


EDITORIAL

      Segundo Fernando Pessoa, o mais universal dos poetas da 
língua portuguesa, a palavra falada é imediata, local e geral; 
enquanto a palavra escrita é mediata, longínqua e particular. 
A palavra falada é um fenômeno social, enquanto a palavra 
escrita é um fenômeno cultural. A palavra falada exige que 
sejamos do nosso tempo e lugar, sob pena da incompreensão 
dos interlocutores; enquanto a palavra escrita não se subordina 
às veleidades da mera compreensão imediata.

      Em outro tempo, neste lugar onde estamos, habitou um 
povo guarani que usava uma palavra falada para denominar 
o “rio que corre ligeiro”. Anos depois, sob outra cultura, 
essa palavra foi transposta para a língua escrita e virou 
PARANHANA. Esse termo deu nome ao rio e ao vale banhado 
por esse rio.  Agora, essa mesma palavra, falada e escrita por 
culturas tão distintas, em tempos dispares, também nomeia um 
suplemento literário.

      O Paranhana Literário nasce para celebrar o uso falado e 
escrito da palavra. Destina-se à promoção da produção literária 
realizada principalmente a partir do Vale do Paranhana, mas 
rompendo fronteiras de tempo e lugares, tendo como norte 
somente o gosto pela boa literatura e, por ofício, apresentar 
obras de escritores - tanto consagrados quanto estreantes - 
de dicções e traços variados, em uma clara valorização da 
pluralidade. 

      Deixemos um convite a ti, escritor ou escritora, consagrado 
ou se iniciando nessa fabulosa jornada, que compartilhe teus 
escritos com os leitores do Paranhana e do mundo. Entre em 
contato com nossa equipe e nesse rio que corre ligeiro deixe 
tua obra literária encontrar apreciadores de leitura nos mais 
diversos portos.

      Nessa primeira edição os leitores encontrarão poesias e 
contos de autores do Vale, alguns já publicados, outros ainda 
não; entrevistas e matérias com escritores premiados e de 
renome nacional, que não habitam o Vale do Paranhana, mas 
nutrem o mesmo gosto e amor pela escrita e literatura e, é essa 
troca de saberes, a bússola dessa edição da revista.

      Enfim, a nau literária singra o Paranhana e deságua no 
mar da internet. E de lá vai para os quatro cantos do mundo 
levando a boa literatura brasileira, produzida a partir do Vale 
do Rio que Corre Ligeiro.   

                                                                                 Os editores 
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PERSONAGEM

“SEMPRE QUE
ME ACONTECE 
ALGUMA COISA 
IMPORTANTE
ESTÁ VENTANDO.”
                                               
                                                 ANA TERRA 

A reprodução de quadros de artistas plásticos consagrados interpretados pelas 
irmãs Dora e Lise Lampert e postados no Instagram e no Facebook, são um 

dos trabalhos visuais mais instigantes atualmente nas redes sociais. Com uma 
apropriação original, caseira e cosmopolita, o trabalho da dupla é de imediato 

reconhecido e apreciado, tão logo alguém bate o olho nele.

Vale a pena conferir e saber mais em: 
www.instagram.com/doralampert

www.facebook.com/dora.lampert.7

      As qualidades definadoras dos patriarcas da família Cambará, por outro 
lado, definem-se no personagem do Capitão Rodrigo, consolidam-se em 
Licurgo, mas depois se dispersam primeiro entre Toríbio e Rodrigo Terra 
Cambará (filhos de Licurgo), e depois ainda mais entre os três filhos deste: 
Floriano, Eduardo e Jango. Érico Veríssimo foi definitivamente um dos 
grandes escritores que marcaram as raízes do nosso povo gaúcho. Quando 
história e ficção se tornam nossa verdade. Ou você ainda tem dúvida de que 
Ana existiu?

Escrito e interpretada por Dora Lampert

          Entregar-se ao amor de Pedro Missioneiro foi um passo tão natural como o suceder das 
estações naquelas terras ermas. Ver os irmãos perseguindo Pedro coxilha afora, sabendo que a sua 
honra seria lavada com sangue, marcou sulcos de tristeza em seu rosto de menina.  O minuano não 
dá trégua... a vida muito menos.

           Os fatos históricos que marcaram a conquista do território riograndense por Portugal 
permeiam a saga familiar de Ana Terra, a começar pelo próprio exemplo da miscigenação que 
marcou a gênese do povo gaúcho, no gérmen gerado pelo ventre de Ana Terra, uma das grandes 
personagens criadas por Érico Veríssimo para o primeiro volume da trilogia O Tempo e o Vento, 
publicados entre 1949 e 1962, e que se tornariam obras incontestáveis da literatura brasileira. 
As personagens femininas de Érico, tipos antológicos como Ana Terra, Bibiana e Maria Valéria. 
Estas três constituem as matriarcas da família e suas qualidades fortes se mantêm ao longo das 
gerações. “Bibiana duplica a avó não apenas por se assemelhar a ela, mas por portar seu nome 
em duplicata: também é Ana e Ana duas (bi) vezes.”

Fotografada por Lise Lampert, 
No ano da peste.



ENTREVISTA 

Escritor fala da sua relação com os livros, 
da importância da leitura,

 daquilo que  chama de 
arte e artesanato da escrita 
e de como se considera um 

otimista em relação ao livro e leitura. 

ROBERTSON FRIZERO

A ARTE E O 
ARTESANATO 

DA ESCRITA

        Robertson Frizero nasceu no Rio de Janeiro onde, aos quinze anos, entrou para a Marinha do 
Brasil; lá cursou o Ensino Médio e uma carreira de nível superior. Conheceu dezenove países e morou 
em três estados, mas quando deixou a Marinha, em 1999, passou a viver em Porto Alegre, cidade que 
diz ter se apaixonado verdadeiramente. Atualmente, reside em Florianópolis, desde fevereiro, mas 
nutre um sonho de um dia morar na cidade do Porto, em Portugal.
   

        É escritor, tradutor, dramaturgo e professor de Criação Literária. Mestre em Letras pela PUCRS, Es-
pecialista em Ensino e Aprendizagem de Línguas Estrangeiras pela UFRGS e Bacharel em Ciências Na-
vais pela Escola Naval (RJ). Seu livro de estreia, “Por que o Elvis Não Latiu?” foi agraciado pelo Prêmio 
CRESCER como um dos trinta melhores títulos infantis publicados no Brasil. Seu romance de estréia, 
“Longe das Aldeias”, foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, do Prêmio Açorianos de Literatura 
e escolhido melhor livro do ano pelo Prêmio AGES – Associação Gaúcha de Escritores. Foi, por três 
anos consecutivos, jurado do Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro (CBL). Em 2019, passou a 
colaborar com a editora Entre Capas, do editor Sandro Bier, de Curitiba, como convidado do canal Café 
do Escritor [YouTube] e curador de algumas antologias. 

        PL - Quando surgiu o escritor Robertson Frizero?
        Escrevo desde os quinze anos, mas considero que a profissão de escritor surgiu mais recentemente, 
quando eu tinha quarenta anos de idade. A escrita surgiu naturalmente das minhas leituras – ler boas 
histórias trouxe a vontade de escrever meus próprios textos.

        RF -De onde vem tua relação com os livros? Desde criança já lia? Quem?
        Tive a sorte de nascer em uma família que incentivava a leitura. Comecei a ler desde muito cedo. 
Meu primeiro livro foi presente de um tio – “O Príncipe e o Pobre”, de Mark Twain, uma história que 
até hoje me fascina. Aquele livro deu início a minha trajetória de leitura – e devo muito às bibliotecas 
escolares, já que não tinha dinheiro nem acesso fácil para comprar livros naqueles tempos. 

       O ato de escrever te dá prazer ou o prazer é ver o resultado final?
        Gosto muito do ato de escrever, do processo da escrita – tanto que me tornei professor de Criação 
Literária. Mas a grande recompensa ainda é o retorno do leitor.

         Seus dois livros de estreia são, ou premiados, ou finalistas aos principais prêmios nacio-
nais.  Essa repercussão foi inesperada ou não? E a tua carreira de escritor foi influenciada e/
ou beneficiada pela exposição favorável?  Foi algo que mudou teus planos?
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       Foram premiações inesperadas. Eu tinha plena noção de que era um escritor desconhecido e periférico 
– fora do circuito literário do Rio de Janeiro e São Paulo. O curioso é que primeiro vieram as premiações 
nacionais: o “Por que o Elvis não latiu?” ganhou o Prêmio Crescer como um dos trinta melhores livros 
infantis do ano; o “Longe das Aldeias” foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. Elas chamaram a 
atenção para o meu trabalho localmente e abriram caminho para novas premiações. Mais que isso, permiti-
ram que leitores de outros estados descobrissem essas obras. As repercussões foram muitas, e inesperadas. 
Uma das mais importantes foi o convite da Câmara Brasileira do Livro para que eu fosse jurado do Prêmio 
Jabuti por três anos consecutivos. Meu romance está prestes a ser lançado no Kuwait para todo o mundo 
árabe. Não há como dissociar essas conquistas àquelas inesperadas premiações. 

    Qual a tua rotina na produção literária? Tens algum 
método? E o que estás escrevendo?
       Estou sempre escrevendo. Gosto de trabalhar dentro de projetos 
literários; isso me dá algum direcionamento para a criatividade. 
Hoje, tenho em andamento cinco projetos de romance, duas novelas 
literárias, três livros de poesia, um de minicontos... Vou trabalhando 
um pouco em cada um deles, conforme vão surgindo ideias novas.   
O planejamento me permite isso. Acredito muito na importância de 
planejar a escrita, tenho até um roteiro de planejamento de romance 
que desenvolvi a partir da minha experiência pessoal e que tem 
ajudado muitos de meus alunos. 
       No momento, estou me dedicando em especial ao meu próximo 
romance, que retoma alguns temas de “Longe das Aldeias” – a vida dos 
refugiados, os segredos de família – mas em um cenário e situações 
totalmente distintos.

      Qual tarefa toma mais tempo do Robertson e qual lhe 
dá mais prazer? Escritor, revisor, tradutor ou professor 
de criação literária?
     Eu adoro lecionar. Realizo-me muito dando oficinas literárias 
ou mentorias individuais. O escritor não é apagado pelo professor, 
mas observar o florescer de outros talentosos escritores enche-me 
de alegria.

       Tu achas que uma oficina literária, por si só, forma 
um escritor?
         Decididamente, não. Creio ser até bem temerário ver oficinas 
e cursos que oferecem aos alunos um diploma de escritor ao final... 
Há dois lados do fazer literário: a arte e o artesanato da escrita. As 
oficinas literárias são importantes para ensinar aos aspirantes a 
escritor as ferramentas da Criação Literária, o artesanato. Como 
escritores, precisamos conhecer a nomenclatura, as tipologias, a 
teoria em torno da escrita literária: isso nos torna escritores mais 
conscientes de nossas escolhas – e Literatura é escolha, nada no 
texto literário é entendido pelo leitor como aleatório. Mas a arte não 
se ensina em uma oficina literária – a arte é o olhar único de cada 
escritor, fruto de seus estudos, pesquisas, leituras e, sobretudo, de 
suas vivências. Nenhum curso treinará um aspirante a escritor a ter 
esse olhar especial sobre o mundo.
       Nada impede que um escritor aprenda esse artesanato com a 
leitura e os estudos da obra dos grandes escritores. Mas as oficinas 
literárias são muito úteis também para que os novos escritores 
aprendam outras lições: como lidar com a crítica; como avaliar sua 
própria produção; como se apresentar ao mercado editorial, etc.

Literatura tem uma 
imensa importância: 
ela ensina-nos sobre 

a experiência humana 
sem que precisemos 

viver cada possível 
peripécia 

dessa jornada. 
Ela torna-nos humanos. 
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            Nas oficinas literárias que tu ministras, o que tens notado que falta no aspirante a 
escritor?
           Por incrível que pareça: leitura. Muitos expressam o desejo de publicar livros, mas afirmam não 
ter o hábito de ler. É como um músico que dissesse sonhar em ser um virtuose, mas não gostasse de 
ouvir música.. Muitos não têm quaisquer referências literárias ou civilizatórias: não conhecem os mitos 
bíblicos, o panteão greco-romano... Não conhecem Quixote, Fausto, Hamlet, Capitu, Otelo, Raskólnikov, 
Emma Bovary...
         Falta também a prática da pesquisa; muitos desanimam quando mostro a necessidade de se 
aprofundar nos temas que se deseja abordar na ficção. Muitos não sabem – mas parecem também não 
querer saber. E isso é a morte de qualquer aspiração à carreira de escritor.

           Para um aspirante a escritor, quais obras ou autores são fundamentais ele conhecer?
        Creio ser interessante conhecer o início dos estudos literários: Aristóteles e sua Poética. Não há 
muitos bons livros sobre Criação Literária no Brasil, mas os que temos são mais que o suficiente para 
causar uma revolução na escrita de qualquer escritor: David Lodge, James Wood, Francine Prose, Luiz 
Antonio de Assis Brasil, Charles Kiefer. 
         Para aprender na prática, recomendo alguns de nossos grandes prosadores: Machado de Assis, Lima 
Barreto, Dalton Trevisan, Nélida Piñon, João Almino, Raimundo Carrero, Milton Hatoum, Raduan 
Nassar... E também é bom conhecer alguns de nossos autores contemporâneos, da atual geração: 
Michel Laub, Rafael Gallo, Tiago Ferro, Eduardo Krause, Cíntia Moscovich, Leonardo Brasiliense, Julia 
Dantas, Carina Luft, Itamar Vieira Júnior, Henrique Schneider, Gustavo Melo Czekster, Maria Valéria 
Resende... Há muita gente boa escrevendo hoje. Toda lista acaba sendo meio injusta e incompleta –  e 
nem falamos dos poetas...

         Qual a tua opinião acerca do cenário literário atual no Brasil? O livro resiste?  
       Resiste, cresce e tem um grande futuro por aqui. Há muita gente querendo escrever, e isso dá a 
esperança de que novos leitores surjam. A facilidade de publicar, que tem seu lado bom e seu lado ruim, 
está encorajando o surgimento de novas vocações. Infelizmente, nem sempre essa vontade de escrever vem 
acompanhada da vontade de aprimorar-se. E escritor não deixa de aprender, nunca. Mas eu sou otimista.

        Por que tu achas que as pessoas leem ficção e por que pessoas escrevem ficção?   
       Lemos para sair de nossa realidade e viver outras realidades de modo seguro e controlado – o que 
é quase um paradoxo, porque a Literatura tem o poder de tirar o leitor do conforto do lugar comum 
e chacoalhar suas ideias de uma forma que foge inteiramente ao seu controle. Escrevemos ficção para 
ouvirmos de um leitor, um dia, que nosso livro mudou sua vida. Já vivi isso algumas vezes. É uma 
recompensa que vale mais que qualquer prêmio.

         Tu acreditas que a literatura tenha uma utilidade?  Qual?
       Creio que a Literatura não precisa ter uma utilidade. E, nas vezes em que ela foi usada com o 
propósito de ser útil, o resultado quase sempre foi decepcionante – foi panfleto, paradidático, sem 
vida. O leitor não gosta de ser adestrado. Ele gosta da descoberta, de sentir que está revelando o 
que o escritor tentou esconder.  Mas, sim, a Literatura tem uma imensa importância: ela ensina-nos 
sobre a experiência humana sem que precisemos viver cada possível peripécia dessa jornada. Ela 
torna-nos humanos. O dia em que nossas escolas ensinarem Literatura para as novas gerações com 
esse olhar – não mais reféns dos exames de ingresso às universidades –, não discutiremos mais a 
diminuição do número de leitores ou o futuro dos livros.
  

Gosto muito do ato de escrever, do processo da 
escrita – tanto que me tornei professor de Criação 

Literária. Mas a grande recompensa ainda 
é o retorno do leitor.
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        Para enfrentar a bagunça e a sujeira da casa, faço faxina ouvindo 
música. Para esquecer as preocupações do trabalho, assisto a um filme. 
Para me isolar do turbilhão das redes sociais, leio um livro. A partir dessas 
cenas cotidianas, podemos inferir que a ficção é uma necessidade básica 
do ser humano. Em tempos de isolamento social, precisamos mais do 
que nunca exercitar nossa imaginação de forma lúdica, por conta de uma 
nova rotina que se impõe e restringe nossos deslocamentos, mas também 
porque a ficção nos oferece possibilidades de elaboração e construção de 
sentidos para uma situação inédita e abrupta em nossas vidas.  
        Quando falamos na literatura, nós, leitores, nos deslocamos para 
um universo portátil, no qual encontramos palavras que dão nome e 
corpo a nossa experiência de ser e de estar no mundo. Palavras essas 
que, na sua origem, não são nossas, porém, no momento da leitura, 
podemos nos identificar com elas ou até mesmo despertar o desejo 
de que fossem nossas. Quem nunca decorou um verso de um poema, 
ou de uma cantiga de infância, uma frase de seu personagem ou livro 
favorito? Além de nos percebermos próximos e nos identificarmos, a 
literatura pode nos conduzir, em suas rotas imaginárias, a encontros 
com outras experiências de vida, levando-nos a reconhecer que não 
estamos sozinhos e não somos únicos. A literatura nos conecta com 
outras vozes, ampliando nossas perspectivas e pontos de vista e, dessa 
forma, exercitamos a alteridade. 
       Ambos os movimentos – de autoconhecimento e de 
reconhecimento de outras experiências – ocorrem porque a literatura 
é feita de palavras, mas também é feita de afeto. Mesmo nas vivências 
mais longínquas e distantes das nossas, dialogamos com elas de alguma 
maneira. A literatura nos coloca em contato com o que nos humaniza, 
defende fervorosamente o crítico literário Antonio Candido no 
ensaio “O direito à literatura”: “[a literatura] ela é fator indispensável 
de humanização e, sendo assim, confirma o homem na sua 
humanidade, inclusive porque atua em grande parte do subconsciente 
e no inconsciente.” (CANDIDO, 1988, p.175). Candido define a 
literatura como o “sonho acordado das civilizações”, vinculando-a à 
ancestralidade e à memória, através das histórias de diferentes culturas 
que constituem formas de percepção do mundo tão diversas, mas, ao 
mesmo tempo, tão similares.
        Em um mundo organizado para que recebamos uma série de 
informações e tenhamos pouco tempo e escassas condições de refletir sobre 
elas, a literatura se coloca como um espaço de encontro com as palavras no 
qual nos deixamos ser tocados por elas. É o que nos lembra o poema “Tem 
tudo a ver”, do autor mineiro Elias José: A poesia/— é só abrir os olhos e ver 
—/ tem tudo a ver/ com tudo. Talvez nosso maior desafio como leitores do 
mundo e das palavras seja este: abrir os olhos e ver. Entender que a leitura 
“tem tudo a ver” com o que nos faz ser quem somos, com o que sabemos e o 
que desejamos saber, com o que escolhemos para nossas vidas.

A ficção nossa de cada dia

 Ana Paula Cecato é mestre 
em Letras e professora de 

Portugês, Inglês e Literatura 
do IFRS – Campus Rolante. 

Fez parte da equipe da Área 
Infantil e Juvenil da Feira 
do Livro de Porto Alegre, 

trabalhando na curadoria da 
programação, nos programas 

de incentivo à leitura e na 
formação de mediadores de 
leitura. Em 2019, foi jurada 

do Prêmio Jabuti na categoria 
Formação de Leitores, e é 

colunista do site Literatura RS.

Ana Paula Cecato de Oliveira

    Referências: 
CANDIDO, Antonio. Vários Escritos. São Paulo: Duas Cidades, 2004.
JOSÉ, Elias. Segredinhos de amor. São Paulo, Moderna, 2002.
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CINCO PERGUNTAS SOBRE O LIVRO ...

1.      Tão logo mergulhamos no livro, encontramos Bibiana 
e, adiante, sabemos que o nome foi uma homenagem do 
pai da personagem à literatura do Erico Veríssimo. O autor 
R. Tavares também se inspirou na obra O tempo e o Vento? 
Quais as outras influencias diretas o livro ‘Ainda que a terra 
se abra’ recebeu?

          O Érico Veríssimo é uma referência para minha literatura em 
geral, mas acredito que a influência do mestre aparece de forma 
mais direta no livro ‘Andarilhos’. Nessa obra, minhas referências 
vão de Coetzee, Luis Antonio de Assis Brasil, Daniel Galera e 
Carol Bensimon. Cada um ajudou em alguma vertente, seja 
construção da narrativa, ponto de vista, estilo e narrador. 

2. A personagem Bibiana é quem comanda a estância, 
ocupando um papel normalmente dominado por homens. 
Ao mesmo tempo, ela tem uma relação de amor com 
Debora, e, no passado, viveu uma grande violência, 
justamente por conta dessa orientação sexual. O que levou 
o autor a optar por esse caminho?   
            Penso que vivemos em um estado estruturalmente machista 
e preconceituoso, cercado de uma cultura do patriarcado, onde, 
por muitas vezes, repetem-se conceitos preconceituosos, mesmo 
que não reparemos. Apesar de nossa literatura sempre contar 
com mulheres fortes, mesmo quando protagonistas, elas estão 
naquele universo visto e escrito, inúmeras vezes, por homens. 
Por isso, nas minhas pesquisas, não achei personagens gays ou 
lésbicas nas nossas histórias, salvo um ou outro personagem do 
Veríssimo, mas sempre sofrendo de piadas dos outros personagens 
dos enredos. Ao pensar nisso e enxergar o mundo em que 
vivemos atualmente, achei que não seria verossímil escrever uma 
história contemporânea ignorando personagens homossexuais 
e, por se tratar de um enredo que se passa em uma estância, 
não poderia ignorar a força das produtoras rurais que tocam 
inúmeros empreendimentos agropecuários. O fato da violência 
que a personagem passa é apenas uma triste realidade que salta 
dos jornais para a ficção – lembrando, porém, que tal violência 
não tem qualquer relação de causa e efeito com a personagem – 
funcionando apenas como elemento literário.

3. Uma grande e notável qualidade do livro 
é a construção dos cenários, espaços e ambientes, 
transformando a solidão e a imensidão do pampa num 
personagem. Isso foi visto também no teu romance anterior, 
‘Andarilhos’. Estamos diante da criação de uma trilogia, ou 
tetralogia, sobre a imensidão, brutalidade e amor existente 
nos pampas ou essa será tua forma de escrita em definitivo? 
            Essa é uma boa pergunta. Durante um tempo, tive medo 
de ser tachado como autor de livros “de homens e cavalos”. Mas 
a verdade é que ninguém critica um porto-alegrense por contar 

Nas futuras noites de 
insônia, com a cabeça 
pulsando por causa da 
estática daquelas horas 
mortas, seria esse grito 
que ele sempre voltaria a 
escutar. Não saberia dizer se 
foi naquele momento que 
passou a desejar ter morrido 
no lugar de sua mãe ou se 
foi apenas com o tempo que 
esta culpa se apoderou. Uma 
culpa estranha, é verdade. 
Mesmo assim, culpa.
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histórias que se passam na capital, nem aos paulistas por escreverem 
histórias no batido cenário daquela metrópole. Tenho um objetivo claro: 
contar boas histórias, focadas nos personagens, em seus dramas e suas 
questões essenciais e, sempre que possível, em cenários do interior. Afinal, 
o Brasil é muito mais que as capitais. Então, não planejo uma trilogia nem 
nada do tipo, mas que ao final da minha carreira, meus livros completem 
um mosaico de histórias independentes e cheias de ruralidades.

4. A cena onde se revela o nome do livro é uma das minhas 
favoritas. O surgimento do nome do livro surgiu no momento em 
que a cena foi concebida ou já existia antes e a cena foi feita para 
revelar esse nome?

            Durante todo o processo de escrita o livro se chamou “Longe 
demais”, justamente pelo cenário ser longe das capitais. Porém, ao final 
o título não representava a história que eu tinha escrito e estava difícil 
achar um novo nome. Daí, tive uma ideia, abri o ‘Martín Fierro’, de Jose 
Hernanez, e estava lá o verso que já deu o nome do meu livro. O título já 
estava lá, desde 1872, me esperando. 

5. Li, nos agradecimentos, vários nomes de autores conhecidos 
e que fizeram a oficina literária do Assis Brasil. O livro surgiu a partir 
de algum tema ou debate durante uma oficina?  Como surgiu e 
quanto tempo ele levou pra nascer, desde a primeira anotação até o 
lançamento? 

             A primeira anotação data de 2016, antes mesmo de ser lançado 
o ‘Andarilhos’, e partia de uma ideia: Cyro Martins escreveu até o êxodo 
rural. Mas e depois? E esse monte de gente abandonando as capitais? A 
partir desse mote, eu procurei minha história. No ano de 2018, eu participei 
da Oficina do Assis Brasil e eu já tinha o esqueleto do livro pronto. De 
modo que aproveitava os exercícios sugeridos para treinar algumas cenas 
e poder ter a avaliação dele enquanto escrevia o ‘Ainda que a terra se abra’. 
Os demais escritores leram alguns trechos, conversaram ou simplesmente 
foram importantes na escritura desse projeto, de um jeito ou de outro.

R. Tavares nasceu em Bagé, em 1986. Reside atualmente em PortR. 
Tavares nasceu em Bagé, em 1986. Reside atualmente em Porto 
Alegre e é autor de Ainda que a terra se abra, Andarilhos, Noite 

Escura, Contos Sangrentos e A tropeada. É também o idealizador e 
curador do FestFronteira Literária, festival de literatura que ocorre 

anualmente em sua cidade natal.

Insta @tavaresbage
Compre o livro em: 

editorataverna.com.br ou na Amazon



    POESIA

Diziam coisas sobre o velho mundo
Pessoas, tradições, poemas, músicas
Queriam nos apresentar mesmo antes de eu chegar
Antes até de eu caber em naus 
Das tormentas e caos profundos

Eu perguntava se os impérios estariam lá
No DNA histórico dos museus populares
Nos souvenirs cruzadores de mares em malas viajantes
Nos crachás de sobrenomes colonizadores
Nas ruas velhas do mundo velho
É isso que há?

E não é que todos queriam me contar
Os encantos do mundo antigo mais inovador 
Que conseguiram descrever
Logo pra mim que não tinha ainda desbravado
A descolonização indecente 
Nem os reis, nem o sabor além-mar

Imaginei através das palavras alheias
Uma montoeira de pó e igrejas
Lembrei da escola e o que me contaram de história
Imaginei até que tinha um portal ou uma porta
Do novo pro velho e vice-versa
E não, não há.

Cheguei iludida, sabida de um mundo todo pensado
Ávida pelos encontros casuais 
Com deuses, poetas, pintores, filósofos, revolucionários
Só encontrei túmulos e estátuas 
E um mundo tão novo pra mim
Que eu não poderia chamar de velho

Nada aqui está contado
Em verso, prosa, oração
Toda a gente velando segredo
Sem menção, só olhares calados
Tecidos num mapa de Babel

Meu papel de marinheira primeira
É deduzir que quem fala não entendeu
O sentido intransferível singular
Da vida secular sugerida e almejada

Nem os que contaram
Nem os expatriados
Nem eu
Nem as palavras

Leitora por vocação e escritora por 
opção, possui texto publicado em 
cinco antologias, e publicações 
avulsas em jornais, blogs, cartas 
pessoais e listas de supermercados. 
Integrante do coletivo Mulherio 
das Letras e criadora do projeto 
Laboratório de ideias, colabora 
com organizações de eventos 
culturais, mas principalmente, 
na disseminação da literatura. 
Nasceu em Porto alegre / RS lá 
pelos idos de 1983 e atualmente 
vive no velho mundo para estudar 
Letras pela Universidade de Lisboa. 
Continua fã de Feiras do Livro, 
acampamentos/trilhas, chimarrão, 
panquecas e gatos. 
Não é perita em tecnologias, 
apenas simpatizante.

      MICHELE JUSTO LOST
               Lisboa, Portugal

SEGREDO 
ANUNCIADO



POESIA 

ILANA LEHN  

  Imbé/RS

O que tu pensas do tempo?
O tic-tac do tempo...
Acreditas nele?
É certo que ele chega
Mas quando?
E ele vem na hora certa?
O tempo sabe do seu tempo?
Ou ele tem seu próprio passar,
e faz com a gente o que bem decidir,
quando achar que não estamos 
olhando?
Olhamos pro tempo?
E ele olha pra nós?
Ouve nossas preces?
Ele afoga uma mágoa
ou dá ar pra respirar?
Ele salva?
Ou fecha a janela
e depois vê o que faz...?
A maioria não pensa nisso
Taí mais um motivo pra gente pensar. Geóloga e poeta porque precisa 

ser. Participa de movimentos 
culturais, sendo organizadora de 
saraus literários como o Sarau 
com Café, em Taquara/RS, e 
Saraucoteando, no Litoral Norte 
Gaúcho. É membro da Academia 
Lítero-Cultural Taquarense. 
Já participou de poemas em 
diversas coletâneas, mas 
somente agora em 2020 lança 
seu primeiro livro intitulado 
“Alérgicos: Cuidado! Pode conter 
poesia.”, Onde ela brinca com 
palavras que guardava há anos 
em seus cadernos e papéis velhos 
rabiscados.

O QUE                                                                                                                                     
TU PENSAS

DO
TEMPO?       



POESIA 

O brilho do seu olhar é como o sol
Sua pele morena aconchegante
Seus cabelos encaracolados
Fazem meu coração palpitar
Em teu corpo... nasce meu poema de amor você

Assim é a vida
Cheia de surpresas
De versos e rimas
E nesse sentimento intenso
Criei minha poesia

Escrevendo com toda emoção e alegria
Contagiante que vem do fundo do coração
Ouço uma voz tão doce tão suave e na beleza das palavras
Sinto você, razão do meu viver
Seu encanto é como luz radiante

Um pedaço de paraíso
Você é minha poesia vibrante
Poderia ficar dia e noite poetizando
Mas me perco entre horas e minutos
Vislumbrando teu rosto e sentindo teu cheiro
No teu abraço sinto a força do nosso amor

Em forma de poesia
Enviei palavras
Dentro de um envelope
Pulsante amor
Ao correio das emoções
O remetente: o que agora sou.
O Destinatário: quem minha vida mudou

MARIA ALAIDES DA COSTA 

              Igrejinha/RS

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

PULSANTE
AMOR



POESIA 

DEVA  
       NEIOS

Não sei se é cansaço,
Quem sabe falta de atividade, 
O sono não vem, e agora 
Ouço o silêncio, mas silêncio tem som? 
Devaneios, estou ouvindo demais, 
Mas ouço o silêncio da noite 
Tudo é muito claro, perceptível 
Percebo ou quem sabe, eu sinto 
Como se a noite falasse, sussurrasse, 
Fecho os olhos, quero ouvir 
Uma calmaria, chega ser assustadora, 
Mas ao mesmo tempo parece mágico, 
Percebo que o silêncio tem som 
Vem de longe, será o vento, não tem vento 
É chuva, mas parou de chover, 
Serão vozes, paro, escuto, não passa ninguém, 
Devaneios da madrugada, é tão bom, 
Pois sei que estou protegida, e o som... 
É simplesmente o barulho do silêncio.

CLAIR DOS SANTOS WILHELMS

Taquara/RS

Professora e ativista cultural. 
Acredita na leitura e na escrita 

como molas propulsoras 
para uma sociedade melhor. 

É presença constante em 
saraus da Região. Tem textos 
publicados em jornais e sites 

da região e participou de 
antologias literárias, entre elas, 

a antologia Vozes femininas 
do Paranhana, produzido pela 

Faccat. Leva para a sala de 
aula sua paixão pelos textos, 

buscando despertar nos 
alunos o gosto pela leitura, 
e consequentemente, pela 

escrita.



POESIA 

MULHER EM
TRêS

FACES

Minha querida morte
que eu chamo Isabela
e insiste em me observar
do lado de fora da janela
é doce, meiga e bela
menina pra se conservar
e muito suavemente
perder a vida nela

Minha fatal e lasciva Suzana
quando tu é morte
tu és completa soberana
és rainha és tirana
e quando o corpo reclama
me faz completamente insana
na noite me enlouquece durante
com uma alma profana

E depois Marina
Marina nos fins de semana
a doce calma da cana
que flutua leve e plana
e faz apagar a chama
que me leva e tira da morte
de todas a mais forte
de ti ninguém reclama
és bem vinda como morte minha dama

Tayme meding
                                                                                                                               
      igrejinha/RS

Estudante de economia. 
É apaixonada por 

literatura desde criança 
e se considera escritora 

desde os doze anos. 
Transita entre saraus, 

bares cult, feira de 
livros e bibliotecas. 

É sócia fundadora 
da Associação Lítero 

Cultural Igrejinhense 
– ALICI -  Seu livro de 

contos está na fase de 
releituras e rescrita. 

Mas a ideia é que seja 
lançado em breve.



POESIA 

Hoje acordei bem cedo
Como peito cheio de saudade
Saudade de gente!
Saudade de olhar pra frente
Sem medo, incertezas, indignação.
Saudade de um abraço apertado,
De ter os amigos do lado,
De compartilhar um chimarrão.
Saudade dos lugares por onde andei,
Das pessoas que conheci,
Dos sorrisos que recebi,
Das histórias que contei.
Saudades do meu velho pai
Que mais um inverno completaria.
É uma certa nostalgia
Que o coração invade
Um misto de tristeza e alegria
Que tem o nome de saudade.

Especialista em Arte e Educação. 
Autora dos livros infantis, “A 
Curiosidade de Cauã” e “Que 
tal conhecer São Chico?”. É 
membro do Conselho Municipal 
de Cultura de São Francisco 
de Paula. Participa de feiras 
e eventos literários por todo 
estado, onde procura levar 
alegria, encantamento e 
belas mensagens. Acredita 
que é possível embarcar em 
fascinantes aventuras através do 
poder transformador da leitura.

AdriAnA BorellA PessoA 

  são Francisco de Paula/rs 

SAUDADE



POESIA 

No agora eu me sinto tão só, 
Eu cortei meu cabelo, entrei em desespero
Eu corri atrás de um trem, mas fiquei 
imaginando 
como seria me jogar na frente dele.

Eu fumei um cigarro, bebi muito café e falei 
sobre o amor 
mesmo não entendendo nada sobre ele.
Escutei o vento entre galhos, me senti viva por 
uma fração de segundos. 
E me perdi na ventania e no ar.

Eu ri e disse coisas das quais eu gostava, uma 
lágrima caiu e outras vieram, 
não sei o motivo, só sei que eu choro no agora.
O trem passou e eu senti aquele vento por 
causa da velocidade.
O tempo parou instantaneamente por uns 
minutos 
e eu já nem sei mais dizer o porquê as 
lágrimas correm em meu rosto.

Estudante e fã de tatuagens. 
Ama ler e escrever, se 
apaixonou pelo fazer de 
poesia e contos porque 
quando escreve se convence 
que continua num sonho, e a 
vida se torna mais divertida e 
tolerável.  Seu livro de poesia 
está em gestação.

Duda Vênus

Taquara/RS

NO AGORA
EU

ME SINTO TãO
Só



POESIA 

POE
OS

MAS

Dentro de mim
as palavras vivem constante angustia.
Querem sair as tropas
mas não as deixo.
Volta e meia algumas fogem
vão para aquele lugar onde as horas são senhoras
onde os ponteiros galopam mansos
onde o tempo parou no tempo.
Dá um imenso trabalho 
voltam descontroladas
fazendo-me tolo
fazendo-me rude
fazendo-me apaixonado...
Quando chegam ao limite
quando perigam morrer
debruço-as no papel em forma de poema.
E nesta condição elas vivem para sempre
e suas inquietudes ganham novos donos para atormentar.

VALTER RIBEIRO

   Igrejinha /RS

Formado em Letras – Português e suas 
respectivas Literaturas pela UNISINOS. 

Poeta, ativista cultural, militante do Livro 
e Leitura e um dos editores do Paranhana 

Literário. Professor de Literatura na cidade 
onde mora, em Igrejinha/RS. Trabalha também 

com assessoria e formação política. Ministra 
oficinas de poesia e leitura crítica. É resenhista 

e membro fundador da Associação Lítero 
Cultural Igrejinhense (ALICI)



TEATRO 

POR QUE O TEATRO IMPORTA?

Carine Setti
Pós graduada em Produção Cultural e 

Artes Cênicas.
Educadora. Diretora teatral. 

Agente da Cultura de Três Coroas/RS

Como educadora, exploro todas as 
facetas desta arte para sensibilizar, 

instigar e apresentar o mundo 
através da emoção, colocando o 

aluno-ator como protagonista 
da sua própria história, ao 

experimentar tantas outras.

                A pergunta é simples e a resposta é direta... 
            Quando eu cheguei na adolescência, eu não era capaz 
de enxergar meu real tamanho e nem de me conectar com o 
outro. Senti que eu precisava beber de uma fonte, e foi do teatro 
que bebi. Dos 14 aos 16 anos participei de um grupo de oficina 
e montagem de um espetáculo, coordenado pelo diretor Néstor 
Monasterio, aqui mesmo, em Três Coroas. Tão logo, eu encontrei 
o dom de expressar os meus sentimentos. E também a coragem 
de viver outras histórias diferentes daquela que vivia. 
          Já dentro de escolas, no ano de 2001, atuando como 
educadora e atravessada pelo Teatro, fui incentivada pela diretora 
Elisabeth Petry a criar o primeiro grupo teatral estudantil, que 
representava e era apoiado pela EMEF. Balduíno Robinson. 
Desde então, tenho pra mim o teatro como uma ferramenta 
pedagógica, porque ele me mostra que tudo não passa de ilusão. 
Só que no palco estou consciente disso, enquanto fora dele, sou 
levada a acreditar na superficialidade das coisas e no único modo 
que o homem encontrou de viver em sociedade. 
       O Grupo Teatral In Love, que nasceu nesse contexto 
escolar, hoje, é um projeto que trabalha o teatro com crianças 
e jovens, divididos em grupos de diferentes idades, fora da 
escola, somando 20 anos de trajetória. O Grupo também é 
responsável por organizar o Festival de Teatro Três Coroas Em 
Ação, que está em sua 23ª edição.
                Porque teatro é muito intimista pra mim, não saberia falar 
do assunto de outro jeito ... é como se ele mesmo fosse um Ser, 
que sempre esteve ali. Que quando tu o acessas, acessa também 
tua memória, tuas experiências, inclusive as negativas. No palco 
tu tem a oportunidade de olhar pra tudo isso e repensar formas 
de conduzir estas situações e condições, usando uma máscara, 
sem coibir, ao contrário, fazendo do lixo emocional o belo. 
Por ele ter esse poder de transformação do EU e do OUTRO, 
o teatro é indispensável para essa sociedade que se acostumou 
em lamentar o ontem e a esperar o amanhã. Teatro é presencial 

e é o agora que está pulsando e tão logo 
deixa de ser, ao fechar as cortinas.
    Como diretora do Grupo Teatral In 
Love, observo como cada artista chega e 
como ele parte, pois o grupo é um lugar 
de passagem, onde cada um leva o que 
precisa e deixa o que pode, no tempo que 
achar necessário estar ali, compartilhando 
e pensando coletivamente, sem perder 
sua individualidade tão necessária para 
o todo.  O teatro pra mim é ponte, entre 
e eu todos os outros que espelho. Ele me 
conecta com o divino, me permitindo 
criar. Só por isso, aos 41 anos, continuo 
fazendo teatro. 
       Educar sem arte seria um erro.



MEMóRIA 

     Pensar sobre as histórias que me contaram me 
faz refletir sobre as histórias que deixei de levar 
adiante. A questão me lembra que, em determi-
nado momento da minha experiência enquanto 
auxiliar de ensino, tive o prazer de ouvir o pro-
fessor Hernan Dario Sanchez contar a lenda de 
Serena.
      O atual Campus I da Universidade Feevale, 
em Hamburgo Velho, está localizado no espaço 
que foi ocupado pelo Colégio São Jacó até 1969. O 
fato é que o antigo prédio passou por um grande 
incêndio na metade do século XX, que destruiu 
grande parte de sua estrutura. Inclusive, vi os 
registros fotográficos disso e pude passear pelas 
salas e corredores nas quais o piso, as cores e as 
janelas originais foram mantidas.
    Também é fato que o São Jacó era uma escola 
apenas para meninos. A lenda, porém, começa 
com uma garota que passou por lá: Serena, a filha 
de uma mulher que trabalhava na cozinha. Con-
ta-se que ela residiu no colégio com a mãe, uma 
vez que moravam muito longe, e que vivia reclusa 
por não poder circular pelos corredores enquanto 
os meninos estavam por lá. Dizem, por fim, que 
Serena sumiu no incêndio, que seu corpo nunca 
foi encontrado e que sua alma ainda vaga pelos 
corredores do campus.
     Essa não é a única lenda perpetuada sobre o 
antigo São Jacó. Com um pouco de sorte, não será 
a última. É lindo ver como os encontros dessas 
narrativas com os registros históricos promovem 
o aprendizado e criam momentos prazerosos 
e raros. É incrível também o quanto as crianças 
amam essas histórias (nesse sentido, felizmente, 
jamais deixei de ser criança).
     A lenda de Serena é um tesouro de todos que 
puderam ouvi-la e contá-la adiante. O problema é 
que, até onde sei, ninguém a escreveu.

     Penso que ocorre o mesmo com as pérolas que meus pa-
rentes relembram nos almoços de família, dos tempos em que 
eles eram crianças, moravam no interior, não tinham muito o que 
fazer com o tempo livre e ficavam o tempo todo pregando peças 
uns nos outros. São boas narrativas e ninguém as escreveu. Nun-
ca saberemos o quanto delas é verdade. Não deixam de ser tão 
ficcionais quanto a lenda da Serena.
    Esquecemos que as nossas memórias, um dia, se apagarão. 
A verdade é que, se não forem escritas ou contadas adiante, se 
perderão. Nesta mistura de autocrítica e apelo, eu sugiro aos 
artistas que ajudem a buscar, registrar e perpetuar não somen-
te as próprias histórias, mas também aquelas que nos cercam 
e nos formaram.
    Por mais que tenha vencido as chamas e o tempo, Serena 
teme o silêncio.

Iago Ramon Möller 
é estudante e profissional 
da área de Letras. 
Natural de Taquara, Rio 
Grande do Sul, escreve 
contos e poemas, faz 
música, produz conteúdos 
para web e trabalha com 
revisão e formatação de 
trabalhos acadêmicos

SERENA DO 
SãO JACó 

O atual Campus I da Universidade Feevale, em 
Hamburgo Velho, está localizado no espaço 

que foi ocupado pelo Colégio São Jacó até 
1969. O fato é que o antigo prédio passou por 
um grande incêndio na metade do século XX, 

que destruiu grande parte de sua estrutura.

http://iagoramonmoller.blogspot.com/ 

Dizem, por fim, que 
Serena sumiu no incêndio, 

que seu corpo nunca foi 
encontrado e que sua alma 

ainda vaga pelos corredores 
do campus.



A CAPA 

      O artista que produziu a arte da capa desta edição da Paranhana 
Literário é microempresário, guitarrista - fez parte de uma banda nos 
anos 1990, tendo inclusive gravado um disco de vinil - publicitário e 
ativista cultural, e, como ele mesmo diz, faz um trabalho de resistência 
em um mundo em transição. Proprietário da Cinebox – Videolocadora 
e Livraria- muito conhecida em Três Coroas/RS, Vinício Petry, ou Vini, 
como é chamado, viu sua loja se transformar em um verdadeiro refúgio 
cultural, fomentando o encontro presencial, tornando-se uma alternativa 
de conteúdo que não seja o disponível nos streamings. Além de filmes, 
livros, colecionáveis e produtos cult, a loja possui um ambiente onde 
seguidamente ocorre encontros e bate papos literários e culturais.
  
      Sobre a concepção do desenho que ilustra a nossa capa, o 
artista disse que a imagem surgiu de forma espontânea e foi 
se definindo na liberdade do momento.

     PL - Na ilustração da capa, existem cores fortes e o 
próprio traçado da ilustração lembram a cultura nor-
destina. Houve essa intenção ou foi uma coincidência? 
     Foi mais uma coincidência que foi surgindo na cria-
ção e na paleta de cores, mas talvez, involuntariamente, 
uma referência impregnada em minha estadia de quatro 
anos em Natal RN. 

    Qual o método ou técnica tu usaste na a concepção 
da arte da capa?
    Nesta arte, a textura simula tinta óleo, mas foi dese-
nhado à mão, utilizando a mesa digitalizadora Wacom. 
A ferramenta equivale a um mouse, porém em forma de 
caneta para desenhar ao lado do pc, seguindo o cursor na 
tela. Mas utilizo muito lápis e também nanquim, através 
da técnica de bico-de-pena e pincel

   Quais os artistas ou ilustradores te inspiram e são 
tuas referências?

O ARTISTA 
DA CAPA

VINíCIO PETRy



      Nas artes plásticas, aprecio em especial a proposta 
dos expressionistas, pela maneira particular de ver e 
retratar sua percepção dos elementos e cenas. Gosto 
muito de autores dos quadrinhos como Jean Giraud 
(Moebius), Andrea Pazienza, Milo Manara, Magnus, 
Tanino Liberatore, Frank Miller entre tantos que me fo-
gem neste instante. Há vários brasileiros que gosto mui-
to como Angeli, Laerte, Glauco, Ziraldo, Chico Caruso 
e contemporâneos como Rafael Grampá. Inclusive, este 
ano, perdemos uma grande influência de uma geração 
que foi o grande Daniel Azulay, que apresentava seu 
programa e incentivava crianças ao mundo do desenho, 
ensinando o processo de criação de personagens. Era 
um artista de muitas facetas criativas e muito caris-
mático. Deixou um belíssimo legado ao país. Mas são 
muitos nomes que permeiam com propostas e estilos... 
que fogem a memória neste momento. Sempre gostei 
também de HQs alternativos, fora do eixo comercial, 
com muitos trabalhos inusitados.   

     Há quanto tempo tu flertas com a ilustração? 
     Trago isso desde a infância quando minha mãe 
desenhava e estimulava nas artes visuais. Meu pai, que 
era bancário, trazia folhas de formulário contínuo que 
eram descartadas na agência, onde então desenhava na 
parte de trás das impressões. Mesmo na época de esco-
la, era comum meus cadernos possuírem todo espaço 
vago para rabiscos. Tenho um livro didático de mate-
mática onde, ao invés de um cálculo na área destinada, 
fiz uma ilustração com grafite. Isso explica também o 
meu fraco desempenho na disciplina de exatas. 

A CAPA 



ILUSTRADOR 

FAMíLIA, INVEJA, UM 
LÁPIS E UMA REVISTA

EM QUADRINHOS

      A maioria dos casos de amor, com qualquer tipo de arte, 
nasce ainda quando somos criança. Isso pra mim é fato! Mas 
geralmente, ele nasce também do mais improvável sentimen-
to e situações... No meu caso foi da inveja. Sim da inveja! E do 
meu próprio irmão.
      Ao ver uma arte feita por ele, a admiração da minha famí-
lia, despertou-me algo que até hoje tento decifrar... Não pode 
ter sido somente inveja! Enfim, ficou muito claro que eu que-
ria ganhar aquele prestígio (por mais que fosse momentâneo) 
da minha família também. 
       E adivinhem a quem eu fui pedir conselhos? Sim, ele mes-
mo, meu irmão! E assim começou. Lembro-me que ele era 
autodidata, mas mesmo assim, tinha um vasto conhecimento 
para me aconselhar por onde eu deveria começar: “copia esse 
personagem aqui”, “faz o punho”, “olha os pés virados” e as-
sim fui fazendo, e ao mesmo tempo, apaixonando-me pelos 
quadrinhos e pelo desenho. Com o passar dos anos, tive au-
las, outros amigos que também me ensinaram muito e, claro, 
meu despertar interno para essa arte, que hoje, várias mídias 
bebem exacerbadamente sem pudor, atingindo somas estra-
tosféricas com seus produtos baseados nela.
      O ato de criar mundos, personagens, tramas e ações é algo 
inexplicável, a satisfação e o prazer de ver o seu mundo crian-
do forma e tocando adultos e crianças não tem preço.
Ainda me questiono se no País em que vivemos, fazer arte 
será valorizado não só pela indústria, mas pelo próprio povo.   

     Questiono-me se vamos despertar para 
a cultura da mesma forma que despertamos 
todo dia em que temos um clássico regional 
nos estádios.
     Questiono-me também se foi realmen-
te a inveja que me trouxe até aqui, e nessa 
auto-análise, percebo que também pode ter 
sido o simples fato de ver no meu irmão um 
grande exemplo. Talvez de um pai que eu 
não tive, de um amigo que ainda não tinha; 
enfim, de exemplo a ser seguido.

Obrigado irmão, te amo!
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QUADRINHOS 

WAkANDA 
VIVERÁ

      Desde o surgimento dos quadrinhos, o personagem negro sem-
pre esteve presente em suas páginas, porém seu espaço era limitado. 
Apareciam como coadjuvantes, nos papéis de vilões ou cômicos. A 
partir dos movimentos pelos direitos civis, principalmente na década 
de 1960, isso começou a mudar. Personagens negros começaram a 
ganhar papéis de destaque e muito se deve ao aparecimento do pri-
meiro super-herói negro nas histórias em quadrinhos.
Stan Lee e Jack Kirby criaram, em 1966, pela Marvel Comics, o Pante-
ra Negra, um super-herói do continente africano, rei e que tem força e 
velocidade expandida graças a uma erva sagrada passada de geração 
para geração aos líderes de sua nação. Esta história em quadrinhos 
traz, pela primeira vez, uma África menos estereotipada, mostran-
do um país rico monetariamente e culturalmente. Muitos comentam 
que seu nome foi inspirado no Partido dos Panteras Negras, grupo 
criado também em 1966, que defendia os negros e lutava por seus 
direitos. Porém, o personagem surgiu três meses antes do surgimento 
do grupo. Este personagem traz, por diversas vezes, questões sobre 
direitos iguais entre raças.
     Outro personagem, também da Marvel, foi o Falcão, que por 
muito tempo foi companheiro do Capitão América em suas aventu-
ras. Porém, até então, estes personagens não tinham um título solo, 
isto aconteceria somente em 1972, com Luke Cage (sua vestimenta 
lembra, e muito, os Black Power, outro movimento que defendia os 
direitos dos negros nos EUA). Este personagem foi cobaia de um ex-
perimento médico, mas por uma sabotagem de um racista, não deu 
certo. Após quase morrer, ao invés de ser inume a doenças, adquiriu 
invulnerabilidade e força sobre-humana. Esta passagem vem mostrar 
um pouco da realidade da época, onde vacinas eram testadas primei-
ramente em negros e, somente após a experiência dar certo, eram 
testadas em brancos.

      Outro super-herói negro que ganhou 
destaque nos quadrinhos da DC Comi-
cs foi John Stewart, o terceiro Lanterna 
Verde terráqueo, ele era diferente de ou-
tros lanternas (e super-heróis): não usa-
va máscara, mostrando seu rosto e cor 
de pele. Na década de 1970, surgiu inú-
meros personagens afrodescendentes 
nas HQs, Luke Cage, John Stewart, Vul-
cão Negro, Raio Negro, Blade. Porém, 
em 1975, nasce a primeira super-heroí-
na negra dos quadrinhos, a Tempestade, 
que chega com grande destaque no time 
dos X-men. É a primeira mulher a lide-
rar uma super equipe nas HQs. Mulher, 
negra, com nacionalidade africana, isso 
foi de grande valor às comunidades ne-
gras e aos movimentos de mulheres. Na 
década de 1980, surgiu Ciborgue, em 
1990, Spawn, Aço e Supershock.
     Neste texto, não apresentei todos os su-
per-heróis negros presentes nas HQs, mes-
mo assim, demonstra que os quadrinhos 
de super-heróis sempre foram de vanguar-
da, trazendo questões sociais presentes 
no dia a dia de seus leitores. Para mim, os 
quadrinhos de super aventuras foram a 
primeira mídia a trazer à tona questões so-
ciais problemáticas de cada época. Por isso, 
é um instrumento pedagógico.
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LITERATURA INFANTIL

A IMPORTâNCIA 
DA LITERATURA 

INFANTIL E DA 
ILUSTRAçãO

      Ilustrar um texto é contar a mesma história, porém sentida por 
outro coração. Assim como o escritor dá sentido à sequência de 
palavras para que elas, em conluio, façam-se compreender e sentir 
pelo leitor, a ilustradora, através de traços, cores e sobreposições, 
transmite de forma plástica as emoções e sensações desta história.

      A literatura infantil e a ilustração caminham juntas desde os 
primórdios, mas antes da literatura já existia a ilustração.  Na pré
-história, os desenhos nas cavernas, deixados por seus moradores, 
contavam seu dia a dia. Os desenhos evoluíram para sinais que se 
transformaram, depois de séculos, em letras. E as letras tornaram 
capaz o registro das histórias orais e essas histórias passaram a ser 
ilustradas. É um ciclo que se fecha com a união do texto à ilustração.
      Porém, a ilustração também conta história, assim como o texto 
incita à criação da imagem. Parece uma bagunça, mas não é! É a 
união de duas artes que funcionam bem independentemente, quan-
to em conjunto.

      O nenê começa a reconhecer seu entorno pela imagem, assim 
é até os 3 anos de idade quando passa a ser introduzido ao mundo 
das letras. Responda-me: você se lembra das imagens que via até os 
3 anos de idade? É muito curioso como nossas experiências an-
tes dessa idade estão guardadas no nosso subconsciente e ligadas, 
diretamente, às sensações e emoções vividas. Por ser a forma mais 
natural de compreensão da leitura, a criança percebe, primeiramen-
te, a ilustração de qualquer livro e, depois, alcança o texto. É através 
dos traços, cores, formas, tonalidades e sobreposições de materiais 
que o ilustrador vai contar sua versão da história, que será interpre-
tada pelo leitor, conforme sua realidade. O leitor, que vive em uma 
comunidade rural pequena, no interior de Mato Grosso, não terá 
a mesma visão, nem fará a mesma interpretação de uma ilustração 
que um leitor que vive no centro de São Paulo, por exemplo.

       A ilustração de qualidade de um livro proporciona muitas inter-
pretações, leituras e vivências. É delicioso quando o pequeno leitor 
deseja voltar várias vezes à mesma ilustração para desvendar novos 
mistérios, descobrir outros detalhes que passaram despercebidos na 
leitura anterior. Isso proporciona um aprendizado fantástico ao lei-
tor; a capacidade de observar, se concentrar, interpretar, compreen-
der e guardar na memória este aprendizado. Em seguida, desperta a 
vontade de registrar e externar a experiência vivida. 

A criação começa no coração, que 
envia as emoções ao cérebro, que 
as racionaliza e informa, às mãos, 

o que deve ser feito. Sem a 
primeira parte é impossível 

alcançar um final feliz, ou seja, 
ilustrações que transmitam, por si 

só, o que a ilustradora 
deseja contar.
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      Já perdi a conta de desenhos que recebi de presente de desenhos que 
recebi de presente dos meus pequenos leitores com sua interpretação 
das ilustrações de minha autoria e mesmo desenhos, com minha ima-
gem, depois de encontros nas escolas e Feira de Livros. 
      Nas minhas andanças como ilustradora passei e passo por experi-
ências maravilhosas, com as crianças, educadores e alunos de todas as 
idades e localidades, e, também com os pais dos pequenos leitores. 

       Começa pelo contato com as pessoas, quando descobrem que uma 
ilustradora, aquela que criou as imagens do livro que ele conhece, é uma 
pessoa comum, e que ele, o leitor, também pode ser um profissional da 
cultura, ou um ilustrador, como no meu caso. É importantíssima essa 
aproximação, não só para o reconhecimento do profissional, mas para 
mostrar às pessoas, crianças, pais e educadores, que acreditar na sua 
capacidade, “dom”, vontade e sensibilidade é o primeiro passo para criar 
uma pessoa e profissional feliz, confiante, capaz e qualificado. Propor-
cionar a leitura, dentro de cada realidade do leitor, é mais do que obri-
gação, é uma missão para os educadores, pais e cuidadores, por todos os 
motivos que já conhecemos; desde abrir horizontes, permitir viajar sem 
sair do lugar, conhecer outras realidades, se apaixonar ou se permitir 
odiar, desenvolver a capacidade de concentração, aprender a discernir 
realidades, opiniões, qualidades até o desenvolvimento dos sentidos.   
       O livro permite o tato; você segura e sente a textura e peso do livro, 
o olfato; cheiro de livro novo ou usado, para alguns é como perfume, a 
visão; muitas crianças descobrem a necessidade de usar óculos somente 
quando começam a manipular um livro e a audição quando é feita uma 
contação ou leitura para a criança. 

       É impressionante como o livro ilustrado faz parte da natureza do ser 
humano, participa de seu processo de aprendizado, desenvolvimento, 
criação de senso crítico, civilidade e posicionamento da sociedade. 
Uma nação que não lê está fadada ao fracasso, ao subdesenvolvimento, 
e é tão simples, basta proporcionar e permitir o acesso ao livro desde a 
primeira infância. É por isso que nós, profissionais da cultura, nos es-
forçamos tanto, acreditamos tanto no que fazemos e na sua importância 
para a construção do caminho que nossas crianças têm a trilhar.

E VIVA A CULTURA, POIS UM POVO SEM CULTURA 
É UM POVO SEM ALMA!

LITERATURA INFANTIL
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membro do Bando de Brincantes, GRAU e AGES e GEMAR Ventos 
do Norte.É editora e ilustradora da editora Papo Abissal desde 2014!
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CHAMADA

      -Quem está ligando? - Mário coloca o pão em cima 
da mesa e alguns frios para o café da manhã.
      -É do trabalho... - menti e recusei a chamada.
     -Está legal? - Mário insistia de forma desligada na 
conversa, estava mais preocupado em montar o pão 
do que realmente perceber as falhas da minha voz 
mentirosa.
     -Razoável. - Dei uma suspirada e bebi o café. - Pre-
ciso ir.
     Todo dia era essa mesmice dentro de casa. Mário 
acordava, tomava café, ia pro trabalho, voltava, tomava 
café, ia pra cama, dormia oito horas e acordava. Mário 
era um cara legal, pagava as contas, trabalhava duro 
para que a gente tivesse o melhor possível, mas vivia 
em modo automático. Não existia romantismo, não 
existia uma palavra mais agitada e não existia planos 
para o futuro. Era o que era e ponto final. E por isso, eu 
inventei que trabalhava.
     Era inventado, porque eu não ganhava dinheiro. 
Mas era um trabalho, porque eu ganhava prazer. Di-
nheiro era consequência. Todos os dias, para dar uma 
mudada na minha rotina, eu ia para uma sala fechada, 
que ficava nos fundos da garagem de uma tia querida. 
Era um antigo estúdio de gravação para telemensa-
gens. E ali tinha apenas uma poltrona, um telefo-

INCOVENIENTE
KRISHNA GRANDI

ne pré-pago, um adaptador de tom de voz, uma 
mesa e alguns acessórios sex shop.
       Eu era uma secretária sexual que atendia telefo-
nemas para satisfazer a outra pessoa da linha. Entra-
va em suas fantasias, sugeria novas e assim eu man-
tinha uma relação de satisfação pessoal com meus 
clientes. Muitos me pediam apenas para que eu fosse 
uma “mulher normal”. Xingá-los, humilhá-los, co-
brá-los por desempenho sexual maior, chamá-los de 
corno e agir como uma dona de casa desesperada 
por sexo, o que de fato eu era. Outros me faziam 
viajar para Paris, Japão ou Veneza para um cenário 
mais romântico. Como se estivéssemos ao vivo e a 
cores, só que apenas voz e imaginação.
     Tinha um pequeno rádio também que, às ve-
zes, eu usava para criar um clima. Em média, meus 
clientes eram homens de 35 a 50 anos, que queriam 
falar putaria com alguém e não podiam expressar 
esse sentimento com suas maculadas esposas frígi-
das. Por isso me ligavam. E um dia, quem me ligou 
foi Mário.
      -Alô? - gelei. A mensagem automática de introdu-
ção à ligação avisava sobre o conteúdo e finalidade, 
para evitar perda de tempo de pessoas que ligavam 
enganado e para confirmar o atendimento com uma 
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de nossas secretárias super dispostas e sexualmente 
ferozes prontas para satisfazer qualquer desejo. E to-
das elas eram eu. Mas Mário ouviu tudo até o final e 
confirmou - É isso mesmo, quero realizar as minhas 
fantasias.
       -Oii, amante... O que você quer fazer comigo hoje?    
        - Utilizando o adaptador de voz, continuei falando 
de forma profissional com ele.
       -Você atende em casa? - Segurei a respiração. Seria 
traição?
        -Não, querido... Apenas por voz. Eu já estou de per-
nas abertas aqui. O que você quer fazer comigo hoje?  
       - Normalmente eu realizava em mim o que os meus 
clientes pediam, mas com Mário, eu estava curiosa. 
      -Você pode fingir ser a minha mulher? E diga que 
quer me dar como foi na nossa lua-de-mel. - Meu co-
ração acelerou. Mário sentia saudade de mim? 
     Encerrei a chamada. Joguei o telefone no lixo e larguei 
tudo para trás. Queria Mário. Estava nervosa e ressabia-
da. Ele tentaria outro número? Chamaria alguém para a 
nossa casa? Por que ele não estava trabalhando?
     Entreguei a chave do estúdio para a minha tia e dei 
um beijo nela. 
     -Tia, obrigada, não precisarei mais disso! - Enquanto 
ia para casa, lembrava de quando nos casamos e como 
éramos felizes. Não lembrava bem ao certo quando a 
rotina tinha matado nosso clima. Mas agora ele estava 
ali, tão desesperado quanto eu. E o que eu fazia em 
relação a isso? Nada. Eu apenas fugia. Entrei às pressas 
dentro de casa. 
      -Mário, Mário!
      -O que houve, Cátia? Não devia estar trabalhando? -    
Fui pega de surpresa. Mas disfarcei, como sempre faço.
    -Me demiti, Mário! Quero servir a ti. Ser dona da 
casa. - Ajoelhei à sua frente e abracei suas pernas. - Po-
demos falar sobre o seu trabalho todo dia de manhã, 
se quiser!
     -Mas, Cátia... Faz dois dias que trabalho em casa. 
- ele me puxou pelos ombros e me ergueu. - O que te 
deu?
    -Está tudo bem, tudo bem! Por favor, faz o que quiser 
comigo, Mário! - Alisei sua barba mal feita. 
     -Cátia, seja minha mulher, Cátia! - Mário desceu sua 
mão e apalpou a minha bunda. 
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ALGODãO 
EGíPCIO  

    Quando ouvi o barulho da chave na porta, vibrei em 
pensar na reação da Lucia. Ela entrou arrastando as alpar-
gatas e, atrás, uma mala ocre. Nos olhos, duas bolsas es-
curas. A perda do pai combinado às semanas sem tingir 
o cabelo a envelheceram uma década. Nunca antes tinha 
achado a Lucia feia. Tudo começou por causa do roupão 
que ganhei de Natal da empresa. Eu teria preferido um vi-
nho, um panetone, um kit de facas, qualquer coisa. Tanto 
que levei uns quatro meses para tirar do pacote. 
    Na primeira vez que usei, cheguei a olhar para o meu 
pijama... quer dizer, o calção de futebol e a camiseta surra-
da que usava como pijama. Lucia sempre me xingava pelo 
mau hábito de deixar as roupas jogadas no chão, não via 
que o carpete era cheio de ácaros, e depois ia dormir da-
quele jeito? Já fazia uns quatro dias que ela tinha viajado 
para cuidar do pai no hospital, mas eu seguia ouvindo sua 
voz pela casa. Na etiqueta dizia algodão egípcio.  O rou-
pão era aconchegante, mas ainda não compensava os qua-
trocentos contos que custava. Quando voltei ao banheiro 
para escovar os dentes não imaginava que eu sairia de lá 
diferente. Não imaginava que as próximas semanas seriam 
uma silenciosa revolução na minha vida… a Revolução 
do algodão egípcio. O roupão moldava meus ombros, que 
pareciam maiores, e até os fios grisalhos pareciam outros. 

JÉSSICA BUENO

Foto: Collage Portrait Art Works
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Não que eu me importasse com isso, a Lucia é que já 
tingia o cabelo há anos. Era a primeira vez que eu sentia 
aquilo. O roupão acordava algo adormecido em mim. 
Eu, que nunca tive tempo para pensar nessas coisas, 
agora me olhava no espelho e me sentia quase nobre. 
Onde se viu um contador, no século 21, pensando em 
nobreza? Liguei a TV e tentei relaxar.
    Quando acordei, permaneci encolhido por alguns 
minutos, observando as réstias da manhã realçando o 
branco do roupão e as antes imperceptíveis manchas 
de café no cobertor. Devo ter ficado lá por quase meia 
hora… e quanto mais eu observava o meu entorno, 
mais crescia a sensação de que as coisas ao meu redor 
diminuíam e se aproximavam, me comprimindo. Os 
papeis de parede amarelados, o teto pintado pelo tem-
po e pelas moscas pareciam chegar cada vez mais per-
to, e eu temia me levantar. As coisas diminuíam ou era 
eu que crescia? O ar me faltava e meus ouvidos tambo-
rilavam.  A falta da Lucia estava me afetando. Melhor 
descer para buscar o jornal, pensei. 
     Entrei no elevador secando o suor frio da testa, quan-
do a síndica, que costumava me cumprimentar com o 
desprezo típico dos síndicos, me desejou um bom dia 
com incomum entusiasmo. Pelo espelho, observava sua 
cabeleira rente aos ombros e os olhos fortemente con-
tornados que me lembravam alguém. Enquanto isso, 
ela, do alto de suas sandálias de tacos envernizados, 
examinava com interesse o meu roupão. Foi só quando 
acompanhei o movimento dos seus olhos que percebi a 
inadequação do par de chinelos campeiros que eu usa-
va, deixando parte das plantas dos pés no chão. Passei 
a mão pela nuca, sentindo uma certa vertigem… as 
hastes dos óculos me comprimiam a cabeça. O tic-tac 
do velho Orient em meu pulso, de repente, era ensur-
decedor, por mais que eu o tentasse abafar com a outra 
mão. Até logo! - ecoou a minha voz no vazio - ao que a 
síndica respondeu com um aceno baixo. 
    A partir daí, foi uma queda livre. No apartamen-
to, o carpete poeirento, as cortinas encardidas, o sofá 
rugoso, tudo contrastava com o branco vibrante, o 
corte perfeito, o toque aveludado do roupão de algo-
dão egípcio. Só podia ser um presságio. Era hora de 
mudar. Com um pouco de sorte, poderia fazer umas 
boas compras, e teria tudo arrumado para quando Lu-
cia chegasse. Nem lembrava da última vez que havia 
feito compras sem ela. Ela ficaria orgulhosa. Nas pró-
ximas semanas, alternavam-se momentos de satisfação 
e quase satisfação. Primeiro o quarto, que precisava um 
carpete e um papel de parede que combinasse com o 
roupão. Depois uma cama maior e um espelho que não 
parecesse minúsculo ao seu lado. Então a sala de es-
tar, seguida da sala de jantar, da cozinha e do banheiro, 
cada detalhe pensado e executado com obstinada per-

feição. Alívio! Era isso que eu sentia a cada poltro-
na, cadeira, mesa e almofada que empurrava para o 
corredor. No dia de sua chegada, eu me sentia qua-
se bem. O que mais faltava? Era verdade que meu 
celular de tela trincada parecia patético ao lado do 
relógio acetinado em meu pulso. Mas isso podia 
ser resolvido em um instante. Em poucos minutos 
o novo celular já estava encomendado. Ufa!
      Quando ouvi o barulho da chave na porta, vi-
brei em pensar na reação da Lucia. Como tínha-
mos vivido tanto tempo daquela forma? Ela entrou 
arrastando as alpargatas, e atrás, uma mala ocre. 
Nos olhos, duas bolsas escuras. A perda do pai 
combinado às semanas sem tingir o cabelo a enve-
lheceram uma década.
       Enquanto ela examinava o novo entorno, 
eu tive a absoluta impressão de que faltava mais 
alguma coisa.
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CABELO 
EM FITA 
AZUL 

     A foto na parede era de vinte anos atrás. Ou seria 
trinta? Ela observava a moldura mais feia que tinha 
visto na vida, enquanto passava os dedos pela cicatriz 
no pescoço. Mania, um tique nervoso aquele gesto.
      Nem lembrava bem onde tinha sido tirada e porque 
diabos estava na parede com aquela moldura kitsch. 
“Coisas da mãe.” – Pensou, enquanto olhava pela sala 
que cheirava a velhice. - “Será que vou cheirar assim 
quando ficar velha?”
      O pensamento foi interrompido pela irmã, que en-
trava chorosa naquela sala de tantos encontros e de-
sencontros.
      - Vai fazer tanta falta! Você não acha? 
    Ela quase balançou os ombros, mas lembrou que 
Niceia era uma pessoa muito sensível e propensa a se 
ofender, além do mais, conhecia aquele olhar: era um 
teste. 
      Balançou a cabeça em um sim resignado.
      - O que vamos fazer com tudo isso?
      - Doar? 
       - O quê? Você quer doar nossa história? Se desfazer 
do que mamãe (e essa palavra já foi dita entre lágrimas) 
guardou para nós com tanto amor?
      - Não foi isso que eu quis dizer. 
      - Você não tem coração! Essa foto. Você não lembra? 
     Era a tal foto com a moldura kitsch.
    - Fomos ao parque. Lembra? Com a tia Dora e o 
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primo Zeca. Lembra? Tiramos fotos da família toda. 
Lembra? Lembra?
      - Ficar repetindo “lembra” não faz as coisas ficarem 
mais claras na minha mente. – Ela falou entre dentes, 
quase sibilando. 
     - Eu odeio quando você fala desse jeito comigo. – Ni-
ceia tirou os cabelos castanhos claros dos olhos, desde 
pequena aqueles cabelos teimavam em cair nos olhos.
      Ela deu um sorriso amarelo.  
    - Pelo amor de Deus! Mamãe nos colocou roupas de 
domingo, fomos para o parque, pois o fotógrafo estaria 
lá. Lembra?
     Claro que ela lembrou. Como podia ter esquecido?  
Olhou novamente a foto, passou novamente os dedos 
pela cicatriz logo abaixo da linha do cabelo, que usava 
bem curto, e o retrato se fez em sua memória.
      A foto tinha trinta anos, ela dez naquela época, tinha 
acabado de fazer aniversário, o vestido que usava, pre-
sente da mãe, costureira de mão cheia, como diziam.
     Todos estavam impecáveis.
    A mãe linda como sempre. Várias vezes tinha vis-
to o pai admirando aquela mulher, que parecia não se 
importar com os olhares cobiçosos do marido ou de 
qualquer outra pessoa, todos a olhavam com um certo 
amor no olhar. 
     A mãe era linda sem dúvida, o cabelo bem arru-
mado, a pele fresca, os olhos de um azul intenso, mas 
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tinha aquele olhar duro, seco de quem parecia ter raiva 
do mundo. “Raiva de mim.” – Ela pensou.
      Depois de todo aquele posar para fotos e não poder 
correr naquele gramado ou subir naquelas árvores, ou-
viram a sentença de liberdade:
    - Vocês podem brincar, mas (indesejável, mas) não 
sujem as roupas novas. – O pai avisou, pois pela mãe 
eles nem teriam ido ao parque para as fotos, disso ela 
tinha certeza. - “Dinheiro posto fora.”
     Por que avisar se todos sabiam que aconteceria exa-
tamente aquilo que não se queria que acontecesse?
     E aconteceu...
    O primo a pegou pelos longos e cacheados cabelos 
loiros, iguais aos da mãe, muito bem penteados, presos 
com uma fita azul e a jogou no chão. O vestido branco 
ficou manchado do verde daquele lindo e convidativo 
gramado.
       Niceia já havia corrido para avisar aos adultos sobre 
a briga. 
     Quando a mãe a viu ficou lívida, não disse nada, a 
decepção estampada nos olhos azuis.
      - Teu vestido... 
       Mas ela, ela não podia apenas baixar a cabeça e 
pedir desculpas:
        - Este cabelo enorme me atrapalha toda a vida.
       O que aconteceu em seguida foi como um relâm-
pago.
        Ela passa os dedos pela cicatriz.
        A mãe pegou a grande tesoura do cesto de costura, 
que sempre a acompanhava e repousava ao seu lado no 
banco do parque, ficou em pé na frente dela e cortou...
        Ela não conseguiu reagir, sentiu algo quente em seu 
pescoço, passou a mão, que voltou vermelha.
     Por um segundo, ninguém fez nada, até que o pai 
pegou um lenço e colocou no corte para estancar o 
sangue; Niceia chorou, caída no chão, agarrada ao que 
sobrara dos longos cabelos loiros da irmã mais velha; 
o primo tinha aquele sorriso de deboche no canto da 
boca e a tia...
    - Bom, pelo menos, agora, o cabelo não vai te atra-
palhar toda a vida.
     A mãe sentou, guardou a tesoura e continuou uma 
costura, no olhar aquela dureza, aquela crueza. Não 
olhou para o que tinha acabado de fazer, não olhou 
para o marido, que tinha os olhos rasos d’água, segu-
rando o lenço no pescoço da filha; não olhou para Ni-
ceia que soluçava, agarrada aos cabelos da irmã; não 
olhou para a filha mais velha, que não tinha uma lá-
grima para derramar, segurando a vontade de correr e 
nunca mais ver a própria mãe.
       Depois daquele dia, nada foi como deveria ter sido.
       O cabelo cresceu, mas a cicatriz a lembrava o quan-
to a mãe poderia ser impulsiva e cruel ao mesmo tem-

po. Não a respeitava mais, não a amava mais. Temia 
a mãe como temia o escuro do quarto no frio do 
inverno.
       - E agora está morta.
       - O quê? – perguntou Niceia.
       - Nada. 
      A convivência em casa nunca mais foi a mesma, 
ela se tornou uma criança arredia, tinha medo de 
tudo, de todos, especialmente da mãe. O pai tentava 
mediar àquela situação, mas o tempo passava e não 
foi o melhor amigo das duas.
      A mãe tinha mania de colocar bilhetes, não era de 
muitas palavras. Depois do episódio no parque, não 
lembra de ter tido uma conversa longa com a mãe, 
nada mais do que uma ordem e um sim respeitoso 
e amedrontado.
     Os bilhetes eram espalhadospela casa, alguns com 
apenas uma palavra, para dar seus recados às filhas, 
ao marido, às freguesas da costura.
     Ela chegava em casa, depois da escola, a mãe nor-
malmente estava no ateliê de costura e encontrava 
bilhetes com as tarefas: “louça”, “roupa”, “ajuda a tua 
irmã”, “teu pai quer falar contigo”.
    Aquela letra caprichada, “de professora”, o pai di-
zia, era irritante. Ela achava aquela letra pedante, 
provocativa, quase obscena, não sabia o motivo, mas 
cada vez que lia um daqueles bilhetes ficava furiosa.
    E a fúria foi crescendo, na medida em que en-
trava na adolescência, a relação com a mãe ia se 
desgastando na mesma proporção. Nem mesmo se 
olhavam quando estavam em um mesmo ambien-
te, aquele sentimento entre as duas tomando forma, 
gosto, cheiro, tudo parecia impregnado daquilo.
       O pai foi se apagando desde aquele dia no par-
que. Ele era o ar fresco daquela casa, mas não re-
sistiu. Morreu. Ela tinha acabado de completar 16 
anos.
      Niceia sofreu tanto que todos acharam que mor-
reria também. A mãe se trancou mais ainda em si 
mesma após a morte do pai. 
      Sem ser vista pela mãe ou por Niceia, ela cho-
rou no quarto, gritou no campo, arranhou os braços, 
cortou os cabelos tão curtos que, na rua, achavam 
que ela era um garoto. A cicatriz ficou a mostra. A 
mãe fez cara de nojo quando a viu com aquele cabe-
lo. Ela começou a pensar em um jeito de ir embora 
daquela casa.
     Escolheu fotografia como profissão, arte como 
hobby, mas a arte acabou sendo sua forma de ex-
pressão e sustento. Ficou famosa, queriam seus qua-
dros, queriam conhecê-la, queriam sua amizade. Ela 
queria ser feliz, pintando.
       Ela voltava à casa da mãe, pois havia Niceia. 
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       E, toda a vez, havia um bilhete. 
        “Remédio”, “tv a cabo”, “roupas”. A mãe não costu-
rava mais, Niceia não trabalhava, não tinha conseguido 
terminar os estudos, sempre vivendo ao lado da mãe, 
como se fosse uma boneca, linda e fútil, estúpida o sufi-
ciente para não entender que aquela relação era doentia, 
“uma imprestável para a comunidade”, ela ouviu a mãe 
dizer uma vez.
       Ela ajudava, sempre ajudou. 
        Tentou fazer com que Niceia saísse daquela casa, que 
fosse morar com ela, mas Niceia ficava brava, virava as 
costas, saía da sala. Ela ficava só com seus pensamentos, 
lembrando do pai sentado na cadeira grande, o jornal 
nas mãos, lendo, ela e a irmã no sofá, olhando TV e, de 
repente, ele baixava a página, olhava para as duas e di-
zia: “Sorvete!”. E todos saiam correndo para a cozinha, às 
vezes encontravam a mãe no caminho e faziam silêncio, 
andavam devagar.
       Agora ela está na sala novamente, não há pai, bilhete 
da mãe, só Niceia e aquele olhar vazio.
A mãe ficou doente e Niceia ligou desesperada, não sa-
bia o que fazer; “A mãe caiu, tá morta, eu sei, o que eu 
faço? Me ajuda!”
      Mandou uma ambulância, depois, foi ao hospital ver 
como estavam as coisas.
      Niceia estava dormindo na cama ao lado da mãe. Ela 
já ia saindo quando a mãe abriu os olhos e a chamou:
      - Christine?
      - Sim?!
      - Eu vou morrer. Cuida da tua irmã. Tu sabes que ela 
não sabe viver sem ter alguém que cuide dela. A cabeça 
dela nunca foi boa e, depois que teu pai se foi, só piorou.
Em trinta anos a mãe nunca tinha dito tantas palavras 
para ela. Olhou para o chão, olhou para Niceia na cama 
ao lado, chegou mais perto da cama da mãe.
     - Não podes dizer isso, não és médica para dizer que 
vais morrer.
       - Não sou médica, mas sei de mim. E outra coisa...
       Ela não queria saber de outra coisa, mas não conse-
guia sair do lugar.
        - Eu quero te dizer que agi errado naquele dia.
        - O quê? Que dia? – ela sabia muito bem que dia era.
       - Teu cabelo...
       Automaticamente, ela coloca os dedos na cicatriz, 
por instinto, no susto.
        - Faz tanto tempo. Não tem sentido falar disso agora.
       - Deixa eu falar. Sinto muito.
      Ela sentiu uma tontura, achou que ia vomitar.
     - Teu pai me entendeu. Eu era doente, sabia? Eu sou 
doente. Não é à toa que a Nice é deste jeito, vem de mim.   
Eu sou louca, sempre fui. Teu pai sabia, mas achou que 
podia cuidar de mim, podia me controlar. Coitado...não 
conseguiu nem ficar vivo. – E chorou.

       - Mãe... – O choro veio também.
     As duas choraram, lágrimas de trinta anos acu-
muladas naqueles corações pesados. 
     O perdão veio sem precisar pedir, assim como 
o abraço e o consolo de tempos melhores.
     A mãe morreu no dia seguinte. 
     Ela olha para a irmã perdida naquela sala, entre 
uma foto e outra, entre uma moldura e outra.
     - Nice, você sabia que a gente se perdoou? 
     - Perdoar? O quê? A mãe sempre foi maravi-
lhosa, não teria do que ser perdoada. - A voz dela 
estava embargada. Saiu da sala. Saiu Niceia como 
sempre fazia quando não queria falar sobre algo 
difícil. 
       - Eu te amo, minha irmã! – ela falou alto, mas 
não muito, talvez Niceia nem a tenha ouvido.
      Foi mexer na foto, olhar mais de perto, ver 
como era sua vida minutos antes de ter sido 
transformada para sempre.
        Detrás da moldura mais feia que ela já 
tinha visto na vida, caiu uma mecha de cabelo 
loiro, amarrada com a fita azul. Escrito na fita 
uma palavra, ela reconheceu a letra da mãe: 
“arrependimento”.
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A JORNADA  PESSOAL 
DE UM AUTOR

Minha vida ganhou cor e 
direção quando eu descobri 
exatamente o que eu queria 

fazer. Escrever tornou-se 
meu escape e também minha 

espada e escudo.

                                 D.C. Blackwell

    Há, aproximadamente, seis anos, eu tive minha 
primeira crise existencial. E senti a necessidade de 
procurar em mim um bom motivo para existir. Eu, nos 
meus vinte anos de idade, precisei cavar tão fundo que 
recorri às lembranças da infância, onde me encontrei 
sendo elogiado pela minha criatividade e a maneira 
como eu contava histórias. Eu já jogava RPG na época, 
sempre fui apaixonado pelo jogo, então a ideia de me 
tornar um escritor de ficção não era tão absurda assim.    
Naquele dia, ao chegar em casa, assisti a uma palestra do 
Stephen King que acendeu um alerta na minha cabeça, 
desses que nos despertam para a ação. Tomei minha 
decisão às cegas, sem saber onde ela ia dar ou se eu 
tinha o que precisava para colocá-la em prática: Passei a 
escrever dez páginas de ficção todos os dias. 
        Dez páginas? Tudo isso?! Bem, às vezes sim. Outras, 
nem tanto. Alguns dias, tudo o que eu conseguia 
produzir era uma frase ruim que eu apagava logo após 
escrevê-la. Métodos imersivos e rotina salvam vidas, 
mas não nos transformam em máquinas criativas. Você, 
que está lendo este texto agora, pode estar passando 
por um bloqueio ou talvez simplesmente esteja em 
um dia - semana, mês, ano - ruim. E quer saber? Está 
tudo bem. Para os escritores que têm dúvidas das suas 
próprias capacidades porque empacaram na escrita, 
receberam uma avaliação negativa ou não têm apoio 
dos amigos e familiares: relaxe. Não tenha medo de 
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errar. Um velho amigo me disse, certa vez, 
quando eu estava à beira da autoderrota: 
“O bom perdedor sabe a desculpa que 
vai dar antes mesmo de falhar”. Rabisque 
o caderno, faça mil anotações, escreva o 
que vier na cabeça sem pensar duas vezes. 
Coloque tudo para fora e depois organize 
as ideias, apague parágrafos, reescreva 
frases. E se não conseguir, respire fundo.  
Converse com um colega de profissão.   
Há mil grupos de escritores no Facebook, 
onde você poderá encontrar gente para 
trocar figurinhas. A primeira grande lição 
que aprendi sobre escrever ficção é que a 
obra nunca está completa e isto se deve ao 
fato de que estamos sempre aprendendo, 
sempre nos aperfeiçoando. Um escritor 
desenvolve constantemente seu estilo 
narrativo e absorve novos conhecimentos 
através das artes e das experiências de vida. 
Em suma: o amanhã sempre chega, e se há 
algo que você não consegue fazer hoje, 
busque se aprimorar e tente novamente 
amanhã. Parece otimismo (credo!), mas é 
a mais pura realidade.
    Minha vida ganhou cor e direção 
quando eu descobri exatamente o que 



O DESPERTAR DO ESCRITOR

D.C. Blackwell é porto-alegrense, estudante de Letras e amante da 
literatura de suspense e de horror. Escreve fantasia urbana e é apaixonado 
por RPG e pela cultura Underground. Viciado em café e energético, tem 
Placebo e Radiohead na trilha sonora da vida. King, Lovecraft e Barker são 
seus ídolos literários. É autor do livro Sob a escuridão. 

eu queria fazer. Escrever tornou-se meu escape e 
também minha espada e escudo. Por mais clichê 
que possa parecer, afirmo que minha vida mudou 
quando decidi me tornar escritor. Entretanto, 
se você pensa que esta história termina comigo 
largando o emprego e vivendo grandes aventuras 
literárias, sinto muito te decepcionar. Eu terminei 
meu primeiro livro em dois meses. Levei mais um 
ano para conseguir uma editora, que levou outro 
para lançá-lo. Vendi algumas cópias. E agora? 
    Escrever um livro é apenas parte do trabalho 
de um escritor. Felizmente, a nossa jornada vai 
se tornando mais interessante a cada novo passo 
ou assim penso eu. Afinal, também são nossas 
funções a busca e apreensão do nosso público-alvo, 
o merchandising e a socialização. E eu afirmo que 
há poucas coisas tão divertidas quanto colocar um 
estande numa sala cheia de outros artistas dos mais 
variados tipos e passar uma tarde inteira fazendo 
amizades e aprendendo coisas novas. E de quebra, 
talvez você venda alguns exemplares do seu livro! 
O caminho é longo e cheio de buracos. Não é para 
qualquer um. É necessário amar a arte. Porém, 
uma vez apaixonado, você pode tudo! O tempo 
que você sacrificou sentado com uma caneta ou 
teclado na mão pode não render aquele prêmio 
internacional ou uma publicação daquela editora 
incrível, mas ela pode tocar vidas, inclusive a sua.    
A cada novo texto, a cada nova experiência, você 
se tornará melhor, e aquilo que te move irá mover 
outros como você. O caminho literário é árduo, 

mas recompensador. Nós, escritores, 
reclamamos, criticamos e lamentamos 
e, no fim, quando nos perguntam por 
que escrevemos, a resposta sempre será: 
“Porque amamos escrever.”. Simples 
assim. Escrever é um estilo de vida, 
venda você um exemplar ou mil. E uma 
vez escritor, não há mais volta. Não há 
um momento sequer em que eu me 
arrependa ou pense em desistir, porque 
eu sei que ser escritor é mais do que ter 
uma função remunerada. Ser escritor 
não é fácil, mas é bom demais. E essa foi 
a segunda lição.
      E então, vem comigo nessa jornada?

Finalista ao Prêmio 
Odisseia de 

Literatura Fantástica, 
o primeiro romance 
do jovem autor D.C. 
Blackwell apresenta 

uma narrativa 
dramática e madura, 

com personagens 
muito bem 

desenvolvidos e de 
construção histórica 

e psicológica.  
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TOCANDO O CORAÇãO 
ENXERGANDO A ALMA

Porque, às vezes, achamos 
que somos donos de si, 

mas estamos enganados. 
Sistematicamente, o que 

acontece é uma falsa ideia 
de quem somos.

PATRíCIA ZIANI BENITES

     Escrever sobre o meu primeiro livro – Tocando 
o Coração Enxergando a Alma – sempre me é 
inspirador. Isto porque, além de ter sido bastante 
prazeroso escrevê-lo, também me trouxe muitas 
surpresas interessantes. 

   Falar sobre ele é encantador, pois significa a 
concretização de mais uma etapa da minha Existência. 
É instigante perceber o quanto o livro tem despertado 
nos leitores e leitoras o desejo de se perceber, de se 
sentir, pois o livro tem este objetivo.

         O livro tem um propósito essencial de levar o leitor a 
se perguntar sobre os seus processos internos. Buscar 
compreender como tem vivido as suas experiências 
de vida. A partir, assumir, verdadeiramente, as rédeas 
da sua trajetória. Mas quais os motivos que me 
impulsionaram a escrevê-lo?

    Primeiro, porque o nosso cotidiano, muitas 
vezes, nos enreda e nos dificulta a presença em nós 
mesmos. Explico: A rotina nos engendra mecanismos 
repetitivos, que excluem a percepção do que se sente 
e do que, realmente, vivemos. É como se o corpo 
funcionasse, mas sem Alma.

      Facilmente, podemos perceber isto, quando não 
nos damos conta do que e como estamos vivendo. No 
livro, chamei de “robotização” da vida. Quer dizer, 
vivemos, mas não vivemos. Um trocadilho que nem 
sempre compreendemos muito bem.

     O livro foi impulsionado por um seminário de 
prevenção ao suicídio que me trouxe muitas questões, 

O mantra descrito no livro 
“Então, Pare, Respira, Sinta” 

nos desloca para um outro 
tempo. Um tempo onde 

podemos, verdadeiramente, 
sentir.
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pois sempre trabalhei na perspectiva de que as pessoas 
não eram sinônimos de diagnósticos. Refletindo que 
o diagnóstico pode traduzir algo da pessoa, mas não 
o seu todo.  Através desta sensação e impulsionada 
pelo meu psicoterapeuta, passei a escrever o livro. Um 
livro que, simplesmente, brotou da minha Alma! Um 
livro que desenhou uma trajetória, a minha, e que tem 
tentado facilitar o processo de autoconhecimento das 
pessoas que têm o desejo de conhecê-lo.

     O livro também tem o desejo de ser interativo, 
quando possui campos para a escrita motivada por 
perguntas e das mandalas que podem ser construídas 
no decorrer da leitura. Quer, dizer, pretende uma 
imersão do leitor em si próprio.

    Costumo dizer, que a etapa inicial do livro foi 
concluída em 26 de agosto de 2017, quando estava 
em meditação no Templo Budista Chagdud Gonpa 
Khadro Ling , em Três Coroas. E, talvez, a finalização 
tenha acontecido lá, justamente pelo significado do 
processo de (re)conexão. Pois, para que possamos nos 
(re)conectar, precisamos do silêncio.

       Precisamos do silêncio que nos abre a consciência 
da nossa escuta e das nossas sensações. Um silêncio 
que promove (re)encontro. E, só podemos (re)conectar 
quando temos a clareza de que algo está perdido em 
nós. O mantra descrito no livro “Então, Pare, Respira, 
Sinta” nos desloca para um outro tempo. Um tempo 
onde podemos, verdadeiramente, sentir.

    Porque, às vezes, achamos que somos “donos de 
si”, mas estamos enganados. Sistematicamente, o que 
acontece é uma falsa ideia de quem somos. Mas esta é 
uma conversa para outro momento.

    Assim, apresento o livro “Tocando o Coração 
Enxergando a Alma”. Que cada pessoa, ao ler, 
enxergue para além das palavras. Que possa refletir 
sobre a sua Existência, assumindo, verdadeiramente, a 
possibilidade de se relacionar melhor consigo e com o 
mundo a sua volta.

      Então, Pare, Respira, Sinta….. e embarque na 
viagem do autoconhecimento.



ESCRITA CRIATIVA: 
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   Para o mestre Edgar Allan Poe, uma das 
características essenciais para escrever um bom 
conto é cuidar da sua extensão. A narrativa deve ser 
lida “de um só fôlego” e causar um efeito no leitor. 
Um texto curto, com intensidade concentrada no 
acontecimento, é um tiro certeiro para causar esse 
efeito. Sou um entusiasta dos ensinamentos do 
autor de “O Corvo”. Admiro e leio muitas histórias 
curtas e, do mesmo modo, aprecio escrevê-las. Meus 
contos publicados nos livros “Anjos também usam 
boné” e “Dentes no copo de uísque & outros contos 
de crime”, muito raro, ultrapassam duas páginas. A 
cada quinze dias, publico em minha coluna “Tempo 
Contado”, no site Jornal Panorama, uma história 
curta e tenho por convicção tentar não ultrapassar 
700 palavras (incluindo título) e, jamais, de forma 
alguma, ir além de uma lauda. Gosto de pensar no 
que dizia Anton Tchékhov, que um conto é uma 
história onde você corta o início e o fim. O que sobra 
é o conto. Mas, atenção! Essa sobra precisa dar conta 
do que não foi revelado. O conto pode iniciar de 
modo abrupto, como se o leitor já conhecesse parte 
da história, no entanto, o autor não deve abandonar 
seu leitor e, sim, saber a exata medida em que o relato 
visível esconde o relato secreto, ou seja, “sugerir” o 
que não está sendo mostrado. Se minha narrativa é 
sobre Pedro assassinando Maria, preciso dar pistas 
sobre o motivo de Pedro querer assassinar Maria. E 
esse, talvez, seja o grande dilema do contista: contar 
uma história dentro de outra sem ultrapassar os 
limites de cada uma. 
       Voltando aos ensinamentos de Poe, ele sempre 
primou pelo sentido de urgência de um texto. 
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Escritores iniciantes quase sempre tendem a se 
alongar em detalhes sem importância para a história, 
entre longas descrições de paisagens, personagens 
secundários ou lições de moral no final. O bom 
conto começa com ação, com conflito. E o leitor é 
pego desde a primeira frase (se tem dúvida, leia algo 
de Gabriel Garcia Márquez ou Sergio Faraco e tire 
suas conclusões).
      Edgar Allan Poe (Bah, o cara era foda mesmo) 
foi visionário ao imaginar a concisão extrema dos 
contos, pois naquele tempo ainda era necessário 
descrever certas passagens, que hoje em dia, com o 
apoio visual do cinema, televisão, internet e outros, 
torna-se dispensável. Ou você acha necessário 
apresentar em detalhes a Estátua da Liberdade ou 
a logomarca do Mcdonalds ou mesmo uma escada 
rolante de um shopping para que o leitor consiga 
visualizá-las? E mais, com o advento das redes 
socias, tornou-se perceptível a urgência dos textos 
curtos definirem sua relevância logo de cara.

          
Então, meu estimado escritor, iniciante ou não, 
mate seus queridinhos! Não importa o quanto goste 
ou queira bem, Mate! Sabe a sua linda descrição 
de um sábado ensolarado onde personagens 
passeavam de mãos dadas antes de uma briga 
fatal? Mate! Corte! Extermine! Livre-se do bem 
querer por determinada cena na qual descreveu 
personagens num encontro pela primeira vez 
antes do terremoto que mudou suas vidas. Mate! 
Extermine! Não importa o quanto ame aquela 
frase de efeito, aquele belo e pomposo discurso. 
Corte! Mate seus querido! E, de preferência, com 
requintes de crueldade, extirpando palavra por 
palavra (às vezes ocorre de se salvar uma ou duas).
     

       É claro que um texto não precisa ter uma 
página, duas ou três. Não há regra exata quanto ao 
seu tamanho. O texto pode ser longo (eu prefiro os 
curtos), o que não pode é, como já disse o velho 
Garbo, ser alongado. É sobre isso que me refiro: do 
texto apresentar o tamanho necessário para uma 
leitura fluída, conflito e narrativas consistentes, sem 
excessos, bordas ou gorduras. Sem personagens 
nem diálogos supérfluos. Um texto conciso.
      Resumindo: A tarefa de escrever contos não 
é fácil, mas é uma escola para qualquer escritor, 
iniciante ou não. Atingindo a concisão exata, 
estará perto do conto perfeito. 



       RESENHA

O Alienista, de 
Machado de Assis
“A loucura, objeto dos meus estudos, era até agora 
uma ilha perdida no oceano da razão; começo a 
suspeitar que é um continente”.

                                                   (Dr. Simão Bacamarte)

A loucura, ainda que pareça contraditória 
minha afirmação, é inerente ao único 
animal racional do planeta, ou seja, o 
homem. Não restrinjo minha afirmação 
à loucura patológica, considero também 
as loucuras motivadas por ímpetos de 
desejo, cólera ou amor. Pois bem! A 
obra “O Alienista”, tem no centro de seu 
enredo, a loucura motivada por um viés 
científico, por assim dizer.

A estória se desenrola em uma 
pequena cidade do interior do Rio de 
Janeiro chamada Itaguaí, onde  Simão 
Bacamarte, um renomado médico que 
após construir uma carreira de respeito, 
volta para sua cidade natal, onde se casa 
com uma viúva, Dona Evarista, quem 
Bacarmarte, supostamente por questões 
racionais, acreditava ser fisicamente a 
escolha perfeita para lhe dar um filho. 
Coisa que não aconteceu. 

Após algum tempo, ele abre um 
consultório psiquiátrico e, mais tarde, 
auxiliado pelos vereadores da província, 
um manicômio (a Casa Verde), onde 

passa a se dedicar aos estudos da psique humana. 
O tempo passa e o Dr. Simão Bacamarte 
extrapola ao encarcerar inúmeros habitantes da 
cidade, supostamente fundamentado em seus 
inovadores estudos. Algumas pessoas começam 
a criticar publicamente a forma com que os 
suspeitos de doença mental são alocados na casa 
verde, de modo que ocorre a primeira revolta de 
populares (Revolta dos Canjicas). 

Liderada pelo  Barbeiro Porfírio, essa revolta 
culmina em um golpe e o líder, Porfírio, é 
instituído pelo povo como governante da 
província. Assim que assume o poder, o Barbeiro 
reconhece o poder de Simão e com ele se alia, 
para manter a estabilidade política. Parte da 
oposição ao governo golpista de Porfírio chega a 
ser internada na Casa Verde. E é graças a isso que 
o barbeiro João Pina, apoiado por parte do povo, 
desencadeia a segunda revolta e consegue depor 
seu opositor.
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Entretanto, tão logo acende ao governo, 
Pina também entra em acordo com 
Bacamarte, pois aparentemente não 
há outra forma de governar. Por fim, 
João Pina também é deposto e o antigo 
governo monárquico é reinstituído.

Durante todas essas articulações 
políticas, Simão continua a internar mais 
e mais cidadãos e chega até mesmo a 
internar sua esposa, Dona Evarista. Após 
ter internado três quartos da população, 
o médico percebe que sua teoria sobre 
o que define alguém como louco está 
errada e, assim, ele libera todos os 
pacientes. 

Seguindo um novo método, passa a 
internar outras pessoas, dessa vez julgado 
demente aqueles que aparentemente 
não apresentam nenhum desvio, sendo 
a primeira internação a do notável 
vereador Galvão.

Outra vez, chega à conclusão de que 
sua teoria está errada e libera todos os 
internos, concluindo, por fim, que o 

louco, na verdade, é ele mesmo e se trancando 
na Casa Verde, onde morre dez meses depois 
sem concluir sua tese sobre a loucura.

Ainda que publicado em 1882, não precisamos 
empenhar muito esforço para perceber a 
verossimilhança entre os acontecimentos 
narrados na obra de Machado de Assis com 
o contexto social e político atual, mas, esta é 
uma reflexão a qual desafio ser esmerilada por 
aqueles que por ventura tiverem a felicidade 
de se deliciar com este clássico. Está feito o 
desafio! Podes, futuramente, compartilhar 
conosco através dos canais da revista.
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       LIVROS

LONGE DAS ALDEIA – ROBERTSON FRITZERO 

Livro finalista do Prêmio Açorianos de Literatura 2015. Eleito livro do ano 
AGES 2016 - categoria narrativa longa. Um jovem de dezessete anos, diante 
da doença da mãe, decide desfazer um passado de mentira e de ilusão a 
respeito da identidade do pai. As memórias, trazidas pela tia, percorrem 
os horrores da guerra, a fuga da aldeia e do país, a reconstrução da família 
em solo brasileiro. Frizero concentra a carga dramática da história no que 
ela tem de mais importante, que é a complexidade do ser humano, capaz de 
matar para criar, de mentir para salvar e de perdoar para seguir em frente.
Compre o livro em: livraria.dublinense.com.br  ou na Amazon

AINDA QUE A TERRA SE ABRA – R. TAVARES 

Martín recebe uma ligação com a notícia da morte de seu pai e precisa 
retornar ao Sul. A partilha da herança costura seu reencontro com o 
passado, com sonhos abandonados e com tragédias que teimam em 
não se deixar esquecer. O jovem professor universitário, ao reencontrar 
sua irmã mais velha, Bibiana, não consegue esconder o desconforto ao 
vê-la ocupando o lugar do pai, com uma naturalidade que ele jamais 
imaginara. Ao regressar, Martín vai descobrir que não foi apenas a irmã 
que mudou em sua terra natal.
Insta @tavaresbage
Compre o livro em: editorataverna.com.br ou na Amazon

DENTES NO COPO DE UíSQUE & OUTROS CONTOS DE CRIME  
DORALINO SOUZA

Entre a solidão dantesca e o desespero arrebatador irão insurgir os 
monstros que habitam os mais profundos lugares da alma humana, e esse é 
o ponto central do livro, não é apenas a violência. Todos os textos refletem 
um recorte da vida das personagens, um ápice de carga emocional que 
culminou naquele instante, naquele recorte. O leitor será chamado para 
analisar e dar o veredicto sobre determinado personagem e seu crime. O 
leitor, único júri e juiz.
Compre o livro em: vendas@jm2d.com.br ou na Amazon 

SOB A ESCURIDãO - D.C. BLACkWELL

Um mundo sobrenatural e repleto de perigos é o palco para as desventuras de 
quatro jovens cujas escolhas afetarão os destinos uns dos outros numa trama 
que entrelaça essas quatro jornadas como fios de uma corda. Finalista ao Prêmio 
Odisseia de Literatura Fantástica, o primeiro romance do jovem autor D.C. 
Blackwell apresenta uma narrativa dramática madura, com personagens muito 
bem desenvolvidos e de construção histórica e psicológica.  “Sob A Escuridão” 
é o ponto de encontro de diversos elementos provindos do Fantástico Estranho, 
Horror Cósmico e fantasia obscura.
Compre o livro na Amazon

http://livraria.dublinense.com.br
mailto:vendas@jm2d.com.br


       LIVROS

TOCANDO O CORAÇãO ENXERGANDO A ALMA 
PATRíCIA ZIANI BENITES 

Neste livro a autora fala das infinitas possibilidades positi vas que se 
materializam quando o ser humano para, respira e sente, se conecta com 
o coração, com emoções e sentimentos, e vai além da racio nalidade e das 
limitações, as quais muitas vezes ele cria para si mesmo. 
Ela também fala do embate, do sofrimento das pessoas pela ação 
(consciente e inconsciente) das obrigatoriedades sócio-psico-culturais, 
do subjugo das falsas crenças, das limitações originadas da extrema 
racionalidade que afastam dos sentimen tos, das coisas do coração . . .
Compre em: vendas@jm2d.com.br ou na Amazon

HOMENS DE AÇO? OS SUPER-HERóIS COMO TUTORES DE RESILIêNCIA ? – 
GELSON WESCHENFELDER

Esta pesquisa teve como objetivo investigar as imagens dos super-heróis 
como recursos para a promoção de resiliência em crianças e adolescentes em 
situações de risco em ambientes educativos. Um dos resultados indicou que 
a maioria dos personagens fictícios viveu situações de risco como orfandade, 
abandono e abuso antes da fase de empoderamento. O estudo analisou relações 
entre adversidades da vida real de crianças desfavorecidas psicossocialmente e 
as adversidades da vida ficcional de personagens super-heroicos, em suas fases 
pré-superpotência (Pré-Capa/Pré-Máscara).
Compre o livro na Amazon e Americanas

QUE TAL CONHECER SãO CHICO – ADRIANA BORELLA PESSOA

São Francisco de Paula ou ¨São Chico”,como é carinhosamente 
chamada, faz parte da região dos Campos de Cima da Serra.  Neste 
livro, Marina e Pedrinho guiarão você numa viagem literária pelas 
belezas e encantos de São Chico.
Compre o livro em: www.editoraatelierdehistorias.com.br

óCULOS DE PRINCESA –  MONIkA PAPESCU

Natália acreditava que nunca seria princesa, pois teve que usar óculos 
desde bem pequenininha, mas o desenrolar da trama a leva descobrir 
que as pessoas podem ser o que quiserem, usando óculos. E mais: 
conseguem enxergar tudinho, as cores e até as coisas bem pequenas 
como as microformiguinhas. Recomendado para crianças a partir da 
educação infantil e ensino fundamental séries iniciais. O livro vem 
acompanhado de um PaperNatiToy, para as crianças montarem, que 
trabalha a motricidade fina, e um marcador de páginas.
Compre em: www.papoabissal.com.br 
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