anos
1980, nas edições do
Superaventuras Marvel.
Em 1998, a Abril lançou
a minissérie da Saga
de Surtur em 6 edições.
Seu trabalho já recebeu
diversas republicações.

*Heleno Junior Mora em Caruaru/
Pernambuco. É Formado em
contabilidade e aficionado por
cinema, quadrinhos e cultura pop,
consome, estuda e pesquisa o tema,
tendo colaborado por 4 anos com o
Blog Infinitamente Nosso.
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“Somos uma editora
para grifar a literatura
nacional.”

Com a palavra,
o editor Daniel Gruber
Foto: Divulgação

Fundada em 2017, O Grifo é uma editora independente, voltada para autores nacionais de literatura
contemporânea e ficção de gênero de todo o país. Nas palavras do editor, que também é autor, Daniel
Gruber, o catálogo da editora preza pela qualidade dos textos e o capricho das edições, pois ele acredita
no livro como um produto de afeto. “Acreditamos em obras cujo conteúdo e forma sejam igualmente
belos e transformadores. Acreditamos numa literatura que se comunica com um público diverso, sem
limitações de gêneros e nichos, sem medo de classificações. Sem medo de provocar, sem medo de
entreter.” Nessa entrevista, o autor de “A floresta”, comenta sobre a força e a diversidade dos autores
nacionais, sobre sua visão em relação ao mercado editorial e atual cenário da literatura brasileira.

Como surgiu a editora O Grifo?

Em 2017, após enviar o original do meu primeiro livro para várias editoras, resolvi que o publicaria
por conta própria. Eu já tinha experiência como diagramador e assessor de imprensa e, na época, eu
tinha um blog chamado “O Grifo”. Decidi usar o nome como um selo para identificar meus livros. Foi
só em 2020, que o tornei realmente uma editora e comecei a publicar outros autores que haviam me
procurado. Eu tinha acabado meu doutorado em Escrita Criativa e ainda não sabia o que faria da minha
vida profissional, então decidi arriscar tudo e viver de livros. Foi uma escolha difícil, claro, mas não me
arrependo. O Grifo é, portanto, uma editora independente focada em lançar novos autores nacionais que
merecem uma chance de serem lidos.

E como tu tens visto o mercado editorial?

Somando os vários cursos na área que já fiz, o que tenho lido em fóruns e grupos de editores e
livreiros, além da minha própria experiência na editora, posso dizer que o mercado editorial não é tão
vilão quanto os autores e leitores pensam que é. Claro, existe muita imaturidade ainda no mercado
editorial brasileiro, muitas decisões erradas e puxões de tapete, mas uma coisa posso afirmar: ninguém
está ficando rico vendendo livros no Brasil. E ninguém faz só pelo dinheiro. É preciso ser teimoso para
trabalhar com livros no Brasil. É um país enorme geograficamente (o que dificulta a distribuição),
mas que lê pouco proporcionalmente e que tem maior demanda em áreas muito concentradas, como
as capitais do sul, sudeste e nordeste. A população leitora considera o livro um objeto caro e reage
muito mal ao preço do livro, que por sua vez precisa acompanhar as condições do mercado (custo
operacional, preço do papel, dificuldade de distribuição, concorrência desleal das grandes redes, inflação
etc.). Acredito que o mercado editorial precisa de três coisas para se fortalecer: lei do preço fixo, maior
cooperação interna e um hábito maior, não apenas de leitura, mas também de consumo.
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Como a editora O Grifo seleciona os projetos ou autores que irá publicar?

Estou cada vez mais convencido de escolher os projetos da editora pelo autor, mais do que pela obra.
Parece tendencioso e injusto, mas não é. Veja, milhares de boas obras estão sendo escritas por todo o
país a cada momento, mas nem todos os autores estão prontos para publicar. Um autor imaturo pode
ter escrito um livro excelente, mas o mais provável é que a qualidade da obra acompanhe a maturidade
literária do autor. É nisso que investimos: autores que possuem alguma estrada (mesmo que seja seu
livro de estreia), que possui alguma noção de como funciona o sistema literário e, sobretudo, que tenha
convicção daquilo que quer fazer como escritor. É a partir desse perfil que escolhemos as obras que serão
publicadas. Isso pode acontecer por indicação de outros autores ou por meio dos originais que recebemos
pelo e-mail.

A distribuição sempre foi um gargalo no mercado editorial, como a tua editora lida com
isso?

Estamos começando a trabalhar com distribuição física aos poucos na editora. No geral, o problema
da distribuição é que existem muitos títulos lançados mensalmente, centenas de editoras surgindo a cada
dia e disputando espaço e cada vez menos livrarias. A distribuição física de livros não dá mais conta
de escoar a produção. Por outro lado, as compras pela internet aumentaram muito e as editorias estão
trabalhando melhor online. A pandemia resultou num aumento de mais de 40% no consumo de livros. Se
isso é bom ou ruim, só vamos saber mais adiante.

É comum ouvirmos que o preço do livro no Brasil é muito alto, e talvez até seja, como tu
vês isso e o que poderia ser feito nesse sentido?

O preço do livro é alto comparado ao quê? Cite um objeto durável que custe menos hoje em dia?
Para mim, essa é uma mentira que foi repetida tantas vezes que virou verdade. Podemos dizer que o
custo de vida no Brasil hoje, num geral, é altíssimo, mas por que o livro deveria ser culpado? Isso diz
muito sobre o valor que os próprios leitores dão a ele. Seria ótimo se o livro fosse mais barato, é claro,
todos queríamos isso, mas não é assim que funciona, não é uma questão de querer. O preço do livro
acompanha a realidade do que ele custa. Precisamos, primeiro, mudar o foco do pensamento: a obra de
arte é um bem imaterial e devemos lutar pela sua acessibilidade, mas um livro impresso não é só uma
obra de arte, ele é também um objeto de consumo. Você pode ler qualquer livro em domínio público de
graça na internet, por exemplo, essa é a obra de arte em estado puro, acessível. Mas se você quer ler ela
no papel amarelinho, com um espaçamento de linha confortável, uma capa bacana, uma boa tradução ou
revisão, alguém tem que pagar por isso, não é?E custa muito caro. A questão é: quem vai pagar? O leitor,
o governo ou o próprio mercado? É sobre isso que devemos discutir.
Para que o livro custe menos é preciso um investimento do setor público e privado, uma demanda
maior, isto é, um consumo mais intenso do objeto livro, um interesse maior também da população.
Práticas simples, como o vale-livro que alguns estados oferecem a servidores públicos, por exemplo,
possuem efeitos extremamente positivos sobre o mercado editorial. Acho que é responsabilidade de
todos nós: votar em governantes que invistam na cultura e parar de achar que o livro é feito por grandes
empresários sentados numa poltrona confortável enquanto contam seus lucros (alguns até são, mas não
a maioria). O livro é feito por uma enorme porção de profissionais mal remunerados, profissionais esses
que se tornam um pouco mais precários cada vez que alguém repete que o livro é caro.
Foto: Divulgação

“Claro, existe muita imaturidade ainda no mercado

editorial brasileiro, muitas decisões erradas e puxões
de tapete, mas uma coisa posso afirmar: ninguém está
ficando rico vendendo livros no Brasil. E ninguém faz só
pelo dinheiro. É preciso ser teimoso para trabalhar com
livros no Brasil.”
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Nessa perspectiva, a tecnologia ajudou ou tornou a vida dos editores
mais difícil?

A tecnologia permitiu um avanço e barateamento na impressão de livros. Hoje,
podemos imprimir pequenas tiragens e até por demanda (um exemplar por vez)
a preços acessíveis. Contudo, tivemos um retrocesso nos últimos meses com o
aumento excessivo do preço do papel (mais de 60%). Então, eu não saberia dizer
como vai ficar daqui pra frente.

E sobre as plataformas de financiamento coletivo? Achas que essa será
a solução para os autores e mesmo para as editoras?

O financiamento coletivo é, hoje, nosso principal negócio. Eu diria que essa
ferramenta é a única responsável pela editora estar funcionando. Conseguimos
arrecadar grande parte do custo de produção do livro graças à campanha de
financiamento prévio. Não apenas os leitores fornecem o dinheiro necessário como
também sua confiança, já que investem no livro antes de ser publicado. Acho isso
lindo, emocionante e produtivo. Não é à toa que as campanhas de financiamento
de livros, hoje, envolvam um forte engajamento. Os apoiadores se sentem parte do
processo de composição do livro e de fato são. Na O Grifo valorizamos muito essa
experiência e sempre compartilhamos o processo todo de publicação e pensamos
em recompensas exclusivas.

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

Com certeza. A responsabilidade de tornar o livro acessível deve ser do setor
público, não apenas do mercado. Investir na aquisição de livros, legislação favorável
e promoção da cultura e educação é responsabilidade urgente dos governantes. Por
outro lado, é terrível o mercado depender disso. É o caso de agora, que temos um
verdadeiro fascista na presidência da república, que tem travado uma guerra contra
o conhecimento e os livros. A esperança é que possamos reverter esse cenário em
outubro.

E o escritor Daniel Gruber cedeu lugar ao editor e empreendedor ou
seguirá junto?

Seguirá junto. Em meu perfil pessoal, inclusive, evito me apresentar como editor,
justamente para não confundir os papéis. Prefiro ser editor e empreendedor nos
bastidores. Gostaria que as pessoas lembrassem do nome Daniel Gruber como
escritor, hehe. Mas claro, isso está fora do meu controle agora. Não sei como vai
ser daqui pra frente. A rotina de editor tem ocupado todo o meu tempo. Até para
ler eu estou com dificuldade. Contudo, em outubro agora eu vou lançar meu livro
novo, “A Noite do Cordeiro”, pela O Grifo, e isso me deixa muito empolgado.

Quais os novos projetos, tanto do editor quanto do autor?

Já respondi na pergunta anterior sobre meu próximo projeto como escritor. Já
como editor, tem muita coisa pela frente. Estou fechando o cronograma da editora
para 2023. Queremos trazer grandes autores e também autores novos. Vamos
investir muito em literatura contemporânea, terror e suspense de crime, esse é
o foco da editora. Vai ter também um segundo volume da antologia “O Novo
Horror”, no ano que vem, e já temos no time alguns dos maiores autores de terror
do país. Aguardem.

“O financiamento
coletivo é, hoje, nosso
principal negócio.
Eu diria que essa
ferramenta é a
única responsável
pela editora estar
funcionando.
Conseguimos
arrecadar grande
parte do custo de
produção do livro
graças à campanha
de financiamento
prévio”

TOCANDO O CORAÇÃO
ENXERGANDO A ALMA
Por Patrícia Ziani Benites *

Devaneios de
menina
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Volta o seu olhar, mais uma vez, para se deliciar com as
nuvens e os diferentes tons de azul que riscavam o céu, mais
parecendo uma aquarela cuidadosamente desenhada pelo
seu artista. A menina fecha os olhos e agradece. Deseja que
todos possam olhar pelas janelas, grandes, exuberantes ou
pequeninas. Não importa. Importa sim que possam enxergar
para além de si. Que possam sonhar!! Que possam brincar
com as nuvens, criando desenhos imaginários, que possam se
lançar através da janela e rasgar o céu em um voo de Alma.
Assim, quando a viagem terminar e levantarem daquele
assento apertado (porque até a distância entre um assento e
outro diminuiu com a pandemia) possam levar consigo a
beleza de se permitir olhar pela janela.
Infelizmente, a menina sabe que nem sempre nos
permitimos aproveitar o momento presente. Muitas vezes ou
estamos preocupados com o que aconteceu ou ansiosos pelo
amanhã.
Quantas oportunidades deixamos passar sem ao menos
sentir e viver aquele momento. Sem dúvida, alguns são tão
difíceis que desejamos passar bem rápido por eles. Outros,
simplesmente, porque são bons, exitosos, simples, não
percebemos. Parece que andamos em círculos e impedimos
uma vida melhor. Às vezes, estamos tão acostumados a
reclamar e achar que não podemos ter mais do que temos, que
impedimos o fluxo da Existência.
Quem dera, possamos ser como a menina absorvida

pela presença que lhe permite entrar no avião
em uma manhã qualquer, gelada, diga-se de
passagem, mas que descortina as imagens que
ficarão eternizadas em sua memória.
Se um dia, apenas um dia, a sua visão tornarse turva e entrar em algum túnel de cegueira,
jamais deixará de buscar dentro de si os quadros
pintados em com uma aquarela viva, sagaz, com
tons e riscos maravilhosos.
Ah! A menina sim pode em seus devaneios
abrir as janelas, diminuir o seu tamanho e saltar,
permitindo que as nuvens de algodão (que
talvez não sejam doces, mas ela vai provar) lhe
recebam e permitam caminhar por elas, tocar,
sentir o calor do sol, a luz da lua e o ar.
Quem sabe, se fecharmos os olhos por um
instante, possamos nos imaginar encontrando
quadros que estão guardadas dentro de nós e que
nos trazem paz e esperança. Quadros onde nós
possamos ser seus autores e nos fortalecem para
que, diante, das intempéries da vida, possamos
ser mais fortes, resistentes e resilientes. E caso
tenhamos dificuldades para encontrar estes
quadros, possamos ser capazes de pedir apoio
para desenhar em nossa existência pinturas que
nos fortaleçam.
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* Patrícia Ziani Benites é psicóloga e escritora. Autora do
livro Tocando o coração enxegando a alma e idealizadora do
canal de mesmo nome. É moradora de Porto Alegre/RS.
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O dilema
das caixas
Paola Marina Pessoa*
São Francisco de Paula/RS
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Todo mundo tem uma ou outra caixa em casa… Algumas
maiores, algumas menores, algumas leves e outras que pesam
mais…
Particularmente, eu sempre gostei de caixas, porque nos
permitem possuir coisas das mais variadas naturezas e de
forma organizada…
Algumas são para uso corriqueiro, onde guardamos coisas
que costumamos precisar com maior frequência, outras,
incontáveis vezes se encontram cobertas de pó, pois não
são utilizadas com frequência, são destinadas apenas para
guardar objetos que possuem atualmente muito mais valor
do que utilidade.
Com essa curiosa mania de sempre tentar organizar
as coisas, não foram raras as vezes em que comprei caixas
pensando em destiná-las para determinado fim e acabei não
conseguindo, pois as coisas que pretendida guardar acabavam
por ocupar muito mais espaço do que eu imaginava.
Algumas vezes, eu acabava por me questionar
incessantemente, pois eu havia feito uma análise prévia e
não havia como determinadas coisas não caberem nas caixas
que deveriam acomodá-las, mas isso igualmente acabava por
acontecer… Repetidas vezes…
Certo dia, cheguei a conclusão de que eu não fora,
(infelizmente e para o meu azar), contemplada com
nenhuma noção de espaço e o problema ia para além da
questão das caixas e até mesmo das impossíveis vagas em que
desventurosamente tentava estacionar o meu carro, era mais
profundo…
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Diante dessa conclusão, percebi que não era apenas sobre
mim, que era um problema que pairava pela vida de diversas
pessoas próximas e até de simples conhecidos, que assim
como eu, possuíam sérios problemas com noção de espaço.
O grande problema com a ausência de noção de espaço é
que esse déficit transcende os espaços físicos e possui o papel
de espelho, refletindo em nossas vidas, pois ao analisar de
forma mais profunda, me dei conta de quantas vezes eu tentei
caber em espaços que não me comportavam, igualmente ao
que acontecia com as caixas…
Quando se tenta caber em um espaço que não nos
comporta, ou ficaremos dentro desse espaço de forma
absurdamente desconfortável, ou, igual acontece com as
caixas, inevitavelmente alguma coisa acabará ficando para
trás…
Algumas vezes o apreço é tão grande pela caixa que a
gente espreme de um lado e do outro para fazer encaixa,
mas esta sempre acaba sendo aquela caixa que precisamos
ter cuidado, pois toda vez que precisarmos abri-la, corremos
o risco de não conseguir acomodar todas as coisas que nela
estavam dentro novamente.
O fato é que nem sempre é possível espremer para
comportar e inevitavelmente, às vezes a real necessidade
é de mudar de caixa, pois talvez aquela caixa nunca tenha
possuído capacidade de comportar o que se esperava e
a equivocada percepção de que poderia seja apenas um
problema decorrente da ausência de noção de espaço.
Em outras vezes a caixa pode até ter servido em algum
momento, porém, talvez não tenhamos nos dado conta
de que adquirimos mais coisas para guardar e, portanto,
precisamos de mais espaço…
Normalmente, a maior dificuldade é de identificarmos
que a caixa que queremos ou possuíamos já não atende mais
a nossa real necessidade e que insistir em tentar fazer as
coisas caberem vai demandar desgastante mente esforço e
energia.
É necessário atentarmos ainda para o fato de que, se com
muita dedicação as coisas se encaixarem e vierem a caber,
ainda assim, quando não há espaço, não há expansão e essa
é uma das regras mais cruéis do universo.
Você já olhou atentamente para as caixas que estão lhe
comportando? Dentro delas, você realmente cabe ou está se
esforçando para caber? Deixando coisas para fora? E além
disso, nas suas caixas, existe espaço para que você possa se
expandir?

Bacharela em Direito e
Pós-graduada em Direito
Administrativo e Gestão
Pública. Conselheira
Municipal de Cultura.
Autora de artigos
científicos publicados.
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Sobre aromas
e memórias
Isabelle Alves Scheid *
Taquara/RS
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Estava no final da filmagem de um sítio à venda, quando
entrei num galpão da casa no qual a dona do lugar fazia
geleias numa panela à beira do fogão à lenha. Ao entrar
naquele lugar, inspirei o aroma delicioso que estava no ar e
não me surgiram outras palavras para falar a não ser: “É o
cheiro da casa da minha vó!”.
Quem me conhece mais de perto, sabe que costumo
guardar cheiros: de lugares, de pessoas, de ambientes, de casas.
E naquela manhã minha memória olfativa veio com tudo: fui
transportada para a casa da vó Nair. Ela não está mais entre
nós e não consigo mais estar fisicamente na casa dela, vendo-a
fazendo delicias no fogão e ouvindo suas histórias, mas ali,
naquela casa até então totalmente desconhecida pra mim, eu
pude sentir de novo: era o cheiro da casa dela.
O lugar em si nem era parecido com a casa da vó, mas a
experiência sim. Meus olhos encheram de lágrimas e pensei
o quão incrível é poder nos tornarmos próximos de alguém
através de nossas memórias.
Naquele filme “Viva - a vida é uma festa”, uma das obras
de arte de animação da Disney, há uma cena que me marcou
muito: quando um dos personagens, por não ser mais lembrado
no mundo dos vivos, desaparecia pra sempre no mundo dos
mortos. Por isso, acho tão importante recordar histórias, honrar
as pessoas que vieram antes de nós e rezar por elas.
Naquela manhã, foi como se, por alguns instantes, a vó
estivesse ali comigo de novo, bem perto, com toda ternura
que ela tinha.
A gente pouco sabe dos mistérios do pós morte, mas o que
acredito é que por aqui a gente tem a oportunidade de criar
muitas lembranças boas com quem a gente ama: um hábito
nosso, o jeito de fazer algum alimento, alguma palavra que
usamos frequentemente. Não por vaidade nem nada, mas
pra que a gente possa viver mais, na vida - na lembrança das pessoas que também nos amaram.
E você, quais memórias tem criado?

* Produtora
audiovisual. Ama
transitar por
várias áreas do
conhecimento, e
é encantada pelo
universo que cada
ser humano é.
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Em qualquer
tempo
Roseli Santos *
Ivoti/RS
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Tem pressa o tempo que escorre entre as brechas da vida. Passa,
assim, como uma lufada de vento sem ser visto, sorrateiramente.
Há que se correr e ficar atento para mantê-lo a nosso favor ou
junto a nós, o mais próximo possível, neste instante chamado
presente. Um segundo e já não é mais. Um dia... e já estamos mais
velhos. Um ano...e já nem lembramos mais do que passou.
Reter o tempo, quem se atreve? Tamanha ousadia não impede
sua fugaz trajetória ininterrupta, ainda que fingimos ignorá-la no
disfarce dos dias.
O desafio invisível mantém vivos nessa trama os que se enredam
propositalmente até o fim, seja ele qual for. Há que se ter coragem
para seguir sem ver, sentindo apenas o sopro que gela a nuca,
anunciando sua silenciosa presença dia após dia.
Mistério a ser desvendado, talvez quando o próprio tempo se
revelar em sinais imperceptíveis aos olhos humanos, tão ocupados
com urgentes demandas que cegam os mais desavisados. E assim as
coisas escoam, seguem para o rio da existência e desaparecem tão
rápido quanto o próprio tempo que ninguém viu em desabalado
trote.
Agora mesmo, aqui já é passado enquanto logo ali, do outro
lado da tela, há um instante presente testemunhado por quem nos
lê. Reter o momento, quem se atreve? Que flua para bem longe,
soprando em distantes recantos, transmutando pensamentos,
renovando o ar de infinitas janelas que se abrem para o futuro.
E que assim sigam os mestres das palavras, colorindo e
preenchendo as páginas em branco desse mesmo tempo que liberta
e ensina a edificar o que não pode ser mensurado de imediato. Uma
hora, quinze dias, dois anos e toda uma eternidade para perpetuar
o saber, aqui regado por quem, talvez, só esteja querendo reter um
pouco do tempo que voa e nos acena tão rapidamente que nem
vimos passar.
Parabéns, Revista Paranhana Literário, pela iniciativa literária
e por perpetuar em nós a magia da leitura, em qualquer tempo!

Jornalista e
idealizadora do Sarau
com Café. Autora
do livro “Caixa das
Palavras”.Já participou
de várias coletâneas,
entre elas “Crônicas
Pandêmicas” e “A
Tantas Mãos”, lançadas
durante a pandemia
com escritores de todo
o país.
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Quinze
minutos
Airton Schirmer *
Taquara/RS
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Faltam quinze minutos. E as vezes fingimos como se o tempo
não passasse. Mas não podemos nos enganar. Nada escapa dos
tentáculos deste gigante chamado tempo. Toda a nossa vida se
registra por atitudes que fizemos, boa ou não. E faltam quinze
minutos. É assim e não tem volta.
E agora faltam sete minutos.
E existe um mundão do lado de fora da porta. É um sistema
que muitas vezes não te dá uma segunda chance. É pegar ou largar.
Vai ou racha. Vá em busca das realizações dos teus sonhos. Mas
aproveitem a vida. Não deixem de se divertir.
Estamos dentro de um sistema chamado mundo, que lentamente
vai começar a nos fazer cobranças. E essas cobranças vão aumentar
com o passar dos anos.
Amores não correspondidos. Inimizades. Falências múltiplas.
Flores no bagageiro em uma rua deserta. Visitas nas tardes de
domingo a alguém que se foi...
E ao longe o pó da estrada de chão batido. Mas muito perto
estão outros problemas. Famílias, filhos, contas.
As vezes as cobranças deste mundo vão tomar todo o seu tempo.
Vão excluir a palavra lazer do seu cotidiano. E podem custar anos
de insônia. Pergunte a teus pais, professores e avós. Eles sabem do
que estou falando.
Portanto, de todas as disciplinas que estudar, foque na Lei do
Retorno. Entenda que a vida é Auto-reverse. Pois, dos quinze
minutos que faltavam todos são passados.
Saiba o que fez em cada dia da tua vida. E em cada ano de
estrada. Assim vai ser mais fácil dar conta daquilo que o mundo vai
buscar. Ou já está buscando.
E não se assuste.
As coisas não só podem como vão dar errado. Mas também
podem dar certo. É meio a meio. Existem ganhos e perdas.
O bem e o mal, eles são reais. Bem vindos ao céu e o inferno,
que, por enquanto, é aqui onde estamos. Porém, não dá pra um dia
ser Lúcifer e no outro um Anjo.
Seja uma só pessoa.
E não esqueça de ir em busca de novos desafios. São eles que ao
longo do tempo, vão dizer quem nós somos.

Presidente e
idealizador da ONG
Vida Breve. Professor
de matemática e de
Filosofia. Mestre
em liderança Social
e Pós graduado
em Mediação de
Conflitos. Autor do
livro Paisagens.
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Aquele
Bisavô Maluco
Raul Tartarotti *
Porto Alegre/RS

Foto: jamarattigan.com

Não possuímos habilidade em solucionar os problemas dos
outros, que eventualmente tentamos, no máximo podemos ser
mais certeiros com os que vivemos, que já são complicadíssimos
de acabar. Nosso comportamento pode sofrer mutação genética,
e assim permitir uma saída natural. A pretensão de crer que você
pode mudar o outro é um ato que atrapalha a relação, e essa boa
intenção confere absurdas possibilidades de amostra grátis em
forma de conselhos inúteis. Algumas soluções reais podem ter
origem na mudança de nosso DNA, surgido a partir de herança
deixada por algum ancestral. Aquele bisavô maluco que sempre
pensava positivo, e que alguns disseram que veio na vida a passeio,
poderia ter iniciado nossa mudança genética do bem, e assim
colaborado com o novo humor diário no espelho. Muitos possuem
a mania de pensar como Sísifo, que erguia todos os dias uma pedra
até a montanha, e ao chegar ao topo, a pedra caia, e novamente
ele empurrava ladeira acima até o final do próximo dia. O mito
de Sísifo descreve a visão que muitos têm de sua vida cotidiana,
um carregar de pesos de valor nenhum. Bem diferente do ânimo
do bisavô, e da valorização de seus atos, como sendo a construção
de um ser, em cuja oportunidade de viver lhe foi dada de graça, o
que já é um prêmio a ser grato. O neurobiólogo Israelense, Oded
Reachavi, em breve concluirá que nossos antepassados podem ter
nos ajudado a perder a mania de reclamar da pedra diária. Ele
estudou os célebres manuscritos do mar morto, feitos em couro de
cordeiro e bezerro. Sua pesquisa revolucionária pesquisou o verme
C. elegans encontrado naquele couro, que modificou seus hábitos
alimentares e se deslocou em função do meio ambiente. Esse
movimento sugeriu que o RNA deles, possa ter sofrido mutação a
partir das modificações de comportamento, e da mudança de suas
decisões acerca das dificuldades de sobrevivência. Então essa é uma
chance desenhada no bom humor do bisavô, que deixou para as
próximas gerações o pensar que a pedra de Sísifo nada mais é do
que os passos da construção de meu ser, seja ele qual for, a partir dos
livros que li, do trabalho árduo que tenho, dos amigos que rodeio,
e que o correr do rio de minhas desventuras, não será um absurdo,
que alguns consideram suas vidas. No limiar das dificuldades em
perceber um respirar duro, está a possibilidade de mutação de seu
humor, que pode alterar sua qualidade de vida. Se você não teve um

bisavô propenso ao positivismo, saiba que
ainda é possível abandonar o absurdo de
reclamar todo dia e ser você o protagonista
da mudança de seu DNA. Para viver uma
vida plena é necessário acolhê-la e afirmála como uma experiência misteriosa,
imprevisível, mágica, complexa, e ter
a consciência do seu absurdo, da sua
ausência de sentido. Os comportamentos
podem ser modificados, não só a partir
das mudanças do pensamento, mas
também por meio das palavras. É através
delas que se vê e ouve, elas perfuram
buracos na linguagem para ver ou ouvir o
que está escondido atrás.

Formado em Eng.
Biomédica. Cronista
em diversos jornais
no Brasil e exterior.
Estuda literatura
russa, filosofia clássica
e contemporânea.
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Dia de ir no
açougue e no
bolicho
Paulo Wagner *
Taquara/RS

Foto: jamarattigan.com

Quando eu era guri, a ida no bolicho com meu avô era um
dia especial. Meu avô Juventino levantava cedo, geralmente
aos sábados de manhã, quando eu não tinha colégio, o que
me oportunizava geralmente ir junto, a não ser que o tempo
estivesse chuvoso ou prometendo tempestade.
Era um ritual que começava na noite anterior com a minha
mãe anotando as mercadorias a serem compradas em uma
folha de caderno. Pulávamos cedo da cama, minha avó fritava
um aipim na frigideira, que sobrara da noite anterior, pão
caseiro de forno de barro, com schimier de uva, figo, pêssego ou
goiaba colhidas no nosso sítio e feita por ela e, para completar,
tinha a nata do leite tirado à noite, que completava o cardápio.
Nunca mais comi nada parecido com àquelas fatias grossas de
pão fofinho, com dois dedos de schimier e nata. O café de saco,
passado no pano, que enchia vagarosamente o bule preto do fogo
e, assim, o cheiro inconfundível do café invadia toda a casa, não
poderia faltar o leite fresquinho, que aquelas alturas meu pai já
havia tirado de todas as vacas, que pastavam soltas avidamente
repondo as energias para produzir mais leite, pois eram
ordenhadas na tardinha e no amanhecer do outro dia, além da
quantidade dispensada para as crias. A lida sempre começava
no raiar do dia, quando o sol despontava no horizonte e a
bicharada se pronunciava, os galos do terreiro cantavam antes
do sol nascer, a porcada roncava no chiqueiro, as vacas mugiam
na cancela do potreiro, com os úberes cheios de leite para serem
ordenhadas e alimentadas. Tudo se transformava num alvoroço
de vida, os pássaros voavam de um lado para outro, as cigarras
cantavam freneticamente, o lagarto que morava debaixo do
chiqueiro passava como um raio no terreiro, as galinhas davam
o sinal e a cachorrada saía em perseguição ao bicho que entrava
na toca enquanto eles latiam se esganiçando, correndo ao redor
do velho chiqueiro de pedras. A natureza pulsava todos os dias
como uma orquestra de sons, imagens e sabores que me deixam
com água na boca e uma nostalgia que aperta o peito.
A nossa ida para o bolicho geralmente era feita a pé, algumas

vezes, íamos de charrete com o meu pai
que selava a égua zaina ligeira de marcha
troteada, as rédeas tinham que ser levadas
firmes, pois a égua estava sempre apressada.
Eram quase 8 km de caminhada pela estrada
de chão, saindo da Linha Caloni íamos pela
estrada do Três Irmãos, atravessávamos
a antiga ponte de arame suspensa para a
estrada da Padilha, chegávamos primeiro
no Açougue do Allebrandt, que era famoso
pela qualidade da carne, principalmente
dos embutidos, o salame alemão e a linguiça
produzida ali tinham um sabor especial. Eu
me lembro do falecido Irineu Sander dando
pra mim provas dos embutidos e torresmo.
Quem fazia e temperava os embutidos era o
Fauth, mais conhecido por “Fraquinho”. Esse
apelido era devido a força do açougueiro,
que, segundo falavam, em uma aposta
carregou meio boi sozinho nas costas. Meu
avô levava duas malas de garupa de pano,
dava uma para mim que saía faceiro com
a mala no ombro. A gente comprava um
“naco” grande de carne para a semana,
algumas linguiças e um ou dois salames
“com gordura”, pois meu avô explicava que
era mais macio e saboroso.
Caminhávamos mais 300 metros pela
estrada da Padilha, para fazer as compras
na “venda” do saudoso Willi Fischer, era
um bolicho (armazém) que tinha de tudo
- querosene, farinha, fumo em rolo, café
moído na hora, tecido em metro, erva-mate,
que era vendida a granel e ficava estocada
em uma barrica de madeira, onde o cliente
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comprava a quantia que necessitasse. Tinha botas, tamancos de
madeira, utensílios para o lar, como gamelas, pinico, produtos
de higiene pessoal, como laquê para as mulheres e glostora para
os homens (eram dois produtos usados para armar o penteado).
Era um local em que se encontrava tudo, gêneros alimentícios,
ferramentas, produtos veterinários e alguns remédios como o
famoso Biotônico Fontoura, que eu era obrigado tomar um vidro
uma vez por ano, para não bater o “amarelão” e ficar forte. E o
“diacho” que fazia bem mesmo. Tinha também o Bálsamo Alemão
que, tradicionalmente, na mudança de clima do verão/outono para
o inverno, era usado como medicação. Esse era “brabo” de tomar!
Não faltava a creolina para matar “bicheira” dos animais.
Na prateleira, havia um grande pote de vidro cheio de bolinhas
coloridas de gude. E sobre o balcão, a grande tentação da gurizada,
um baleiro, onde ficavam expostos os doces como merengue,
sorvete seco, maria-mole, pirulito, bala de banana, 7 Belo, bala de
castanha, puxa-puxa, pé de moleque, quebra-queixo, entre outras...
Meu avô e meu pai sempre me davam alguns trocados e
eu, como gente grande, pagava minhas guloseimas, comprava
algumas bolinhas de gude para jogar com os amigos e a gente,
quando comprava, torcia que conseguisse as famosas “olho de
gato”. Eventualmente, ganhava algum chocolate, mas o melhor
era tomar gasosa, grapette original (cola/framboesa) de garrafa.
Existia um refrigerante fabricado em Riozinho/RS a “Água da
Pedra”, que vinha em umas garrafas escuras de 500ml nos sabores
laranja, limão e guaraná, que era muito saboroso.
É claro que não podia faltar o cantinho da cachaça, onde a
turma se reunia para contar os causos, uma dessas figuras, que era
gente boa e muito engraçado, era o Abílio Schilling, que trabalhava
no matadouro do Allebrandt e frequentava o bolicho do seu Willi.
Ele, além de dono da “venda”, era uma espécie de taxista que, com
sua Kombi, levava o pessoal em passeios, bailes e festas.
Meu avô tinha um hábito, comprava o fumo em corda para
fazer o seu “palheiro” e levava um maço de “Hudson” liso, um
cigarro sem filtro de papel que ele fumava nos finais de semana
ou nas festas.
A volta era mais difícil, pois as malas de garupa voltavam
cheias e o sol a pino fazia transpirar, mas nada importava, era um
momento de alegria, além das guloseimas na caminhada eu ouvia
histórias e ensinamentos do meu avô sobre os animais, as plantas,
a natureza fazia parte de nossas vidas. Encontrávamos amigos para
conversar sem pressa. Sentávamos na beira da estrada, procurando
alguma sombra, enquanto meu avô fechava seu cigarro de palha,
eu degustava as balas, o sorvete seco... Era bom demais!
Retomávamos a caminhada e fazíamos uma parada em uma
vertente que brotava no barranco da estrada da Linha Caloni
próxima ao arroio, junto às terras do falecido Eduardo Caloni. Era
um local onde todos os transeuntes paravam para matar a sede.
Eu chegava em casa cansado, mas feliz. Hoje, pode parecer
pouco para essa geração que tem tudo, mas para mim era muito,
pois eu tinha o que importava o amor e o carinho da minha família.
Agora, passo por lá e vejo o açougue abandonado, sem vida, o
armazém não existe mais. Não existem mais plantações, ninguém
tira mais leite, raros agricultores criam alguns porcos ou gado para

corte. Refaço o caminho vagarosamente
dentro do meu carro e vejo algumas casas
e ranchos abandonados, com telhados
caídos, algumas resistem como o cerne de
corunilha ancoradas pelo tempo
Debaixo das poucas telhas que sobraram
e dos caibros, alguns ninhos da passarada e
a noite provavelmente servindo de abrigo
para as corujas e algum cusco solitário
vagando perdido.
Os galpões foram derrubados pelas
intempéries, as cercas caídas, virando
tapera, tristonho. As casas alegres com
crianças brincando foram desaparecendo,
algumas viraram tapera e como diz Simões
Lopes Neto - (...a tapera que é sempre um
lugar tristonho onde parece que a gente vê
gente que nunca viu ...onde parece que até
as árvores perguntam a quem chega: - onde
está quem me plantou...).
Dói na alma mexer nestas lembranças,
é como uma amargura doce de um tempo
que não volta mais.

* Escritor e ativista
cultural. Presidente do
Coletivo de Escritores
e Artistas de Taquara.
Autor do livro Crônicas
do sul do mundo
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P reenchendo
vazios
Aline Carvalho *
Poço de Caldas / MG

Foto: jamarattigan.com

Preencho o vazio desta folha de papel. Mas não sem antes
preencher o silêncio, ouvindo uma sinfonia de Bach, e tomar
um gole de café, preenchendo o vazio do meu estômago.
O sol entra pela janela e enche minha casa de luz. Os
livros na estante mostram que ela já está abarrotada e, que
logo, outros móveis preencherão o vazio de minha casa.
Respiro e inundo meu corpo de oxigênio, e minha mente de ideias.
O cheiro da grama recém cortada preenche o ar e me
remete a infância, quando meus dias eram preenchidos por
brincadeiras no parque. Lembro também de como o cigarro
preenchia os vazios de minha mãe e de como ela me preenchia
com seu abraço. E do meu pai, enchendo a casa toda de
plantas, das mais variadas espécies. Enquanto isso, meus
irmãos mais novos preenchiam o silencio com risos e choros.
Já mais grandinha, a escola tomou o espaço das brincadeiras,
e em seguida o trabalho tomou-me o tempo que dedicava
aos estudos. E o dinheiro passou a ocupar o vazio de minha
carteira. E fazer compras passou a ocupar o vazio dos meus dias.
E como se não bastasse, passar o dia todo ocupada com trabalho,
ainda tenho que preencher as horas que me restam durante o dia.
Uma passada na academia preenche a minha necessidade de
estar com o corpo em forma.E no caminho de volta para casa,
escuto o pastor pregando na igreja, preenchendo mais do que
o vazio do salão, mas também o vazio das ruas. Não, a religião
não me preenche.
Chegando em casa, já não tenho tempo para
preparar uma refeição, e um fast-food preenche, talvez,
o vazio de minha boca, mas não me sustenta o corpo.
Uma dor me diz sobre algo que falta em meu corpo e o médico
me enche de cuidados e de remédios.
E enquanto o sono não vem, o celular ocupa os últimos
minutos do meu dia, visualizando nas redes sociais a forma
como outras pessoas preenchem os seus vazios.
Me arrumo para sair no fim de semana: batom,
maquiagem, filtro solar, perfume, preenchem cada poro
de minha pele. E me cubro de acessórios: brincos, colar,
anel, pulseira. Uma tatuagem a mostra diz sobre uma
parte do meu braço preenchido em definitivo. Uma
roupa de marca diz sobre o status social a ser preenchido.

Chegando no bar, o tilintar de copos
preenche o vazio do espírito. E uma música
sem sentido preenche o vazio de quem não
está preocupado com o sentido das coisas.
Um carro com som alto que passa mostra que
algumas pessoas tem um vazio maior do que o
meu. Um mendigo pedindo esmola na rua nos
mostra que um minuto de atenção lhe preenche
mais do que mil moedas de ouro.
E termino a semana com um encontro, onde
nossos corpos entrelaçados se preenchem e se
fundem em um só. E nesse momento, sinto que
não preciso de mais nada, estou plena.
E enquanto termino de preencher as últimas
linhas deste papel, fica a pergunta: O que me
preenche, me nutre ou me consome?

* Pedagoga, professora
de educação infantil,
poeta. Ganhou 3º lugar
no concurso Prêmio
Amazônia de Literatura
em 2019, com o conto:
A História do Arco-íris.

Foto: Divulgação

CRÔNICA

Tento
Tiago Maria *
Porto Alegre/RS
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Disseram que procurasse os velhos boleiros. Moravam no
caminho da várzea grande, as casinhas irmãs, próximas ao campo
da alemoa. Acomoda a bola murcha na mochila e anda por quatro
horas até avistar os antigos casebres geminados, caiados de branco,
telhados e vistas de cor laranja, janelas e portas azuis, como
indicado, beirando o gramado nas costas da goleira.
Aproxima-se e aumenta o assovio do pedal nas máquinas de
costura. Quebra um beco e sobe o cheiro de couro cru. Retalhos
de borracha rasgada e gomos coloridos sem par enfeiam vielas e
terrenos baldios. Trapos encardidos, sacolas plásticas, cordas e um
emaranhado de linhas mais finas calam a boca dos bueiros.
Só uma das casinhas com a luz interna viva. Antes que pudesse
mergulhar a mão no azul, a porta se abre em sanfona. Surge então
uma figura miúda, um velho, tesoura nas mãos, gorro de lã e voz
de fumante: “Veio buscar ou deixar?”. “Vim deixar”. Avança até o
espaço onde transborda no piso um tonel de ventil e câmaras de
látex. Explode o rugido de um compressor de ar.
Atravessa a casinhola em três passos. N’outro cômodo,
veteranas chuteiras penduradas nos pregos da parede, as travas
carcomidas, cadarços desmaiados. Sete velhos sentados em circulo
no chão puro. Ao centro, sobras de tecido rasgado, um rolo de
linha grossa, estiletes, alicates de bico e de corte, agulhas de todos
os tipos e tamanhos.
Saca da mochila a bola morta. Antes de entregá-la, cheira os
tentos, acaricia o talho colado em vão, estreita os remendos junto
ao peito e reza baixinho. Entrega ao velho que de imediato desfaz
as costuras, fatia em tiras pequenas e destrincha gomo por gomo.
Sai sem dizer palavra. Na volta, enquanto chuta pedrinhas, a noite
borra o céu de lilás.
Foto: Divulgação

* Publica toda terça no blog
tiagomaria.wordpress. Na
revista digital RUBEM, escreve
quinzenalmente às quintas-feiras.
Tem crônica publicada na coletânea
“Maria Volta ao Bar”

LIVRO

PERFEITO E
MARAVILHOSO
Este livro conta a história de Lya Rerysson, a caçula
da família, que após descobrir a recente traição de seu
noivo, decide se mudar para um lugar calmo e tranquilo
afim de limpar a mente. Ainda abalada com seu recente
término e em um conflito interno por conta de seu
passado, acaba se fechando para o mundo para impedir
de sofrer de novo. Até o delegado de sua nova cidade
colocar os olhos nela.
“— Não é que seja ruim. Quando eu tenho esses
sentimentos, eu fico exposta, fico vulnerável, e eu não
gosto disso. Eu fiquei vulnerável com o James, foi por
isso que doeu tanto, em outros casos eu nem teria me
importado muito. Eu tenho medo de ficar exposta de
novo e acabar quebrando a cara. Eu sei que ele gosta de
mim, mas pode ser algo passageiro, e quando passar eu
vou me quebrar de novo, é por isso que eu tenho tanto
medo e por isso eu fugi.”

Maravilhosamente perfeito é o livro de estreia da jovem
Taiane Duarte, moradora de Três Coroas/RS. Segundo a autora,
desde pequena, ela gostava de ler e escrever, mas só começou
a pensar em ser escritora quando, aos 13 anos, sua professora
de Língua Portuguesa a incentivou, dizendo que possuía muito
talento para a escrita, desde então seu maior sonho foi se tornar
escritora. Fato esse que agora está realizado com o lançamento
do livro em março deste ano.
“Eu não comecei a escrever pensando em ganhar fama ou
dinheiro, eu simplesmente amo escrever e mesmo que eu nunca
alcance o que os livros famosos conseguiram alcançar, eu não me
importo, vou continuar escrevendo por que essa é a minha carreira
dos sonhos.”
Alguns locais onde o livro pode ser adquirido:
www.editoraviseu.com.br
www.amazon.com.br
www.americanas.com.br
www.shoptime.com.br/produto
www.submarino.com.br
www.magazinevoce.com.br
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POESIAS Em Tempos
de Reclusão

Por ser em tempo de reclusão, a poesia deste
livro é contida, se apresenta com densidade
em poucas palavras. Os poemas, adequando a
forma ao conteúdo, são todos monostróficos,
com constantes viagens por campos cobertos
de metafísica. E isso pode ser uma das
peculiaridades do poeta. É do imediato, daquilo
que domesticamente o cerca, que ele extrai sua
poesia. E do aqui e agora o salto maior é sobre
as questões fundamentais da existência humana.

Armando Severo mora em Taquara/RS e escreve
desde a adolescência. Considera-se um leitor
eclético, lendo de Rubem Fonseca a Mark Twain,
passando por Agatha Christie e Érico Veríssimo. Teve
texto selecionado no concurso Poemas no Ônibus –
edição 1999/2000 – organizado pela prefeitura de
Porto Alegre. Lançou também o livro independente
“Pulsar”. O livro “Em tempos de Reclusão” pode ser
adquirido com o autor ou no site da Provérbio Editora;
proverboeditora.com.br
Foto: Divulgação

ISBN: 978-65-86757-92-7
FORMATO: 14X21
Nº DE PÁGINAS: 91
proverboeditora.com.br

onde adquirir:
Com o autor, através de suas redes sociais e no
site da Provérbio Editora.

LIVRO

A harmonia
do número sete

“Sete mulheres minicontam” é o resultado
da produção literária do coletivo “Mulheres de
escrita”, formado a partir da Oficina Primaverese, realizada em outubro de 2021, em parceria
com a La Loba Magazine. Desde então, o grupo
encontra-se quinzenalmente, para ler, discutir
e produzir minicontos em ambiente virtual,
o que não impede a presença do afeto e da
alegria nos encontros literários, relata Joselma
Noal, Coordenadora do Coletivo Mulheres de
Escrita e organizadora da obra.
As sete mulheres, cada uma com seu estilo
narrativo, brindam o leitor com minicontos
plenos de significado, com ironia ou com
poeticidade, escrevem sobre a primavera, a
escrita, o amor, o sexo, a memória. A obra traz
um retrato da vida, mostra a humanidade com
suas belezas e horrores.
O livro revela diferentes olhares diante do
mundo. Os quatorze minicontos de cada autora
têm a força da voz feminina que merece ser
ouvida, entendida e, com certeza, irá ecoar nos
ouvidos dos leitores sensíveis.
O sete é considerado o número da
espiritualidade, da harmonia, do sagrado e
nada mais sublime e perfeito que a sororidade
formada entre as sete autoras que tenho a
honra e o orgulho de apresentar.
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para adquirir o livro:
www.editoralibertinagem.com
Ou diretamente com as autoras e com a
organizadora
Capa comum: 88 páginas
Formato: 14x21
Editora Libertinagem: 1ª edição
São Paulo, 2022

LIVRO
EXISTE VIDA ANTES DO PRIMEIRO LIVRO:
crônicas para iniciar e continuar na escrita

Foto: Divulgação

O que você vai encontrar nessas páginas são aquelas experiências
de escritor (a) iniciante, que quase ninguém conta quando vira
famoso ou um escritor sério (ou pelo menos levado a sério). É
aquela vontade louca (sonho da vida) de escrever um livro sem
saber por onde começar. É mudar de ideia, mas não mudar de
sonho no primeiro momento. É pagar micos, que na hora não
são nem um pouco engraçados (tensos!). É se dar conta de que
você pode mudar de sonho sim, afinal, não existem só livros para
serem escritos. É aprender a lidar com um monte de sabotadores
da escrita (e da vida), incluindo o mais perigoso de todos: você.
O meu maior desejo é que você inicie (se não tiver começado)
e que continue na escrita. Que perceba e sinta, assim como eu,
que vale a pena cada mico, cada aprendizado, cada “não”, cada
dúvida e tudo o que viver no caminho até o seu primeiro livro ou
seus primeiros escritos.
Livro escrito por Cinthia Dalla Valle, editado e publicado
pela Editora Metamorfose. Com prefácio do escritor
Tônio Caetano. Capa: Tiba Tiburski
À venda pelo site: www.cinthiadallavalle.com.br
ou diretamente com a autora.
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MARIA
Ana Braz *
Igrejinha/RS

Foto: jamarattigan.com

O vento era quente. O dia abafado. O tempo seco.
Ela estava irritadíssima, atacada da rinite, cheia de
antialérgico. A cada espirro, ficava tonta, quase molhava
as calças.
Preferia o inverno, pelo menos a gripe era gripe de
verdade e não aquele estado de coisas: falta de ar, coceira
no nariz, espirros descontrolados e, nas crises fortes,
dores que iniciavam na garganta e terminavam no último
fio de cabelo.
Naquele estado de irritação e alergia respiratória, um
pouco atrasada, voltava para casa depois de um dia de
trabalho em uma sala com ar-condicionado no talo para
suportar a onda de calor que assolava a região.
Trazia, na pequena bolsa, a esperança de uma vida
nova.
No momento em que entrou em casa e fechou a
porta, seu rosto foi encontrado por um murro, que lhe
abriu o lábio inferior. Foi ao chão.
Não teve muito tempo para pensar. Um chute após o
outro a fizeram colar o corpo na porta de entrada.
A violência continuou quando a seguraram pelo braço
e a levantaram. Sentiu os pés saírem do chão. Pousou do
outro lado da sala, passando por cima do sofá.
Conhecia aquela mão, aqueles pés, o som daquela
respiração. Conhecia bem aquela força bruta, que se
virava contra ela.
Sentia o gosto de sangue na boca. Uma dor aguda
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no abdômen. Ficou quieta. Respirando fraco. Sabia
que pararia se ela ficasse quietinha, aceitando todas as
acusações das traições, que ela nunca havia feito.
Se ela ficasse quieta, a raiva pelo atraso passaria e
ela faria o jantar. As desculpas viriam e tudo bem. Até
ganharia flores no dia seguinte ou um presente melhor,
dependendo do que ainda acontecesse.
Em uma parte do seu cérebro, a vergonha veio. Uma
dor maior do que a física. O que era tudo aquilo, afinal?
Pensou em levantar, mas a vergonha não deu lugar à
coragem, deu lugar ao medo.
Sentiu uma crise vindo. Rezou para a deusa, para
todos os santos e anjos e entidades, mas não adiantou.
Um espirro veio e outro e outro e outro.
Uma mão grande e forte a pegou pelos cabelos crespos
e longos, que mantinha por respeito aos desejos que não
eram seus.
A outra mão a pegou pelo pescoço. O ar, que já era
escasso, deixou-a de vez. Começou a sufocar e, por
instinto de sobrevivência, chutou.
A chuva chegou depois daquele dia insuportável de
recordes de temperatura. Os alérgicos comemoravam
timidamente entre lenços de papel e pequenos
comprimidos brancos.
O corpo dela estava irreconhecível, quase nem parecia
humano. Desfigurada. Achada em uma caçamba de lixo.
Na pequena bolsa, que ainda carregava, uma carteira
e um resultado.
maria estava grávida.

* Formada em Letras/Ingles.
É Professora, escritora
e editora do Paranhana
Literário. Ativista cultural
é integrante da Associação
Litero Cultural de Igrejinha
(ALICI).
Foto:Divulgação
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GALHOS
SECOS
Samuel Santos *
Rio Grande/RS

Foto: jamarattigan.com

Um galho. Um galho seco. Um não, muitos. Mas afinal,
que importância tinha aquele monte de galhos secos daquela
árvore desvanecida? Era o que a menina se perguntava. Tanto
se questionou, tanto tentou entender de todas as formas, que
frustrada foi perguntar para o seu pai. Ele disse:
Não sei. Que importância isso tem?
Ela não sabia o porquê, mas sabia que era importante de alguma
forma. Então procurou um senhor que morava ao lado da casa
dela. Escolheu ele, pois o mesmo tinha um belo jardim, E com isso
deduziu que ele teria o conhecimento necessário para lhe ajudar.
Ela perguntou e ele respondeu:
Ora! Os galhos secos são os sonhos adormecidos da árvore,
assim como os nossos.
Como assim? - perguntou a menina.
Pense comigo: no outono as árvores ficam sem folhas e ficam
com essa aparência de quase sem vida. Mas ela sabe que, nas
próximas estações, o sol irá brilhar mais forte, novas folhas e
Flores irão surgir. Vai ser mais ou menos o que acontece conosco.
Ainda não entendi…
Na vida, nós passamos por diversas situações, boas e ruins.
E com isso, os nossos sonhos podem ficar adormecidos por um
tempo. Mas temos que dar tempo ao tempo, e entender que somos
de fases. Temos tempo de descansar e tempo de evoluir. Pense,
reflita, descanse e tente compreender o que está dentro de você, o
que está escondido em você.
Satisfeita com a resposta, a menina agora repleta de sonhos,
voltou para casa (vida).

Artista, acadêmico
de Letras e professor
de Literatura.
Instagram: @
vsamuelsantos

Foto: Divulgação
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A despedida
Tatieli Machado
São José/SC

Foto: jamarattigan.com

Mamãe me acordou com um sussurro. Quando abri os olhos,
ela estava com o rosto quase colado no meu.
- Hora de levantar, daqui a pouco precisamos sair. Vamos nos
despedir dele.
Droga! Não tinha sido um pesadelo. Levantei a coberta e
tampei meu rosto para esconder uma lágrima que quis cair.
O caminho todo foi em silêncio, não havia nada a ser dito.
Assim que chegamos, pude reconhecer alguns carros: Tio
George, Prima Magali, o Seu Zé - vizinho do vovô.
Algumas pessoas estavam na rua, algumas espalhadas pela
sala - todos cochichavam baixinho. Lá nos fundos do salão,
algumas pessoas se reuniam abraçadas, chorando. Apertei a mão
de mamãe. Outra lágrima caiu. Minha mãe se abaixou, seu rosto
ficou na altura do meu.
-Filho, se não quiser não precisa ir.
Engoli o choro antes de responder.
-Eu quero me despedir.
Ela fez que sim com a cabeça, não disse mais nada. Segurou
firme minha mão e caminhou ao meu lado.
Com minha altura era difícil ver com clareza, por isso, meu pai
me segurou em seus braços. Quando meus olhos encontraram o
rosto de vovô quase não o reconheci. As bochechas estavam mais
gordas e vermelhas, mas eu sabia, era ele ali. Ao redor de seu rosto
e abaixo de suas mãos tinham flores brancas e amarelas. A única
coisa que pensei era em como ele preferiria que fossem coloridas,
ao invés de somente duas cores.
Lembrar de vovô, vê-lo já sem respirar, fez as lágrimas caírem
sem que eu pudesse controlar. Eu nem queria ter domínio sobre
elas, só queria que vovô sorrisse para mim.

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

Foto: Divulgação
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Toca-discos
Janice Nodari*
Curitiba/PR

Curitiba/PR

Foto: jamarattigan.com

Não era vitrola, o nome. Muito mais uma relíquia da
década de 1970, mais velha do que ela. Pena não ter mais
discos que pudesse escutar; o ex tinha levado todos.
Ela sentiu. E mais do que perder a casa ou a carteira de
habilitação em seu nome por conta das multas que ele
cometera.
Sem querer, se pegou cantarolando “In the air
tonight”. Irônico. Mas o LP de que mais gostava era o do
A-Ha. Não era dela, mas se lembrava de ouvi-lo com o
ex, todo domingo à tarde.
Pegaria de volta também depois de esconder o corpo.

*Escritora e tradutora
em formação.
Professora de literaturas
de língua inglesa e
tradução .

Foto: Divulgação
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ROTINAS E
HOBBIES
Osana Santos *
Brasília/DF

Foto: jamarattigan.com

* Participante de
várias antologias,
publicou “Um pouco
de mim” -poesias -,
“Sonhos revelados”
– Memórias - e
“Atravessando
desertos” –
Romance.

Ora, Neon era um gato serelepe e bandoleiro que morava na
casa sete, da rua das flores. Uma de suas rotinas era pular o muro
para fazer zoeiras nos telhados alheios, com seus amigos gatos.
Um belo dia, Neon pulou o muro e nunca mais voltou.
Ora, Sr. Genivaldo era um velho rabugento e solitário que
morava na casa nove, da rua das flores. Um de seus hobbies era
fazer sapatos de couro.

Foto: Divulgação
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Devaneios
Andréia Schefer *
Novo Hamburgo/ RS.

Foto: jamarattigan.com

A casa vazia na madrugada causava-lhe certos pavores. Depois
de tantos anos na companhia do marido, Amélia não se acostumou
a dormir sozinha. Ainda se adaptava à fria rotina da solidão. Ainda
ouvia os pés de Onofre se arrastando pela casa. Ainda ouvia a sua voz.
Acordou de um pesadelo com o falecido marido e não conseguiu
voltar a dormir. As lembranças do sonho ruim voltavam à mente
a cada vez que fechava os olhos. Acendeu a luz do quarto e se
levantou: precisava beber água. Procurou os chinelos debaixo
da cama e conferiu: não havia ninguém ali: não havia razão para
temer. Apenas o gato preto de Onofre se esticava na almofada,
despertando de um sono tranquilo.
Amélia andou pela casa com a impressão de estar sendo seguida.
Por vezes esquecia que estava sozinha. Manteve apagadas as luzes
do restante da casa: melhor seria não chamar a atenção de algum
passante. A rua, sempre deserta na madrugada, costumava servir
de caminho para algum boêmio que retornava ao lar.
Balançando de um lado para o outro, as cortinas formavam
silhuetas. Formatos indefinidos de corpos desconhecidos.
Amélia arrepiou-se. Deu um passo atrás e não viu o gato que a
acompanhava. O miado desesperado do animal a fez bater o braço
na estante. Um barulho: melhor acender a luz. Estraçalhado no
chão, jazia o porta-retratos do seu casamento. Na fotografia, o
rosto sorridente do marido morto fez, mais uma vez, o seu corpo
estremecer.
Respirando fundo, Amélia continuou a sua peregrinação. Abriu
a porta, foi até o quintal e conferiu: Onofre permanecia onde ela
o havia deixado. Sem pestanejar, a viúva pegou a pá encostada
na parede e atirou mais um pouco de terra sobre a sepultura
improvisada. Socou mais uma vez o monte: dali ele não sairia.
Com a sensação de missão cumprida, retornou ao quarto,
seguida pelo gato impertinente. Seu próximo passo seria se livrar
daquele animal horrendo, prometeu a si mesma. Mas isso faria
após o amanhecer.
Retornou ao quarto e procurou na gaveta o seu frasco de
comprimidos. Apenas um – havia dito o médico. Tomou logo dois.

Desejava dormir logo para cumprir a sua
promessa.
Deitou na cama e fechou os olhos. Aos
poucos, foi ficando mais longe de si mesma.
Tão longe que não sentiu o braço escorregar
para fora da cama. Nem percebeu o gato de
Onofre subindo em seu corpo e sufocando
o seu peito.

* Autora do romance “Para
onde vão as borboletas à noite”.
Participou de antologias de
contos, microcontos e poemas.
Publica, periodicamente,
os seus textos na Revista
Paranhana Literário e no
perfil Literatura Mínima no
Instagram.

Foto: Divulgação
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Domingo na praia
Renata lima *
Santo André/SP

* Publicou a coletânea
“Sete Flores Num
Ramalhete”, participou
de antologias e
revistas literárias e
tem se dedicado a
sua primeira novela
literária.

Foto: jamarattigan.com

Foi me aproximar do guarda-sol que meus pais baixaram a
voz. Eles faziam isso quando discutiam. Eu voltaria ao mar não
fosse um alvoroço que começou naquele instante - pessoas se
aproximavam de um homem que estava de bruços e parecia não
respirar.
Minha mãe, com seus gigantescos óculos escuros, cruzou a
aglomeração e se ajoelhou ao lado do homem.
“Ei, moço, acorde!”, disse ela, para em seguida puxá-lo pelo
ombro. Minhas pernas tremiam, ele estava morto.
Ficamos abraçados acompanhando o resgate. No caminho
para o carro, meus pais estavam de mãos dadas, como há tempos
eu não via.

Foto: Divulgação

LEIA

As Cores de Sophia vol I
Cores de Vida e de Morte
"Eu vi as cores que não
tinham forma. E senti
as dores das almas
que as perdiam."
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O mistério número
um do detetive de
casos especiais
Gilson Dorneles
Krishna Grand *
Gramado/ RS.

Foto: jamarattigan.com

Era manhã, quando a mulher entrou no escritório do renomado
detetive de casos especiais Gilson Dorneles. Aos prantos, ela se
atirava de maneira rude na cadeira, deslizando a almofada de
cordinhas para o lado.
-Meu gato, Doutor – Entre soluços, a mulher balbuciava - Meu
gato!
Em seu bloco de notas amarelo, Gilson anotou: “Gato.”, em seus
pensamentos “que Gato?” e sua boca proferiu:
-Pode repetir?
-Meu gato sumiu! – berrou a mulher.
O detetive respirou fundo. Há momentos da vida que uma
respirada pode ser o início de um ciclo de pensamentos, mas para
Gilson Dorneles, era um hábito. Sem significado algum.
- Milady, preciso me certificar de que tipo de gato estamos
falando. Poderia me descrever? – Gentilmente, Gilson puxou uma
cadeira e se sentou ao lado da senhora. Entregou-lhe um lenço de
papel e começou a anotar em seu bloco.
- Melhor do que descrever, posso te mostrar algumas fotos dele.
– ela retirou seu celular de uma bolsa. Apertou na tela com o dedo
indicador enquanto segurava o aparelho com a outra mão.
Gilson olhou cada foto. Algumas com poses repetidas. Mas a
maioria tremida, mal tirada, pouca iluminação. Selfies desajeitadas.
Era um gato cinza, listrado com preto. Um pouco de vira-lata com
qualquer coisa ou qualquer coisa com coisa alguma.
- Alguma mancha especial?
- As patinhas... Quando vira o gato de cabeça pra baixo, dá para
ver as patinhas rosinhas. Na pata dianteira esquerda tem uma
mancha preta em formato de coração. – Deu uma fungada de
engolir o catarro.
- Última vez que viu seu gato.
- No açougue perto da minha casa. Ele costumava passear por
lá.

- Qual o nome do gato?
- Pitoresco.
Gilson respirou fundo. Não
precisava de mais nada.
-Certo, Milady. Vá para casa
descansar e deixe o trabalho
comigo. Mantenha seu celular por
perto caso eu necessite contatá-la,
hun?
- Você é tão atencioso, muito
obrigada! – A senhora saiu pela
porta de forma apressada. Gilson
então puxou sua lista de contatos
e começou os telefonemas. O
açougue foi seu primeiro contato.
- Boa tarde, gostaria de
encomendar quinhentas gramas
de carne moída.
- Alô? Tá... Vai ficar pronto meio
dia. - o telefone foi bruscamente
desligado.
Gilson olhou as horas. Tinha
tempo. Mas seus pastéis de carne
teriam que ficar prontos para o
chá da tarde. O chá da tarde era
um hábito comum na vida dele.
Podia ser três da tarde ou quase
seis. Sempre acontecia. Entretanto,
era melhor pensar nas questões
do sumiço do Gato e sua dona
desesperada.
Entrou no Facebook e digitou o
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nome da mulher. Clarissa Silva. Ela usa uma foto de perfil com o
rosto em primeiro plano e ao fundo tinha flores de quintal.
- Provavelmente da própria casa. – entrou no álbum de fotos
dela. Confirmada a suspeita, várias fotos em seu quintal florido.
Em uma das fotos notou uma placa escrito aluga-se. – Hmm...
nossa jovem está de mudança. Acho que vou fazer uma visitinha.
– continuou fuçando o perfil da Clarissa, até que algo chamou
sua atenção.
- Atriz? – Gilson estava pensativo. Algumas hipóteses
começaram a rondar sua cabeça. Respirou fundo. Começou
a futricar em grupos de adoção, compra e venda de animais. –
Talvez esteja por aqui nossa vítima. Respirou fundo. Enviou uma
mensagem para um conhecido e desligou o computador. Estava
na hora de ir pegar a carne moída.
Dirigiu pelas ruas de Taquara em seu patinete elétrico.
Capacete na cabeça, cotoveleiras postas, óculos de aro grosso. Um
pouco antiquado, mas o patinete dava um contraste tecnológico
na composição. Os prédios pichados eram apenas um detalhe que
todo mundo já estava acostumado.
- Não é adequado para um gato. – Não era adequado para um
patinete, também.
Chegou ao açougue. O mesmo açougue onde o gato fora visto
pela última vez. Gato. Pss. Pss. Pss. Gilson gostava de gatos, mas
era alérgico. Por isso evitava os bichanos. Também era perto da
casa de Clarissa.
Adentrou o açougue. Estava vazio.
-Olá! – Falou alto.
-Senhor, não estamos atendendo no momento. Nosso
equipamento está trancado. Parece que algo entupiu o processador
de carne. – Gilson teve um leve aumento das batidas do coração.
- Minha carne moída? Havia encomendado hoje de manhã. –
Insistiu.
- Ah, sim... Você é o senhor do telefone. Teve sorte... Estávamos
processando seu pedido quando entupiu. Toma. Tem trezentos e
cinquenta gramas. Foi o que deu. Quer? – Imprimindo o preço,
nem esperou resposta e entregou na minha mão.
- Claro. Obrigado. – Gilson pegou seu patinete e foi até a casa
de Clarissa. Quando chegou à frente da casa olhou para o lado da
rua e avistou a placa de “Aluga-se”.
- Então não era da casa da senhorita? – Não era da casa da
Clarissa. Era da casa da frente. Fazia sentido pelo ângulo das fotos.
Chegou perto da placa. Em letras menores estava escritos
“GATOS”. Então... Alugam-se gatos. Essa era a placa. Gilson
estava intrigado. Voltou para frente da casa de Clarissa e apertou
a campainha.
Dentro de pouco tempo, ela abria a porta. Sorridente.
- Você achou meu gato? Tão depressa... – Se aproximou. –
Entra!
- Senhorita, vim para uma visitinha rápida. Pensei se não
poderia entrar e observar as coisas do seu gato, para ver se não
descubro algum hábito dele. – Gilson era inteligente. Conhecia
hábitos de gatos como ninguém. Sua especialidade.
- Então... Acho que preciso te confessar uma coisa. – Ela sentou
no sofá. – Acontece que o gato não é bem meu...

- Suspeitei, Milady. Pela placa
na frente da sua casa. E porque não
vejo nada para gatos na sua sala.
Nem pêlos no sofá.
- Sim. Eu... Bem, eu alugo
gatos para tirar fotos e postar no
Instagram. Sou influencer e tals.
Vivo dessas fotos. Mas eu não gosto
muito de gatos, por isso vou ali e
alugo. Simples, barato. Pareço fofa
online. É o que importa, no fim. Só
que o problema é a multa que tem
caso o gato não é devolvido.
- Sim.
- Posso perder a minha casa por
causa do sumiço desse maldito
bichano.
- Milady... cuidado com as
palavras. Querendo ou não, era sua
fonte de renda.
- Verdade... Desculpe... Estou
nervosa. O que você tem de
informação até agora?
- Que ele deve ter sumido por
aqui. – Gilson sorriu.
- Ah... Óbvio.
- De qualquer forma... Minha
visita é para te convidar para
o meu chá da tarde. Acredito
que encontrarei seu gato até lá.
Será hoje às quatro. Venha, sim!
– Gilson pegou seu patinete e
voltou para casa. No caminho de
volta para casa pensou em como
a vida era curta. Mas como era o
suficiente para os humanos. Deus
o livre a gente de ter sete vidas.
Preparou as coisas para o chá
da tarde. Ligou o computador
e viu que seu amigo respondeu
sua mensagem. Estava satisfeito,
teria mais uma companhia para o
chá. Gilson estava satisfeito. Sabia
que seu primeiro mistério estava
concluído. Agora era só tirar os
pastéis do forno.
Para passar o tempo, Gilson
tirou um cochilo. Acordou com
a campainha tocando. Era seu
amigo.
- Olá, Charles! – Gilson o
abraçou.
- Trouxe o que me pediu. –
Charles sorriu e mostrou a caixa
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de transporte de animais. – Está aqui…
- Obrigado! Vamos preparar o chá, minha convidada deve
estar chegando.
Em pouco tempo, a campainha toca outra vez e surge Clarissa.
Com os olhos um pouco inchados e mexendo nervosa nas mãos.
- Olá!
- Entre, Milady!
Foram para a mesa. A forma com os pastéis estavam mornos.
O cheirinho era apetitoso e Clarissa logo mordeu um.
- Está uma delícia.
- Vamos ao motivo do nosso encontro. Nós achamos seu gato,
Clarissa.
- Sério! Não me diga! O que aconteceu?
- Bom, ao que tudo indica, ele se perdeu pela rua, alguém o
achou e o colocou em um grupo de compra e venda de animais.
Meu amigo, Charlie trabalha como veterinário em ONGs de
animais e acabou achando seu gato.
- Nossa. Estou muito feliz.
Charles entregou o gato para a Clarissa. Ela o olhou, olhou de
novo. Virou o gato de cabeça para baixo.
- Esse não é o meu gato.
- Provavelmente não, milady. Entretanto, é um gato. Olhe,
veja bem. Você apenas precisa de um gato para devolver. Tenho
certeza que ela nem vai notar a diferença do gato, porque com
tantos gatos... Essa será a história oficial, sim? Nos ajudamos
nessa... Com sua habilidade artística, vai conseguir devolver o
gato com discrição, sim?
- Mas você sabe onde está aquele gato?
- Sim, Milady. Está uma delícia.

* É publicitária em
formação, atriz e escritora.
Ganhou prêmios literários,
participou de coletânea e
escreve coluna mensal pro
Site Panorama.

O detetive de casos especiais
O que precisar, procurar, ele faz
Nenhum mistério
Por mais caótico
Gilson Dorneles
Atende tudo
Até o gótico
Foto: Divulgação
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Nosso lugar
Tônio Caetano *
Porto Alegre/RS

Foto: jamarattigan.com

Eu sei que você já começou a me ler antes mesmo de ouvir
o som da minha voz. Você está na janela do prédio, na mesa do
bar, atrás das grades de alguma farmácia deste centro sujo, mal
iluminado, cheiro de mijo de rato, vazios.
Eu sei que você vai dizer que é perigoso andar sozinho no
centro da cidade a essa hora da noite. Eu sei, meu irmão. Eu sei,
minha irmã. Minha mãe também sabe. Ela sempre diz “Cuida
pra não estar no lugar errado na hora errada.”
Eu sei que você viu o vídeo dos socos e chutes, da lâmpada
fluorescente, do cassetete, do ódio irracional explodindo sobre
a nossa cabeça, com força. Simplesmente com força, porque é
assim que as coisas estão, e você está tentando descobrir o seu
lugar na causa e na consequência.
Eu sei que muitos pensam, e alguns até diriam que um negro
viado andando sozinho de noite no centro da capital do sul está
pedindo, está procurando sarna pra coçar. E eu estou mesmo.
Da sarna que pega em todo mundo e faz o coração bater com
força e, às vezes, com delicadeza.
Eu sei que você não sabe que muita gente não costuma gostar
de pessoas como eu, a maioria nem um pouco. Elas só querem
que a gente faça algo pra elas: carregar um pacote, um papelote,
uma dor.
Eu sei que você não sabe que eu já perdi as contas de quantas
vezes fui numa festa e ninguém ficou comigo. As pessoas até me
olham, mas acabam não ficando comigo. Quatro ou cinco horas
num lugar com mais de duzentas pessoas e nem as bixas pretas
ficam com as bixas pretas. Às vezes a gente não é nem a nossa
própria última opção. São várias situações sobrepostas até que
a ficha cai, sabe? Então você luta. Luta dentro. Não tem como
aceitar isso. Não há nada de errado com você.
Eu sei que você não sabe que eu moro longe. E pra ir a uma
festa, barzinho, encontro, preciso pegar ônibus, passar pelo
centro. Por que não marquei o encontro no meu bairro, você

pergunta. Mas, se digo o nome do
meu bairro, as pessoas desistem.
Porque não pego um segundo
ônibus no centro até o meu destino,
ao invés de me arriscar a pé, você
quer saber. Eu até poderia, mas daí
vou ter que encarar uma parada.
Não dá pra saber quanto tempo
o próximo ônibus vai demorar.
E a gente é um alvo mais fácil
parado. Aprendi que, até quando
preciso parar, tenho que o estar em
movimento. Assim fica mais difícil
me pegarem de surpresa. Isso
mete medo também, um negro em
movimento. Mas fica na paz. Eu tô
igual bala perdida, destino certo,
compromisso.
Eu sei que você está pensando
que eu sou uma pessoa difícil pra
compromisso. Mas não é isso. É
só o cansaço. Muita falta, sabe?
Também é raro a gente levar um
papo reto desses com quem recém
conheceu. Ainda mais numa
noite como a de hoje, uma noite
de encontro. E eu estou nervoso,
confesso. Ele é interessante. Usei a
palavra interessante, mas poderia
dizer lindo, inteligente, bom de
papo, mas não quero me antecipar.
Já me antecipei muito: pus minha
melhor roupa, fiz as unhas, barba,
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cortei o cabelo num salão de boy. Banho demorado, perfume na
medida certa. Minha mãe até perguntou: Luiz Dias Pereira, você
volta hoje? Nome completo, ela me conhece bem. Enfim, dois
viadutos ficaram pra trás, estou quase chegando. Só dobrar na
próxima esquina e verei as luzes.
Eu sei que você não o conhece, mas ele já está lá. Enxerguei
de longe. Sentado fora do bar. Mesinha na calçada. De perto da
pra ver os olhos refletindo o sorriso largo. Diante um do outro,
arriscamos: um abraço firme e forte, como deve ser. A gente
sente quando está na mesma página. Há algo novo dentro de
mim.
— Que bom que você veio – ele diz, olhando bem nos meus
olhos, quando nos desenlaçamos. — Gostei do teu corte de
cabelo – completa.
— Você já está aí faz tempo? – pergunto. Estou nervoso.
Muita pressão estar em frente de alguém real, que te olha real,
age real, diz coisas reais. Projeção do caralho; estou me sentindo
um adolescente.
— Vim um pouco mais cedo, não queria atrasar. Vamos de
cerveja?
— Pode ser. Aqui tem banheiro?
— No fundo do corredor, depois do balcão do bar.
— Pode pedir. Já volto.
— Não foge.
Eu sei que você me escutou, de verdade, até aqui. E te
agradeço. Agora já tem uma pequena noção de quem eu sou.
Então, se a gente se reencontrar, fala comigo. Eu vim aqui no
banheiro pra jogar uma água no rosto e pra me despedir. Não
consigo dar atenção a duas pessoas ao mesmo tempo. Tenho que
focar ali. Não quero perder os detalhes. Te cuida aí pela noite. Até.
Ao sair do banheiro, olha para Cassio sentado, o cabelo
redondinho iluminado pela luz do poste. Os copos de plástico
cheios de cerveja suando quietos sobre a mesa. Tudo parece
esperar. Luiz pouco sabe pra onde a noite vai. E esta falta de
controle o deixa apreensivo.
— A nós! – Cássio propõe um brinde, logo que Luiz volta ao
seu lugar à mesa.
— A nós – Luiz repete. Dá um gole longo, engasga e tosse. A
situação se torna cômica.
— Respira, respira – Cássio orienta. As pessoas nas mesas
próximas observam tudo. Os dois se tornaram a atração da
noite. Luiz sabe que a culpa é sua: não queria parecer estranho,
não esperava ser um desastre, parece que tudo conspira contra.
— Vamos caminhar? – Luiz propõe, depois que terminam a
cerveja, tentando recomeçar. Cássio concorda. Pagam a cerveja
e saem sem direção certa. — É tudo culpa tua – diz, tentando
fugir do silêncio que cresce entre eles.
— Como assim? – Cássio pergunta, fazendo uma careta.
— Eu sabia que você ia me deixar nervoso. Eu sempre fico
nervoso com caras bonitos.
— Você tem conhecido muitos caras bonitos?
— Só no Netflix.
— Vou entender isso como um elogio.

— É um elogio.
— Pra onde estamos indo? –
Cássio pergunta, cortando longo
silêncio.
— Pra um lugar só nosso.
— E onde é esse lugar?
— Não sei, a gente decide
quando chegar lá.
— Sabe que eu te imaginava
diferente.
— Como assim?
— No aplicativo, você me
pareceu todo cheio das certezas.
Mas prefiro você assim mais
humano, um tanto sem jeito. Isso
é até charmoso – Cássio diz, em
meio a um sorriso.
— Tem tantas coisas que a gente
não sabe...
— Ahã. Está há muito tempo no
aplicativo?
— Demora pra achar a pessoa
certa, sabe?
— Não sei se existe essa coisa de
pessoa certa, mas quero alguém de
verdade.
— Olha lá – Luiz diz, chamando
a atenção de Cássio.
— O nosso lugar.
No fim da rua, uma praça
pequena em frente a um meio
círculo de prédios. “Espaço adotado
pelo Condomínio Village” está
escrito na placa. Há pessoas numa
extremidade do lugar conversando.
Três adultos em cadeiras de praia.
A lua também se faz presente. E um
vento agradável com cheiro de rio
e grama cortada. Os dois se alojam
no canto oposto ao das pessoas nas
cadeiras de praia. Não há bancos,
então se sentam no gramado.
— Cadê minha cadeira de
praia? – Luiz pergunta, sorrindo.
— Cadê minha praia? – Cássio
responde, revirando os olhos. —
Você se importa se eu fumar?
— Sem problemas, isso eu me
lembro de ler no teu perfil.
— As pessoas hoje se sentem
ofendidas com quem fuma. Eu
até estou tentando parar, mas essa
maresia despertou minha vontade
de queimar um.
Enquanto Cássio acende o
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cigarro, Luiz retira o celular do bolso, acessa o aplicativo de
músicas e coloca pra tocar no aleatório.
A voz rouca de Mart’nália e Johnny Hooker cantando
“Veneno” faz Cássio levantar. Ao comando das pernas que se
flexionam e se estendem, dança lentamente com o cigarro na
mão. Para Luiz, é a música que segue o ritmo e os contornos
suaves de Cássio. Os braços levantados, as mãos totalmente
abertas a acariciar o céu, como a fumaça do cigarro a dissipar, a
fazer parte do universo.
Tudo ali parece exigir uma atitude de Luiz. Dentro da
sua cabeça, várias vozes discutem. O coração cada vez mais
apreensivo. Só pensa em tocar em Cássio, mas tem medo de
que a magia também se dissipe ao entrar com seu corpo tão
sem leveza no movimento do outro. Uma mão sem jeito pode
produzir redemoinho em lago calmo, dois braços receosos como
os seus podem provocar a mudança completa da noite. Ele sabe.
Não é a primeira vez que essa fome lhe atinge.
Diante da cena, as pessoas sentadas na outra extremidade
da praça dobram suas cadeiras e desocupam a noite. Não basta
serem dois homens negros; um precisa dançar daquele jeito até
a lua e o outro olhar como quem espera um convite para subir
na fumaça.
Então a música muda. Algo saltitante em inglês pula do
celular. O corpo de Cássio aterrissa.
No mesmo plano, eles se olham. Os silêncios já não
constrangem como antes. Tornaram-se momentos de
aproximação, de intuir juntos o próximo passo.
De repente, alguém liga os regadores de jardim. E eles se
veem no meio de uma chuva de gotas frias. Levantam-se, o toco
do cigarro morrendo no chão. Voltam a ser dois homens diante
do inesperado. Dois homens mais uma vez sem o seu lugar. Mas
sorrindo.
— “Teu corpo se espalha com a chuva, e o meu sabe que não
há como te ter de volta sem beber o céu inteiro” – Luiz recita,
olhando para Cássio.
Um beijo demorado de quem toma o corpo todo do outro
acontece. Um beijo que inaugura um novo lugar para os dois no
seio da noite.

*Esse conto faz parte da antologia Identidades,
Venas Abiertas, 2021.
www.toniocaetano.com.br
@tonio.rs
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Brasileira pela PUCRS e servidor
público municipal. Autor do livro
“Terra nos cabelos”, Prêmio SESC
de Literatura 2020 na categoria
Contos, e do livro “Sobre o fundo
azul da infância”.

O LIVRO QUE VIROU FILME
Por Brígida De Poli *

Marnie
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Não lembro se li o livro antes de ver o filme ou o inverso, mas
gostei de ambos. O britânico Winston Graham publicou a história
de Marnie, uma cleptomaníaca, que muda de cidade e de nome a
cada roubo em 1961. Acontece que a bela e elegante loira não rouba
batons em lojas. Ela vai além, se emprega como secretária em grandes
empresas para arrombar o cofre. Enquanto prepara mais um golpe
no novo emprego, Marnie conhece o empresário Mark Ruthland,
que logo percebe algo errado com a aparente eficiente funcionária.
Ao descobrir o roubo, Mark, entre intrigado e apaixonado, repõe o
valor para que ela não seja presa. De vítima em potencial, porém, ele
se torna o algoz de Marnie ao obrigá-la a se casar com ele.
Na lua de mel, Marnie repele o marido e demonstra pavor a
qualquer contato sexual. A única coisa que ela parece amar no
mundo é o seu cavalo Folio. Mark começa a ler livros sobre traumas
que causam frigidez e cleptomania para tentar entender a cabeça
da esposa. Ele faz dela quase uma experiência científica. Enquanto
isso, Marnie enfrenta os ciúmes da jovem cunhada de Mark, irmã
da primeira mulher dele, que morreu. A garota também nota que
há algo estranho no casamento deles e a coisa se complica. Com o
tempo, Mark vai desvendando o passado da mulher até chegar ao
fundo do trauma e ao desfecho que é melhor não revelar aqui.
Nas telas
Este drama psicológico foi tão bem construído que Marnie
acabou virando filme, peça teatral e ópera. No cinema, a trama
da bela cleptomaníaca chegou pelas mãos do mestre do suspense,
Alfred Hitchcock, em 1964. Não é um de seus trabalhos mais
lembrados, mas com o passar do tempo foi vencendo a resistência
inicial da crítica. Eu gosto desde sempre da versão com Tippi
Hedren e o maravilhoso Sean Connery. O filme diverge um pouco

do livro e traz a marca de Hitchcock, como
as cenas grandiloquentes em que Marnie fica
transtornada ao ter visões do passado. A
trilha sonora de Bernard Herrmann reforça
brilhantemente o suspense, como já fizera
em “Psicose”.
Tippi Hedren sobreviveu a Marnie,
porque já tinha enfrentado o assédio moral
de Hitch no filme anterior, “Os Pássaros”, de
1963. Obcecado pela atriz, ele a torturava
psicologicamente durante as gravações. A
revelação está no filme “A Garota” (2012).
No Brasil, a adaptação do livro de
Graham ganhou um subtítulo e ficou
“Marnie-Confissões de uma ladra”.

Livro: pode ser encontrado na Amazon e em sites
de usados, onde o preço varia de cinco a vinte
reais.
Autor: sua obra mais famosa é a série “Poldark” de
romances históricos ambientados na Cornualha.
Filme: disponível para alugar na Prime Vídeo e na
Apple TV

Jornalista, cinéfila e seriemaníaca, assina as colunas
“Crônicas” e “Cine&Séries” do Portal Making Of, autora do
livro “As mulheres da minha vida”- crônicas.
Foto: Divulgação

ESPECULANDO
Por Jaime De Andruart *

VAPOR DEMAIS,
PUNK DE MENOS?
CADÊ O PUNK DO
STEAMPUNK?
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Já discutimos um pouco os subgêneros punk da ficção
científica por aqui, em especial com o artigo “Acorde, Neo” (PL
#09), em que comentamos sobre um dos maiores expoentes do
cyberpunk — Matrix —, e com o artigo “Afinal, o que são todos
esses punks na ficção científica?” (PL #11), no qual fizemos um
grande resumo dos subgêneros. Com essas bases estabelecidas,
podemos finalmente tratar de alguns deles em maiores detalhes,
começando pelo popular steampunk.
Algumas características básicas dessa estética incluem tecnologia
anacrônica em uma época próxima do início da Revolução
Industrial, indumentária vitoriana e muito vapor (a fonte de energia
mais comum do gênero, e da qual ele retira o nome: steam).
Esse subgênero nasceu imediatamente após o cyberpunk,
e, em parte, dos mesmos pais: William Gibson e Bruce Sterling.
O romance A Máquina Diferencial (1990), conhecido por ter
estabelecido as convenções do gênero steampunk, foi escrito a
duas mãos por esses autores, e traz uma história alternativa que
tem por cenário uma Era Vitoriana na qual Charles Babbage
(famoso polímata britânico) conseguiu ser bem-sucedido em seu
projeto de criar o que acabaria sendo um computador mecânico.
As implicações disso no fim do século XIX e início do século XX
acabam sendo tão absurdas que beiram a sátira, e acabam servindo
para tratar de problemas atuais (ao menos atuais no início dos
anos 90) por meio de uma reconstrução do passado.
Eis a raison d’être do steampunk em sua concepção: a crítica,
como todo bom punk deve prover.
Entretanto, tal como ocorre a qualquer gênero que alcança
certa popularidade (e engenhocas tecnológicas com aquele
gostinho de século XIX são legais, vamos admitir), o steampunk
acaba caindo em certa estagnação ao longo do tempo, tornandose mais um modelo estético do que uma crítica a qualquer
problema social real: tentando encontrar o caminho por entre
os produtos steampunk disponíveis atualmente, entre livros,

quadrinhos, filmes, séries, eventos etc., é
difícil conseguir entrever aqueles produtos
realmente focados tanto em dizer algo ao
público quanto em apresentar meramente a
estética, empobrecida pela saturação de seu
uso ao longo dos últimos anos.
Por isso, o título deste artigo: cadê o punk
do steampunk?
Algumas tentativas de trazer essa parte
mais subversiva de volta ao subgênero
acabam caindo na armadilha de mesclálo a outros gêneros especulativos, como a
fantasia. É uma estratégia válida, porém está
longe de ser a única.
Há também a possibilidade de se focar
menos na estética vitoriana e tratar de
aspectos mais “sujos” da época que inspira
o steampunk. A Revolução Industrial é um
ótimo exemplo que, por si só, traz paralelos
bastante interessantes ao mundo atual, como
jornadas de trabalho exaustivas em troca de
salários miseráveis — assunto, aliás, de que
trato em minha própria história steampunk
2112: No c* do sistema (2021).
Um subgênero tão rico não deve se
limitar a uma ou duas possibilidades como
as supracitadas. Estou certo de que ainda há
muito mais a explorar tanto no steampunk
quanto em quaisquer outros punks existentes
ou ainda a serem concebidos.
O mais importante, contudo, é apenas
uma coisa: não importa se cyber, dino, bio
ou steam; o importante é continuar punk.
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Jaime de Andruart é autor e provedor de serviços textuais. Criador
das séries Formas Fixas, Pecadores, Planeta Punk e Sangue
& Sombras. Contato: jaimedeandruart@gmail.com e https://
jaimedeandruart.carrd.co

BALAIO DE LEITURAS
Por Heidi Gisele Borges *

Crônicas para jovens:
de escrita e vida,
Clarice Lispector
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“Crônicas para jovens: de escrita e vida” (2010, Editora Rocco,
144 páginas) reúne várias pequenas histórias de Clarice Lispector
(1920-1977), até mesmo alguns excertos de textos longos, em que
ela fala de sua vida de escritora, como escrevia, etc.
Na crônica “Como é que se escreve?” a autora explica de forma
bastante simples: “escrevendo”.
Na crônica que abre o livro, “Poesia”, ela diz:
“– Fiz hoje na escola uma composição sobre o Dia da Bandeira,
tão bonita, tão bonita… pois até usei palavras que eu não sei bem o
que querem dizer.”
Vejo aqui a beleza da escrita simples que diz mais do que
qualquer texto pomposo.
Alguns destaques que podem dizer bastante sobre a arte de
escrever:
“Sobre escrever”, a arte de pesquisar e de conhecer o que se quer
escrever:
“Às vezes tenho a impressão de que escrevo por simples curiosidade
intensa. É que, ao escrever, eu me dou as mais inesperadas surpresas.
É na hora de escrever que muitas vezes fico consciente das coisas, das
quais, sendo inconsciente, eu antes não sabia que sabia.”
“Escrever (III)”, sobre escrever sempre, independente se tiver
a inspiração, e, também, fala que nem todos conseguem mesmo
escrever:
“Uma coisa eu já adivinhava: era preciso tentar escrever sempre,
não esperar por um momento melhor porque ele simplesmente não
vinha. Escrever sempre me foi difícil, embora tivesse partido do que
se chama vocação. Vocação é diferente de talento. Pode-se ter vocação
e não ter talento, isto é, pode-se ser chamado e não saber como ir.”
Em algumas crônicas Lispector admite que não gosta tanto de

ler, “E, ainda fazendo parte desse mistério,
por que leio tão pouco? O que era de se
esperar é que eu tivesse verdadeira fome
de leituras. (…) No entanto, só consigo ler
coisas que, se possível, caminhem direto
ao que querem dizer”, mas sabe precisa
se corrigir. Em partes concordo, poucas
histórias prolixas me encantam. Essa mania
de “enrolar” muitas vezes não dá certo, do
mesmo modo usar palavras complicadas,
como vimos na primeira crônica. Essa é
uma dica que sempre dou aos autores que
estão iniciando nesse mundo dos livros e
contratam meus serviços de preparação
de texto: lapide sua história. E eu devoro
livros. Não saberia viver sem ler.
Clarice fala que teve várias máquinas
de datilografar, e repete algumas vezes
que “eu disse uma vez que escrever é uma
maldição”.
De “As três experiências”: “Porque a
gente não cria os filhos para a gente, nós
criamos para eles mesmos. Quando eu ficar
sozinha estarei cumprindo o destino de todas
as mulheres.”
E da crônica “O grito”, vemos um
texto sofrido, a autora mostra muita
tristeza: “Quero os que me acham antipática
porque com esses eu tenho afinidade: tenho
profunda antipatia por mim”.
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* Autora dos livros juvenis O menino que perdeu a magia, Um segredo de Natal e
Histórias de Fantasia, pela Editora Estronho, e de diversos contos de horror. Escreve
resenhas também na revista Mestres do Terror e no site becodonunca.com.br.

RESENHAS DA MELISSA
Por Melissa Mellvee *

Conheça os
Lobos de Loki
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Você já ouviu falar no livro “Lobos de Loki”? É um livro
muito interessante, escrito por K.L. Armstrong e Melissa
Marr e a sua história tem muita aventura e mitologia
nórdica.
Matt é um menino de 13 anos, da família Thorsen, e mora
na cidade de BlackWell. Seu pai é o xerife de BlackWell e
seu avô, o prefeito. Ele é descendente do deus Thor e, um
dia, quando ele estava num festival da cidade, descobre que
o Ragnarök (uma série de eventos catastróficos que levam
ao fim do mundo na mitologia nórdica) está chegando e
a obrigação de Matt é lutar contra a serpente de Midgard,
uma gigantesca serpente que vive no oceano, que rodeia o
reino dos humanos.
Ele descobriu que o Ragnarök estava chegando durante
uma reunião, onde estava o povo de BlackWell, a Thing, que
dizia que Matt era o descendente de Thor e deveria lutar no
Ragnarök, um descendente escolhido pelas runas e, o mais
chocante para Matt, é que depois da reunião, ele saiu e o
avô dele prosseguiu falando, algo que não importava muito
para Matt naquele momento, afinal ele estava num festival
e estava apavorado.
Enquanto ele estava lá, uma garotinha falou algo para
ele e saiu correndo até a porta da reunião. Matt a seguiu e
ouviu uma coisa do avô dele que é muito importante para
a história: ele ouviu que não deveria VENCER o Ragnarök
e sim PERDER, para um novo mundo renascer. Que Matt
deveria ser SACRIFICADO.

Então, a garotinha que Matt seguiu
era uma Norne e disse que ele tinha que
achar os outros descendentes dos deuses,
os descendentes do norte, começando
pelo descendente de Loki, que era um
menino que ele conhecia, o FenBrekke,
garoto de quem Matt não gostava. Fen
tinha uma prima, que Matt também não
se dava bem, a Laurie.
Essa briga era antiga, os Thorsen não
gostavam dos Brekke e os Brekke não
gostavam dos Thorsen…
O personagem Matt me lembra muito
o Soluço, de “Como treinar o seu dragão”,
porque ele sabe muito sobre mitologia e é
gentil, esperto, pensa antes de agir.
Matt irá atrás dos descendentes dos
deuses e então várias aventuras incríveis
irão acontecer. Trolls, maras, valquírias,
entre outros elementos da mitologia
irão aparecer nessa trilogia, “Crônicas
de BlackWell”, e personagens superfofos,
como o Baldwin, descendente de Balder.
Já li “Corvos de Odin”, o segundo livro da
trilogia, que também é imperdível! Esta
é a minha dica de hoje, “Lobos de Loki”,
um livro incrível que você certamente irá
adorar!
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* Seu primeiro livro solo foi lançado em 2021. Escreve a coluna “Brincando de
escrever”, para o site www.artrianon.com, a administração do @dominiododragao,
perfil do Instagram voltado à divulgação de literatura fantástica, e a coluna “Resenhas
da Melissa”, para esta revista.

PARA TERMINAR

COMO PUBLICAR NA REVISTA
PARANHANA LITERÁRIO
Nosso objetivo é divulgar novos escritores/artistas e produções por meio de publicações
bimestrais gratuitas. Os autores não receberão remuneração pela publicação de suas obras,
pois a revista e/ou site não visam ganho comercial com a publicação.
A escolha das obras selecionadas será determinada pela comissão editorial.
A comissão editorial é constituída por pessoas com ampla formação em áreas voltadas ao
conhecimento literário.
Somente podem participar pessoas com mais de 18 anos. Menores precisam encaminhar
autorização assinada pelo responsável.
A revista poderá armazenar as obras selecionadas para uso em uma das duas edições
subsequentes.
No ato do envio, o autor concorda em ceder os direitos de reprodução e divulgação da
sua obra para a revista Paranhana Literário, exclusivamente para publicação na revista e
divulgação desta.
A revista Paranhana Literário publicará a obra selecionada em apenas uma edição, em
formato digital, também poderá usar nas redes socias de divulgação da revista, sempre
respeitando o acordo de não lucrar sobre as obras publicadas.
O autor autoriza a revista Paranhana Literário a realizar correções gramaticais na obra,
contanto que objetivem a correta utilização da língua portuguesa. Caso haja necessidade de
alterações de conteúdo e/ou forma, um editor da revista entrará em contato para discuti-las.
O autor declara que sua obra é original e se responsabiliza por qualquer ação judicial que
possa ser movida contra ele, isentando a revista Paranhana Literário e seus representantes de
qualquer responsabilidade.
É vetada a utilização de personagens ou fatos reais que tipificam crimes contra a honra e os
direitos humanos.
Serão aceitas somente produções originais. Releituras serão aceitas apenas se produzirem
um resultado criativo e original.
Não há limite de quantas obras um mesmo autor pode enviar, no entanto, somente uma
obra de cada autor será selecionada e publicada por edição.
A Revista Paranhana Literário não entrará em contato com autores informando se o texto
foi ou não aceito ou por quais motivos algum texto não tenha sido aceito.
TAMANHO E FORMATO:
Os critérios primários de avaliação PARA CONTO, CRÔNICAS e POESIAS são:
enredo (verossimilhança, coerência, objetividade, complexidade de trama e personagens),
ritmo (coesão, parágrafos e períodos) e criatividade (originalidade, construção de mundo,
imprevisibilidade). Os secundários são: adequação ao gênero proposto, foco narrativo,
expressão, relevância, gramática, ortografia, reflexão, imersividade.
Os textos devem ser enviados em um único arquivo Word (.docx). O conteúdo de cada
arquivo deve ter 1 página para POESIA, até 2 páginas para CRÔNICA e até 3 páginas para
CONTO, com todas as margens de 2 cm, na fonte Times New Roman, em tamanho 12 e
espaçamento de 1,5.
É necessário uma minibiografia do autor, com até 600 caracteres. Anexar links de contato
de divulgação da sua obra (p. ex., Facebook, Instagram, Wattpad, portfólio, blog, Flickr, etc.) e
locais de aquisição das obras (caso já tenham livros publicados).
Enviar junto foto do autor em boa qualidade (no mínimo 600 x 540 pixels).

