EDITORIAL

A Literatura É
Resistência
Então, eis que surge a Nau literária singrando o Paranhana e
desaguando em mares nunca antes imaginados. Sim! A nossa revista
Paranhana Literário atingiu leitores em todos os estados brasileiros
e rompeu fronteiras encontrando leitores, e também autores, em
diversas partes do mundo.
Tanto é, que nesse número 02 teremos contribuição de leitores/
autores de Israel, Lisboa, Los Angeles e Argentina. Além de diversos
estados e cidades do nosso querido Brasil, sem esquecer, é claro,
dos autores do Vale do Paranhana, que é o porto de onde a Nau
parte a cada dois meses, aventurando-se em mares desconhecidos e
atrancando em novos portos.
A primeira edição deu-nos muitas alegrias; tivemos ótimos
feedbacks e um número impressionante de autores novos querendo
participar, querendo se mostrar ao mundo, fazendo da literatura uma
réstia de esperança na luta contra a falta de bom senso e esperança
que assola o Brasil.
E isso é tudo o que buscamos: estimular novos autores, oferecer
aos leitores grandes experiências através da palavra escrita, propiciar
os bons debates e apresentar ao mundo a literatura brasileira. A
literatura produzida nos mais distantes rincões do nosso solo e
também por quem está longe da terrinha, mas sente falta de ler e
escrever na nossa fantástica língua portuguesa.
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Não conseguimos, nessa edição, publicar todos que entraram em
contato com a gente, mas esses já estão com o bilhete carimbado
para a próxima. Mas queremos ainda mais. A jornada está apenas
começando e muito precisa ser feito.
Em muitas situações e contextos históricos, no passado e nos
dias atuais, a literatura se apresentou/apresenta como ferramenta de
resistência. E é desta forma, através da escrita, da arte da palavra, que
resistimos contra o obscurantismo que teima em retornar aos nossos
dias. Somos teimosos. Acreditamos na palavra escrita e no poder do
verbo. Nos livros. Na cultura. Na nossa história. Na resistência.
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Como publicar na revista Paranhana Literário?
Leia a revista, ajude a divulgar, comente sobre ela. Depois, mande seu texto em Word, num arquivo anexo,
nunca no corpo do e-mail, se for conto, no máximo 03 laudas, se for crônica, no maximo 01 lauda, mande junto
uma minibiografia e foto. Não serão publicados textos de autores que não se identificarem nem mandarem fotos.

CONTATO: editor@jm2d.com.br

PARA SEMPRE

Mafalda, uma menina de seis anos de
idade, que odeia sopa e adora os Beatles
e o desenho Pica-Pau. Ela se comporta
como uma típica menina na sua idade,
mas tem uma visão aguda da vida e
vive questionando o mundo à sua volta,
principalmente o contexto dos anos 1960
em que se encontra, mas ainda atuais
nos dias de hoje. Tem uma visão mais
humanista e aguçada do mundo em
comparação com os outros personagens.
As histórias em quadrinhos da
personagem apareceram de 1964 a 1973,
tornando-se extremamente popular na
América Latina e Europa.

Joaquín Salvador Lavado (Quino) foi o
criador das histórias em quadrinhos mais
traduzidas da língua espanhola. Quino
criou Mafalda já em seu primeiro emprego
como desenhista publicitário, que teve início
em 1962. A garotinha seria personagem de
uma peça de propaganda, que foi rejeitada
por jornais na época. No dia 30 de setembro,
um dia depois de a personagem completar
56 anos desde que apareceu pela primeira
vez na revista Primera Plana, seu criador
morreu aos 88 anos.
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RESISTÊNCIA

Foto: Arquivo pessoal da autora

PROJETANDO POESIA

No bairro Menino Deus, em Porto Alegre-RS, desde o dia 22 de abril os vizinhos da professora e
escritora Ana Mello são presenteados com verdadeiras pílulas de esperança e reflexão. É que a autora
criou o “Projetando poesia” e todas as noites, do seu apartamento no 12º andar suas poesias são
projetadas na parede de um edifício comercial próximo. São textos curtos, exatamente para captar
a atenção, e fazer refletir, ou tão somente alegrar pessoas que, desde março, vivem num clima de
quarentena, muitas vezes, buscando através da janela, seu contato externo com o mundo. Munida
de uma mini projetor Dell antigo sobre alguns livros empilhados, e muita inspiração, a escritora
ilumina a noite porto-alegrense com sua poesia. Ela conta que nas primeiras projeções os vizinhos
mandavam fotos, e ela ia modificando a altura dos livros, pra encaixar melhor a projeção na parede
e logo suas exibições viraram sucesso. Ana Melo é autora de seis livros, dá aulas de poesia e conta,
em primeira mão, que o “Projetando Poesia” irá se transformar num livro, provavelmente saindo no
início do próximo ano. “A janela serve também pra gente se comunicar, e poesia é a mensagem direta
ao coração, e eu gostaria de ver muitas projeções assim nos outros prédios e bairros” sintetiza.

Fotos: Arquivo pessoal da autora

Ana Mello escreve poesias, contos, crônicas e literatura infanto-juvenil.
Ministra oficinas de crônicas e poesias on-line e presencial. Coordena um
grupo de criação literária na Metamorfose Cursos. Iniciou suas publicações
em 2002 quando foi uma das classificadas no concurso da Carris, Relatos da
História e outras Memórias, tendo conto publicado em livro com esse título.
Desde lá, nunca mais parou, sendo autora de seis livros solos e outras três
antologias e organização.
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PERSONAGEM

COLLETE
No conto “A Rosa Branca”
escrito em 1970, Truman
Capote, a descreve assim,
“...cabelo avermelhado,
crespo, com ar africano, olhos
enviezados, de gato vadio, cheios
de rímel; rosto com ruge...
lábios tensos, finos como um
fio, embora pintados com um
tom escandalosamente sapeca de
escarlate.”

Sidonie-Gabrielle Colette, mais conhecida apenas como Colette,
nasceu em 28 de janeiro 1873 em Saint-Sauveur-en-Puisaye, França.
Chegou à Paris ao final do século XIX. Menor de idade, casou-se
com escritor Henry Gauthier-Villars, que se apropriou da série de
romances Claudine, um sucesso editorial que ela escreveu baseando
em suas memórias. Em 1909 eles se divorciaram e a escritora
empreendeu uma batalha legal para recuperar a autoria de seus
textos. Construiu uma trajetória vanguardista em meio à sociedade
conservadora de Paris, subvertendo as regras do machismo da época,
se reinventando como dançarina e artista nos principais teatros da
cidade. Além de trabalhar como colunista de moda em um jornal, a
personagem protagonista de seus romances, Claudine, foi associada a
vários acessórios como chapéus, colares e perfumes. Colette também
foi uma das primeiras mulheres que se atreveu a usar calças em
público, e manteve uma estreita amizade com a estilista Coco Chanel.
Em 1944, Colette publicou o que talvez se tornasse sua obra mais
famosa, Gigi , que em 1949 foi transformada em um filme estrelado
por Danièle Delorme e Gaby Morlay , então em 1951 adaptado para o
palco com a então desconhecida Audrey Hepburn no papel-título. E o
filme musical de Hollywood de 1958, estrelado por Leslie Caron e Louis
Jourdan, que ganhou o Oscar de Melhor Filme. No pós-guerra, Colette
tornou-se uma figura pública famosa. Paralisada pela artrite foi cuidada
por Goudeket, seu terceiro marido, ainda assim continuou a escrever
durante esses anos, e foi indicada para o Prêmio Nobel de Literatura em
1948. Com sua morte, em 03 de agosto de 1954, foi-lhe recusado um
funeral religioso pela Igreja Católica por conta de seus divórcios , mas
dado um funeral de Estado , a primeira francesa e mulher de letras a
receber essa honra, foi enterrada no Père-Lachaise, em Paris.
www.instagram.com/doralampert www.facebook.com/dora.lampert.7

Escrito e interpretado por Dora
Lampert e fotografada por Lise
Lampert,
no Ano da Peste.
A reprodução de quadros de artistas plásticos consagrados interpretados pelas irmãs e postados no
Instagram e no Facebook, são um
dos trabalhos visuais mais instigantes atualmente nas redes sociais.
Com uma apropriação original,
caseira e cosmopolita, o trabalho
da dupla é de imediato reconhecido
e apreciado, tão logo alguém bate o
olho nele.
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Humberto Conzo Junior

Mergulhado
na literatura
brasileira
contemporânea

FOTO: DIVULGAÇÃO

Humberto Conzo Junior nasceu e vive em São Paulo. É formado em biologia e história pela USP e
começou a escrever aos treze anos. Ele nos relata que, por conta de uma emocionante surpresa idealizada
por seu pai, foi inserido no universo da escrita, de onde nunca mais saiu, aos dezesseis anos. Hoje,
o autor possui um canal no youtube, o “Primeira Prateleira”, com milhares de inscritos e administra,
desde 2017, o Clube de Literatura Brasileira Contemporânea, onde os integrantes da comunidade
online, hoje com mais de seis mil participantes, leem e debatem a atual cena literária produzida
no Brasil. Nessa entrevista, ele fala da construção do público leitor, do fim do escritor recluso, da
importância de ler os contemporâneos e sobre o exercício de empatia que a literatura ficcional propõe.
PL - Quando surgiu o escritor Humberto Conzo Junior?
HCJ -Comecei a escrever poesias aos treze anos. Eu pensava em fazer direito no Largo São Francisco
só porque os escritores que eu gostava tinham estudado lá. Meus pais eram separados desde os meus 6
anos e, um dia, escrevi uma poesia para dar de presente ao meu pai. Ao receber o presente, ele pediu para
eu sempre fazer uma cópia dos poemas para ele. Eu batia tudo à máquina, com papel carbono. Quando
eu tinha 16 anos, fui surpreendido durante a feira de ciências da escola. Meus amigos me carregaram
até a entrada do colégio onde estavam todos os alunos e seus familiares. Meu pai estava lá filmando, o
diretor da escola com uma placa de prata para mim e um livro na mão com meu nome na capa. Meu pai
tinha publicado minhas poesias. Aquilo me mudou para sempre. Eu era um garoto tímido e reservado e
naquele momento passei a ser visto com outros olhos por todos na escola.
Teus livros dialogam com a biologia, porém de uma forma lúdica. Tu viste uma necessidade de
o tema ser abordado dessa maneira para um maior entendimento das crianças e jovens, ou o quê?
Após o livro de poesias aos 16, fiquei algum tempo sem publicar nada. Fui fazer faculdade e trabalhar.
Aí, voltei a pensar novamente em meu sonho. Comecei a escrever um almanaque de curiosidades sobre
as pragas urbanas, sobre os bichos com que eu trabalhava, voltado ao público geral, com as dúvidas e
curiosidades que meus clientes tinham no dia a dia. Entreguei este manuscrito para uma cliente minha,
que trabalhava na WMF (Editora Martins Fontes). Foi ela que me sugeriu transformar aquilo em um
livro para crianças, após o neto dela pegar o manuscrito em um domingo e ficar o dia inteiro atrás
dela falando sobre o que estava lendo. Então, reescrevi tudo pensando neste público. Daí saiu o meu
primeiro livro, “Bichos Sinistros”, publicado pela própria Martins Fontes.
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E quando resolveu, ou percebeu a necessidade, de ir pra internet?
Comecei a fazer alguns cursos e assistir palestras com escritores. Ao ouvir do escritor Raphael Montes
que os escritores deveriam construir seu público, que fica bem mais fácil publicar se você já tiver um
público formado, foi que comecei a pensar em como ter um contato mais próximo com os leitores.
Teu canal no youtube, o “Primeira Prateleira”, possui um ótimo número de inscritos, considerando
que é um canal de literatura e não é apresentado pelos tradicionais yotubers, quase sempre muito
jovens. Como tu criaste essa identidade com o público? Foi algo pensado e planejado, ou foi
simplesmente acontecendo?
Hoje, o canal está perto dos doze mil inscritos, mas são cinco anos construindo este número.
No início, eu percebi que havia pouca gente falando dos livros infantis e dos livros informativos, como os
que eu escrevia, então, o canal era mais voltado a esse público. Por isso o nome Primeira Prateleira, pois
era para falar sobre os livros para infância, para aqueles que começavam a formar suas bibliotecas. Com o
tempo, o canal foi mudando seguindo meus interesses e as mudanças na minha escrita. Meus filhos foram
crescendo, meu interesse pelos livros infantis diminuindo, então comecei a me dedicar a escrever contos
e um romance. Também ouvi, muitas vezes, que se você quer escrever literatura contemporânea, precisa
ler os contemporâneos. Então, cada vez mais fui focando neste nicho. Hoje, o foco do canal é realmente
a literatura brasileira contemporânea e, neste ponto, o fato de eu ser mais velho que a grande maioria dos
booktubers, acaba não atrapalhando. A identificação com o público vai acontecendo naturalmente. São
eles que me escolhem e não eu que escolho eles. Quem me segue são pessoas na maioria mais jovens do
que eu, mas que têm este interesse pela literatura brasileira contemporânea. Gente que quer conhecer
novos autores e o que está sendo produzido atualmente.
Tu achas que um escritor, ou um aspirante a escritor, hoje em
dia, precisa necessariamente estar presente na internet? Ou ainda há
espaço para o escritor recluso?
Ainda existem autores reclusos e autores que não levam o menor
jeito, ou que não têm paciência para se expor na internet. Mas a
presença na internet ajuda. Principalmente, autores que sonham em
publicar seu primeiro livro. Os editores, hoje em dia, não analisam mais
apenas o seu texto. Eles querem saber quem você é, de onde vem, o
quanto já conhece do mercado editorial. Querem saber pelo menos
se tem família grande. Brincadeira. Mas querem saber seu poder de
penetração e de divulgação do seu próprio trabalho. Isto é importante
para saber o risco de ficar com uma edição encalhada. Os editores de
literatura brasileira contemporânea não têm como te divulgar sozinhos.
É desejável um comprometimento do autor neste trabalho.
Como tu escolhes os livros para o programa?
Os livros sobre os quais eu falo no meu canal, são simplesmente
aqueles que tenho vontade de ler. Simples assim. Nada mais do que isso.
Não faço leituras por encomenda. Eu penso apenas em livros que acho
que vou gostar e que possam agradar o público que me segue. Leio os
clássicos, contemporâneos estrangeiros, mas, principalmente, nacionais
contemporâneos. Entre os nacionais contemporâneos, se eu ler e não
gostar, não achar nada de bom no livro, eu simplesmente não faço o vídeo.
O fato de eu ter achado o livro muito ruim, não quer dizer que outros não
possam gostar, portanto, não vou queimar o trabalho de alguém neste
mercado já tão difícil. É claro que posso apontar pontos falhos nas obras
que apresento, mas desde que eu tenha também pontos positivos para
mostrar, deixando claro que estas opiniões são muito pessoais e podem
variar até conforme a época em que você faz a leitura.

O futuro é o de sempre
para este mercado, o
de luta e de resistência,
construído por pessoas
teimosas que não
desistem deste ideal.
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Sobre o Clube de Literatura Brasileira Contemporânea. Como
surgiu e por quê?
A ideia do Clube surgiu durante a Flip de 2017. Lá, eu tive consciência
do quanto eu estava mergulhado na literatura brasileira contemporânea
e de como eu poderia usar este conhecimento para divulgar a produção
nacional.
E qual o perfil dos membros do Clube de Literatura Brasileira
Contemporânea na maioria? Apenas leitores, ou leitores-escritores e
aspirantes a escritores?
Tem um pouco de tudo. Como surgiu como um grupo virtual pelo
facebook, ele abarca gente de todo o Brasil. Idosos, aposentados, jovens,
adultos e até adolescentes. Qualquer um que por alguma via, sentiu-se
atraído pela literatura brasileira da atualidade. Mas a faixa majoritária é
a mesma do canal, não só do meu, como de muitos outros que conheço.
São mulheres na faixa dos 25 a 40 anos. Muitos escritores fazem parte e os
aspirantes a escritores também. É comum se dizer que neste mercado os
escritores ficam só uns lendo os outros e que por isso o público não passa
de três mil. É claro que isso é um exagero, mas em parte, é natural que isso
aconteça. O Clube hoje já tem mais de seis mil seguidores, então a ideia é
justamente conseguir furar estas bolhas.

O momento atual é de trevas,
de repressão dura a qualquer
atividade cultural, a qualquer
ação que possa trazer
informação, questionamentos,
entendimento de si e do
mundo. Este tipo de arma o
governo não quer ver na mão
da população.
FOTO: DIVULGAÇÃO

Como tu “avalia a vida” dos autores nacionais contemporâneos
diante da invasão maciça dos bestselers internacionais?
É uma vida dura. E sempre foi. É difícil para as editoras apostarem em
autores desconhecidos e em obras que exigirão todo trabalho de leitura
crítica, revisão e edição. São muitos profissionais envolvidos em algo que
pode ficar encalhado, gerando custos de armazenamento. É sempre uma
aposta menos arriscada você pegar um livro que já vendeu bem em outros
mercados e que precisa apenas ser traduzido. Mas tudo isto que estamos
falando serve para a chamada “alta literatura”, a literatura brasileira que
tem um trabalho maior na linguagem ou na experimentação, que são os
livros que normalmente estarão nas listas dos prêmios literários. Há outros
segmentos que alcançam públicos maiores e que por isso apresentam
outros caminhos, com mais possibilidade de publicação e retorno.
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Tu não achas que as faculdades deveriam ou poderiam indicar
mais escritores contemporâneos? Qual tua opinião sobre isso?
Como não fiz faculdade na área, minha visão é muito superficial e
afastada. Mas pelo que percebo, a literatura contemporânea aparece na
academia em algumas matérias específicas sobre o tema e nos trabalhos
de pós-graduação. Em alguns casos, o contemporâneo acaba ficando
restrito a autores até a década de 1960-1970. Mas o que acho é que as
obras atuais deveriam ser mais usadas nas escolas de ensino fundamental
e médio. Possibilitar aos jovens um contato com Ana Maria Gonçalves,
Conceição Evaristo, Julián Juks, Maria José Silveira. Obras que tratam de
temas atuais, que trazem questionamentos e que podem ser usadas de
forma interdisciplinar.
Diante do cenário em que o Brasil vive, com um governo que,
nitidamente, não se importa com a cultura, inclusive ameaçando
aumentar impostos sobre o livro. Como tu avalia o futuro do livro e
leitura?
O futuro é o de sempre para este mercado, o de luta e de resistência,
construído por pessoas teimosas que não desistem deste ideal. A vida
dessa turma nunca foi fácil, mas é nítido que o momento atual é de
trevas, de repressão dura a qualquer atividade cultural, a qualquer ação
que possa trazer informação, questionamentos, entendimento de si e do
mundo. Este tipo de arma o governo não quer ver na mão da população.
Mas acredito que é nesses momentos de maior repressão, de maior
dificuldade, que novos caminhos se formam, com novas uniões, com
nova gana de resistir e mudar o mundo. Vão se procurando brechas para
continuar na luta.
Por que tu achas que as pessoas leem ficção?
Acho que a leitura de ficção é um exercício de empatia. Uma chance de
se colocar no lugar do outro, de conhecer outros mundos, outras realidades,
outras formas de pensar. As pessoas leem para se divertir, para espairecer,
para se emocionar, para encontrar semelhanças e diferenças com a sua
vida. A leitura de ficção também pode ser uma demonstração de comando
do seu próprio tempo. De perceber que têm a liberdade de escolher passar
minutos do seu dia fazendo algo que você escolheu, sem culpas.
Tu acreditas que a literatura tenha uma utilidade?
Ela não precisaria ter, mas sempre acaba tendo. Acho
que a principal mesmo é este exercício de empatia, de
se pôr no lugar do outro, de conhecer outras formas
de pensar, de agir, de viver. Mostra-nos que o mundo é
muito diverso e muito complexo, mas que os sentimentos
básicos são os mesmos para todos. As grandes obras
permanecem justamente quando conseguem extrapolar
o tempo e o local, quando tocam nos universais humanos.
Acho que a literatura sempre faz as pessoas melhores. E,
hoje, estamos precisando muito disso.
FOTO: DIVULGAÇÃO

Entre os nacionais
contemporâneos, se
eu ler e não gostar, não
achar nada de bom no
livro, eu simplesmente
não faço o vídeo. O fato
de eu ter achado o livro
muito ruim, não quer
dizer que outros não
possam gostar, portanto,
não vou queimar o
trabalho de alguém neste
mercado já tão difícil.

LIVRO

CINCO PERGUNTAS
SOBRE O LIVRO ...
1.

O que te motivou a publicar um livro como o
“Branca de Neve Surda”?
Já existia outras histórias clássicas para surdos, mas
todas com ilustrações não muito boas e histórias
idem. Como gosto de escrever, e o ilustrador topou,
assim como o orientador em SW, SignWriting, que é
a versão impressa da linguagem de sinais, LIBRAS,
resolvi arriscar. Pelo visto, ficou muito legal.

2.

Ao apresentar uma protagonista com
deficiência auditiva, uma série de elementos da
cultura surda são incorporados a história. Diante
disso, a narrativa mantém a linha clássica que
conhecemos, ou teremos uma versão totalmente
nova?
Posso dizer que é uma versão nova, afinal, não situo
temporalmente nem geograficamente. Embora, claro,
os elementos da ilustração e da narrativa remete
tanto ao clássico da Disney, quanto ao da história
original.

3. Li que noventa e cinco por cento das crianças

surdas são filhos de pais ouvintes que desconhecem
a linguagem de sinais. Tu achas que é possível,
a partir de livros como o “Branca de Neve
Surda”, chamar atenção para essa necessidade de
oportunizar a contação de histórias e o despertar
do lúdico para essas crianças?
Sem dúvidas! A interface, ou melhor, a linguagem
SW, que é a versão transcrita em sinais impressos da
linguagem de sinais, sempre realizada com as mãos,
permite um novo universo de comunicação entre
falantes e não falantes.

4.

A obra também traz uma tradução para a
Escrita da Língua dos Sinais. Tu achas que as
escolas do Brasil, ou mesmo bibliotecas, já estão
preparadas para esse tipo de leitura, ou seja, para
atender esse público?
O que mais me impressionou nesse projeto foi
que estávamos criando algo realmente novo no
Brasil. Embora exista outros livros com SW, nosso
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Este livro apresenta uma versão
que difere do conto original da
Branca de Neve por apresentar
a personagem protagonista
surda. Juntamente com
esta alteração, uma série
de elementos que fazem
parte da cultura surda foram
incorporados à narrativa para
que a história se desenvolvesse
a partir de uma perspectiva
diferente da que as pessoas
ouvintes em geral costumam
se deparar. Assim como
os elementos visuais mais
marcados, a obra também traz
uma tradução para a Escrita
da Língua de Sinais (ELS) no
sistema SignWriting.
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livro ampliou ainda mais e acrescentou uma nova
história a um tema que anda muito mal assistido
e, principalmente, desconhecido. O legal também
é que, quem tiver acesso ao livro, certamente se
motivará a tentar compreender os sinais gráficos
que acompanham a história. Nada melhor para uma
escola, qualquer que seja, ter um aspecto lúdico e tão
potente como o que temos no livro.

5. Tu acreditas que o livro “Branca de Neve Surda”

chegará com facilidade aos alunos das escolas
públicas, ou ainda são necessárias políticas sociais
mais incisivas para que isso de fato ocorra?

Boa pergunta. Vou fazer de tudo para que o livro
chegue ao maior número de pessoas e escolas. Sei das
dificuldades, mas agora ele está também no formato
digital, o que, acredito, nos dará a temperatura certa
para tê-lo em maior volume e assim batalhar para
tiragens maiores que alcancem as redes públicas.
Tenho fé nisso.
Paulo Tedesco é escritor e consultor em
projetos editoriais. É autor dos livros “Quem
tem medo do Tio Sam?” (Fumprocultura de
Caxias do Sul, 2004); “Contos da mais-valia &
outras taxas” (Dublinense, 2010) e “Livros: um
guia para autores” (Buqui, 2015). Desenvolveu
e ministra o curso de Processos Editorais na
PUCRS e coordena o www.consultoreditorial.
com.br, atendendo autores e editores.
Pode ser acompanhado pelo seu site, pelo
Facebook ou pelo Twitter.
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VELHO MUNDO

A multidão
de um só
homem
Michele Justo Iost

Direto de Lisboa

FOTO: Michele Iost

Bem-vindos a este pedacinho de Lisboa em terras gaúchas.
Pega um chimarrão, um pastel de nata e vamos prosear.
Quais provocações literárias te seduzem e te desconectam da
realidade?
Refleti bastante sobre o mote dessa paixão por histórias
esculpidas em páginas, e percebo que a multiplicidade tem
se destacado. Talvez a liberdade criativa faça possibilidades
físicas, monetárias e efetivas virarem qualquer coisa que o
pensamento possa construir. Ter opções desafoga o dualismo
que toma conta das guerras diárias. Rotina é ciclo tão estático,
que me parece interessante flertar com infinitos.
Possibilidades. Bem como esse texto sem classificação de
gênero, as tantas línguas do mundo, as artes, as gavetas de
talheres misturados, os buffets de comida por quilo, a seção
de shampoos nos mercados, os filtros fotográficos das redes
sociais. Possibilidades.
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Falando em plurais, literatura e Lisboa, impossível estrear essa
coluna fugindo do escritor que representa tudo isso e tanto
mais. Um Fernando único que foi muitos e continua sendo, de
forma personalizada, sua própria multidão.
Dia 29 de agosto de 2020 aconteceu a reabertura da Casa
Fernando Pessoa, espaço multicultural localizado no bairro
Campo de Ourique, em Lisboa, e que funciona desde 1993 na
morada onde o escritor viveu seus últimos 15 anos de vida.
A Casa, que esteve fechada por mais de um ano para reformas,
voltou a receber o público com segurança e acessibilidade,
em uma proposta interativa, para além de lúdica. Os
visitantes podem percorrer os três andares de forma íntima,
abrindo gavetas dos móveis, bisbilhotando cartas e fotos,
lendo poemas projetados sobre a cama ou ouvindo trechos
das conhecidas obras Pessoanas e seus heteronômios - em

VELHO MUNDO
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português puríssimo. Os objetos pessoais e a biblioteca
particular dão o ar inacreditável dessa experiência. O
espaço conta ainda com obras de arte, quarto dos espelhos,
auditório, biblioteca pública, eventos culturais e programas
escolares em todos os níveis de ensino.
Mesmo com toda essa tecnologia me senti lá no início do
século XX, a pé pelas ruas de Lisboa, chegando naquele
endereço, naquele quarto, com anotações originais e
a máquina de escrever. Eu sei que provavelmente não
teríamos troca nenhuma, acontece, que a criação literária
tem muitas possibilidades e isso eu aprendi com o próprio
Fernando Pessoa. Ou seria com Ricardo ou Alberto ou
Álvaro ou Bernardo?
Uma pena minha multidão não ser tão organizada quanto
a dele.
FOTO: Michele Iost

Leitora por vocação e
escritora por opção, possui
textos publicados 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 simpatiza.
Correspondente em Lisboa da
Revista Paranhana Literário.
FOTO: Divulgação

O.B.S.: Faça uma visita (não tão rápida) ao site https://www.
casafernandopessoa.pt/pt/cfp antes de ir presencialmente.
Vale a pena! Tem um material bacana, além de
curiosidades, cronologia, fotos e a biblioteca particular de
Fernando Pessoa digitalizada e disponível online. Sim, vou
repetir para garantir que tu entendas: a biblioteca particular
de Fernando Pessoa digitalizada e disponível online.
E não esqueça de, quando chegar em Lisboa, me convidar
para um café, pode ser até na Casa do nosso poeta.

POESIA

REVELACIONES
Lorena Lucia Nittoli *
La provincia de Santa Fe/ Argentina
La sombra
busca el cuerpo perdido
la indómita esencia
del ser más profundo
La sombra
ignora que es proyección
se siente emancipada
y genuina en todas sus formas.
Solo un segundo antes de morir
advierte su dependencia
su efímera y absurda
existencia
y sin embargo,
cuando me mira
no me pregunta
quien soy.
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* É escritora, profesora,
advogada e mediadora formada
pela Universidad Nacional Del
Litoral, Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de La Ciudad
de Santa Fe. Autora da obra
poética “Voces en el Cenotafio”.
El lenguaje de las sombras”, do
ano de 2020.

POESIA

Terra Fantasma
Maria Luiza Franco *
Sete Lagoas/ MG.
Fantasma
Este é um país fantasma
Demônios assolando a terra
A mãe terra parturiente do nativo expropriado
Abortados fomos de nossa mãe terra
Terra roubada assaltada assolada
Como roubam as raízes
Sangram a pele vermelha
Vermelho da pele
Vermelho do sangue
Vermelho da tinta do índio nativo
Arrancam pela manhã
O chão que fora antes dos séculos
Tempo e terra nossa
Roubaram nossas origens
Para comerem nossos temperos
E vomitarem nossas palavras
Como suborno em troca do país fantasma
Mais que escambo de espelho e troços
Mais que escambo de troncos e copas
Escambo de raízes
De pés fincados na terra
Antes dos espíritos da natureza
Virarem fantasmas
Fizeram-nos enterrar para sempre
Os mortos engolidos para o esquecimento
Fizeram-nos cobrir a pele e aceitar as reservas
Miséria e restos por presentes e honras
O nativo morreu para a história
E o ladrão titulou-se herói
Fantasma
Este é um país fantasma
Tupã virou fantasma
Topou-se com Zumbi
Na terra branqueada
Terra de Yacy
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* Poeta do belo e do incômodo.
Escreve desde criança. Seu livro
de estreia (Terra Fantasma)
foi lançado este ano. É
graduada em Letras e pósgraduada em Africanidades e
Cultura Afro-brasileira. Atua
como professora de Língua
Portuguesa e Literatura em
Minas Gerais e é membro
do Clube de Letras de Sete
Lagoas. Mantém um perfil no
Instagram: @marialuizafrancob,
onde posta textos de sua
autoria e fala sobre obras
literárias e literatura.

POESIA

DE QUE ADIANTA
De que adianta chorar

Marisabel Lehn *,

Se as lágrimas secam

Taquara/RS.

E a dor continua?
De que adianta amar
Se o ser passa
E o amor termina?
De que adianta sorrir
Se a alegria acaba
E o sorriso morre?
De que adianta cantar
Se o estímulo cessa
E a voz esmorece?
Viver é assim
É sofrer
É lutar
Mas é bom cair e levantar
É bom amar e sofrer
Sorrir e chorar
Cantar e calar
A vida é assim
É sempre lutar
Vencer ou perder
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* Formada em Letras-Português/
Inglês, com pós-graduação na
área da educação. É membro
efetivo da Academia LíteroCultural Taquarense. Tem dois
livros publicados: “Um Jeito de
Pensar a Vida” e “Divagando”.
Participa do Saraucoteando,
Sarau Literário do Litoral Norte.
É membro da Academia dos
Escritores do Litoral Norte.
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NUBLADO
Alexandra Figueiredo *
Rio de Janeiro/RJ

água água água
hoje foi um dia aguado
nariz vermelho
cabeça pesada
nós dois afogados
lá fora notícias sufocam
é 2020.
sem ar, só água nos dias molhados
só nós isolados?
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* Formada em Letras, Mestra em
Literatura Brasileira e especialista
em Literatura Infantojuvenil. É
professora da rede municipal do
Rio de Janeiro há 10 anos, adora
ler e escrever o que sente. Este é
o primeiro texto que tem coragem
de publicar. Mas, segundo ela,
muitos outros virão.

POESIA

Lacuna
Lucas Cardozo *
Nova Hartz/RS
antes que eu deixe de correr para chegar tarde em casa
antes que eu deixe de correr para chegar cedo demais e
não precisar esbarrar em você.
é que eu te amo, ainda;
quando é que você volta? o relógio parou de funcionar,
e é alto demais para eu tentar me suicidar em tentativas
furtivas de consertos que não dão certo em minhas
mãos.
deixa eu te dizer que amei tudo que você trouxe nos
braços ciganos de quem havia por muito tempo se
debatido para chegar àquele momento inteiro. e você
estava inteiro.
deixa eu te dizer que você foi o melhor dos presentes
inconsertáveis de um possível deus feliz com a sua
criação; que “decidiu” que nos esbarrássemos pra perto
de um sabor em comum para os dois, o sabor tenaz
(às vezes fugaz) de um parto chamado vida. sou uma
retórica porque sou o próprio relógio inconsertável.
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* Estudante de Direito.
Apaixonado por blues e
literatura, nas horas vagas,
ele coloca no papel um pouco
do que sente dentro de sua
eloquência.
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Pensamentos
Manoela Dorrtem *
Taquara/RS
Pensamento longe
Será em alguém?
Um alguém especial, que quando estou perto meu coração para?
Minhas mãos suam?
As palavras não saem?
Sinto um turbilhão de emoções?
Ou será apenas um sonho, onde acordo no meio da noite e lembro e relembro
querendo que fosse verdade?
Mas não sendo verdade
volto a voar em pensamentos e lembro dos seus beijos, do toque e do cheiro
que de mim se apropriou!
Não consigo de mim tirar o seu cheiro, que me tira o ar
Como não lembrar os bons momentos que restaram?
Loucuras e devaneios, o que para mim restou.
Mentira!
Mentira!
Nada restou!...
além dos cacos do que um dia já foi um coração que por ti se apaixonou.

* Está cursando o ensino médio e diz
que é uma pessoa que gosta muito de ler e
escrever. Na escrita busca sempre um jeito de
se expressar mais e entender o que muitas
vezes ela mesma está sentindo.
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O Mago
Suzy Hekamiah *
Los Angeles/ EUA
Perto ou distante
Loucamente em sua mente
Havia um mago
Ele não era sempre velho como nos filmes
Ele cometeu alguns crimes
Ainda jovem oriundo do céu
Ele escondia sua cara com um véu
O mago da última cidade da magia
O mago que quase ninguém conhecia
Caminhou por outras cidades
Desafiando as idades
Passando o tempo, passando o cosmo
Desafiando a humanidade com seus jogos
FOTO: Divulgação

O mago das mentes
Que iluminava os corações com energia
E que transformava os ambientes
O mago que não escondia a felicidade de cometer alguns crimes
Desde que isso fosse manipulado
Desde que isso fosse nos fracos corpos permitidos e estipulado
Feito ego, feito cego, feito jogo
Fingia não ver o que fazer aos outros
Porque assim se salvava
Assim agia como água nos pensamentos
E assim continuava sendo o “mago” ...
dentro da mente dos que possuem o pior dos segredos ...
Deixar de ser mesmo por medo

É escritora, nascida em Caxias
do Sul e, atualmente, mora em
Los Angeles – Estados Unidos
onde se dedica à carreira de
roteirista. Desejou ser escritora
desde os nove anos de idade.
Desde então, possui dois
livros, (Código dos Mares e
Démodeé)participações em
mais de 30 livros como contista
e poetisa, prêmios literários
como autora independente e
já apresentou seus trabalhos
autorais no México e EUA,
como nas principais bienais do
livro do Brasil. É membro da
Academia de Letras de Goiás
e da Academia Inclusiva de
Autores de Brasília. Foi uma das
organizadoras da Semana do
Livro Nacional em Caxias do Sul.

POESIA

Pracinha do céu
Corpo descoberto
Debaixo do teto
O dono da guarda
Face desvelada
Um corpo decrépito
De vícios adepto
Inocência violada
Pureza roubada
De anjo a objeto

Valter Ribeiro
Igrejinha / RS

O corpo culpado
Subiu as escadas
Anjinhos sem asas
Abraçou o céu
Beijou a calçada
Liberta do corpo
No vaivém do balanço
Pode então ser criança.

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 Litero
Cultural Igrejinhense (ALICI)
FOTO: Divulgação

LITERATURA FANTÁSTICA

ESSA
DESCONHECIDA,
A LITERATURA
FANTÁSTICA
Christian David *
Tive uma adolescência repleta de livros. Meus pais sempre
foram leitores. Minha mãe gostava de livros de fantasia, tinha os
quatro volumes de “As Brumas de Avalon” e uma série de mais
de vinte livros chamada “Darkover”, ambas da autora Marion
Zimmer Bradley. Meu pai gostava mais de ficção científica, além
de uma imensa coleção dos pocket books portugueses da coleção
Argonautas, contendo textos de autores de vários países, tinha
também mais de uma dezena de livros do conhecido autor Isaac
Asimov. Eu me alfabetizara lendo histórias em quadrinhos e, de
vez em quando, tanto minha mãe quanto meu pai, contavam os
enredos e cenas dos livros que liam. Eram narrativas fantásticas,
cheias de reviravoltas, seres de outros planetas, poderes sobrehumanos, robôs e imaginação. Logo ampliei minhas leituras e
coloquei, além dos quadrinhos, todos esses livros na minha lista.
Ficção científica, fantasia e terror embalaram minhas tardes e noites
na adolescência e consolidaram minha paixão pela literatura.
Aliás, considero essa uma ótima forma de começar a ler,
a chamada literatura fantástica encanta pela sua diversidade
e pela imensa gama de possibilidades que se apresentam nos
textos. O universo de um leitor de literatura fantástica é amplo
e diverso. Engana-se quem atribui à literatura fantástica somente
a possibilidade de entretenimento e escapismo, ela, assim como
qualquer bom livro de qualquer temática, possibilita uma nova
e diversa interpretação do mundo e de nós mesmos ao utilizar
cenários impensados ou impossíveis para falar dos mesmos
problemas humanos debatidos há séculos. Parece estranho,
mas, por vezes, quando esses velhos problemas são deslocados
de nossa realidade, parecem mais fáceis de assimilar e resolver,
ou, pelo menos, se apresentam de um ângulo antes ignorado, de
forma que ficam mais claros e entendíveis. E que idade melhor
que a adolescência para fazer esse exercício? Apresentar literatura
fantástica como porta de entrada ao gosto pela literatura na
adolescência é o legítimo ganha-ganha: ganha o leitor, que
alarga seus horizontes internos e externos, bem como seu
entendimento do mundo e das relações entre os seres; e ganha a
própria literatura, ao desenvolver um leitor que tende a aumentar

Foto: jamarattigan.com

Fala-se muito
em formação de
leitores, mas pouco
se comenta sobre o
potencial da literatura
fantástica nessa
empreitada. Afirmo,
sem dúvida alguma,
que apresentar essa
literatura no período
da adolescência é
revestir as jovens
mentes de uma série
de capacidades
e entendimentos
impossíveis de outro
modo.

LITERATURA FANTÁSTICA

cada vez mais seu leque de leituras e seu gosto pelas
letras. Acredito ser estratégica e necessária essa
aproximação.
É preciso que nos dispamos de qualquer preconceito
e aproveitemos cada letra e vírgula que a literatura
tem a nos oferecer; e que aproveitemos, também,
os cenários fantásticos, os medos escondidos e as
viagens no tempo que a literatura fantástica é capaz
de proporcionar para captar a atenção dos jovens
leitores capturando-os de vez. Um leitor apaixonado
por literatura fantástica é um leitor eterno, com
altos e baixos, épocas de maior e outras de menor
quantidade de leitura, mas é um leitor para sempre.
Fala-se muito em formação de leitores, mas pouco
se comenta sobre o potencial da literatura fantástica
nessa empreitada. Afirmo, sem dúvida alguma, que
apresentar essa literatura no período da adolescência é
revestir as jovens mentes de uma série de capacidades
e entendimentos impossíveis de outro modo. Einstein
sugeria a leitura de contos de fadas para desenvolver
a inteligência. Neil Gaiman afirma que a leitura é a
melhor forma de desenvolver empatia. Em um mundo
tão hostil e confuso como o nosso, essas habilidades
são essenciais para afastarmos a ignorância e o medo
do novo e do outro. Como última observação, sugiro
a leitura do livro “Eu, robô” de Isaac Asimov. Por
incrível que pareça, ao escrever um livro que trata
essencialmente de robôs, Asimov faz um tratado
sensível a respeito da condição humana e dos medos e
sonhos que habitam em todos nós.

Foto: jamarattigan.com

Considero essa uma
ótima forma de começar
a ler, a chamada literatura
fantástica encanta pela sua
diversidade e pela imensa
gama de possibilidades que
se apresentam nos textos.

* Pós-graduado em Literatura Brasileira pela UFRGS. Participante
e organizador da Confraria Reinações e da Odisseia de Literatura
Fantástica. Recebeu diversos prêmios, além de finalista nos
prêmios Açorianos e AEILIJ. Nascido e criado em Porto Alegre,
vive cercado de livros, quadrinhos e filmes de ficção científica
e fantasia. Utiliza-se de cenários cotidianos ou fantásticos para
contar suas histórias e discutir suas inquietações.
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FAN ZINE

A ARTE DA
RESISTÊNCIA
“o aluno que está envolvido com as
histórias em quadrinhos, os fanzines,
com a criatividade artística, é o mesmo
que anda pelos corredores do colégio
com livros de literatura debaixo dos
braços. Uma coisa puxa a outra.”
FOTO: Divulgação

Em dezembro de 1987, era lançado o fanzine “Tchê”, número 1, com 20 páginas, trazendo histórias em
quadrinhos produzidas por Denilson Reis, além de comentários de filmes, gibis e música (rock). O nome Tchê
foi devido ao modo como ele era chamado pelo pessoal de fora do estado quando lhe escreviam cartas: “Tudo
bem, Tchê Denilson?”.
Passados mais de trinta anos, a velocidade das informações sobre qualquer modalidade da cultura
pop, só depende de uma boa conexão de internet e o jovem cinéfilo e fã de HQs, Denilson Reis, morador
de Alvorada/RS, formou-se em História pela URGS, virou roteirista de quadrinhos e fanzineiro. O Fanzine
Tchê, aquele lançado em 1987, segue em circulação aperiódica até os dias de hoje. Em 2017, o zine ganhou
um documentário produzido pela 8-80 Filmes. Denilson já foi agraciado com os prêmios: Troféu Risco
(1988), Prêmio DB Artes (2010), Troféu Angelo Agostini (2012 e 2018). Atua, há quase três décadas,
no magistério e com supervisão escolar e descobriu que se sente duplamente realizado em trabalhar a
plataforma fanzine em sala de aula, pois além do aprendizado do aluno, descobre muitos adolescentes
extremamente criativos no processo artístico.
Fale um pouco do selo editorial Tchezine para
quem não o conhece?

Gibifest 2019. O evento
colaborativo entre ilustradores,
quadrinistas, escritores,
fanzineiros, artesãos, cosplays,
fã-clubes, games, expositores,
quadrinhos (HQs) e o melhor da
cultura pop é sempre
muito prestigiado.
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Tchezine é um selo de histórias em quadrinhos
e fanzines que criei para divulgar e vender minhas
revistas em quadrinhos e meus fanzines, que é um
neologismo da língua inglesa e significa “revista de
fã”. Ou seja, é uma revista ou jornal feito de forma
artesanal e sem fins lucrativos, produzido por esse
fã. Faço em média uns 10 fanzines por ano e umas
5 revistas em quadrinhos. Com o tempo, falando
e lendo muitas histórias em quadrinhos (HQs),
aventurei-me em fazer as minhas próprias HQs.
Como não sou desenhista, faço parcerias onde eu
escrevo o roteiro e mando para algum desenhista
que esteja disponível para fazer a HQ. Desta forma,
criei várias HQs sobre os mais diferentes temas
(policial, aventura, terror, cotidiano). Também criei
três personagens que até hoje, mais de 30 anos de
criação, continuo escrevendo histórias: Eliminador,
Exterminador e Peryc, o Mercenário. Essas histórias
em quadrinhos, publico em revistas que edito de
forma independente.

FAN ZINE
Como tu vês o mercado de quadrinhos no Brasil,
principalmente o independente? Há união entre os
artistas? Existe projetos em andamento que gostarias de
indicar?
Não vejo um mercado de quadrinhos no Brasil, com
exceção da Maurício de Sousa Produções. Tivemos alguns
ciclos de bons momentos para se produzir e comercializar
quadrinho brasileiro, mas, eles não se sustentaram. Quanto
ao mercado de quadrinho independente, para mim ele
não existe. Temos nichos de leitores que acompanham
determinado autor, mas que dificilmente eles conseguirão
sobreviver apenas de fazer quadrinhos. O autor depende
de financiamentos coletivos ou eventos para poder colocar
seu trabalho na vitrine. Isso é triste, pois temos autores de
grande categoria fazendo quadrinhos, mas tendo que se virar
com outras atividades para pagar as contas. Sobre a união
de artistas, isso é muito relativo. De forma geral, a galera se
apoia, mas como são muitos buscando um lugar ao sol, sem
um mercado, tudo acaba virando um nicho. Existe trabalhos
coletivos que facilitam mais a produção de uma obra e
também sua comercialização. Os coletivos são o melhor
exemplo de apoio entre os artistas. Tem muito projeto bom
em andamento, pelo que acompanho dos amigos e pelas
redes sociais, mas não gosto de citar um e esquecer outro,
assim, só deixo a dica, procurem que tem muita coisa boa no
quadrinho independente brasileiro.

Revista em quadrinhos com
o personagem criado por
Denilson Reis. Capa de Mozart
Couto (MG) e 4ª capa de Sandro
Andrade (RS). São 32 páginas,
capa colorida e miolo p&b,
formato A5, off-set.

E qual tua opinião sobre essa nova onda do mercado
digital de quadrinhos? Tu achas que vai facilitar para o
material independente atingir o grande público através
dessas mídias?
O mercado digital veio para ficar, mas não sou muito
otimista quanto a ele elevar o patamar do quadrinho
independente junto ao grande público. O grande público
ainda está muito atrelado ao mainstream, às grandes
editoras e tal. Querer competir com eles, já não é mais o
foco dos independentes. Agora, que pode facilitar em você
abranger mais o seu nicho, isso sim é possível e alguns
autores estão tendo a possibilidade de aumentar a tiragem de
suas publicações, pois fazem uma boa divulgação nas redes
sociais. Mas a venda do digital, não acredito que seja a saída.
Leitor de quadrinhos ainda quer a revista física na mão para
poder colocar em sua coleção na estante.
Como tu enxergas o posicionamento do Governo atual
com relação à classe artística?
Enxergo da forma mais retrograda possível. Até o final
desse (des) governo, vamos sofrer muito com a falta de apoio
à arte e, o que é mais preocupante, não só a falta de apoio,
mas o fim de qualquer tentativa de se fazer arte nesse país.
Fazer arte com censura e proibição de certos temas é a coisa
mais deplorável que existe. Esse (des) governo veio para
emburrecer o pouco de cultura que ainda resta no povo.
Lastimável!

Edição alusiva aos 30 anos do Tchê
Zine. A primeira edição data de
dezembro de 1987 e seu editor é
Denilson Rosa dos Reis, lançou o
zine como finalidade de publicar e
debater as histórias em
quadrinhos no Brasil.

A CAPA

GÊ MENDES

O ARTISTA
DA CAPA
Na concepção do conceito e formas que usaria para a
ilustração que estampa esta edição, uma música não saia
da minha cabeça, para ser mais exato, um trecho, “ a fúria
negra ressuscita outra vez” ; cap.4 vers.3 do Racionais MC.
FOTO: Divulgação

Depois de passar a infância e adolescência em Belo Horizonte/MG, rabiscando seus primeiros
personagens e histórias em quadrinhos (HQs) ou consumindo os inseparáveis gibis do Tio Patinhas,
Zé carioca, Turma da Mônica, Homem Aranha, X-men, Batman, Novos Titãs entre outros, Geraldo
Mendes Veloso, ou, Gê Mendes, como é conhecido pelos amigos e pessoal dos quadrinhos e ilustrações,
resolveu sentir saudades do pão de queijo e conhecer chimarrão no sul do Brasil. Mais precisamente em
Três Coroas/RS, onde está morando há 16 anos. Designer gráfico, ilustrador e quadrinista, o mineiro Gê
Mendes é o artista da capa desse mês e foi o responsável pela ilustração que estampa nossa edição. Muito
conhecido na cidade e região por conta de seus trabalhos, que rompe fronteiras alcançando várias partes
do Brasil, Gê Mendes expõe na entrevista a seguir um pouco da sua carreira e futuros projetos, aliás,
muitos desses projetos surgem ao som de Jorge Bem Jor no atelier que o artista organizou junto a sua
casa, as vezes, bebericando uns goles de uma boa cachaça mineira para apequenar saudades.
Tu, hoje em dia, vives longe da tua terra natal,
tendo que te adaptar a costumes e culturas bem
diferentes. Tu acreditas que essa mudança de
espaço geográfico possa, de algum modo, ter
interferido, auxiliado ou modificado teu perfil de
artista/ilustrador?
Totalmente, todo artista (acredito eu) é sensitivo,
portanto, o que acontece ao meu redor me moldará
sempre, as sensações que sinto me faz criar de
forma diferente, sentir de forma diferente e, falando
em habitat, você ter pessoas que lhe influenciam,
auxiliam ao seu redor, vai fazer toda diferença no
seu âmago,... então, ter vindo para o Sul, passado
dificuldades, moldou-me e molda até hoje na
descoberta de quem sou como artista.
E quando o sujeito Gê Mendes se deu conta de que
existia o ilustrador Gê Mendes?
Na verdade, tudo é um processo, somos mutáveis,
a cada dia percebo que estou chegando perto deste
“outro eu”, ao mesmo tempo, vejo também, que sem
um o outro não vive, não sente, não se transforma.

A CAPA
Qual a maior alegria que já sentistes na carreira e qual a
maior decepção?
Eu tenho alegrias todo dia, quando um amigo admira alguma
arte, quando recebo um feedback positivo e até mesmo
negativo, os negativos são os que mais gosto, pois posso me
tornar um ilustrador melhor. Adoro também quando crianças
me perguntam algo sobre os desenhos, trocam ideia, dizem
que querem ilustrar. Minha maior decepção foi quando meu
padrinho menosprezou esse meu amor pelo desenho, mas
ao mesmo tempo, tenho que salientar que esse desprezo,
inconscientemente, me fez chegar onde estou, portanto,
aproveito para agradecer: OBRIGADO TIO!

Eu tenho alegrias todo dia,
quando um amigo admira
alguma arte, quando recebo
um feedback positivo e
até mesmo negativo, os
negativos são os que mais
gosto, pois posso me tornar
um ilustrador melhor. Adoro
também quando crianças
me perguntam algo sobre
os desenhos, trocam ideia,
dizem que querem ilustrar.
FOTO: Divulgação

Dos trabalhos e projetos realizados até aqui, quais tu
destacarias?
O Legado, sem sombra de dúvidas, esse projeto levou bastante
tempo pra sair, foi num momento conturbado da minha
vida, foi o primeiro projeto lançado aqui no Sul, portanto foi
um dos que mais me orgulho. Mas claro, todos os projetos
têm um espaço especial no meu coração. Família BH e Otto,
também são projetos que guardo com muito carinho, ambos
publicados no jornal da cidade. Tem também a parceria que
fiz com o escritor Doralino, editor dessa revista, que resultou
em dois livros, onde concebi as ilustrações e capas.
E sobre a ilustração da capa desse mês da revista Paranhana
Literário, quais as técnicas usadas na concepção e de onde
surgiu a inspiração?
Para a ilustração que estampa esta edição e da qual tive a
honra de participar, o processo foi bem tenso e desafiador,
desisti de usar técnicas mistas, mesclando o “feito a mão” com
o digital, parti somente pro digital com brushes e exposições
diferentes em tons de cinza e preto. Na concepção do conceito
e formas que usaria, uma música não saia da minha cabeça,
para ser mais exato, um trecho, “ a fúria negra ressuscita
outra vez” ; cap.4 vers.3 do Racionais, grupo de rap de São
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Paulo, uma canção feita há quase 30 anos e que se mostra
atual, ou melhor, no país será sempre atemporal enquanto
não olharmos e exigirmos uma mudança de postura dos
governantes para com a pauta antirracista e as desigualdades
raciais que constantemente tomam conta dos noticiários e
fazem as estatísticas sanguinárias se manterem vivas.
Tu acreditas mais na inspiração do artista ou mais na
técnica buscada através de aperfeiçoamento e capacitação?
As duas coisas, uma complementa a outra, ser só talentoso
não vai fazer você evoluir, agora a união das coisas vai fazer
você chegar bem longe. Ahh, e não se esqueçam, sejam
humildes!
Quais artistas tu admiras e servem de inspiração para ti?
Muitos, dos quadrinhos: Weisner, Joe Madureira, Katsuhiro
Otomo, Hayao Miyazaki; da música: Jorge Ben, Emicida,
Racionais Mcs, The Blaze; do cinema: Spike Lee, Denis
Villeneuve, Akira Kurosawa... é difícil em poucas linhas
escrever todos que me influenciam, mas aqui vai uma
“amostra grátis” do conteúdo (risos).
A maioria dos ilustradores e artistas em geral, passam
perrengues financeiros, tendo que trabalhar em outros
empregos. Qual tua opinião sobre o assunto e o que achas
que poderia ser feito para melhorar essa situação?
Bem, eu vivo essa situação e, hoje, mais do que nunca, busco
mudar esse cenário, mas isso vai de cada um. Conheço
pessoas que vivem há anos assim e conheço outras que não
conseguiram viver desse modo e se dedicaram apenas a uma
coisa, no caso da maioria, é o emprego “formal” das 8h diárias
da normose... Para melhorar esse cenário, precisamos pensar
como estrategistas, como empresários também, informarse das leis, dos nossos direitos, fazer um planejamento
estratégico e aqui faço um mea-culpa, porque ainda tenho
dificuldades nesse ponto, mas a cada dia estou buscando
melhorar.
O momento político pelo qual passamos é muito difícil
para a classe artística, mesmo assim, a galera das artes se
vira. Quais os teus novos projetos? E como faz para driblar
esse momento de trevas e obscurantismo pelo qual o Brasil
atravessa?
Antes de qualquer coisa, gostaria de deixar claro e límpido
aqui que esse governo não me representa, tenho vergonha
de dialogar com as pessoas sobre as barbaridades que essa
gangue vem fazendo com nosso País. Sou muito privilegiado
por ter uma companheira que me acompanha na caminhada,
amigos que me entendem, um filho maravilhoso e tento me
apegar a isso, mesmo com vários momentos de angústia e
desespero, mas vejo que o único caminho é o foco e atenção
no que nos faz feliz e saudáveis
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nascer de novo no
meio da vida
Nurit Masijah Gil - Israel *

É sábado enquanto cantarolo uma música qualquer dobrando a
roupa acumulada da semana. Na maioria das vezes, escurece sem
que eu faça ideia do que cozinharei para o jantar, ao contrário do
café da manhã, preparado metodicamente enquanto o sol nasce
e os olhos mal abrem. Não passa um dia sem que haja trabalho
ou contas na mesa ou café passado. Da rotina, eu só fujo quando
abro a minha janela e, na imensidão de um deserto no meio do
Oriente Médio, enxergo muito além do que os olhos encontram.
Eu escolhi nascer de novo numa manhã de julho, três anos atrás,
quando desembarquei em Israel com o vocabulário de uma criança
de dois anos e meio e um currículo sem qualquer referência. Eu era a
amiga de infância de ninguém, autora de livro algum. Meu passado
estava escrito em português, uma língua linda, melodiosa e sem
qualquer serventia quando se cruza o oceano. E, para completar
o pacote excêntrico, escolhi viver numa comunidade isolada bem
perto de onde Judas, de fato, perdeu as botas.

FOTO/ARQUIVO PESSOAL DA AUTORA

Quando eu abro a minha janela,
enxergo mais do que os olhos
encontram. Além do ocre do deserto
ou das montanhas, que ficam
inacreditavelmente rosadas quando
o sol se vai. Ali, como numa tomada
de ar entre a rotina, está escancarada
a oportunidade que eu escolhi agarrar
de, no meio da vida, ganhar uma nova
dimensão para enxergar a minha.
*Dia de descanso do judaísmo e o
sétimo dia da semana.

A vida em cada canto deste mundo dança no ritmo das nossas
neuras, obrigações e desafios. Um gingado sempre um tanto
parecido. Partir não é sobre mudar a rotina, mas sobre voltar a
enxergar os detalhes dela que o hábito torna invisíveis. E a gente
se espanta com o quanto falar é conexão, se entorpece com o
perfume de novos temperos, volta a prestar atenção no caminho.
Gargalha e chora como até esquece que é possível.
Quando recomecei a escrever — depois de aprender o básico
da língua local para conseguir comprar alface sem fazer mímica
e adaptar meus filhos na escola — eu tinha tanto a falar. Não a
respeito do que todo mundo sabe da Jerusalém bíblica ou da
Tel Aviv efervescente, mas sobre como cominho e pimenta
síria combinam com carne moída, sobre a emoção que é ser
compreendida e sobre a fumaça das panelas, embaçando as
janelas antes do Shabat*. Sobre ter saudade, sobre voar. Ser
imigrante mesmo estando em casa. Sobre o medo e o orgulho e o
tamanho do mundo.
Como crianças, voltamos a observar. E renovamos a disposição
para absorver as pessoas, a história, os costumes. O jeito de falar,
de cumprimentar, de gostar. Não se gosta com beijos em certas
partes do mundo, lição que eu demorei a colocar em prática. A
forma de fazer fila, de escolher melancia, de educar filho. Têm
dias em que a gente dorme com a cabeça doendo, quase não
suportando a imensidão do novo, e outros em que a gente come
salada de manhã, se surpreende notando que já é um tanto local,
sai de casa e vai desbravar.

FOTO/ARQUIVO PESSOAL DA AUTORA

* Nasceu em São Paulo e
desde 2017 vive em Israel,
onde decidiu escrever
seus próximos capítulos. É
formada em publicidade
com pós-graduação em
marketing. Cronista de corpo
e alma, apaixonada por
observar e escrever sobre
o cotidiano, é autora do
livro “Senhora perfeitinha” e
outros textos.
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A nossa morte
de cada dia
Luís Felipe Loro - Igrejinha/RS *

Morri ontem, ao fechar os olhos antes de dormir. Morri
hoje, depois de depositar a xícara borrada de café em cima da
pia. Provavelmente, terei morrido outra vez, após terminar de
escrever este texto que você está lendo. Morremos várias vezes
todos os dias, mesmo sem flores, sem choro e sem cochichos nos
cantos de uma sala fúnebre.
Foto: jamarattigan.com

Procuro em vão recuperar a criança que um dia fui, mas
até mesmo minhas recordações são traiçoeiras. Ao olhar para
trás, o faço com os pensamentos de hoje. Não posso saber o
que eu pensava, o que eu temia, quais eram minhas ilusões e
devaneios. Lembranças difusas se misturam com lacunas que a
minha imaginação procura completar, e que muito devem estar
distantes da realidade.
Resigno-me a aceitar que aquele menino magricelo ainda possa
existir, quem sabe em algum lugar do tempo, jogando bola na rua
até o céu escurecer. Incrível como as coisas boas da vida sempre
carregam consigo uma sensação de brevidade, de algo passageiro.
As férias passam voando. Um riso ou um orgasmo duram poucos
segundos.
O tempo é intransigente. Mata aos poucos. Nessa reciclagem
diária, nos afastamos lentamente do que éramos. Quando nos
damos conta de nossas muitas mortes? Quando, enfim, deixamos
de reconhecer como parte nossa o passado que um dia habitamos?
Para onde foi aquele desejo? Para onde foi aquela leveza? Onde
andarão os planos apaixonados daqueles fins de tarde?
Mesmo que estejamos sempre reclamando da falta de tempo,
no fundo a gente sabe que é tudo uma desculpa. Quem sabe
amanhã, dizemos. E vamos deixando para depois. E, por deixar
para depois, nunca aprendemos a tocar aquele instrumento. Nunca
ligamos para ela. A viagem fica para outra hora. A brincadeira na
chuva, para os mais jovens. Até os erros são deixados para depois.
O que mudaria se soubéssemos a data de nossa morte?
O que mudaria se nos déssemos conta de que já estamos
morrendo?

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

Algemado. Apavorado. Estatelado de bruços no asfalto.
Despido. Pés atados, mãos na cabeça. Um ferimento na asa
esquerda. O black power encharcado de suor. Um pelotão isola o
local e imobiliza o suspeito sob protesto de alguns passantes: “é só
uma criança!”. “Covardes, prevalecidos!”. Motoristas, incrédulos,
diminuem a velocidade para melhor ver a aberração. Forma-se
um pequeno congestionamento. Todos chocados com o episódio
que descrevo aqui.
FOTO: ARQUIVO

São cinco militares averiguando diretamente a cena. Um deles
aponta a metralhadora para a cabeça do elemento. Daqui, parece
mesmo uma criança. Pelo menos tem o físico de uma criança. As
mãozinhas, a bundinha exposta, as bochechas gorduchas, quentes
de aflição e constrangimento. Não chora. Nem tenta argumentar
com o pessoal de farda. Vez que outra, olha para o céu e faz uma
prece numa língua que não é a dos homens.
Muito precavidos com seus casacões verdes até os tornozelos,
capacetes, coldres, munição na cintura, coletes e coturnos.
Caminham de um lado para o outro, fazem ligações, consultam
computadores e aguardam as ordens superiores. Com extrema
minúcia, um dos soldados analisa o objeto encontrado de posse
do suspeito: “Lembra um armamento medieval”. Outro, usando
luvas, recolhe as setas de pontas afiadíssimas espalhadas pelo
canteiro.
Escoltados por batedores da PE, o caso foi conduzido até a base
militar. Apenas oficiais generais e oficiais superiores puderam ver o
elemento através de uma parede de vidro. Os objetos encontrados
foram dispostos sobre a mesa para apreciação. Depois de um longo
período de observações e silêncios, o Marechal, sujeito sisudo,
corpulento, metido atrás de um bigode espesso, ao manusear as
setas, fere o dedo na ponta de uma delas. No mesmo instante,
encantado, vira-se para o Major, agarra-o com força pelos ombros
e beija-o na boca, demorada e apaixonadamente.

FOTO/DIVULGAÇÃO

* Publica toda terça no blog
tiagomaria.wordpress. Na
revista digital RUBEM, escreve
quinzenalmente às quintasfeiras. Tem crônica publicada na
coletânea Maria Volta ao Bar.
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Uga!
Roseli Santos - Ivoti/RS *

Escrevo do confinamento antecipadamente para que não
estranhem, quando nos reencontrarmos (espero que antes de
2039), os seres que habitam esta casa. Não me refiro aos cachorros,
nem aos pássaros, nem às galinhas e nem aos gatos.
Falo da gente mesmo, seres humanos, só que talvez um pouco
transmutados, não só interna, mas externamente. Quase Neandertais,
agora, com os cabelos longos e grisalhos, como os velhos índios
norte-americanos que víamos nos filmes da sessão da tarde.
Meu marido ostenta um topete que eu acho lindo e ele detesta.
Até já me prontifiquei a aparar as pontas das melenas, o que não
foi visto com bons olhos. Tudo bem! Vai ter que esperar o fim da
quarentena, da cinquentena ou até sei lá quando.
Eu também não frequento mais o cabeleireiro, nem a manicure
e muito menos a estética, o que está agravando os efeitos da
idade, por um lado, mas me libertando dessas amarras, por outro.
Confesso um certo alívio em não precisar estar sempre linda e
maravilhosa para agradar aos outros.
A única rotina que não alterei foi a dos exercícios físicos, feitos
em casa, com aulas a distância via internet, só que substituindo os
pesos por garrafas d´água de dois e cinco litros. Não riam! Sinto
saudades do grupo e das conversas na academia, o que estou
sublimando, bebendo todo o líquido que há nessas e em outras
garrafas, após os treinos. Incluindo o álcool (gel), claro!
Nada nessa situação me impede de praticar, ainda, a corrida de
rua, principalmente atrás dos animais pré-históricos que eu tenho
visto todos os dias invadindo o meu pátio. Semana passada, avistei
um Platybelodon, que lembra os elefantes, e um Megatherium,
muito parecido com uma preguiça gigante. Também podem ter
sido os vizinhos que saíram de casa em busca de alimento.Vai saber!
Parte do meu tempo tenho dedicado à arte, à música e à
literatura. Eu e meu marido já estamos até fazendo pinturas
rupestres em uma rocha aqui de casa para deixarmos nosso
legado cultural às futuras gerações ou aos extraterrestres e seres
mais evoluídos que virão, caso a humanidade seja extinta. Mas se
tudo der certo, sobreviveremos, comendo as plantas do jardim e
os ovos de galinha (isso se a gripe aviária não voltar).
Brincadeiras à parte, queridos amigos, estamos ansiosos para
recebê-los em nossa caverna assim que for possível. Só é prudente
agendarem com antecedência porque temos churrascos e happy
hours marcados para os próximos cinco anos, todos os dias,
ininterruptamente. Até lá, vamos nos falando por sinais de fumaça!
Uga, Uga, buga! (Traduzindo: abraços e saudade de todos)!

Foto: jamarattigan.com

* Jornalista e autora do livro
“A Caixa das Palavras”. É
idealizadora e organizadora
do Sarau com Café, evento
cultural literário e musical
que ocorre há 16 anos
em Taquara e em outros
municípios do Estado. Tem
textos seus publicados na
coletânea “Vozes Femininas
do Paranhana”, organizada
pelo curso de Letras das
Faculdades Integradas de
Taquara (Faccat).
FOTO/DIVULGAÇÃO
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O cabelo dele
tinha cheiro de
fumaça
Tayme Meding - Igrejinha /RS *

Havíamos passado tanto tempo perto da fogueira, bebendo
vinho e conversando sobre o que seria de nós, e o que poderíamos
ser, que acordar sentindo esse cheiro nele era a única prova física
de que não tinha sido um sonho. Claro, ele estava ali e o seu corpo
tão perto do meu quanto era possível, mas sentir seu cheiro e
ainda sentir em mim o que eu havia dito, fazia com que ele ficasse
ainda mais bonito quando o olhava e cada vez que o via piscar os
cílios, tão escuros, se tornava um momento solene. Cada segundo
a mais que o observava, era ao mesmo tempo uma lembrança a
mais dele que ficaria em mim, e um momento a menos que ainda
teria com ele ali, comigo.
Perguntei “O que vamos fazer quando sairmos por aquela
porta?”, ele disse “É uma boa pergunta. Eu não sei!” eu não soube
se a conversa foi real para ele, talvez ele nunca me diga, eu teria
medo de perguntar e sei que talvez nunca exista resposta pra
minha pergunta. Talvez tudo desapareça na névoa da realidade
e só continue a existir nesse papel como uma lembrança doce,
mas agora as paredes do meu quarto ganharam uma nova frase
de adorno, a grande questão que sempre me seguiu em todas as
coisas e pode finalmente ser simplificada e posta em palavras
simples e complexas.
“E o que fazemos agora?”

* Estudante de Economia, mas apaixonada por literatura
desde criança. 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 reescrita. Mas a ideia é que seja
lançado muito em breve.

Foto: jamarattigan.com
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A identidade
Jéssica Bueno - Alburquerque/EUA *

Raquel assistia às notícias na TV enquanto esperava o café
passar e a máquina bater a roupa. Precisava chegar mais cedo
ao trabalho, correr ao banco na hora do almoço, passar no
supermercado na volta pra casa e depois buscar o filho na escola.
Segundas-feiras eram sempre assim, as tarefas em suspenso no fim
de semana despencavam sobre si, como ao abrir um armário onde
escondera as tralhas que se espalhavam pela casa. Por que dormia
tão tarde no domingo? Agora, passaria o dia inteiro com sono e
mal-humorada. E por que não finalizara aquela planilha e fora ao
banco na sexta? Precisava ser mais organizada, definitivamente.
Enquanto repassava sua lista mental, Raquel teve o fluxo de
pensamentos interrompidos por três toques secos na madeira
da porta. Do banheiro, o marido gritou, “A pooorta!”. Confusa,
pensou quem estaria chamando àquela hora... coisa boa não podia
ser. Três passos largos foram suficientes para que ficasse alerta.
Passou a mão pela maçaneta e a puxou com vigor. Ao notar que
o único movimento na rua era um cão bocejando, preguiçoso,
começou uma frase exclamativa “essas crian...”, e já ia se recolhendo
quando notou um papel verde caído no capacho.
Raquel levou a mão à boca ao reconhecer, na foto esmaecida,
seu próprio rosto... Há quanto tempo estaria perdida? Tão logo a
segurou entre os dedos, lembrou-se da primeira vez que a havia
extraviado, era ainda uma menina, e demorou alguns meses para
que a devolvessem, um tanto suja e amassada, já naquela época.
Depois disso, a havia deixado outras duas vezes. Primeiro, em
um banco da escola, depois, em uma parada de ônibus. Por um
tempo, decidira sabê-la de cor, em caso de sumir novamente, mas
aí acabou decorando a do chefe, e entre tantos números, a sua se
apagou outra vez.
Agora, alguém a reconhecera pela foto de quando ainda era
uma menina. Aquele pedaço de papel surrado parecia ter vida
própria. Um calafrio lhe percorreu o corpo, e ela só retornou de
suas lembranças quando o marido tocou seu ombro, indagando
quem estivera à porta. Com os olhos fixos em algum ponto do
horizonte, enquanto deslizava a carteira de identidade para o
bolso do chambre, Raquel respondeu: “era só uma criança, que
bateu e saiu correndo.”

Foto: jamarattigan.com

* Formada em Letras, atualmente é aluna do Mestrado
em Estudos Culturais na Universityof New Mexico, onde
também ensina língua portuguesa. Recebeu menção
honrosa no Prêmio Lila Ripoll
de poesia em 2017 e no
Prêmio Paulo Leminski de
contos em 2019.
FOTO/DIVULGAÇÃO
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Memórias e
contos
da cultura
indígena
Escritor indígena Tiago Nhandewa
lança “Quando eu caçava tatu
e outros bichos”. O lucro com a
venda dos livros será revertida
ao combate e prevenção do
Covid-19 em sua comunidade.

Foto: Arquivo pessoal/ Tiago Nhandewa

Coordenador pedagógico, professor e escritor, o indígena
Tiago de Oliveira, recentemente, lançou de forma virtual
o livro “Quando eu caçava tatu e outros bichos”, em que
registra uma fase importante do desenvolvimento e formação
dos meninos Guarani Nhandewa: o início da adolescência,
quando ganham independência para caçar, pescar e trabalhar.
Tiago é da etnia Guarani-Nhandewa, morador da Aldeia
Nimuendaju, que fica localizada na Terra Indígena Araribá,
município de Avaí (39 quilômetros de Bauru -SP). É
formado em pedagogia intercultural indígena, pedagogia
“convencional”, especialista em antropologia, mestrando em
Antropologia Social pela USP, e agora, oficialmente, escritor
indígena.
O escritor relata que, nos 16 anos atuando como
professor, percebeu a falta de livros de autores indígenas
nas bibliotecas. “Por conta disso, reuni as minhas histórias,
nesse formato de memórias e contos que, nessa faixa etária,
eles geralmente gostam e resolvi publicar”, afirma Tiago
Nhandewa. Ainda, segundo o autor, o livro “Quando eu
caçava tatu e outros bichos” é uma iniciativa para registrar
as memórias e as aventuras dos meninos indígenas na
infância e na adolescência e quebrar estereótipos relacionados
à cultura indígena. A obra tinha como foco inicial o
destaque da literatura indígena e o incentivo à leitura e a
escrita nas escolas das aldeias indígenas, no entanto, por
conta da pandemia, ganhou outra importância: ajudar a
combater a Covid-19 em sua comunidade. “A pandemia
fez surgir necessidades referentes ao combate e prevenção
ao coronavírus na minha aldeia. Temos recebido alimentos
de parceiros e da FUNAI, mas a comunidade precisa de
produtos de higiene e de proteção”, explica o autor, que, por
conta disso, disponibilizou exemplares do livro para serem

O livro “Quando caçava tatu
e outros bichos” retrata as
aventuras dos meninos
indígenas na infância e
na adolescência, com o
objetivo de promover
diversão, emoção e quebrar
estereótipos relacionados à
cultura indígena.
Foto: Arquivo pessoal/ Tiago Nhandewa
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comercializados em um site de vendas com o objetivo de ajudar
sua comunidade. No total, segundo ele, 110 pessoas já foram
beneficiadas com os kits adquiridos com o lucro da venda dos
livros. Os kits distribuídos entre os indígenas são compostos de
máscara reutilizável, água sanitária, álcool 70%, álcool em gel,
sabão neutro e sabão líquido. “Pretendo escrever mais livros,
inclusive já tenho alguns projetos para vários segmentos, desde a
etnologia indígena, como nas narrativas de memórias, que estão
em curso e podem ser publicados nos próximos anos”, relata.
O autor também conta que quer incentivar os alunos a lerem
e a escreverem melhor e, com o recurso das vendas, investir em
projetos dentro da própria comunidade, seja na área cultural,
social ou educacional e, neste momento em especial, no combate
ao Covid-19. “Afinal, a causa pela vida não para e a literatura
indígena está a serviço dessa causa”, declarou o escritor.

“Quando era pequeno morava com meus
avós maternos na Aldeia Laranjinha,
no estado do Paraná. Minha ‘vozinha’
adorava contar histórias de ‘bichos’ antes
de dormir, todas as noites ela falava sobre
a onça, o macaco e não podia faltar as
histórias do Pedro Malasartes. Na época,
na casa não tinha energia elétrica, então
dormíamos à luz de lamparinas e ao som
das histórias”

Foto: Arquivo pessoal/ Tiago Nhandewa

Foto: Divulgação

Serviço:
O livro “Quando eu caçava tatu e outros bichos” está
disponível para compras no site https://bit.ly/30DP0xv
ou diretamente com a autor. Os interessados deverão
entrar em contato pelas redes sociais pelo https://www.
facebook.com/tiago.oliveira.1656 e @nhandewa_tiago
no Instagram, ou pelo telefone (14) 99693-4362.

POESIA

A LEITURA DE
POESIA EM CASA
E NA ESCOLA
Dilan Camargo *

Um menino de dois anos e meio, de uma escola de educação
infantil portuguesa, após ouvir a leitura de poemas por sua
professora e, estimulado a se expressar, disse: “Se eu não existisse,
eu ficava triste”. Essa criança, mesmo sem ser alfabetizada, foi
capaz de criar um belo e profundo verso sobre a alegria de
viver. As crianças nascem e logo aprendem a ler as pessoas, os
objetos, os sentimentos, o mundo todo ao seu redor. Aprendem
a interpretar fatos e as emoções reconhecidas através da sua
interação afetiva com a mãe, com os familiares, colegas e
professores.
Mães, pais e especialistas em educação sabem a importância
do estímulo linguístico na formação de uma criança. Este é
passado aos bebês pela fala afável da mãe, pelas cantigas de
ninar e, até mesmo, por sons ininteligíveis, mas dirigidos à sua
atenção. Quando crescidos, o estímulo linguístico faz-se através
da contação de fábulas, histórias de encantamento, magia,
mistério, medo, aventura. Isso precisa ser feito também pela
leitura de poesia. Esta se torna cada vez mais necessária, pois
em um mundo utilitarista e lacônico, só ela é capaz de imunizar
uma imaginação infantil contra o vírus da propaganda pública
massiva. Somente a poesia potencializa os recursos neuronais que
libertam a capacidade de expressão de um ser em crescimento
físico e mental.
A leitura de poesia para as crianças, em casa ou na escola, não
precisa de técnicas sofisticadas. Precisa apenas da leitura em si,
fazer o ato de ler um texto poético, de preferência em voz alta.
Famílias e professores, quando lerem para os seus filhos ou os
seus alunos, precisam apenas se entregar, com alegria e arte, a
esse momento único de comunhão humana entre gerações. Os
adultos visitam a sua infância e as crianças aprendem a confiar
no mundo adulto.
Já a leitura feita pelas próprias crianças, em casa ou na escola,
precisa apenas de um livro na mão e de muita imaginação na
cabeça. Pode ser acompanhada de uma intermediação sensível
e inteligente dos pais, da professora ou da bibliotecária, sem
interferência nas formas e nos ritmos do ato de leitura de cada

Foto: jamarattigan.com

A leitura de poesia para
as crianças, em casa ou
na escola, não precisa
de técnicas sofisticadas.
Precisa apenas da
leitura em si, fazer o
ato de ler um texto
poético, de preferência
em voz alta.
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um, junto a um suave e lúdico encorajamento.
Os educadores e os pais mais dedicados sabem o quanto é
necessário, em todo o período da infância, seja nas famílias ou na
educação infantil e séries iniciais, despertar, vivenciar, enriquecer
e ampliar a capacidade linguística da criança. Esta vai se
constituir num fundamento cognitivo e emocional determinante
para o seu próprio desenvolvimento afetivo, como também para
o seu processo de aprendizagem e aquisição de conhecimentos
em todas as etapas da sua vida.
As crianças apresentam-se à vida e ao mundo com sua
imaginação, espontaneidade, pureza, percepção mágica
e intuitiva e com um repertório linguístico ainda pouco
contaminado por outras linguagens empobrecidas de conteúdo e
sentido. Elas estão abertas para a experiência e o aprendizado da
língua viva, propiciada apenas pela boa literatura. A capacitação
linguística das crianças é adquirida através da leitura literária,
preferencialmente diária. Uma poesia, pelas suas características
de sonoridade, ritmo, rimas, em que se pode brincar com
as palavras, estimula a descoberta e o gosto pelas palavras e
pela leitura. Além de desenvolver uma consciência fonética,
ela favorece até mesmo o processo de alfabetização. Várias
experiências já o comprovam.
Lê-se muito pouco nas famílias e nas escolas e menos ainda
poesia. Há um silêncio e uma certa negligência da família e
da escola em promover a leitura de poesia. Estaria na hora de
criarmos também um Sarau de Poesia nas escolas? E por que não
um Sarau Familiar?
Se os adultos já renunciaram a uma visão poética da sua
própria existência, não podem negar aos seus filhos, por dever
ético e estético, o direito deles descobrirem a mais bela arte, a
arte da palavra.

Lê-se muito pouco nas
famílias e nas escolas e
menos ainda poesia. Há
um silêncio e uma certa
negligência da família e
da escola em promover a
leitura de poesia. Estaria
na hora de criarmos
também um Sarau de
Poesia nas escolas? E
por que não um Sarau
Familiar?

Foto: Divulgação

* Desde pequeno, sua mãe lhe ensinou a decorar quadrinhas de
poesia. Aprendeu a gostar de ler e escrever. Publicou diversos
livros de poesia, poesia infantil e teatro, entre eles “BrincRiar”,
“Um caramelo amarelo camarada”, “Com afeto e alfabeto”. Como
letrista, participou intensamente dos festivais de música nativista
e popular do Estado e do país,. Recebeu diversas premiações
literárias e já foi patrono de feiras de livro em várias escolas e
cidades, tendo sido o Patrono da 61ª Feira do Livro de Porto
Alegre. Sempre gostou de bichos. Na sua infância, cuidou de
galinhas, gatos, cachorros, pássaros e peixes. Ele diz que os
animais são sábios e carinhosos. E que também nos ensinam a
viver com simplicidade.
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Café de
psicopata
Ana Braz - Igrejinha/RS *

Foto: jamarattigan.com

Na hora de sair, lembrou que tinha esquecido alguma coisa.
Mas o quê?
Pensou em voltar, refazer seus passos, sentia que era importante,
que devia lembrar. Bateu com a mão espalmada na testa – fazer pegar
no tranco – pensou. Não funcionou.
Estava atrasado. Chaves, mochila, máscara, álcool gel. Olhou para
baixo, dando uma conferida, garantindo que estava vestido. Tudo certo.
Entrou no carro. Aquela certeza de coisa esquecida o acompanharia
o dia todo ou até descobrir o que deveria lembrar.
Chegou ao escritório na hora, o trânsito fluía naquela manhã,
sentiu-se com sorte. Tirou a máscara e foi direto para a cafeteria.
Não conseguia ir para sua sala sem a companhia de uma enorme
caneca de café fumegante, forte e sem açúcar – café de psicopata
– pensou e sorriu. A menina do departamento de pessoal achou
que fosse para ela. Disse um bom dia um tanto desconcertado. Ela
respondeu provocante. Saiu da cafeteria com pressa, levando sua
caneca como um troféu.
Não pensem coisas ruins. Ele não é mal-educado ou antissocial,
apenas não tinha vontade de conversar com pessoas. Trocava
palavras quando necessário. Gostava do silêncio que seus
computadores e os números lhe proviam. Nada demais. Um nerd,
vocês poderiam dizer.
Chegou à sala e lembrou novamente que tinha esquecido alguma
coisa muito importante. O que seria? Por que tinha esquecido se
era tão importante? Pendurou a mochila. Sentou. Pegou a caneca
com as duas mãos, bebericando e pensando, tentando lembrar.
Sentiu-se observado.
- Fala coleguinha. – era o cara da outra sala. Cada um tinha a
sua, pelo menos os mais importantes tinham.
- Bom dia. – queria seu café e lembrar o que havia esquecido.
- Trouxe o padrão de teste?
Seria isso? Esquecera o padrão de teste? Não, não era isso.
Pegou na mochila um dispositivo eletrônico minúsculo. Entregou
ao colega.
- Está aí. Cuidado. É sensível. Mas se der alguma coisa errada,
eu tenho outra cópia.

Formada em Letras Português
/ Inglês pela FURG, fonte
de seu amor pela Língua e
Literatura. Professora da Rede
Municipal de Igrejinha onde
mora. Candidata a escritora,
leitora apaixonada. Membro
da Associação Litero Cultural
Igrejinhense e editora do
Paranhana Literário. Fica feliz
entre amigos e família, em uma
mesa de bar, com uma boa
cerveja e uma boa conversa.
Foto: Arquivo
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- OK. Você vai à apresentação ou prefere ficar, tal nerd
incompreendido, fora dos holofotes?
- Você conhece todo o projeto, eu só tirei do papel. Prefiro não
ir.
- OK. Depois te conto como foi.
- Não precisa. – pensou. – Sorriu amarelo para o colega.
Sozinho na sala. Os pensamentos voltaram-se para o seu
esquecimento. A situação já estava passando o limite do tolerável
para ele, uma pessoa que gostava sempre de tudo em seu tempo
e lugar. Aquilo já tinha ido longe demais.
Voltou-se para o trabalho. Tinha ideias para aperfeiçoar o
projeto que estava sendo apresentado. Mitigar falhas. Dar mais
velocidade às respostas. Ocupou o cérebro.
Na hora do almoço, foi ao seu restaurante de todos os dias e
fez o pedido da segunda-feira.
O garçom trouxe suco de morangos, mas teve que trocar, o
suco da segunda era o de limão.
Ter que levar a comida para o escritório o deixava muito
incomodado, não estava feliz com as mudanças de rotina
causadas pela pandemia. A máscara, o álcool, lavar as mãos
constantemente até não o afetaram muito, mas não poder
sentar a sua mesa no restaurante e almoçar como havia feito nos
últimos cinco anos, isso era demais para ele.
Durante o almoço, tentou não pensar no que havia esquecido.
Leu algumas notícias. Jogou no celular. Espichou-se no sofá que
tinha na sala, mas o esquecimento o cutucava igual espinho na mão.
A tarde arrastou-se. – Credo! O que está acontecendo comigo?
Será que esqueci o remédio? É isso. Esqueci o remédio. - Pegou
a cartela. Não era o remédio.
No final do expediente, viu que a menina do departamento de
pessoal estava, disfarçadamente, esperando por ele perto da
cafeteria. Todos sabiam que ele levava sua caneca para lavar e
guardar no final do dia. Voltou para a sua sala. Pegou uns papéis
na gaveta, enrolou a caneca e pôs na mochila.
- Entre a caneca suja na minha mochila e ter que falar com a
menina do departamento de pessoal, eu lavo a mochila quando
chegar em casa. – pensava enquanto caminhava para as escadas,
evitando o elevador, as pessoas, a menina do departamento de
pessoal.
- E vou mandar um e-mail para o chefe da sessão, quero
fazer homeoffice, não tenho motivo para passar por essas coisas,
posso pedir para o restaurante entregar a comida, mandar o
serviço por e-mail, usar serviço de motoboy.
Com tudo isso, esqueceu do que havia esquecido, do que
tinha tentado lembrar o dia inteiro.
Voltava para casa, decidido e resoluto. O trânsito fluía tanto
quanto pela manhã. Estava mesmo com sorte.
Dobrou a esquina e freou abruptamente. Uma movimentação
estranha na sua quadra. Carro de polícia, bombeiros, tinha até
um pessoal de TV. A rua estava fechada.
Estacionou o carro perto da casa da esquina, onde tinham
crianças, cachorros e barulhos demais. Foi andando, pensando
no nojo que sua mochila estava com aquela caneca suja lá

dentro. Passou em frente à casa
onde a mulher ficava sentada,
tomando sol e em frente à
casa onde uma velha sempre
estava na janela, bisbilhotando.
Não, ele não sabia o nome dos
vizinhos. Não tinha interesse
nesses pormenores.
Quando chegou perto da sua
própria casa, percebeu que o
movimento todo era lá.
- É ele. – gritou a velha, que
ficava sempre na janela, mas
estava no seu gramado. Pisando
no seu gramado. Na verdade,
todos estavam pisando no seu
gramado. Entrando e saindo
da sua garagem, da sua casa.
Mexendo nas suas coisas.
Tirando tudo do lugar.
Naquele exato momento,
lembrou: no dia anterior, levou
mais uma prostituta para casa,
a brincadeira foi exaustiva. Na
madrugada, havia enforcado a
mulher na árvore dos fundos,
como fizera outras vezes.
Como fazia com os cães e gatos
quando era adolescente.
Estava esgotado, em êxtase,
como
se
completamente
drogado de plenitude e gozo.
Cansado da perturbação que a
pandemia havia trazido para a
sua rotina. Esquecera de tirar
a mulher da árvore, esquecera
de colocá-la no freezer com as
outras para depois se desfazer
do corpo aos pouquinhos
pelas lixeiras da cidade, no rio,
no esgoto. Alguém a achou.
Bateu com a mão espalmada
na testa. Os policiais caíram
sobre ele como cães. Ele não
gosta de cães.
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Tela Branca

Lourenço Moura - Curitiba/PR *

Foto: jamarattigan.com

Algumas imperfeições são agradáveis, e todas elas, por
etimologia, têm como referência uma condição de perfeição. Aquela
que trazemos aqui parecerá mundana e longe da profundidade
filosófica da frase anterior e, no entanto, entenderemos que assim se
definirá a falta de um espelho no quarto. Ainda que se seja realmente
uma falha na composição da divisão, o reflexo que a parede branca
permite agrada a Afonso Cálido. Ritual a que se obrigava, devendo
pouco à superstição, não olhava o espelho embaçado pelo vapor do
banho, tão pouco lhe satisfazia a superfície raspada pela palma da
mão com insuficiente capacidade de retirar a água condensada, e ia
ver-se na parede vazia ao lado da janela.
Arrumava o cabelo com os dedos a servir de pente, tocava
lentamente o cocuruto para identificar aqueles fios mais rebeldes
que ficassem fora de posição, trabalho de elevada sensibilidade
táctil, ajeitava a roupa esticando-lhe as pontas e afagando as pernas,
contentava-se com a imagem que via e dizia-se pronto. Assim fazia
Afonso Cálido em frente à parede branca do quarto, o espaço entre
o guarda-roupa e a beira da janela.
Um dia, daqueles em que as coisas relevantes acontecem, e por
isso aqui o relatamos, este homem acordou arrebatado por uma
adrenalina que se acumulava há dias. Iria declamar a sua poesia
perante uma audiência. O poeta havia sido escolhido para levar ao
palco dois dos seus poemas. Uma festividade qualquer, que pouco
interessam aqui os detalhes, não contamos dela, incluiu o evento
literário para o qual ele contribuiria. Ora, a solidão do escritor
era um meio onde expor as sensibilidades que a poesia requer
se fazia fácil, o papel não julga, já encarar os olhares das gentes
e um possível desdém que bata de frente com as expectativas de
um criador, isso já dificulta o controle das emoções. O coração de
Afonso Cálido batia descompassado.
Lá pelas horas certas para que fosse pontual, tomou um banho
e desviou-se do espelho para se ir ver refletido na parede branca.
Arranjado que se pôs, decidiu ali ensaiar a declamação. Tomou

É Mestre em Engenharia
Eletrotécnica e de
Computadores pela FEUP.
Estreou na literatura com
o romance “Macário” e
publicou pela Amazon
a coletânea de contos
“Sombras do Isolamento”.
Mantém o blog “ler20linhas.
wordpress.com” onde
publica crônicas, contos e
poesia.
Foto: Divulgação
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nas mãos as folhas impressas, fonte inteligentemente aumentada,
posicionou-se e foi modificando a postura até que a imagem que via
ser-lhe espelhada ali o satisfizesse, depois desfez e voltou à escolhida
várias vezes, num exercício de memorização. Agradado com a coisa,
declamou os versos, avançou e recuou, usou os braços e não gostou,
reduziu os gestos à mão erguida, achou exagerado, e definiu usar a
elevação do queixo quando a mensagem o impusesse, projetando
a voz e dando a cara à plateia para que esta sentisse o que o poeta
sentiria. Foi colocando a voz, subindo oitavas ou descendo, quase
criou uma pauta para os versos, fez-se um cantor. Assim passou os
vinte minutos seguintes, depois deu um ajeito à indumentária e foise ao evento. Estava confiante com a imagem que vira ali refletida
para ele.
Chegou o momento da apresentação, colocou-se em frente
ao microfone, procurou a distância certa e transformou-se
no declamador que ensaiara em frente à parede branca. Que
desempenho! Saiu sob aplausos da plateia e voltou para casa
satisfeito, felicíssimo, aliás. Merecidamente. Ali estava o propósito
do poeta.
Quando chegou a casa, despiu-se para o banho em frente à parede
branca, olhando-se sorrir, de orelha a orelha, diríamos, não caberia
nele tanta felicidade. Cumprir um objetivo tamanho é celebração
pela certa. Tomou banho com a água a escaldar, o ambiente feérico
que o vapor imprimiu era perfeito para o momento, sentia-se
nas nuvens, leve, contrariando as forças do mundo pesado onde
a gravidade reina e puxa as coisas terrenas para baixo. Quando a
cabeça pousou suavemente no travesseiro, suportada pelos poderes
recém-adquiridos por Afonso Cálido, o homem estava ébrio.
O problema com o estado descrito acima é a sua efemeridade.
O poeta, inundando por uma excitação que não lhe permitia dormir
e o receio que a sensação passasse, ligou o celular e procurou pelas
gravações da sua declamação acabada de acontecer, assim acontece
em tempos modernos, em que nada feito em público fica indiferente
à insistente memória das interligações virtuais. Encontrou e colocou
o filme a rodar.
Ali estava o lugar, o palco e a plateia, num ângulo diferente,
mas reconhecível aos olhos de Afonso Cálido, sabia que daí a pouco
aparecia a sua figura, posicionada na perfeição ensaiada e depois a
voz que treinara sairia pelos altifalantes dispostos no lugar. Então
viu a figura anunciada pelo apresentador, o poeta levantando-se do
lugar de honra e dirigindo-se ao microfone, veio a postura ajeitada;
foi aí que a sobriedade retornou, aquele não era o declamador que
vira refletido na parede branca, nem os trejeitos os ensaiados, e
quando a voz chegou era estranha, não lhe pertencia. Aquele não
era o poeta. Quando viu a plateia aplaudi-lo, não foi com a ênfase
que sentira, ninguém o fez de pé.
A gravidade afundou-o na cama e no travesseiro.
Impossibilitado de dormir pela inquietação, levantou-se e foi
sentar-se à escrivaninha. Escreveu apenas uma frase na folha
branca, não era sequer um verso, Aquele que eu vi refletido na
parede branca enganou-me e eu não sei ainda se lhe agradeço ou
não., depois Afonso Cálido assinou a folha com o seu outro nome,
o de batismo, e foi dormir puxado pela gravidade, como todas as
noites. A folha ficou na mesa.

Este conto faz parte
da Trilogia do reflexo,
composto pelos
textos “Tela Branca”,
“Cancelamento” e
“Pixels em telas”.
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AMÉRICA

Jaime de Andruart

Foto: jamarattigan.com

O grande relógio preto com ponteiros vermelhos no pátio da
Saint Barbara High School aponta dez horas e cinquenta e nove
minutos. O menino, sentado no banco próximo, volta o rosto
para lá. Um rosto salpicado de sardas, tal como a bandeira dos
Estados Unidos a dançar um réquiem com o vento frio do dia
nublado é salpicada de estrelas.
Parte dela, pelo menos.
O resto dela é vermelho, branco, vermelho, branco, vermelho,
branco, vermelho...
O rosto dele é água, mas ninguém que passa nota isso. Em
vez das treze listras de cores alternadas, o rosto dele apresenta
apenas duas, úmidas e sem cor. A face do menino praticamente
uma mini-América cuja bandeira tem listras de lágrimas.
Os ponteiros teimam em não se mexer, o tempo passa devagar.
O rapazinho abre a mochila e olha para dentro: ela ainda está ali.
Nos arredores, um professor caminha apressado com uns
papéis na mão. Um casal de púberes conversa, contendo risos.
O vento aumenta de intensidade, balançando os cabelos e as
páginas do livro que uma garota lê a poucos metros de distância.
Onze horas: o sinal estridente da última aula antes do almoço
não mente.
Ele verifica a mochila uma vez mais, e ela ainda está ali.
Limpa as lágrimas, levanta e entra na sala de aula.
Não vai haver aula hoje.

Ficcionista, poeta e
estudante de tradução pela
UFRGS. Autor de “Glams”
(conto dos gêneros sci-fi e
horror) e “Monte do Saber”
(poesia), tem obras em
revistas como “A Taverna”
e “Literatura Fantástica.
Recebeu menção honrosa
no 2º Prêmio de Haicais de
Toledo — Kenzo Takemori.
Foto: Divulgação

CONTO

CATEGORIA
470
Ricardo Armelenti - Taquara/RS

Foto: jamarattigan.com

Obcecado pelo iatismo, ao menor sopro do vento, Cabral
enxergava-se velejando, entregue a si, na vastidão das águas. Lente
na literatura sobre navegações oceânicas de alto mar, conhecedor
das classes de embarcações impulsionadas à vela, almejava
participar dos campeonatos mundiais e, óbvio, vencer. Dedicaria
a medalha a Ceres, colega de aula da qual se enamorou, ainda que
mantivesse o sentimento em segredo. Era ela quem ouvia seus
planos mirabolantes.
Acontece que Cabral preocupava a família, pois o rendimento na
e scola oscilava do regular ao péssimo. O pai atribuía a displicência
à cidade portuária, assim como o nome dado ao filho. Já, a mãe,
culpava o excesso de televisão, logo, o período diante do aparelho
era restrito. Antes isso fosse solução, porque perdiam as contas
buscando-o na marina, gazeando aula, absorto nas embarcações.
O genitor opta, enfim, levar Cabral a velejar e se surpreende.
Em meio aos esportistas da vela, o menino ganha admiradores. Por
conseguinte, progride nos estudos, deixando a família contente,
que então o presenteia, em seu aniversário, com um veleiro 470,
Classe Olímpica. Todos acordam no equilíbrio entre deveres e
esporte.
Cabral, à proporção que nutria apego a singrar pelas águas,
igualava o sentimento por Ceres. E foi que no intervalo do colégio...
- Ganhei um veleiro.
- Que legal!
- Gostaria de conhecê-lo?
A menina pensa e...
- Sim, Cabral. Quando?
- Bem, é início do recreio. Saímos escondidos. Se corrermos,
dá tempo.
De fato. Em minutos, a dupla alcança o objetivo. Ainda ofegante
Ceres exclama:
- É lindo! Cor de laranja!
- E veloz. Categoria 470. Quer velejar?
- Ah não Cabral! Vai encharcar minhas roupas.

Romancista. Autor do livro
“Bertrand. A cruz, a espada e
o deserto”.
Foto: Divulgação

CONTO

- Venha! Eu cuido para que não se molhe.
Assim que as amarras são soltas, o jovem iça o velame.
- O vento é favorável. Vamos zarpar!
- Tenho medo! Como balança!
- Não tenha, Ceres. Estou com você.
A seguir regula as velas salientando:
- Estamos a todo pano. Plainaremos nas cristas das ondas. O
que acha?
- Igual aos surfistas?
- Parecido, embora de surf nada entendo.
- Posso ajudá-lo?
- Claro, mas receio que irá se molhar.
- Pouquinho não me importa.
- Lembra-se da ideia de encontrar uma ilha?
- Vá que esteja cheia de bichos ferozes. Ah Cabral! Eu não
quero.
- Então continuamos pela costa.
- Cabral, temos de voltar. A professora notará nossa ausência.
- Só mais esta manobra. Cambada por davante!
Pouco depois...
- Cabral, olhe: o céu está escurecendo!
- Poxa, é tormenta! E o pior, não trouxe âncora de capa, nem
velas de tempestades.
- Quero voltar.
- Você será, agora, o timoneiro.
- Por que Cabral? Leve-me de volta.
- Preciso reajustar o velame em ângulo reto. Seguiremos a favor
do vento. Há mais chances de escaparmos.
- Ligeiro, Cabral! Ligeiro!
Surge a viração de imediato. Da brisa mansa a fortes rajadas.
As águas revoltas causam pavor.
- O que faremos? - Lamenta a companheira.
Cabral a abraça, mudo. Intensifica a tempestade. A embarcação
estremece. Pressentindo o naufrágio, o jovem afaga o rostinho da
menina.
- Cabral, eu não sei nadar.
- Ficarei contigo.
Entre lágrimas, encolhem-se abraçados junto à cana do leme.
O som furioso do turbilhonar das águas, por fim gera encanto na
inocência, enquanto a nau precipita-se no abismo.
- Cabral! Cabral! - É a voz da mãe que os resgata da fábula. Mas o que vocês estão fazendo dentro da piscina? Ceres, rapa pra
casa! E você, Cabral, larga desse brinquedo e vai trocar de roupa!
Mais tarde, após ter sido repreendido, espiando pela vidraça,
enxerga o Classe 470 adernado nas águas do tanque artificial e
diz:
- Valeu! Sou um descobridor!
- Descobridor de que, meu filho?
-O menino a fita e...
- Do amor, mamãe. Do amor.

CONTO

Uma xícara
de café
Alois
Mellitus
Lucas Gregório - Parobé/RS

Foto: jamarattigan.com

- Olá, uma xícara de... de... de...
- Café?
- Sim, sim, isso mesmo.
- Só um minutinho.
É uma bela moça, sem dúvida que é. Quem me dera se eu
tivesse apenas... apenas...
- Seu café, senhor.
- Meu café?
- Sim, tu recém tinha me pedido.
- Ah! Sim, sim. Muito obrigado!
- Açúcar ou adoçante?
- Açúcar?
- No café, senhor.
- Oh, perdão! Puro mesmo. Gosto forte.
- Certo!
Onde estão meus óculos? Cadê? Essa moça é muito bela pra
não se ver... preciso do meu óculos, tenho que ir consultar o...
- SENHOR! Está tudo bem?
- O que foi?
- Suas pernas! O café quente caiu nas suas pernas. Não
sentiu?
- Caiu...?
(A moça o ajuda, esfrega as pernas com pano)
- Toma cuidado, vovô! Está bem quente, o café.
Vovô...? Ah, eu tenho que ir para o alistamento. Onde era
mesmo? Bem, vou tomar um café antes de ir...
- Olá, uma xícara de café, por favor.

Além de professor, atua
como tradutor, letrista e
escritor, já tendo um e-book
publicado, “5 Semanas de
Chuva”. Como escritor, busca
discutir detalhes da vida
comum que, na pressa da
semana, deixam de estar em
meio às conversas de amigos
ao dividir uma ceva no
boteco da esquina.
Foto: Divulgação

ESTREIA

Poesia infantil
com gosto de
coisa boa

A estreia literária de Cláudia Masiero, moradora de Novo
Hamburgo/RS ocorreu através do lançamento do livro “Pastel de
Vento: Poesia e Alimento”, pela Editora Ateliê de Histórias, que
reúne poemas infantis em clima de brincadeira e aprendizado e
traz ilustrações da artista Silvana Santos. Especialista em História,
Comunicação e Memória do Brasil Contemporâneo, Mestra em
Processos e Manifestações Culturais e Doutoranda em História,
a autora diz que o livro aposta no incentivo à leitura e a alimentação
saudável, com rimas, brincadeiras e ludicidade. “Acredito que a
primeira contribuição que o ‘Pastel de Vento: poesia e alimento’
possa dar ao leitor é o incentivo ao gosto pela leitura. É um livro
com uma linguagem simples, que trabalha com rimas e é muito
bem ilustrado, na minha opinião. Alguns poemas têm um caráter
pedagógico que fazem uma reflexão sobre alimentação saudável,
mas esse é apenas um ponto, já que outros apenas brincam com
palavras, alimentos e situações”, relata.
A escritora acredita que a presença da literatura na infância
é fundamental para a inserção cultural e social das crianças,
pensando no patrimônio cultural e linguístico que chega até elas
por meio das obras literárias. “Sabe-se que o simbólico auxilia
no processo de ordenação e acomodação da realidade. Estimula
ainda a imaginação e a criatividade, apresenta diferentes situações
e visões de mundo, além de favorecer o processo de aquisição
da língua escrita. Então, a literatura contribui com o processo de
letramento, que se estende por toda a vida, sendo importante em
qualquer idade”, avalia. Sobre futuros projetos literários, a autora
comenta que possui algumas poesias dispersas em arquivos e não
descarta a possibilidade de um novo livro de poesias logo adiante.
A autora comenta que o livro tem tido uma boa receptividade,
pois tem recebido retornos bastante positivos. “Algumas das
minhas amigas, que são professoras, incluíram os poemas
no planejamento de suas aulas. Recebi, ainda, diversas fotos
e vídeos de crianças lendo e interagindo com o livro, enviadas
pelos adultos que compraram o exemplar. Uma professora muito
querida traduziu um dos poemas em Libras e publicou em suas
páginas nas redes sociais ” revela.
Neste contexto de Pandemia, Claudia não tem conseguido
fazer nenhuma ação de divulgação do livro, pois iria participar de
alguns eventos, mas foram cancelados. “Contudo, diante de tudo
que estamos vivenciando, isso não é um problema. Devemos
mesmo ficar em casa e cuidar de nós e dos outros. Eu continuo
escrevendo e buscando aprimoramento. Vou trabalhar para
publicar outros livros de poemas ou histórias infantis. Espero
poder levar adiante este projeto” finaliza.

Foto: Divulgação

O livro “Pastel de Vento: Poesia e
Alimento” está sendo comercializado
pelo site da Editora Ateliê de Histórias
www.editoraateliedehistorias.com.br e
diretamente com a autora, no valor de
R$ 15,00.

Foto: Divulgação

O DESPERTAR DO ESCRITOR

NO FINAL
o que
importa é
a jornada
Sabe aqueles desejos que a gente tem de fazer uma coisa? Dias,
semanas, meses e até anos vão passando e aquela voz interna está
sempre ali, perguntando, “quando vai ser?”. Não lembro exatamente
quando a vontade de escrever um livro passou a habitar meus
pensamentos, mas posso garantir que é um desejo antigo.
O que faltava, então? Talvez uma ideia, um tema sobre o qual
escrever? Foram três tentativas antes do meu primeiro livro. Uma
delas não saiu do primeiro parágrafo. Em agosto de 2016, meu amigo
Diogo enviou uma mensagem: era o convite para uma caminhada.
Mas não era uma simples caminhada, era a Travessia Cassino-Chuí:
um tracking de 220 km pela Praia do Cassino, entre Rio Grande e
a Barra do Chuí. Entre “será que vou?” e “será que aguento?”, um
“Não seria esse o momento de escrever?”.
Numa conversa na fila do restaurante, meu amigo Rafael Siqueira,
outro grande incentivador de tudo, perguntou se eu faria apenas
a caminhada ou algo mais. Falei que tinha a ideia de escrever um
diário no meu Blog. O Rafael, na ocasião, já sabia da minha vontade
de escrever um livro. E, naquela conversa, ele perguntou: “por que
já não aproveita para escrever o teu livro?”. Pronto! A centelha havia
sido acesa. Agora, faltava uma espinha dorsal para o livro.

Foto: Divulgação

Acredito que a Travessia tenha
sido a minha oportunidade para
iniciar no mundo literário. Mas
o que aprendi naqueles 220 km?
O que tenho aprendido nos
muito mais de 1000 km que já
caminhei depois da Travessia?
O segundo livro está a caminho.
Mas antes dele, algumas leituras
pendentes, autoanálises e prática
do conhecimento adquirido. O
verdadeiro autoconhecimento
vem quando a gente se abre
para ele, quando a gente aceita e
quando a gente agradece.
Foto: Divulgação

A frase, atribuída a Ernest Hemingway, “It is good to have an end to
journey toward, but it is the journey that matters in the end.” está em
um quadro que temos, há mais de 15 anos, na parede da nossa casa
e eu sempre gostei dessa frase, mas, acima de tudo, sempre gostei da
ideia por trás dela: “É bom chegar ao final de uma jornada, mas
no final o que importa é a jornada.”
O convite do Diogo para ir com ele nessa aventura, o incentivo
do Rafael para escrever meu primeiro livro e as palavras de Ernest
Hemingway movimentaram meus dias de agosto de 2016 até
meados de 2017, quando pude publicar a versão final do livro
(na época apenas em formato digital). Escrevi praticamente tudo
sem mostrar uma só palavra para ninguém, depois, escolhi alguns
amigos mais íntimos e de confiança e pedi para eles lerem. Tive
ótimos feedbacks. Gostei dos elogios e gostei das críticas. Tudo se
somou. Ao final, senti que tinha algo interessante para divulgar.
Senti que havia escrito algo com o coração. E acreditava que,
com meu relato, poderia ajudar algumas pessoas a se livrarem
do sedentarismo, levá-las a uma vida mais saudável, tanto física,
quanto mental e espiritualmente. Não é todo dia ou todo ano que
a gente faz uma aventura como a Travessia. E não é pela falta de
oportunidade, pois longas caminhadas podem ser feitas a qualquer
momento, afinal, roteiros não faltam.

Cristiano Castilhos dos Reis
É Diretor de Desenvolvimento,
Graduado em Ciências da
Computação pela Universidade
Feevale e MBA em Administração
de TI pela Unisinos. Estuda
fotografia, gosta de escrever e
praticar esportes. É adepto do
Montain Bike e caminhadas.

RESENHA

Sangue
Negro
Noémia de Sousa
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Um mergulho na ancestralidade, um grito de libertação,
uma poesia de uma força e resistência, corria nas veias da
grande “Mãe dos poetas moçambicanos”. Noémia de Sousa
(1926-2002) é assim chamada por seus pares numa merecida
homenagem que faz jus à grandeza de sua obra e de sua
representatividade para os escritores e artistas do país africano.
É surpreendente o modo como Noémia canta sua Moçambique
e seus nomes ilustres, que sofre e se debate nas mãos do
colonizador com grande ímpeto, em sua composição, sem,
no entanto, perder seu lirismo e beleza. A editora Kapulana
nos brindou com essa edição de Sangue Negro, em 2016, após
adquirir, junto à Associação dos Poetas Moçambicanos, os
direitos para a publicação no Brasil de tão importante obra para
a literatura de Língua Portuguesa. Uma obra imperdível para
quem se interessa por temas decoloniais e pela poesia de modo
geral. A primorosa edição conta ainda com ilustrações da artista
Mariana Fujisawa, índice de palavras típicas do país de origem
(a editora optou por manter o vocabulário original) e uma
coletânea de relatos sobre a poetisa, de nomes como Mia Couto
e Marcelino Freire, dentre outros artistas.

Foto: Divulgação

Tanto a edição original de 2001, quanto a edição brasileira,
contam com poemas que foram escritos por Noémia entre 1949
e 1950, quando Moçambique ainda era colônia de Portugal,
tema bem retratado pela coletânea. A edição da Kapulana
traz ainda um prefácio da Profª. Dra. Carmen Tindó. Todo o
engajamento da poesia de Noémia de Sousa e os detalhes desta
edição fazem de Sangue Negro um livro essencial.

Resenha de Maria Luiza Franco– Poeta do belo e do incômodo. É graduada em Letras e
pós-graduada em Africanidades e Cultura Afro-brasileira. Atua como professora de Língua
Portuguesa e Literatura em Minas.

RESENHA

Nicole Carina Siebel *
“Orgulho e preconceito” é um clássico da literatura inglesa.
Publicado originalmente em 1813, o livro, ainda hoje, conquista
leitores no mundo todo.
O livro se passa, principalmente, na cidade de Meryton, onde
vivem os Bennet, uma família de classe média com cinco filhas e
nenhum filho parar herdar os bens. Essa perspectiva assusta muito
a Sra. Bennet, cujo principal objetivo na vida é conseguir bons
casamentos para as meninas. Quando é anunciado que uma das
propriedades próximas foi alugada por um homem rico e solteiro, o
Sr. Bingley, ela fica entusiasmada e logo traça planos para aproximálo de sua filha mais velha e mais bela, Jane.
Em seu primeiro baile na região, Bingley é acompanhado pelo
Sr. Darcy, que imediatamente desperta má impressão em Elisabeth,
a segunda filha dos Bennet, pelo seu comportamento orgulhoso e
antissocial. Darcy também parece não tê-la achado agradável, algo
que ele próprio revela em um comentário que a moça escuta. A
partir de então, o caminho deles, assim como o de Jane e Bingley,
irá se cruzar e desencontrar várias vezes, numa trama que retrata a
sociedade do século XIX sob o olhar crítico de Elisabeth.

Foto: Divulgação

Orgulho
e preconceito
Apesar de bicentenário, o livro
não podia tratar de temas mais
atuais. O preconceito, o ato de
desenvolver sentimentos por
uma pessoa apenas com base
em uma primeira impressão, é
ainda comum em nossos tempos.
As críticas sociais, a intenção
de ascender socialmente, entre
outros tópicos, também podem
gerar reflexões nos leitores atuais.
Seja você dama ou cavalheiro,
a indicação que fica é para ler
essa obra. Se você procura uma
narrativa histórica, com um
romance sóbrio e doses de crítica
muito bem colocadas, esse é um
livro para você.

Curiosamente, o título inicial desse livro devia ser “First
impressions” (Primeiras Impressões). Isso faz bastante sentido, pois
sua trama inteira parte das impressões iniciais de Darcy e Elisabeth,
que são desconstruídas no decorrer da história.

Foto: Divulgação

À primeira vista, o enredo, assim como a fama que o título
ostenta, pode levar o leitor a crer que “Orgulho e Preconceito” se
trata de um simples livro sobre uma história de amor. Mas o livro é
muito mais do que isso.
É fato que a trama se desenrola com base no interesse amoroso
e na rejeição, mas no seu decorrer são explorados não apenas os
sentimentos dos personagens, como também suas diferentes facetas.
Além disso, são expostos e criticados aspectos da sociedade inglesa
da época, como a necessidade da mulher ser prendada nas artes
domésticas, a motivação para o casamento, a influência da posição
social,… Uma das maiores críticas do livro se refere ao fato de que
as filhas mulheres não poderiam herdar os bens de seus pais. No
caso de um homem ter apenas filhas, suas propriedades eram dadas
ao parente do sexo masculino mais próximo na família.
Apesar de ter mais de 200 anos, o romance tem uma linguagem
acessível, sem muitos termos datados, e sua leitura é fluída. Mesmo não
apresentando descrições carregadas, a narrativa consegue transportar
seu leitor para o período da regência inglesa, situando bem os
acontecimentos e contextualizando as normais sociais da época.

* Outrora livreira, hoje,
é professora de língua
portuguesa e literatura,
leitora compulsiva, gateira
inveterada, viciada em
café e escritora nas horas
vagas.

ESTANTE

DÉMODÉE – SUZY M. HEKAMIAH
Em plena época de um dos maiores eventos de estilo do mundo, o São Paulo
Fashion Week, dois acontecimentos chocam o mundo da Moda: A ossada de
uma famosa modelo desaparecida há vinte anos é encontrada em uma antiga
tecelagem em Manchester, no Reino Unido e na França outra super modelo
desaparece. As pistas não estão claras, mas para o fotógrafo Daniel Backs, que
encontrou os restos mortais da jovem, a única certeza é que todo glamour das
passarelas esconde o pior dos horrores.

Compre o livro 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

Mortos na Estofaria – Christian David
É difícil saber o que esperar “do outro lado”, mas e se tivéssemos
a oportunidade de, antes do tomarmos nosso “destino eterno”,
conversar sobre nossas vidas, ou pior, sobre nossas mortes? Em
MORTOS NA ESTOFARIA acompanharemos o relato de diversas
mortes apresentadas pelas próprias vítimas. Suas histórias podem ser
macabras, cruéis, injustas, surpreendentes ou simplesmente tristes,
mas verdadeiras e muito interessantes. Cada uma com seu próprio
estilo e mostrando diversas facetas desse mistério que são as relações
humanas. 64 págs. 14 x 21cm ISBN: 978-85-5527-078-9

Sombras do Isolamento - LOURENÇO MOURA
Lourenço Moura traz-nos em “Sombras do Isolamento” dez contos curtos
sobre a solidão, os desafios e as reflexões que a pandemia e o isolamento
trouxeram a muitos de nós. Em cada texto, o autor tenta imprimir uma
provocação humana e social, necessária em todas as épocas.

Compre o livro na Amazon

ESTANTE
Histórias da Clarinha – Ana Mello

As histórias da Clarinha são aventuras de uma criança que vê o
mundo cheio de novidades e desafios, tudo colorido pela imaginação e
expectativa. Uma menina que viveu em uma época de brincar na rua e
curtir a natureza em um livro cheio de coisas da infância que mesmo os
adultos adoram lembrar e compartilhar.
O livro tem, em cada conto, espaço para título criado pelo leitor. As
ilustrações são em preto e branco, para colorir. No final do livro, uma
cartela de figuras adesivas. E no dia dos autógrafos vem junto um
presentinho - giz de cera!

A senhora perfeitinha e outros textos – Nirit MASIJAH GIL
Todos os seus sonhos se realizaram. Você está casada – amigada, enamorada ou
qualquer variante da categoria - e agora carrega seu bebê no colo. Um momento
lindo, tão esperado e repleto de emoções. Tudo perfeito, cor-de-rosa e azul-bebê,
não fosse ela , a grande vilã do “e foram felizes para sempre”: a vida real. Em A
Senhora Perfeitinha, as situações tragicômicas da rotina “mãe-esposa-mulher”
são escancaradas em textos divertidos e rápidos. Dá para ler entre a troca de
fralda e a mamada, entre deixar as crianças na escola e sair correndo para a
reunião com o chefe ou até no banheiro, antes de alguém bater à porta com o
habitual “Manhê, você está aí?”. O clímax você entenderá no final, mas eu posso
adiantar, para matar a curiosidade: não, não acontece só na sua casa!

Um jeito de pensar - Marisabel Lehn
Além de Um Jeito de Pensar a Vida, lancei, neste mês de setembro, meu
novo livro de poemas Divagando, de uma forma diferente, em um Sarau
virtual, devido à pandemia que vivemos, mas, em breve, faremos evento de
lançamento fisicamente, tanto na região do Vale do Paranhana, como no
Litoral.
As poesias contidas nos livros fazem parte da maneira como penso a vida e
divago sobre ela, daí a origem dos nomes dos livros. Minha inspiração sempre
veio da admiração que tenho pela natureza com suas cores deslumbrantes e
da crença que sempre tive na força do amor.
5 Semanas de Chuva - LUCAS GREGÓRIO
A família Yzarc Rettah ao ver seu mundo ir por água abaixo, terão de lutar
para sobreviver. A água despejada pelas nuvens não é o único problema,
mas sim apenas o primeiro degrau rumo ao abismo da perdição. . Os irmãos
Alex e Matheus irão lutar contra tudo e todos para proteger sua mãe e
honrar a memória do pai. A humanidade irá abandonar seus corpos, e a
raiva irá florescer de suas peles. Ninguém irá impedi-los de alcançarem seu
objetivo, seja quem for.

