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Essa revista será um legado cultural enorme para região nesse tempo
de pandemia, onde as incertezas e medos tomavam e ainda tomam
conta da imaginação de muita gente. A cultura na sua diversidade
trouxe um alento fundamental nesses tempos difíceis de entender.
Tornou mais fácil suportar.
* Silvana da Silva – Taquara/RS

A revista segue uma temática visual que deixa tudo mais atraente e
tranquilo, isso é bom.
* Luana Quintas

Sem dúvida é a melhor publicação literária da atualidade em todos
os aspectos. O cuidado demonstrado com esta publicação literária,
revela a competência de seus editores neste segmento.
* Jorge A. Mendes - Novo Hamburgo/RS

Parabéns pela Revista Panorama Literário!
Minha filha tem 13 anos, a Alice ama ler e escrever. Ela é uma
aspirante e é importante que existam ambientes literários
relacionados a nossa comunidade para ela aprender e interagir.
Sucesso ao projeto.
* Renato Zingano Velho – Taquara/RS
Obrigada pela divulgação do nosso trabalho e pelo apoio que dá a
todos nós, jornalistas e escritores! A revista está cada vez melhor!
Parabéns!
* Roseli dos Santos – Ivoti/RS

Uma beleza de revista, de visual, de conteúdo. É sempre uma alegria
participar dela. Parabéns!
* Mario Sergio Baggio – São Paulo/SP
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DOR ELEGANTE
Um homem com uma dor

Um homem com uma dor
É muito mais elegante
Caminha assim de lado
Com se chegando atrasado
Chegasse mais adiante
Carrega o peso da dor
Como se portasse medalhas
Uma coroa, um milhão de dólares
Ou coisa que os valha
Ópios, édens, analgésicos
Não me toquem nessa dor
Ela é tudo o que me sobra

Sofrer vai ser a minha última obra

Paulo Leminski

CAPA HOMENAGEM

“Eu sou essa gente que se dói
inteira porque não vive só na
superfície das coisas.”
A capa dessa edição homenageia a grande Rachel de
Queiroz, nascida em Fortaleza, Ceará, no dia 17 de
novembro de 1910. A escritora foi a primeira mulher a
entrar para a Academia Brasileira de Letras e a primeira
mulher a receber o Prêmio Camões. Foi também
jornalista, tradutora e teatróloga. Seu primeiro romance
“O Quinze”, ganhou o prêmio da Fundação Graça
Aranha. O romance “Memorial de Maria Moura” foi
transformado em minissérie para televisão.
Foto: Divulgação

Em 1930, com apenas vinte anos, Rachel de Queiroz se projetou na
vida literária do país através da publicação do romance “O Quinze”,
uma obra de fundo social, profundamente realista na sua dramática
exposição da luta secular de um povo contra a miséria e a seca.
O Quinze, lançado na “Segunda Fase do Modernismo” representou
um importante impulso para o “Romance Regionalista de 30”. A obra,
cujo título refere-se à grande seca de 1915, atribui novas dimensões
à dramaticidade social. O livro teve grande repercussão no Rio de
Janeiro, recebendo elogios de Mário de Andrade e de Augusto Schmidt.
Além de ser romancista, cronista e jornalista, Rachel de Queiroz escreveu
algumas peças para o teatro, entre elas “A Beata Maria do Egito” (1958),
que recebeu o prêmio de teatro do Instituto Nacional do livro.
Entre os diverosos livros que a autora escreveu, Rachel de Queiroz
também traduziu para o português mais de quarenta obras. Foi
membro do Conselho Estadual de Cultura do Ceará. Participou da
21.ª Sessão da Assembleia Geral da ONU, em 1966, onde serviu como
delegada do Brasil, trabalhando especialmente na Comissão dos
Direitos Humanos.
Rachel foi membro do Conselho Federal de Cultura desde a sua
fundação em 1967, até sua extinção em 1989 e, integrou o quadro de
sócios efetivos da “Academia Cearense de Letras”.
Rachel de Queiroz foi eleita para a Academia Brasileira de Letras e
no dia 4 de agosto de 1977, vencendo por 23 votos a 15, o jurista
Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. Foi a primeira mulher a
entrar para a Academia Brasileira de Letras, tomado posse no dia 4 de
novembro de 1977, ocupando a cadeira n.º 5.

FOTO: Arquivo

No ano da peste

Angústia

Óleo sobre tela, pintado no Rio de Janeiro em 1950. É uma obra de
Frederico Ernesto Scheffel, em exposição permanente no museu
instalado em um prédio construído em 1890 por Adão Adolfo Schmitt,
em estilo neoclássico, localizado no bairro Hamburgo Velho, na
cidade de Novo Hamburgo/RS. Em 4 de outubro de 1979, através do
decreto legislativo 236/79, foi instituída a Fundação que leva o nome de
Frederico, sempre um dos maiores incentivadores da preservação do
patrimônio histórico da cidade.
Em seus três andares, estão expostas mais de 400 obras. Pinturas,
esculturas, desenhos e partituras musicais, de acordo com as diferentes
fases de seu trabalho, constituindo-se numa das maiores pinacotecas do
mundo entre as compostas por obras de um mesmo artista.
“Não pintar o modelo, mas não pintar sem modelo. Conselho do
veneziano Ticiano, proferido pelo professor Osvaldo. E em minha
mente apareceu como modelo a Sra. Laura, (modelo do quadro) e
o meu cauteloso convite a agradou deveras. A sua história como a
de muitas outras pessoas deveria ser explorada como um roteiro
dramático. Faria parte de um romance de desencontros, equívocos e
inibições condicionadas à dignidade dos costumes de uma elite.”
Pequeno resumo extraído do livro de E.F.Scheffel.
Descendente de imigrantes alemães da Vestfália, Frederico, nascido
em Campo Bom, RS, Brasil, a 8 de outubro de 1927, faleceu em Porto
Alegre a 16 de julho de 2015.
Texto: Dora Lampert
Fotos: Lise Lampert

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

Mulheres
Negras na
Biblioteca

As minas que fazem o MNB
Está acontecendo um barulhinho revolucionário dentro e fora das bibliotecas, das escolas
e instituições culturais do país, com atividades de incentivo à leitura de livros de escritoras negras
brasileiras e internacionais. Trata-se do Mulheres Negras na Biblioteca - MNB – um projeto de incentivo
à leitura de obras de escritoras negras, idealizado e organizado por profissionais de Biblioteconomia e
Letras, que se dedicam a promover atividades culturais a fim de contribuir para a formação e aumento
do público leitor de livros de autoria de mulheres negras, com o objetivo de tornar notável a importância
da inclusão dessas obras nos acervos das bibliotecas.
De acordo com a idealizadora e diretora do MNB Carine Souza, que é Técnica em Biblioteconomia,
estuda letras e é produtora cultural, a busca é pelo reconhecimento social da importância da inclusão de
obras de autoras negras nos acervos das bibliotecas públicas do Brasil. “Por isso, também reivindicamos
a presença dessas autoras nos eventos literários, no mercado editorial e em todas as instituições que
atuam no campo da literatura. Além disso, combatendo o racismo institucional e a invisibilização da
produção escrita dessas autoras, acreditamos estar contribuindo para uma educação antirracista”,
enfatiza.
Toda a ´movimentação é feita por meio de ações como clubes de leitura, bate-papos com
educadores e escritoras negras, oficinas de mediação de leitura, “cantação” de histórias e produção
de conteúdo digital antirracista. As atividades acontecem com incentivo de editais, parcerias com
instituições culturais, bibliotecas e escolas públicas.
Clube de leitura MNB
Um clube para leitores e não leitores de todas as idades, etnias
e gêneros, de escritoras negras. Em que o público é convidado
a ler coletivamente um texto (em geral, contos) de autoria
negro-feminina, em seguida, inicia-se uma troca de impressões
a respeito da obra. O objetivo dessa ação é proporcionar um
contato direto com a narrativa e aumentar o interesse do público
pela literatura de autoras negras.

“Cantação” de histórias
Essa atividade é direcionada às famílias e aos pequenos leitores,
e é realizada sempre em parceria com artistas, poetas e cantoras
negras convidadas, que fazem interpretações musicadas de textos
de escritoras negras.
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Bate-papo com a autora
Uma autora negra é convidada para uma conversa sobre
literatura, a sua trajetória, processo de escrita e os desafios
do mercado editorial para mulheres negras. Essa ação
acontece preferencialmente dentro das bibliotecas como
um ato de reivindicação da inserção de suas obras nesses
espaços.

Oficina de poesia para crianças
Inspirada nos livros de literatura infantil em poesia, “Meu
crespo de rainha”, de bell hooks, e “As férias fantásticas
de Lili”, de Lívia Natália, essa oficina envolve o público
infantil no universo da poesia por meio da escrita criativa.

Roda de poemas: Antes de nós
A roda de poemas Antes de nós é uma tentativa
de resgate de uma manifestação artística que
acontecia, na década de 1980, na cidade de São
Paulo. Nos últimos anos, a poesia voltou a se
destacar na cena cultural do país, nos inúmeros
saraus e slams, por isso, inspirado no símbolo
Sankofa e com o intuito de proporcionar trocas de
experiências geracionais, o MNB convida poetas
veteranas para conduzir uma roda de poemas
com a presença de poetas da nova geração e
participação do público.

Roda de conversa: Quantas autoras negras você já leu?
Assuntos como a invisibilização de escritoras negras no
universo literário e a importância do acesso às obras dessas
autoras são pautas da nossa roda de conversa. Ao longo
do bate-papo o público vai sendo apresentado a livros e
minibiografias de autoras negras. O objetivo dessa ação é
fazer o público notar a existência dessas autoras e refletir
sobre a ausência delas em diversos espaços.
Também os seguintes projetos:

Conheça os projetos em:

www.mulheresnegrasnabiblioteca.com.br

LIVRO EM DESTAQUE

Luís Dill lança romance ambientado em
Porto Alegre durante a enchente de 1941
Porto Alegre, 1941. Chuvas persistentes em
abril e maio provocam enchente nunca vista na
história da capital gaúcha. Ruas e avenidas nas
proximidades do Guaíba são alagadas e milhares
de pessoas se veem obrigadas a sair de suas
casas. Indústrias e comércios são inundados,
precisando fechar suas portas. Os prejuízos são
incalculáveis. Nas semanas em que a cidade
experimenta o caos líquido, várias histórias se
entrecruzam: assassinatos, intrigas, exemplos de
solidariedade, movimentação de nazistas e um
romance tão vulcânico quanto proibido.
No ano em que a grande enchente de 1941
completa 80 anos, Luís Dill apresenta variada
galeria de personagens neste que é o segundo
romance de seu ambicioso projeto intitulado
Ciclo XX. O objetivo é escrever uma narrativa
longa para cada década do século passado.
Em 2020, comemorando 30 anos de carreira
literária, o escritor gaúcho lançou Timbirupá,
ambientado em 1930.

Editora Casa 29
Gênero: romance
Público: adulto
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Luís Dill é formado em Jornalismo pela PUC / RS. Possui mais de 50 livros
publicados além de participações em diversas coletâneas. Foi ganhador do
Açorianos pelo livro “Tocata e fuga” (Bertrand Brasil) e na categoria Juvenil com os
livros “De carona, com nitro” (Artes e Ofícios) e “Decifrando Ângelo” (Scipiome).
Prêmio Livro do Ano da Associação Gaúcha dos Escritores com o livro “Estações da
poesia” (Positivo). Recebeu o selo Altamente Recomendável da Fundação Nacional
do Livro Infantil e Juvenil. Na sua atividade de escritor, participa de feiras do livro e
de variados tipos de encontros com leitores em escolas e universidades.
Contatos com o autor: (51) 991 69 58 98 | luisdill@uol.com.br

LIVRO EM DESTAQUE

No crepúsculo da vida
Mazé Torquato Chotil autora radicada na França vem ao Brasil para lançamento de livro

Duas amigas. Para festejar os 60 anos de
Lúcia, Marta lhe oferece, como presente de
aniversário, um final de semana na cidade de
Rouen, capital da Normandia, região francesa.
A escolha foi da amiga que desejava rever a
bela catedral que Claude Monet pintou 30
vezes depois que se instalou definitivamente
em Giverny no final do século 19.
É uma viagem pela cidade do escritor
Gustave Flaubert e de sua Madame Bovary,
onde os filósofos e escritores Jean-Paul Sartre
e Simone de Beauvoir foram professores
no começo de suas carreiras. Na catedral,
apreciam os vitrais e visitam a sepultura
de Ricardo Coração de Leão, fundador do
ducado, cujo coração foi depositado na
cripta após sua morte. No passeio, visitas
gastronômicas, mas também a notícia recebida
por Marta da perda de uma irmã.
Foto: Divulgação

Radicada na França, Mazé Torquato Chotil, está de volta à sua terra para
o lançamento e divulgação de seu mais novo livro editado pela Patuá, “No
Crepúsculo da vida”. Mazé Torquato Chotil nasceu em Glória de DouradosMS, foi para São Paulo estudar, em meados dos anos 1970, e reside em Paris
desde 1985. Jornalista, pesquisadora, é doutora em informação e comunicação
pela Paris VIII e pós-doutora pela EHESS. É autora de Minha Paris Brasileira,
Lembranças do sítio, Lembranças da vila, Minha aventura na colonização do
Oeste, Trabalhadores exilados, José Ibrahimm Maria d’Apparecida negroluminosa
voz e Na Rota de traficantes. Em francês, publicou Ouvrières chez Bidermann,
L’Exil ouvrier e Maria d’Apparecida – Une Maria pas comme les autres.
Foto: Divulgação

Contatos
Autora:
Mazé Torquato Chotil machotil@yahoo.fr
Compra / techo: Editora Patuá
www.editorapatua.com.br

O DESPERTAR DO ESCRITOR

Carolina Panta
Eu tinha uns quatro anos e do
meu quarto ouvia a velha Sandra lá
da sala, eu ia ser gente importante,
professora. Na base da reza, vai sim,
a minha guriazinha já tá amparada
pela Nossa Senhora aqui.

Bordado em
Folha Seca

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

E com ortografia semialfabetizada se fez festa de lançamento. Cópias em papel pão
distribuídas. Logo surgiram as primeiras adaptações teatro caixa de sapatos. Mas as tábuas
soltas do assoalho julgaram não ser mais tempo para insensatezes. A vida piorava, doriana
sempre no fim. A pilha de roupa lavar-passar pesada demais para as costas da vó. Mas larga isso,
vai estudar, gurizinha, a vó consegue.
Durante as tardes, sentávamos nos degraus de casa e, entre beijo na mão dela de
desconhecido e outro, bordávamos em folhas secas. Tudo começava na escolha da folha e no
passeio para chegar até ela. A gente caminhava imaginando os desenhos possíveis e corzinhas.
Depois, ponto a ponto, fazíamos as cicatrizes-linha em algo tão bonito e tão morto.
A vó ajeitou uma estante bem do lado da tevê quando eu entrei para a escola. Gostava de amaciar
as capas, tão bonitas que eram. Depois de alguns anos, apareceram uns Machados doados que
ela achava um velho bem apessoado. Quanto aos russos, um ou dois assassinatos de velhas
quase não chocaram. Não ali.
A Dona Sandra achava bonita essa coisa de livro, e eu também acabei achando. Até nem
me cansava quando precisava explicar para os vizinhos que quem fazia Letras não se formava
para pintar muro ou faixa de promoção.
Mas foi difícil estar na universidade quando a maioria dos colegas, ou pelo menos os
mais inteligentes e bonitos, estavam interessados em quantas cervejas poderiam pagar com suas
mesadas. Minha ânsia era sempre chegar à fila do ônibus equilibrando o pastel de 2,50. Corria
ao estágio no colégio de gente sobrenome. Bate cartão, 13h30.
Entregava minhas horas de trabalho às orações subordinadas de quem não sabia de Dona
Sandra nenhuma. Nem da vó, nem da rezadeira de toda a gente da Vila Maria na fila às quartas
à noite.
Eu passava, durante as seis horas de expediente, cada volta de relógio ensaiando nossa
conversa de logo mais. No caminho em pé no T11, recobrava as anotações mentais. Repetia
frases dos professores da Federal que, graças a velha Sandra, tiradora de quebranto, consegui
cursar.
Quando descobri o Borges, cheguei a comprar um tinto doce para nós. E nunca esqueço
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dos olhos meio líquidos e aquela mania de mexer os lábios para adivinhar as minhas
palavras antes de ditas. Nas noites de Bandeira, fizemos até sarau. Toda felicidade cabia em
um livro de poemas. Tudo muito bonito, minha guriazinha.
Então, o tempo. Acabei me entregando de vez àquela gente e suas orações sem sentido.
Arrumei um homem encantado pelo som da própria voz. Abandonei nossa casinha e
fui morar no Petrópolis. Deixei minha velha anos carente de mim e de nossas leituras.
Não contei a ela sobre como Saramago fazia sentido na ida ao Zaffari. Todos estão cegos,
vózinha. Inclusive eu.
Eu já não era adolescente, e minhas dores não duravam mais dois ou três cigarros. Em uma
certa idade, a coisa demora mais a acontecer. Cresce até pus a dor de dentro, vó. Lembra,
te perguntei em um domingo por que ele não gostava da minha poesia. Por que não se
interessava em me ler. É cacareco de homem, minha guriazinha. Eles nos enxergam, mas
não nos veem. Te olham e querem teus peitos, tua bunda. E quando tu vai além, não parece
necessária. Te tratam como criança até se tu for velha, minha filha - fica quietinha, boneca,
não é por mal.
Eu tinha uns quatro anos e do meu quarto ouvia a velha Sandra lá da sala, eu ia ser
gente importante, professora. Na base da reza, vai sim, a minha guriazinha já tá amparada
pela Nossa Senhora aqui. E ela apontava para a imagem da santa sobre a porta de entrada.
E eu gostava de espiar aquela função toda. Gente de todo canto, de todo o tipo de
sapato. Gente com camisa, gente sem esperança.Fila na porta do barraco até a vozinha dizer
estar cansada.
A cortina para separar os ambientes me permitia ser invisível e deixava ver o dedo no
azeite e as três gotas caídas no prato. Se abrissem na água, o quebranto ainda estava por ali.
Deitava-se fora o líquido, repetia-se a oração com água limpa. E se tinha o que comer, era
porque o povo levava, a Dona Sandra não aceita dinheiro, mas aceita galinha, uns pintinho
de vez em quando para alegrar a menina.
De madrugada, quando todo o povo necessitado já tinha se ido, e eu seguia meio
impressionada por tanta gente e tanta dor, a vó deixava uma lâmpada de quinze wats
ligada ao pé da santa de altar. Da minha cama, a cortina quase transparente fazia refletir a
luzinha dentro da noite. Desfeito o rosto de gesso, a imagem ondulava por de trás do tecido
superfície de mar.
A santa ajoelhada me pedia silêncio com o dedo sobre os lábios.
Dorme, nenê.
E os cachorros da rua imediatamente paravam de latir.

Foto: Divulgação

Carolina Panta nasceu em Porto Alegre
e é professora de Língua Portuguesa
e Literatura formada em Letras pela
UFRGS. Editora da revista literária
La Loba, é ativista em busca de uma
cultura feminista. Tem na mulher seu
tema principal de escrita, como em seu
primeiro romance, Dois Nós. Olivetti
Lettera 32 é seu segundo mergulho às
profundezas da dor e do prazer de ser
mulher. O romance foi publicado pela
Editora Zouk em 2021.

ENTREVISTA

Carina Luft
“Cada leitor procura a
obra que mais se identifica.
Eu acredito que a Literatura
Policial já conquistou o seu
espaço no Brasil, ela tem uma
fatia bastante representativa
nesse universo em nosso país.”

Foto: Divulgação

Finalista do Prêmio Açorianos de Literatura, a escritora Carina Luft nasceu e vive em Montenegro/
RS, onde se dedica aos estudos de literatura e de escrita criativa, faz curadoria de textos para uma editora
e planeja os próximos livros. Seu gênero literário predileto é a literatura policial, que lhe rendeu, entre
outros textos em dezenas de antologias e indicações para prêmios, dois romances, “Fetiche” (2010) e
“Verme” (2014). Graduada em Secretariado Executivo Bilíngue – inglês/português e pós-graduada
em Administração de Empresas, ela conta que tem mania de só começar a produzir após tudo estiver
organizado dentro de casa. “Todos os cômodos precisam estar limpos e em ordem, e estabeleci regras
diárias do número de atividades, se algo novo surgir terá que esperar, fico irritada quando sou interrompida,
não importa o que eu estou fazendo, vou fazer uma coisa de cada vez” revela. A autora também não
atende ligações telefônicas de números que não estão na sua agenda, o que não deixa de ser uma questão
de bom senso hoje em dia. “Só atendo, e falo, com quem eu conheço. Para fazer um primeiro contato,
faça pelo WhatsApp”, explica. A autora revela ainda que escuta muito rock, blues, jazz e folk music, MPB
e Bossa Nova. Gosta de filmes que focam os dramas humanos, dos thrillers, de suspense, investigação,
histórias de tribunais e histórias baseadas em fatos reais. “Também gosto das aventuras do Batman e do
Homem Aranha com seus vilões e documentários sobre os mais variados temas”. Certamente todo esse
rico caldeirão de influências e narrativas acabam respingando nas páginas dos seus textos, que tão bem
dialoga com o público leitor. E é justamente sobre sua literatura que iremos saber um pouco mais na
entrevista exclusiva cedida pela escritora.

Quando surgiu a escritora Carina Luft?

É difícil responder algo subjetivo de forma concreta. Acredito que a Carina que escreve e conta
histórias, surgiu na infância e foi se estendendo pela adolescência nas aulas de redação, na escola. Depois,
na faculdade de Secretariado Executivo Bilíngue onde o estudo dos idiomas e da escrita era sistemático
e necessário. A Carina enquanto pessoa que se dedica à escrita criativa, surgiu há 18 anos nas oficinas
literárias, em Porto Alegre. E a Carina escritora surgiu quando lançou seu primeiro romance, o “Fetiche”,
em 2010.

E por que a escolha pela literatura policial ou literatura Noir?

Não foi uma escolha consciente e acredito que nunca é. Em estudos recentes, descobri que o
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argumento determina o tipo de texto que o escritor vai construir. E isso faz total sentido quando penso
no incômodo que a criminalidade e as injustiças provocam em mim e na sociedade. A ideia, o incômodo
social e moral, vem antes do ato consciente. Esse gosto pela Literatura Noir, ou ficção de crimes, sempre
existiu em mim, muito pela curiosidade que o mistério desperta e também pela forma inteligente e criativa
que os vilões usam para disseminarem suas transgressões. A Literatura Policial fala da delinquência, das
barbáries, da irracionalidade da mente humana. De onde vem isso? O que há na psique dessas pessoas?
Quais os tipos de dor que levam um ser humano a cometer selvagerias? O universo dessas histórias é
extremamente rico e relevante.

Tu achas que ainda existe preconceito com esse gênero ou ele já conquistou seu devido
espaço?

Os relatos policiais compõem o mais consagrado dos subgêneros, sendo representativo em
praticamente todas as culturas literárias modernas. Veja bem, essa frase não é minha, ela é conceitual.
Então, nem sei dizer se existe preconceito com relação ao gênero. A ideia de “preconceito” parece-me que
foi inventada para justificarem a não preferência pelo estilo. O fato é que a Literatura Policial é uma das
mais consumidas no mundo e, no Brasil, não existe uma geração coesa voltada a um gênero específico.
Aqui, há um pouco de tudo, a cultura é mais heterogênea, o que dificulta o fortalecimento dos gêneros
ou determinados estilos. Eu enxergo a ficção de crimes como um nicho dentro da escrita criativa. Há
um público fiel e ávido por tais histórias. Assim como existe público para crônicas, poesias, romances
históricos e afins. Cada leitor procura a obra que mais se identifica. Eu acredito que a Literatura Policial
já conquistou o seu espaço no Brasil, não tanto quanto na Europa e nos Estados Unidos, mas ela tem uma
fatia bastante representativa nesse universo em nosso país.

Teu romance de estreia, “Fetiche” foi finalista ao prêmio Açorianos de Literatura.
Esperavas por isso e quanto isso ajudou na tua carreira?

Nunca imaginei que os meus livros, ainda mais o primeiro, fosse finalista de um prêmio importante
como o Açorianos de Literatura. Ainda mais se falarmos de um romance de gênero, numa cultura
conservadora e bairrista como é a do gaúcho, ainda mais onze anos atrás, e escrito por uma mulher.
Era impensável que um livro como “Fetiche” fosse tão longe. Sem dúvida essa referência ajudou muito
na minha trajetória. Acredito que os prêmios literários funcionam como uma vitrine e, de certa forma,
garantem ao leitor que o livro tem uma narrativa coerente, válida, aceitável; por consequência, o livro é
mais procurado pelos leitores.

Teus livros foram traduzidos na Alemanha, Suíça, Áustria e Croácia. Esteve em algum
desses lugares participando de algum evento literário? E como foi a aceitação dos livros
nesses países?

“Fetiche” foi traduzido para o alemão, pela Editora Abera, e teve distribuição na Alemanha, Áustria
e Suíça, mas somente na parte alemã da Suíça. Eu estive lá no lançamento, que foi na Feira do Livro de
Frankfurt, esse foi o único evento formal. Atualmente, não tenho informações sobre isso. No lançamento,
houve uma procura natural já que os leitores europeus gostam muito do gênero, mas depois, não
acompanhei o desenvolvimento dele.

E como está sendo a curadoria da coletânea “O Crime (quase) sempre não compensa”
prevista para sair ainda esse ano?

A curadoria foi um desafio e uma satisfação. É a primeira vez que faço um trabalho como curadora
cultural e gostei muito, espero fazer outros. Inicialmente, o convite veio pelo escritor e tradutor Robertson
Frizero. Numa conversa informal, ele me perguntou se eu estava disposta a fazer e tal. Depois, o convite
formal chegou pelo Sandro Bier, da Editora Entrecapas.

Com base nos textos que tens lido na curadoria e nos concursos, acreditas que o Brasil
tem muitos escritores bons que ainda estão desconhecidos do público?

Acredito. Assim como existe o contrário. E isso não acontece só na escrita criativa, mas em todas as
esferas artísticas. Há talentos escondidos e não-talentos revelados. Resta-nos procurar e selecionar nossas

ENTREVISTA
preferências sem pensar muito no conceito de sucesso como forma de visibilidade. Nem tudo que está à
mostra é bom. Sucesso, para mim, não significa estar constantemente na mídia. Na maioria das vezes, os
verdadeiros talentos estão ocultos.

A revista Paranhana Literário é bastante lida por autores iniciantes e aspirantes a
autores. Quais conselhos daria a eles?

Escrever é um ato de coragem, se é isso que você deseja, esteja preparado para todas as dores que
esse ofício exige. As críticas andam em paralelo com os elogios. O trabalho anda em paralelo com o
prazer. A leitura e o estudo são essenciais. Todo escritor precisar ser, antes de tudo, um devorador de
livros. No pain no gain!

Diga cinco livros indispensáveis?

Prefiro não citar títulos que eu considero indispensáveis, porque o universo da leitura é amplo, talvez
o meu indispensável não seja o do leitor. Eu até poderia citar livros de escrita criativa como “Escreva!”, de
Pedro Gonzaga e Jane Tutikian ou “Livros, um guia para autores”, de Paulo Tedesco, mas prefiro sugerir
cinco dicas indispensáveis:
Identifique o gênero que lhe agrada.
Leia autores clássicos e contemporâneos desse gênero.
Faça uma análise comparativa entre os estilos de linguagem de acordo com cada época. A língua
é orgânica e a cada movimento cultural novas formas de expressão surgem. Isso é importante para
encontrar a própria voz.
Leia livros técnicos/didáticos sobre escrita criativa e na sequência leia os autores consagrados que,
sem dúvida, trazem tais técnicas. É quando o leitor consegue enxergar a prática.
Leia e escreva todos os dias, nem que seja 15min.

E quais são teus autores preferidos e quais foram tuas referências?

Atualmente, gosto muito de Jo Nesbo, Leonardo Padura e a imortal Agatha Christie, mas posso citar
outros bons autores como Andrea Camilleri, Georges Simenon, Raymond Carver, Arthur Conan Doyle,
Patricia Highsmith, Stephen King, Umberto Eco, Edgard Allan Poe. Entre os brasileiros, Rubem Fonseca
e Luiz Alfredo Garcia-Roza. Sem dúvida, poderia citar outros, atuais e muito bons, inclusive mulheres,
mas escolhi aqueles que utilizei como objeto de estudo. Lygia Fagundes Telles tem um excelente conto
noir chamado “Venha ver o pôr-do-sol”, onde a perversidade humana aparece de forma sutil e está
muito bem construída. Ainda poderia citar “Tragédia Brasileira”, de Manuel Bandeira até para mostrar
como histórias de mistério e perversidade estão na voz de grandes autores desconstruindo essa ideia de
preconceito contra o gênero.

“Escrever é um ato de
coragem, se é isso que você deseja,
esteja preparado para todas as
dores que esse ofício exige.”

Os livros da autora foram
lançados pela Dublinense e
podem ser encontrados no site
da editora ou na Amazon

Foto: Divulgação

O AUTOR RESPONDE

O autor LUCIO CARVALHO
responde cinco perguntas
sobre o seu livro
“FICA NA TUA”

FOTO: DIVULGAÇÃO

1.

O que esse livro tem que justifica a leitura?
Pergunta complexa para começar, hein? Bem, eu não sei se é o autor que tem de oferecer uma justificativa
prévia ou se é o leitor quem, ao final da leitura, poderá dizer das suas razões em ter persistido em
determinado livro. Eu costumo dizer que meus próprios livros enfrentam uma concorrência árdua
com outros livros muito importantes que ainda não consegui ler por “n” razões e que, por essa razão, é
preciso ter paciência e humildade. A soberba dos autores, infelizmente, apenas costuma jogar os títulos
ainda mais para o fim da fila dos leitores. Mesmo assim, é claro que os autores esperam e trabalham
para fazerem-se interessantes e esse também é o meu caso. Penso que cada leitor pode ser tocado na
sua curiosidade temática e preferências estéticas e, nesse sentido, concentro minha energia em fazer o
melhor possível dentro do que me proponho. Acredito que a leitura é como um estalo, ou seja, acontece
pelo despertar de um interesse que coloca em comunicação autor e leitor. Quando isso ocorre, a mágica
está feita. Penso que um romance como o “Fica na tua” pode despertar o interesse do leitor por vários
aspectos, seja por um reconhecimento geracional ou pelo compartilhamento de experiências culturais
que o romance refere e retrata. Todavia não me atrevo a me auto aconselhar, seria cabotinismo meu.
A leitura, pelo menos no modo como eu a entendo, é descoberta e momento em que se pode exercer a
empatia por personagens e situações que se conhece ou interessa saber. É uma riqueza sem dúvida, mas
que está ao encargo do leitor escolher e encantar-se.

2.

Por ser ambientado nos anos 80, encontraremos algo autobiográfico ou é pura ficção?
É autobiográfico em espírito, vamos dizer assim. E um pouco também materialmente, mas dentro de
um processo de reconstrução. Costumo dizer que liquidifiquei algumas características e personalidades
e depois espalhei entre os personagens. Dessa forma, há situações e características invertidas,
além de construções inteiramente ficcionais. De certa maneira, num romance os personagens vão
paulatinamente adquirindo vida própria. Como um titereiro oculto, o romancista que interferir menos
moralmente e abrir mão de imputar valores próprios acaba conferindo maior peso e personalidade aos
personagens, ainda que não sejam agradáveis ou lineares. Foi o que procurei fazer, mas, se funcionou
mais ou menos, acredito que só após a leitura mesmo.

O AUTOR RESPONDE

3.

Sabemos que “FICA NA TUA” se trata de um romance de formação que se
passa no interior gaúcho, mas podemos esperar temas e conflitos universais?
Eu espero que sim. Apesar de que os romances de formação hoje sejam pouco
praticados em detrimento de uma literatura mais identitária e de afirmação política,
o processo de amadurecimento e a chegada à vida adulta, que são o centro do enredo,
são realmente universais. Estão aí desde os romances de Goethe, Jane Austen, Charles
Dickens, Joyce, Salinger e, bem recentemente, no sucesso editorial de Elena Ferrante.
Quer dizer, são enredos que dizem respeito às pessoas de um modo geral. Apesar
de que, em “Fica na tua”, os elementos culturais e políticos locais estejam muito
evidentes, é um romance bastante livre de sotaques. É uma história de transições
culturais, afetivas e sobretudo geracionais.

4.

Desde quando esse livro pedia para ser escrito e em quanto tempo o
escreveu?
Foi um processo realmente longo de concepção e amadurecimento. Como é um
romance que aborda praticamente três décadas, dos anos setenta ao ano 2.000,
precisei também pesquisar um tanto para selecionar elementos de apoio a uma
transição tão longa assim. Acredito que foram cerca de quatro anos entre a primeira
ideia até a conclusão. Depois disso, o livro passou por muitas revisões e foi publicado
numa edição restrita, realizada com meus próprios meios. Mais uma revisão ou duas
e, depois de receber um tratamento visual complementar pelo ilustrador Vinicius da
Silva, foi para a edição final. Apesar de todo esse tempo, o cerne do livro, vamos dizer
assim, foi escrito em cerca de dez dias de esforço concentrado no verão de 2017.

5.

O que esperava alcançar com a publicação do “FICA NA TUA”?
Para finalizar, outra pergunta complexa.... Bem, inicialmente, uma busca por
uma versão definitiva. Enquanto trabalhei na versão preliminar, ainda intitulada
“Trapézio”, mudei muito o texto e muitas vezes. Mas é claro que um romance é
sempre uma busca por dar sentido e desfecho a um, ou mais de uma, situações
imbricadas. No caso do “Fica na tua”, penso que a busca é por realizar uma transição
subjetiva sob um pano de fundo político e histórico. Nesse sentido, por estar
ambientado na região da fronteira e também na capital do RS, o romance dialoga
com a tradição do romance rio-grandense, atualizando a presença de elementos
que têm integrado a história literária do RS. Mas é claro que não foi escrito para
isso, com essa única finalidade. Apenas esse contexto faz parte desse imaginário
que, na modernização abrupta a partir dos anos 80 e de redemocratização do país,
encontrou diversos momentos de crise. Crise no sentido de mudança, de radicalidade
e também de juventude. O “Fica na tua”, pelo menos assim eu entendo, está embebido
da vitalidade que emergiu nessa transição histórica. Documentar minha forma de
relembrar e projetar esse momento tão rico, esse divisor de águas em direção ao novo
milênio, essa é a minha ambição com o livro. Se fui mais ou menos feliz, deixo para os
leitores decidirem.
Lucio Carvalho nasceu em Bagé (RS), em 1971. Foi coeditor do
“Portal Inclusive”, premiado em 2010, com o Prêmio Nacional de
Educação em Direitos Humanos, pela OEI/SPR. Autor de diversos
livros, é pós-graduado em Literatura Brasileira pela UFRGS e tem
publicado em veículos de todo o país. Desde 2020, é editor da
revista literária Sepé. O livro “Fica na tua” é um lançamento da
Saraquá Edições.
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OPINIÃO

Reflexões sobre
o livro
Jorge Antônio Mendes *

Novo Hamburgo/RS

Questionamentos sobre o destino do livro, em
formato-papel, surgem aqui e ali. Qual a nossa
responsabilidade e o que podemos fazer sobre este
angustiante fim que se projeta no horizonte?
Por estarmos, cada vez mais, envolvidos em tudo
que nos atraem ou, deliberadamente, que procuramos
fazer parte, surgem reflexões sobre este processo.
Algumas responsabilidades até nos são impostas para
tomadas de decisões, quer queiramos ou não. Estes
posicionamentos estão lá, em algum lugar, somente
esperando nossas atitudes ou mesmo que demos valor
a estas. Com relação ao livro e tudo que o envolve
acontece exatamente isto.
Sabemos que o livro, em formato de papel, vai
acabar não se sabe quando, mas, inexoravelmente, vai
se extinguir. Nesta suposta crença, baseada apenas em
pressentimentos, surge a primeira questão. Podemos
fazer alguma coisa para que o livro, neste formato, não
acabe definitivamente? Não, infelizmente este é um
processo que envolve fatores diversos, predominando
o econômico.
Resta, nesta busca infrutífera, acharmos as razões
porque isto aconteceu, está acontecendo ou vai
acontecer. Num paliativo compensatório, buscamos
questões para eximir-nos desta culpa do fim do livro.
Estas, permeiam o fato e, se não a resolvem, servem
como compensações para nossas crenças. Surge então
a relação entre a cultura e o livro, nas referências
destacadas de um artigo de Sérgio Paulo Rounaet:
“Milenarismo à parte, pergunto-me se é justificada
a ênfase colocada nesta angústia relativa ao fim do livro.
Seria, realmente, a crise do livro que preocupa nossos
intelectuais ou algo que se encontra por detrás desta
crise, a crise da cultura da qual a crise do livro seria,
senão um epifenômeno, pelo menos um sintoma? O
problema é que, hoje, só se lê James Joyce sob a forma
de um livro digital ou que não se lê, de modo algum,
James Joyce, seja qual for o suporte de leitura? Se a
segunda parte da preposição for verdadeira, então,
não é o livro que está em crise, e sim a cultura. Por
isso, é esta que convém interrogar primeiro, fazendo
diagnósticos e previsões sobre seu futuro, sombrios ou
otimistas, antes de questionarmos o livro, cujo destino

será sempre solidário com o destino da
cultura para cuja formação ele contribui e
da qual constitui o veículo mais prestigioso”.
Neste posicionamento surge uma
prerrogativa que nos conforta e reanima
para seguirmos sempre ao lado do livro,
acreditando em tudo que ele traduz como
meio de transmissão da cultura. Quanto ao
fim do livro em papel, mesmo não querendo
admitir, é uma batalha perdida. Mas até a
chegada desta hora buscamos alternativas
de sobrevivência, mesmo sabendo que já se
tornam escassas, referendando que sempre
estivemos do lado certo. Quer alento maior
quando o referido autor diz que o livro é o
veículo mais prestigioso da cultura?
Se a vida nos traz a realidade que certo
tipo de livro está em extinção, nada mais
podemos fazer quanto a isto. Infelizmente, o
progresso massacra os que foram importantes
no desenrolar da sua vivência, deixando
estampado que o sentimento de gratidão
nestes momentos é difícil de revelar-se.
É preciso reafirmar que o livro sobreviverá
em outros formatos, seja eletrônico ou
qualquer outra tecnologia vindoura,
entretanto, num pressentimento amargo,
sentiremos saudades daquele livro em papel
que ainda está nos acompanhando, mas, que
sua partida vislumbra-se no horizonte.

* Escritor. Autor
de três livros
publicados.
Foi premiado
em concursos
de Contos e
Crônicas no
Estado e no País.
Foto: Divulgação

TOCANDO O CORAÇÃO
ENXERGANDO A ALMA
POR Patrícia Ziani Benites *

Em busca de
um milagre

* Psicóloga e escritora.
Autora do livro
Tocando o coração
enxegando a alma e
do canal de mesmo
nome. É moradora de
Porto Alegre/RS.
Tenho me perguntando sobre como estamos
direcionando a nossa Existência. O que não é novidade
para ninguém que tem me acompanhado. É uma questão
que busco compreender, pois assistimos, vivemos, tantas
situações complicadas que se torna difícil entender as
decisões que muitos de nós têm tido.
Cada vez mais é premente estarmos conectados com a
nossa Essência. Até aí, tudo bem. Mas confesso que ainda
tenho me surpreendido com muitas ações. Percebemos
Pessoas mais Humanas, Solidárias e preocupadas umas com
as outras. Mas estamos assistindo seres, completamente
inumanos. Seres gananciosos, enriquecendo com a miséria
dos outros, falando e cometendo atrocidades como se isto
fosse natural, evidenciando o lado mais sombrio e perverso.
Será que estão conectados com a sua Essência?
Sabemos, que em momentos de crise e dificuldades,
tendemos a reagir da forma como aprendemos a
nos defender, sendo uma forma instintiva. Com
autoconhecimento, vamos “ajustando os parafusos”,
tentando equilibrar sentimentos e atitudes. Mas e quando
acreditamos, verdadeiramente, que estamos certos? Sem
a mínima crítica sobre as nossas ações? Principalmente,
quando elas prejudicam outros Seres?
O que me parece claro é que expressamos o que está
na nossa Alma, o que é uma verdade interna. E, até que
ponto, nos damos conta disto? Bem, se acreditamos que
estamos certos, mesmo cometendo atrocidades, torna-se
difícil qualquer ponderação. Mas se há alguma pontinha
de questionamento, há esperança.
Sem dúvida, vivemos um momento complicado.
Mesmo que para alguns esteja tudo bem, para a grande
maioria não. Pelos mais diversos motivos, fomos jogados
para um lugar incerto, contudo, com Possibilidades. Mas
para enxergarmos Possibilidades, precisamos estar abertos,
atentos aos sinais, aos nossos sentimentos e às nossas ações.

O milagre está em nós!
Não é algo que está fora… está dentro.
Quando esperamos um milagre, sem
nos sentirmos pertencentes a ele e ativos
na construção dele, impedimos que ele
aconteça.
Se responsabilizar pela Existência,
sentindo ativamente o processo, pode
trazer uma outra perspectiva sobre a
nossa caminhada.
Então, como eu digo no livro: Pare,
Respire, Sinta…
E... mova-se…
Se desloque na direção do milagre…
Mas o que é mesmo milagre? De uma
forma simples e direta, a palavra milagre
deriva-se do latim miraculum, do verbo
mirare, que significa “maravilhar-se”. Para
cumprir o propósito do presente artigo,
expresso milagre como algo extraordinário.
O sentido de olhar o milagre como
algo potente dentro de nós, me desloca
para olhar cada Pessoa como Sagrada,
com potencial para a transformação.
Mudança que muitas vezes é necessária
para darmos sentido à nossa Existência.
Mas isto só tem significado para quem
vê na Existência, uma Aprendizagem.
Convido a cada um/ uma a refletir
sobre a sua Existência e abrir caminho
para descobertas… Às vezes precisamos de
ajuda para cavoucar espaços. Às vezes, na
Reflexão, vamos encontrando o caminho.
Inevitável, sem dúvida, é nos Sentirmos.
Quando Reconhecemos qualquer fração
de sofrimento e a necessidade de alguma
mudança na nossa Existência podemos
desbravar a nossa caverna, o nosso íntimo e
operar para que o milagre aconteça.
Sempre escolhemos, mesmo quando
achamos que não, estamos optando. Então
Pare, Respire, Sinta e… se necessitares,
encontre o seu milagre. Tenha a certeza de
que quando permites, o Universo conspira,
como dizem por aí.

LITERATURA INDÍGENA

Livro bilíngue reúne
Desenhos e Histórias
da Cultura Guarani

“Nosso modo de aprendizagem é a árvore,
por isso nós aprendemos debaixo da árvore.
Nosso mestre é a árvore Ipê. Da árvore, nós
adquirimos os conhecimentos. A árvore é o
princípio de nosso conhecimento.” José Verá
(NhemombaraeteRekoRã’i: fortalecendo a
sabedoria)
Foto: Divulgação

No litoral norte do Rio Grande do Sul, no município
de Riozinho, está localizada a Aldeia Yvyty Porã, na
Terra Indígena Guarani Barra do Ouro, conhecida entre
os não indígenas como “Aldeia do Campo Molhado”.
Com um passado de resistência guarani, essa área foi
retomada pelos Mbya Guarani e demarcada há cerca
de 30 anos, sendo uma das maiores terras indígenas
exclusivamente guarani do estado do RS. Lá, vive
José Verá: autor do livro “NhemombaraeteRekoRã’i:
fortalecendo a sabedoria” (Riacho, 128 págs. R$
60,00), que reúne seus desenhos e, para cada uma
deles, histórias e ensinamentos da cultura guarani. A
publicação bilíngue português/guarani está disponível
para a venda na livraria Via Sapiens (Porto Alegre), no
site do selo Riacho e também direto com o autor.
José Verá, de 71 anos, desenhista autodidata, nasceu
para a “contação de histórias”. A Aldeia Serra Bonita
(Yvyty Porã), situada entre os municípios de Caraá,
Maquiné e Riozinho, serviu de inspiração e guia. “Eu
escrevi aqui, dentro dessa casa, dentro da minha aldeia,
no meio da minha família”, relembra o artista. “Não saí
para outro lugar. Eu recebi uma mensagem diretamente
para mim”, explica. Produzidos a lápis e caneta, os
desenhos espelham a espiritualidade do povo Mbya
Guarani e sua relação com a biodiversidade.
Mensagens sobre ecologia e vida em comunidade
permeiam a obra. Com títulos como O Lua (Jaxy), O Sol
(Kuaray), Nossa mãe verdadeira (Nhandexyanhetêngua),
Erva-mate (KaꞋa), Escola (NhemboꞋea), os temas do livro
rendem lições para indígenas e especialmente para não
indígenas. As histórias evidenciam a íntima relação que
têm os povos indígenas com o território. E, por isso, trazem
à luz a relevância que teve a luta travada pelos indígenas
pela autodemarcação dessa área há três décadas.

As
histórias
que
compõem
“NhemombaraeteRekoRã’i:
fortalecendo
a sabedoria” foram ditadas por José
Verá a professores guarani, que fizeram,
posteriormente, a revisão e tradução para a
língua portuguesa. O livro foi composto de
forma colaborativa, com visitas à comunidade
com protótipos impressos e digitais para
decidir o visual final da publicação. O projeto
foi executado através do Edital Criação e
Formação Diversidade das Culturas, realizado
com recursos da Lei Aldir Blanc nº 14.017/20
e é uma das ações da AEPIM (Associação de
Estudos e Projetos com Povos Indígenas e
Minoritários), organização não governamental
que atua, desde 2009, em parceria com
povos indígenas, quilombolas, comunidades
pescadoras e de agricultura familiar. A
publicação tem edição e projeto gráfico do
selo editorial Riacho, (@riacho.me / www.
riacho.me ) ativo desde 2016, com foco no
fazer poético e na diversidade socioambiental.

Autor:
José Verá
Edição: Riacho
Número de páginas: 128
Preço de capa: R$ 60,00
Onde comprar:
Riacho, Via Sapiens
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QUIMERAS

Eu queria ser Quentin Tarantino
me embebedar com a Uma Turman
num Festival de Cinema Latino.

DORALINO SOUZA
Igrejinha / RS

Ou Pedro Almodóvar, só pra dirigir
a Penélope e o Bandeiras
nalgum cemitério em Madrid.
Woddy Allen acho que não,
apesar de Annie Hall
sua miopia me faz mal.
Hemingway, com certeza
sem apertar o gatilho infeliz,
e rodeado de vasos e ervas, envelhecer em Paris.
Allan Poe me cairia bem, e Bukowski,
Garcia Márquez e Joyce, e todos os Russos,
e Augusto dos Anjos, pra citar um dos nossos.
Quando o dia está miúdo, e essas dores de vida retirante se fazem presença entendo com maior
clareza o quanto teu jeito me faz bem. Aprendo teus silêncios, e respeito e venero, porque aprendo os
meus também. Guardo as rusgas e iras e me desarmo e assim desarmado me parto em ti. E quando
o entardecer vier tocar nossas faces, e nossos mundos se resumirem numa taba fechada, eu quero
segurar tua mão, mais nada.
Eu queria mesmo era ser poeta
e dizer dum modo bonito
que minha vida está completa.
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* Escritor, jornalista e ativista cultural.
Idealizador e editor da Revista Paranhana
Literário e Repórter Cultural da Rádio Arteviva.
É autor de três livros solos e participação em
diversas coletâneas.

POESIA

Aleatório
Fernanda Schmitt *
Santa Cruz do Sul / RS
Eu sei que você não gosta de dormir no lado da parede,
mas sei que faria isso por mim.
Sei que você ama muito o seu diploma,
mas que largaria tudo se fosse pra ficar ao meu lado.
La piccolezza salva la giornata
Le grandi opere salvano l’amore
Sua mãe vai gostar de mim. Seu cão vai gostar de mim.
E você não conseguirá entender.
Você vai acordar numa manhã de Segunda e agradecer por eu estar ali,
cuidando de você.
Smallness save the day
Great deeds save love
Seu carro terá meu batom no porta luvas.
Você ficará feliz quando sentir meu cheiro.
Vai aprender a fazer meu doce preferido, ver filmes de super heróis
e decorar a espessura do meu cabelo.
La pequeñez salva el día
Grandes obras salvan el amor
Não importa a língua do mundo,
A minha é bem mais divertida.
E escreverei textos simples, pra todo mundo saber
Que você tem lugar na minha vida.
Pequenices salvam o dia.
Grandes gestos salvam o amor.
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* Escritora amadora e apaixonada por

cartas e poesia

POESIA

Poemortes naturais

Morre-se no miolo da flor
desatentos, os insetos
velam o perfume da alma.

ANDERSON ALVES *
Osório /RS

II
No jardim do fúnebre céu
suja de terra, a noite
flerta com as belas pétalas.
III
São abelhas na borda do lábio
arde a língua, a fala
partiu sem levar a sua palavra.
IV
Enverga-se a florida biblioteca
calados, traças e olhos
mofam sem o ferrão do pólen.
V
No fundo falso ouvem-se risos
a tarde finda, estrela já
não há senão flores sem rosto.
VI
O dizível, poemortes naturais,
no cantar deste cortejo
faz muito saiu, não há rastros.

Mestre em Educação. Poeta, escritor, professor e pesquisador.
É sóciofundador da Academia dos Escritores do Litoral Norte
(AELN/RS). Tem diversas publicações, sendo o mais recente o
infantil Onde mora o bicho papão.

POESIA

Silêncio
Escutar...
O barulho da vida
De uma história sofrida
De um movimento que nunca para
De carros que vão e que vem
De modernas ferramentas que tem

Ana Beatris Lazzari *
Rolante/RS

Escutar...
O barulho da tecnologia
Que a modernidade trazia
O toque do celular
O som do teclado
E todo equipamento usado
Vídeos reproduzindo
Áudios ouvindo
E a vida passa rápido
Do casual
Ao normal
Escutar...
As pessoas que gritam
As famílias dilaceradas
E vidas descontadas
Todos querem paz
E o retorno do bem que se faz
Socorro...
O que eu quero escutar
Um click no pausar
E alguns toques no deletar
Mas do silêncio tenho medo
Pois revela meu segredo
Não sei mais ouvir o nada
E ver a vida parada
Com um esforço posso entender
O que o silêncio quer me dizer
E tudo o que eu já ouvia
Que a vida não é uma magia
Me provoca a pensar
Seja mestre em escutar
O silêncio tem muito a ensinar
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* Vinicultora.
Sempre escreveu e
durante a pandemia
se descobriu no
gênero poesia.
Escreve somente
sobre o que está
sentindo e o que lhe
faça sentido.

POESIA

Eternidade

Viagens,
luas,
planetas
e sóis...

Rosangela Mariano *
São Leopoldo/RS

Somos,
fomos,
seremos
viajantes
eternos...
... em lutas,
labores,
dores,
odores,
sabores,
esplendores...
... em buscas
perenes,
solenes
de luz...
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* Escreve poesias, contos
e artigos. É formada em
Letras pela UNISINOS
(RS). Tem diversas
premiações literárias
e participações em
antologias.

POESIA

UM DIA...
Grite
E deixe ecoar esse berro
Não se sufoque mais com esmero
Liberte

Alline Rodrigues *

Rio de Janeiro/RJ

E deixe
Tudo fluir
Não se queixe
Mesmo que tenha que partir
Faça
Tente
Refaça
Escute a alma
Realmente acalma
Pare de sofrer
Venha viver!
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* Formada em Letras e especializada em
Literatura Brasileira ama ler e escrever. Tem
vários poemas selecionados para antologias de
diferentes editoras. Acredita que a poesia é o
despertar da alma.

POESIA

Esfinge
Quem é você?
Grita minha curiosidade,
Meu desejo de saber.

Juliana Alexandre *
Teresina/PI

O que está pensando?
Quando me olha de rabo de olho,
Desejo saber.
O que você vê?
Quando olha para mim.
Por essa resposta estou a arder.
Será que não vê?
Ás vezes, pergunto-me se não consegue perceber
meu olhar
Tentando te decorar
Teus movimentos captar
Querendo te devorar.
Será que vê?
Será que és tão indiferente a mim, minha esfinge?
Para não ver meu anseio por te decifrar.
Por lhe falar
Por te olhar.
Numa tentativa fugaz de te gravar em minha
mente.
Tatuando teu rosto em minha memória.
Permita-me te desvendar.
Descobrir quem é que se esconde por trás desse
enigmático olhar.
Deixe que me aproxime.
Que te toque a escura juba leonina.
Quero te tocar.
Permita-me que te permita.
Decifre-me enquanto te decifro.
E se, no fim, não for merecedora de ti,
Pode devorar.
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Formada em Medicina
Veterinária. Leitora voraz
que se arrisca na nobre
arte de escrever. Sempre
aprendendo, sigue buscando
melhorar quem é.

POESIA

LIBERDADE
Osana Santos *
Brasília/DF
Não sou o rio, sou o mar.
Não corro ao seu encontro,
Mas, me encontrando, jamais terás fim.
Não sou a mata, sou a floresta.
Não faço parte de você,
Mas, você, é um pedaço de mim.
Não sou o caminho, sou a estrada.
Não te dou um destino a seguir,
Mas, várias possibilidades de saídas.
Não sou a chuva, sou a tempestade.
Não estrago as coisas para que sejam arrumadas,
Destruo todas, para que sejam reconstruídas.
Não sou a chama, sou a fogueira.
Não aqueço o amor de uma paixão,
Mas, acendo a paixão dos grandes amores.
Não sou o perfume, sou a essência.
Não deixo saudades nem recordações,
Mas, a fixação dos odores.
Não sou a cascata, sou a queda d’água.
Não posso enfeitar um jardim,
Mas, num abismo, sou o paraíso.
Não sou a doutrina, sou a fé.
Não julgo, para não ser julgado.
E, do pecado, eu sou o juízo.

* Licenciada em
Filosofia. Publicou.
Membro da Academia
Taguatinguense de
Letras. Publicou os
livros Um pouco de
mim, Sonhos revelados e
Atravessando o deserto.
Além de antologias.

POESIA

CONTRA LAS VIDRIERAS

Lorena Lucia Nittoli *
Provincia de Santa Fe/Argentina
Parece extraño, si
que alguien hable de los ángeles
en medio de un debate político
arrodillarse y rezar
sobre el borde de la cama
mientras se oyen las sirenas policiales
Es difícil mantener conversaciones inocuas con personas
que hablan de dinero,casas, autos y cotizaciones
Es extraño pensar intensamente
en una mariposa
y que aparezca ante tus ojos
No poder develar ese secreto a nadie porque siempre están
ocupados en sus proyectos personales
Espeluznante es pensar en una pluma
y que caigan incontables plumas
desde jaulas de cemento
Más extraño es pensarse pluma volando
volando lejos
y al final
convertirse en paloma
La paloma que planea alto en el cielo
ignorada
por aquellas miradas que se suicidan
una y otra vez
estrellándose
contra las vidrieras.

* Escribe poesía, narrativa
y guiones de teatro.
Recientemente publicó un
libro de poesías “Voces en
el Cenotafio. El lenguaje
de las piedras”, Año 2021.
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LÍRICA DAS RUAS
Por JÉSSICA RODRIGUES *

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

Se pararmos para refletir o conceito “literatura marginal” vamos dar de
cara com o sentido figurado das palavras que não diz nada e entrega tudo.
Escutando a letra dos Racionais especificamente na música “Mágico de
Oz” ele fala:
- “Se diz que moleque de rua rouba
O governo, a polícia, no Brasil quem não rouba?
Ele só não tem diploma pra roubar
Ele não esconde atrás de uma farda suja
É tudo uma questão de reflexão, irmão
É uma questão de pensar”
E pensando no conceito, depois de andar por alguns lugares do Brasil,
eu Jéssica, penso que literatura marginal é sobre isso: a linguagem lírica
das ruas. A linguagem não diplomática, a linguagem real, a linguagem
verdadeira simples e prática do dia-a-dia, a linguagem sábia e erudita não
escrita nas faculdades, a linguagem de quem se identifica na margem,
porque viver dentro de uma comunidade, onde a miséria dá bom dia,
onde o crime da esperança, onde filho chora e todo mundo vê, é quase
ganhar na loteria você acreditar em dias melhores.
Nascida e criada na cidade de Igrejinha, eu vivi na pele os preconceitos
por ter a pele preta e por ser pobre. Aqui, não vivemos uma constante
guerra de mortes por sermos pretos e pobres, mas vivemos sim a
marginalização de uma cultura que poucas vezes foi lembrada como
patrimônio e importância na formação de bens artísticos e culturais.
Defender a literatura marginal, significa assumir a autoconfiança
de pertencer a uma tribo que ainda é pouco reconhecida no Brasil e
principalmente nas cidades do interior do RS, onde quem é preto sabe
que viveu duros preconceitos, afinal de contas vivemos numa cidade
colonizada pela cultura alemã e Italiana.
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LÍRICA DAS RUAS
LITERATURA MARGINAL NO BRASIL
Heloísa Buarque de Hollanda, crítica literária, moradora e atuante da cidade de São Paulo, faz
frente a diversos projetos integrando culturas marginalizadas,culturas digitais, poesias e relação
de gêneros e éticas. Nos anos 70 foi a primeira a reunir poetas marginalizados para uma antologia
poética com o nome de “26 poetas hoje”, o livro rendeu muita polêmica para a academia da época.
Hoje em dia, Heloísa defende a prática da palavra, tendo um olhar ampliado da palavra expandida e
suas possibilidades de expressão. Não só literária, mas performática.
Destacam-se os textos produzidos por mulheres escritoras, a exemplo de Elizandra Souza, Dinha,
Mel Duarte, Raquel Almeida, Luiza Romão e Jéssica Balbino escritoras atuais da Literatura Marginal e
por escritores homens temos Ferréz (Capão Pecado), Paulo Lins (Cidade de Deus), o poeta Sérgio Vaz
(diversos livros publicados).
Falar em performance dentro da literatura marginal é abrir precedente
para a prática mais apaixonante dos poetas das ruas, o Slam poesia, essa é a
deixa perfeita para falar desse movimento.
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O QUE É SLAM POESIA?
Semelhante ao que acontece nos saraus, slam reúne poetas na rua para
a prática da poesia falada, porém com algumas regras simples:
Poesias autorais (decoradas ou lidas na hora) de até três minutos;
Proibição da utilização de figurino, cenário ou instrumento musical;
São escolhidos, aleatoriamente, cinco jurados na plateia, que serão os
responsáveis por dar notas de zero a dez. Leva a competição aquele que
tiver a maior nota.
No Brasil, o Slam chegou em 2008, por intermédio da artista Roberta
Estrela D’Alva.

QUEM PODE PARTICIPAR?
Qualquer poeta presente poderá participar visto que o maior objetivo é
a democratização da poesia.
Atualmente, já existe uma competição internacional de Slam Poesia.
Esse ano, a final do RS aconteceu no Festival Conexões Literárias. A
poeta Tiatã (@_tiata) vencedora do Slam RS 2021 representará o RS no
Slam BR.
Vencer o Slam BR garante vaga na Copa América de SLAM de 2021
que acontece em novembro na Flup - Festa Literária das Periferias, no Rio
de Janeiro; os campeões desta etapa irão participar do 1º Festival Mundial
de Poetry Slam (World Poetry Slam Festival - WPSF) organizado por
representantes dos cinco continentes, que será realizado na Bélgica em
setembro de 2022.
O slam é um movimento que vem ganhando destaque no cenário
mundial não só pelas inúmeras denúncias sociais que vem trazendo à
tona para a discussão, também pela inclusão de políticas afirmativas, pelo
direito de expressão da palavra falada e pelo exercício de escuta coletiva.
Estamos chegando ao fim do nosso primeiro encontro na Revista
Paranhana Literário e, pra finalizar, deixo escuro que Literatura marginal é
sobre a travessia sem fim de quem vive as margens e tem muito pra dizer.
Muito pra fazer sentir das coisas que não fazem sentido. Se você ouvir falar
desse universo, entra, a literatura marginal não te promete nada, mas te
entrega alma.Isso, como poeta das ruas, eu posso garantir.
Você é poeta, conhece alguém que escreve sobre isso? mande um e-mail
para liricadasruas@gmail.com, vamos unir nossos escritos na travessia
infinita que a literatura proporciona.

O slam é um movimento
que vem ganhando destaque
no cenário mundial não só
pelas inúmeras denúncias
sociais que vem trazendo
à tona para a discussão,
também pela inclusão
de políticas afirmativas,
pelo direito de expressão
da palavra falada e pelo
exercício de escuta coletiva.
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MEMORIAL DOS GIBIS
POR Heleno Jr *

Demolidor
de Frank Miller e Klaus Janson

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

O Demolidor, o homem sem medo, foi mais um
personagem criado nos anos 1960, pelo Stan Lee em parceria
com o desenhista Bill Everett. Mas pode se dizer que o
personagem viveu duas fases: AFM e DFM (antes e depois de
Frank Miller).
Possivelmente nenhum outro super-herói, seja Marvel
ou DC, teve uma origem tão sofrida quanto esse: a mãe o
abandonou ainda criança, foi criado pelo pai, um boxeador
em fim de carreira, teve uma infância pobre, cresceu num
dos piores bairros de Nova Iorque, era zoado pelos moleques
do bairro, ficou cego na adolescência e, por fim, teve o pai
assassinado. Stan Lee sempre prezou em criar personagens
tendo como pano de fundo as amarguras da realidade, justo
por isso, eles conquistavam o leitor. O acidente que cegou
Matt Murdock lhe concedeu a capacidade de ter sentidos
físicos apurados e uma espécie de radar. Matt treinou com um
mestre marcial, aprendeu a utilizar esses sentidos especiais,
se formou em advocacia, confeccionou um uniforme
intimidante e foi combater o crime. Maior virada de mesa do
que essa, impossível.
Até os anos 1970, o título do personagem vendia de forma
razoável, mas não era considerado um personagem de grife da
Marvel. As vendas eram modestas e o título estava ameaçado
de ser cancelado. Um novo roteirista assumiu o personagem:
Roger McKenzie. Ele promoveu mudanças na personalidade
do herói, o deixando mais sombrio. Entretanto, o Demolidor
não decolava. Isso até a chegada de um jovem roteirista e
desenhista, chamado Frank Miller.
Miller iniciou sua história com o Demolidor, desenhando
os roteiros do Roger, que alternava com os roteiristas Bill
Mantlo e David Michelinie em 1979. Seu traço dinâmico
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e atraente trouxe um diferencial dos desenhistas que vinham
trabalhando com o personagem. Ao todo, ele ilustrou 8 histórias
do Roger, sendo que em uma dessas ele colaborou com o roteiro.
No geral, antes de assumir a responsabilidade de também
roteirizar, ele ilustrou 12 aventuras.
Contam que Miller não se dava muito bem com Roger e
convenceu os chefões a lhe entregar o comando das aventuras do
personagem. Convencidos, acabaram afastando Roger, e Frank
iniciava sua passagem, agora, também como roteirista. Acontece
que Miller sabia o que queria fazer e num ato extremamente
ousado, simplesmente desconstruiu o Demolidor, para recriá-lo
da sua maneira.
Frank Miller criou um universo à parte dos demais da
Marvel. O Demolidor não iria interagir com os super-heróis
colegas de editora em 90% do trabalho de Miller, salvo rara
exceção, quando ele incluiu os personagens Punho de Ferro
e Luke Cage para coadjuvarem. Super-vilões dispostos

a conquistar o mundo ou invasores alienígenas, também
foram banidos. O grande antagonista do herói era um sujeito
extremamente inescrupuloso, que habitava um imenso arranhacéu e se escondia na imagem de empresário bem sucedido,
mera fachada para encobrir suas infinitas atividades ilegais, que
abraçavam tudo o que fosse ilícito que se pudesse alcançar. Ele se
chamava Wilson Fisk, também conhecido como o Rei do crime
de Nova Iorque. Velho conhecido dos fãs da Marvel, até então, o
Rei era um vilão sempre combatido pelo Homem-Aranha e sem
muita importância. Miller o adotou e o tornou um dos maiores
vilões da Marvel. Considerado intocável pela lei e pela corrupção,
ele passou a ter no Demolidor, um oponente ferrenho. Outro
ponto que diferenciou o herói cego foi o ambiente realista em que
Miller o impregnou. As aventuras do Demolidor se concentravam
nos bairros barra-pesada de Nova Iorque, os piores guetos,
recheados de prostitutas, viciados e assassinos, era o foco do
submundo, onde ele invadia bares e docas mal frequentados, em
busca de informações.
O passado do personagem foi muito mais definido. Os
roteiristas anteriores nunca se preocuparam muito em mostrar
exatamente como ele aprendeu a dominar seus sentidos e
se tornou um exímio lutador marcial. Miller introduziu, na
mitologia do personagem, um mestre marcial ninja, chamado
Stick, que também era cego e foi fundamental para ele aprender a
controlar seus poderes. O personagem se destacou num dos mais
famosos arcos do Demolidor, quando ele perde seu sentido de
radar e precisa o recuperar.

Criada por Frank Miller
em 1981, Elektra Natchios
é uma das personagens
femininas mais marcantes
do Universo Marvel. Sua
ligação a Demolidor é uma
das mais relações mais
complexas dos quadrinhos
e fascina os fãs há
décadas. A edição em que
o Mercenário mata Elektra
foi um dos acontecimentos
mais chocantes das HQs
da Marvel nos anos 1980.
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A estreia de Miller como roteirista se deu numa história
considerada um clássico, pois ela introduziu uma das
maiores anti-heroínas da história da Marvel: a assassina
ninja Elektra. A personagem foi extremamente marcante
na mitologia e até hoje é referenciada. Outro ponto é
que as histórias não se iniciavam e fechavam num único
arco, mas se estendiam e refletiam por várias edições, elas
deixavam consequências que precisavam ser enfrentadas.
As histórias ganharam conteúdo psicológico e Miller criou
arcos e passagens memoráveis. Um desses é a história Roleta
Russa, onde ele joga com a morte, ao lado de seu desafeto,
o Mercenário. Outro ponto bem interessante de se destacar
foi que o Demolidor se tornou o herói praticamente mais
habilidoso no que diz respeito às artes marciais de todo o
quadro Marvel. Devido ao seu amor e influência pela cultura
japonesa, principalmente a obra “Lobo Solitário”, Frank
abusava em retratar os movimentos de luta nos traços do
herói. E a introdução da Elektra foi um incentivo a mais para
expressar sua arte. Miller também tinha precisão em explorar
ângulos, como se os quadrinhos desenhados por ele fossem
uma câmera de cinema imaginária e acompanhássemos,
por uma lente, os malabarismos do Demolidor. Sua paixão
pela literatura e o cinema noir também foram introduzidos e
refletiram bastante nessa fase.
Miller foi o criador da temível organização ninja conhecida
como Tentáculo, mas sua passagem também foi importante
para redefinir outros personagens. Além do Rei, outro a ganhar
destaque foi um letal assassino de aluguel, o Mercenário, que
se tornou um louco homicida. O segundo foi o implacável
Justiceiro. Criado na década de 1970 para servir de coadjuvante
nas histórias do Homem-Aranha, Frank também o resgatou
para o novo universo do homem sem medo. O Justiceiro foi tão
bem definido por Miller que acabaria, depois, se tornando um
personagem protagonista da Marvel.
Vale destacar que na sua passagem, Miller fez parceria
com o arte-finalista Klaus Janson. A parceria foi tamanha,
que até hoje ele é associado ao grande Miller como uma
das uniões mais memoráveis dos quadrinhos. Frank Miller
ficou responsável pelo Demolidor por 4 anos. Nenhum outro
artista, por mais talentoso que tenha sido e que assumiu
o personagem após ele, até hoje, conseguiu superar o seu
trabalho. Tanto que a fase Frank Miller praticamente tornouse referência, é a que vem em primeiro lugar quando se
fala de importância e qualidade. Seu trabalho é tamanho,
que praticamente influenciou tudo o que diz respeito ao
personagem. A série de 3 temporadas da Netflix, foi a que mais
refletiu isso. Miller deixou o título em 1983, mas 3 anos depois,
retornou para criar outra passagem memorável: a saga “A
Queda de Murdock”, que irei resenhar em outra oportunidade.
E nos anos 1990, em outro trabalho grandioso, dessa vez em
parceria com o desenhista John Romita Jr, ele concebeu a
origem definitiva do homem sem medo.

A Editora Abril nos anos 1980
publicou, praticamente, 90% do
trabalho de Miller, na extinta
Superaventuras Marvel. Já na
primeira edição, seu trabalho
se fez presente e se estendeu até
a edição 45. Posterior a isso, a
editora Panini republicou sua
fase de ouro, em várias edições
especiais, conhecidas como “Os
Maiores Clássicos do Demolidor”,
de Frank Miller. Nos últimos anos,
também republicou em 3 edições
de luxo toda essa fase, desde a
parceria com o Roger McKenzie
até seu último trabalho.

SONS E PALAVRAS

NANA
BERNARDES

“A música e literatura
andam muito juntas. As
minhas canções falam muito
de leitura e homenageiam
escritores.”
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Nana Bernardes nasceu em Sapiranga/RS, cidade onde mora e desde menina gostava de cantar e tocar seu
violão, participando de eventos musicais na escola e tocando em rodas de amigos. 
A paixão pela música nasceu em casa já que todos na família tocavam e gostavam de cantar. Além da
música, Nana sempre gostou de ler e de ensinar. Fez Magistério e, mais tarde, formou-se em Letras,
Português/Inglês, atuando como professora de Português por mais de 10 anos. É pós-graduada em Gestão
Escolar e graduanda em Direito. Nana dá aulas de Literatura e desenvolve projetos de música e leitura
direcionados a crianças e adolescentes. Seu trabalho busca a perfeita conexão entre harmonia da música
e a riqueza das palavras. Considera o marco inicial de sua carreira o lançamento do álbum “Leituras e
Canções”, construído a partir do seu trabalho em sala de aula e voltado ao incentivo à leitura.

A tua produção musical é muito autoral e é perceptível o cuidado com as letras. Como tu avalias o
cenário da música atualmente?
A música está presente de maneira muito intensa na vida das pessoas. Ela define valores, posturas e
até a personalidade do indivíduo. Acredito que o cenário atual tanto musical como literário é bastante
diversificado. Temos muito mais acesso a novos compositores e escritores e a variedade disponível é
imensa. Neste cenário, é possível encontrarmos trabalhos muito bons e outros nem tanto. Mas acredito que
há muitos artistas talentosos surgindo a cada dia e cabe a nós procurarmos e conhecermos novos trabalhos.
Além disso, temos todo o universo musical construído a partir dos anos 60, que serve como inspiração para
as novas criações.
E o que te atrai mais: tocar para o público adulto ou para crianças e adolescentes? E Por quê?
O meu trabalho está voltado para o público infantil e adolescente, mas também fala muito ao público
adulto. Parece-me difícil definir o que mais me atrai. Conversar com crianças bem pequenas é fascinante,
pois elas estão totalmente abertas a novidades e vibram com cada história e com cada canção. Falar aos
adolescentes exige uma linguagem adequada e o entendimento de que eles estão construindo seus valores e,
por isso, analisam e selecionam o que lhes é dito. É um desafio que também me encanta. E falar aos adultos
é uma oportunidade de compartilhar meus sentimentos e expectativas em relação à vida. São três situações
distintas, mas todas me dão grande satisfação.
Como acontece os projetos de música e leitura direcionados a crianças e adolescentes?
Os projetos acontecem nas escolas, Feiras de Livro e eventos culturais. Atualmente, o trabalho está
bastante focado nos meus 3 livros: “O coral dos animais e outras histórias”, um livro infantil com 3 histórias
que falam de amizade, solidariedade e amor; “Bruno e Anita em: um código de amizade”, um livro voltado

SONS E PALAVRAS
ao público pré-adolescente, que conta a história de 2 colegas que
viveram juntos a experiência do isolamento durante a pandemia e
“A trilha sonora de nossas vidas”, uma compilação de 50 crônicas
que falam sobre música, literatura e sobre a vida de forma ampla.
Uma das formas de levar o trabalho à escola é através da aquisição
de livros. Os alunos adquirem os livros e, posteriormente, vou à
escola para um bate-papo musical e sessão de autógrafos. Tem sido
um trabalho muito rico e gratificante. Além disso, é possível atender
alunos de Educação Infantil a Ensino Médio e há um amplo material
nas redes virtuais para enriquecer o trabalho dos professores em sala
de aula.
FOTO: Divulgação

Teu trabalho com a música é bastante conhecido do público,
e, recentemente, estás se destacando também como escritora.
Quando surgiu essa vontade de escrita?
A música e literatura andam muito juntas. As minhas canções
falam muito de leitura e homenageiam escritores. Com o tempo,
nasceu uma vontade de também registrar meu trabalho através
de livros. Sempre gostei muito de escrever e trabalhei por muito
tempo com Língua Portuguesa no Ensino Fundamental e Médio.
Hoje ainda sou professora de Literatura no Ensino Médio. Tinha a
expectativa de materializar meu trabalho através dos livros e ela foi
alcançada. Compartilhar sentimentos e ideias através da literatura
é absolutamente encantador.

Nana Bernardes
é autora de três
livros, “Bruno
e Anita em: Um
código de amizade”,
“ A trilha sonora de
nossas vidas” e “O
coral dos animais e
outras histórias”

E o que irá tomar mais tempo ou mais energia da Nana
Bernardes, a música ou a literatura?
O meu trabalho será sempre uma harmonia de leituras e
canções. O meu objetivo é buscar a perfeita conexão entre estas
duas artes. Tenho projetos futuros no campo da música e da
literatura e acredito que as duas me oportunizam falar o que penso
e compartilhar meus sentimentos com as pessoas.
FOTO: Divulgação

Qual canção tu gostarias de ter escrito?
Há sempre uma canção a ser escrita. Meus próximos projetos
incluem uma canção que fale da magia e encanto da poesia.
Também estou trabalhando em uma canção que fale dos bons
sentimentos que nos movem. Sempre penso que as canções devem
tocar os corações e distribuir o que há de melhor a ser cultivado.
E qual o livro mais te tocou?
Vários livros me tocaram e me inspiraram no decorrer de
minha trajetória. Gosto muito da obra “A hora da estrela”, de
Clarice Lispector.
Quais os teus novos projetos?
Tenho vários projetos que devem ser colocados em prática no
próximo ano. O meu próximo livro será voltado aos professores,
falando da importância da música e da leitura em sala e dando
dicas práticas. Também pretendo seguir com o trabalho em escolas
e Feiras do Livro, destacando ainda os 3 lançamentos deste ano.
Em termos de música, ano que vem devo gravar mais algumas
canções que farão parte do projeto “Leituras e Canções”.

CONTATO:

www.nanabernardes.com.br
nanabernardes.artista@gmail.com
+55 51 99274-4814
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Com a palavra,
o editor Paulo
Tedesco

“A questão é tentar resistir
com o conquistado e tentar
avançar, mas aí complica com
o que temos na política atual.”
FOTO: Divulgação

Paulo Tedesco mora em Canoas/RS, é escritor, colunista da PublishNews, editor e consultor em projetos
editoriais. Desenvolveu o primeiro curso em EAD de Processos Editorais na PUCRS. Coordena o www.
consultoreditorial.com.br (livraria, editora e cursos). É autor, entre outros, do Livros “Um Guia para Autores”,
pela Consultor Editorial, prêmio AGES 2015, categoria especial.
Gosta de dizer que é formado em escrita criativa pelo professor Charles Kiefer e em produção editorial de
forma totalmente autodidata desde cedo na vida. Escrita criativa, porque foi a disciplina mental apreendida
com o mestre, onde escrever ficção era sonhar acordado e para sonhar acordado somente muita, mas muita
leitura direcionada e ainda mais disciplina. “Se associarmos as duas coisas, disciplina e alguma qualidade
na escrita, à parte prática da produção editorial, teremos um editor de livros que possa ser chamado de
editor”, explica. Diz que suas distrações são, fora os livros, acompanhar corridas de automóvel e esportes,
especialmente futebol americano, pela TV. “Sim, é trivial, até bobo, mas as exigências por conta dos celulares
ligados permanentemente para atender meus autores, pede atitudes passivas e distantes do livro, em todos
os sentidos. Já a minha maior mania é falar e até escrever demais”, revela. A seguir, entrevista exclusiva com
o autor e editor sobre mercado editorial e livreiro.

Tu és um conhecido colunista da PublishNews, um portal especializado em
notícias e informações sobre a indústria do livro, ou seja, é um cara que conhece
as dificuldades do mercado. O que te levou a querer ter uma editora e livraria?
A resposta é simples, vontade de aprender como lidar com a venda pela internet,
pois já fui livreiro de loja de rua e de porta-a-porta, e também a oportunidade de vender
obras de áreas onde os títulos best-sellers imperam. E não tem melhor lição para um
editor autodidata do que vender best-sellers e depender disso para sua sobrevivência. A
editora, no entanto, foi pura necessidade de sobrevivência, ou seguia atendendo outras
editoras e autores representando gráficas que estão encolhendo graças à impressão
digital (minha última profissão antes de editor) ou fazia qualquer outra coisa para
pagar as contas. Portanto, preferi a independência de ser editor, dentro de um princípio
que sempre norteou todas as decisões da vida: independência.

Reunião de
textos sobre as
perspectivas
do mercado de
trabalho.

ECONOMIA CRIATIVA

E como tu vês o mercado editorial atualmente?
Complicadíssimo para quem não o estuda e procura respostas na imprensa
tradicional ou em papo de boteco. A realidade é a seguinte: desde a saída da Dilma
ou ainda no último ano dela, o investimento público no mercado zerou. Em outras
palavras, até então o investimento público chegava, em exemplares (não em valores),
até 50% do produzido no Brasil, o que incentivava toda a cadeia do mercado que é de
atuais 5,6 bilhões de reais (já foi maior). Bom, o governo federal e quase todo o resto
sumiram do mercado, restando iniciativas privadas que se veem às voltas, sempre,
com a internacionalização da economia (editoras internacionais e títulos importados
disputando e ganhando muito no mercado) e o escanteamento das ditas culturas e
línguas periféricas, como a nossa. Portanto, no mercado editorial ou se estuda com
afinco as dinâmicas locais e internacionais, assim como a crescente revolução digital,
ou nem se fala dele.
Qual o teu foco principal no trabalho editorial?
Como editor tenho um prazer enorme em trabalhar em diferentes frentes, mas a
de auxiliar novos autores, seja na escrita, seja na pesquisa, ou mesmo ajudar autores já
publicados a reorganizar seus títulos e suas carreiras, assim como editoras pequenas
querendo divulgar suas obras, vem sendo meu principal foco. Em segundo, mas que
vem me animando ainda mais, é ser o incentivador e promotor de autobiografias, e
também a publicação de histórias pessoais e de empresas e entidades, que estão sob o
peso da internacionalização e a profissionalização da economia.

Versão em inglês do livro
De Volta às Paisagens para o
mercado de e-books fora do
Brasil. Um ensaio filosóficopoético de muita inspiração
e brilho literário.

E no nicho de vendas de livro? Qual o foco?
Não faz muito vendíamos (por obra de uma parceria com uma rede de livrarias e
também distribuidora), os best-sellers das mais diferentes áreas e, em específico, livros
de religiosidades, incluindo bíblias e outros livros, considerados sagrados dentro das
religiões e cultos. Hoje, porém, estamos nos voltando mais às editoras parceiras e aos
autopublicadores que precisam colocar seus livros em marketplaces como Amazon,
Mercado Livre, e em nossas ações de venda da livraria do Consultor Editorial.
A distribuição sempre foi um grande gargalo no mercado livreiro, como tu vês
isso? E a privatização dos correios irá afetar a distribuição?
A distribuição, que parece o sonho de qualquer editora pequena e autor, é um
terreno para grandes. E o crescimento da venda pela internet mudou e aprofundou
essas mudanças. Hoje, portanto, quase não há mais qualquer espaço para pequenas
editoras e autores autopublicados em livrarias físicas e distribuidoras, que obviamente
precisam de livros que vendam rápido e sejam solicitados e indicados por seus leitores.
Sobre os Correios brasileiros, honestamente, não sei imaginar o mundo do livro
nacional sem ele, não dá, entende? Há um gigantesco auxílio dos Correios à venda
do livro, com taxas e qualidades excepcionais para um país continental como o nosso.
Sem essa política de uma empresa pública, só consigo pensar em livro digital, e aí, aí
complica...
As novas tecnologias facilitam a publicação de um livro, e, talvez por conta
disso, aumentou o número de autopublicação. Nessa perspectiva a tecnologia
ajudou ou tornou a vida dos editores mais difícil?
Para entender essa situação fui estudar a história do livro e da leitura, e a partir
disso percebi que a mudança de hoje está quase como o surgimento da escrita na
Grécia de Platão diante da oralidade dos debates filosóficos. Platão condenava a escrita
dizendo que ela reduziria o pensamento e não permitiu, em seu leito de morte, que

Romance baseado na
experiência do autor como
imigrante nos EUA na
virada do milênio, porém
com uma personagem
mulher, que é desafiada
a correr uma impensável
maratona pelas ruas de
Miami.
Será lançado dia 07 de
dezembro na Loja Santos da
Galeria Casa Prado, Moinhos
de Vento, Porto Alegre.
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anotassem suas palavras, algo que ocorreu somente anos depois por um aluno, Ésquilo. Outra história é
a do surgimento do livro impresso com a invenção da imprensa, que pelos seus “danos” ao conhecimento
manuscrito, pois a letra à mão era considerada arte em muitos países, levou com que muitos combatessem
a impressão do texto (foi assim na China muito antes de Gutemberg e que extinguiu a impressão de livros
pelo imperador chinês de então). Os resultados, todos sabem, livro manuscrito é arte limitada a poucos
e a tradição oral é estudo antropológico e objeto de ficção, como no Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. O
livro em papel e a vida do editor seguirá possivelmente o mesmo caminho, e a autopublicação junto com
editoras pequenas e de nicho, restarão como inovação e reinvenção literária e intelectual, como é e sempre
foi na poesia, a mãe da literatura – o teatro é o pai.
Qual tua opinião sobre as plataformas de “vaquinha”? Achas que essa será a solução para os autores
e mesmo para as editoras?
O que é a Mercado Pago e o PagSeguro, os famosos meios de pagamento, que não vaquinhas virtuais
nas mãos de alguns empresários e que vem crescendo de importância? Nessas empresas, como também o
Sicredi e seu banco cooperativado, o que vale é a integração de ações diante da financeirização internacional
do dinheiro. Sim, se nos organizarmos e nos ajudarmos em vaquinhas e uniões cooperativas, o céu é o
limite. Mas, atenção, é preciso ORGANIZAÇÃO e DISCIPLINA, se não afundaremos e tudo vira caso de
polícia.
Achas que o governo poderia ou deveria fazer algo pelo setor livreiro?
Sempre fez. Em toda a cadeia do livro, desde a proibição da imprensa lá nas Minas Gerais do auge do
ciclo do ouro no século XVIII, até a lei que tentaram acabar, não faz muito, com o fim da isenção de PIS/
COFINS sobre o livro, o governo, de todos os níveis, sempre interferiu no livro como política cultural, e as
livrarias eram obviamente parte disso. A questão é tentar resistir com o conquistado e tentar avançar, mas
aí complica com o que temos na política atual. E isso é outro assunto que merece outro espaço.
E o escritor Paulo Tedesco cedeu lugar ao editor e empreendedor ou seguirá junto?
Baita pergunta. Estou fazendo de tudo, sim, para me manter como escritor, e luto para me autopublicar
com um primeiro romance faz muito que terminei, e que ficcionaliza, de certa forma, minha vivência
como imigrante ilegal nos Estados Unidos na virada dos 1990 para os 2000 e durou longos cinco anos. O
detalhe é que a personagem principal é uma mulher, a quem sempre considerei a vítima mais frágil desse
processo de imigração ilegal, e... Viu, ainda mantenho a disciplina herdade do mestre Charles Kiefer, ainda
falo e penso como escritor de ficção, ainda sonho acordado. E a resposta é que tem que se manter tudo
junto e incluído, sem dúvida.
Quais os novos projetos, tanto do editor quanto do autor?
Como editor é ampliar e aprimorar esse alcance do trabalho de ajudar autores e pequenos editores com
o que tem de melhor tanto nas revisões e copidesques de minha equipe, como também buscar com afinco
autobiografias, biografias e histórias que precisam ser preservadas como conteúdo escrito e reproduzido
para que outros leiam, se não vira peça rara de museu. Como autor, além do romance pronto fazem anos,
tem outros dois, um também escrito e que pede revisão, outro ainda no esqueleto junto com uma reunião
de contos produzidos também faz tempo, e tem, o que não poderia faltar, o projeto de seguir publicando
artigos sobre o mundo do livro e depois reunir tudo num livro. Enfim, trabalho para muitos anos ainda.

consultoreditorial.com.br/editora
Consultor Editorial Livraria
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ADELI SELL
Devemos exigir livros “às
mãos cheias” como dizia
Castro Alves, fomentado
a leitura com Vale-livro,
bibliotecas públicas,
escolares e comunitárias
FOTO: Divulgação

Autor de sete livros, com vasto conhecimento e forte ativismo na área cultural, Aldeli Sell é figura
reconhecida na capital gaúcha, cidade onde vive e onde exerceu cinco mandatos de vereador e esteve
também à frente Secretaria Municipal da Produção Indústria e Comércio. Nascido no município de
Palhoça/SC, em 1953, Adeli Sell veio de carona para Porto Alegre, em 1973, onde cursou Letras na
UFRGS. Foi professor de vários cursos de inglês. Por nove anos, lecionou Literatura na Faculdade de
Letras em Osório/RS. Também foi livreiro por longos anos e um dos fundadores do PT no Rio Grande
do Sul, sendo membro da Executiva Estadual por 15 anos. Atualmente, Adeli exerce atividades junto
ao Escritório RBA Advogados Associados, atua ainda como escritor e consultor, especializado em
organização de atividades e corporações públicas, privadas e do terceiro setor. Nessa entrevista exclusiva
para a revista Paranhana Literário, o experiente político expressa sua opinião e sobre um tema que lhe é
bastante próximo: Políticas culturais.

Num dos teus diversos envolvimentos com a cultura, enquanto vereador de Porto Alegre, fostes
coordenar a Frente de Leitura, correto? Qual o legado que uma Frente nesses moldes pode deixar aos
municípios?
Participei desde o momento da formação da Frente Parlamentar em Defesa da Leitura. Fui
seu presidente em 2019 e 2020. Mesmo com a pandemia, fizemos inúmeras reuniões virtuais. Na
minha gestão, recolhemos em torno de 5 mil livros e os distribuímos em escolas e nas 10 bibliotecas
comunitárias. Participamos na defesa do espaço da Biblioteca das Ilhas, porque a nova ponte do Guaíba
obrigou ela sair dali. Acionei o Departamento de Ações Coletivas da Faculdade de Direito – FADERGS
– onde era aluno e fizemos uma mediação, que foi vitoriosa em termos, pois houve uma indenização do
DNIT, assim ela pode buscar novo espaço. Lutamos para a permanência dos recursos para o Programa
Adote um Escritor, outro ponto vitorioso. Como vereador dediquei todas as emendas impositivas para a
Cultura. O governo Marchezan desdenhou a questão em 2020, mas agora o governo atual está liberando
todas as verbas. Mais uma vitória. Sugestão que dou é que todas as Câmara Municipais criem uma Frente
Parlamentar e nos colocamos ao dispor para ajudar.
As bibliotecas, tanto as públicas, quanto as escolares, na maioria das cidades, encontram-se em
situação desoladoras. Achas que existe, a curto prazo, algo que possa ser feito no sentido de melhorar
essa situação?
A situação é dramática. Nas escolas, a maior parte está fechada ou bem precária. Sem bibliotecários,
às vezes funcionam com algum professor em desvio de função. Mas tudo é difícil, porque o sistema
estadual tem umas 3 ou 4 pessoas para cuidar de tudo. Não fosse o esforço sem precedentes da Biblioteca
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Pública Estadual, Morganah Marcon estaria tudo falido. Neste momento, o deputado estadual Luiz
Fernando Mainardi está cuidando e pressionando para o concurso de bibliotecárias. Pouco avançará a
curto prazo. Por isso, as frentes parlamentares são tão importantes.
As Feiras de Livro nos municípios cumprem o papel de incentivar a leitura ou falta algo?
Feira em qualquer lugar é algo muito importante, mesmo sendo algo mais comercial, pois fica o
legado da compra e da leitura. Temos que ter Feiras em todas as cidades. Concomitantemente temos que
ter debates, com a presença de escritores, para ter uma maior aproximação leitor- escritor.
E sobre a taxação de livros, essa ideia descabida desse governo inimigo da cultura. Achas que
esse assunto está devidamente arquivado ou corremos o risco de ainda ter mais esse crime contra a
cultura, especialmente contra o livro e leitura?
A tentativa de taxação de livros é algo por demais afrontoso ao bom senso, à cultura, ao
desenvolvimento de nossa Nação. Deveria o governo garantir um vale livro para infância, adolescentes,
adultos e idosos, seguindo as faixas de idade, com valores adequados às mesmas. Os governos nas três
esferas deveriam destinar recursos para ampliar os acervos das bibliotecas e atualizá-los. A maior parte
dos acervos está completamente defasado.
Nosso país tem quase 15 milhões de desempregados, outros tantos abaixo da linha da pobreza e
outros milhares recebendo salários defasados e um custo de vida cada vez maior. Nesse cenário, o
preço do livro não acaba tornando-o um artigo de luxo e acessível a um seleto grupo?
Por isso, devemos exigir livros “às mãos cheias” como dizia Castro Alves, fomentado a leitura com
Vale-livro, bibliotecas públicas, escolares e comunitárias.
E quais projetos os vereadores poderiam ou deveriam criar e transformar em leis para garantir o
acesso da população ao livro?
Proponho que todos façam um Projeto de Lei nos termos de Porto Alegre do ADOTE UM
ESCRITOR: verba para levar o autor à escola e compra dos livros deste autor e de outros.
Achas que o presidente Bolsonaro lê algum livro? Que livro indicarias a ele?
Não creio que ele, como gente de sua extirpe leiam. Podem ler algum manual fascista, mas creio que
leitura em geral não façam, não têm este hábito. Eu proporia que ele lesse “EICHMNANN em Jerusalém”,
o palpitante julgamento deste criminoso nazista na lavra da maior filósofa do século XX, Hannah
Arendt. Na área da Literatura eu proporia a leitura de “Rei Lear”, de Shakespeare. Na área de contos,
proporia que ele lesse “O Barril de Amontilado”, do Edgar Alan Poe. Poesia, é claro, “A Divina Comédia”,
de Dante.
E quais os novos projetos do político Adeli e quais os projetos do
Escritor Adeli?
Eu não pretendo disputas eleitorais. Sempre fui e sempre serei um
militante de base. Como escritor é acelerar a construção do volume 2 de
“Memórias do PT Gaúcho”, terminar meu livro sobre o Centro Histórico
de Porto Alegre, poder terminar o volume 2 de “Certas ruas de Porto
Alegre” e editar um livro de resenhas críticas que está pronto.

A tentativa de taxação de livros é algo por
demais afrontoso ao bom senso, à cultura, ao
desenvolvimento de nossa Nação.
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VELHO MUNDO
POR MICHELE JUSTO IOST *
Direto de Lisboa

Carta resposta sobre as
estrelas desertas
“Se quiseres um mundo novo, tens de o ir
buscar a uma estrela deserta.”
* Possui textos publicados
em antologias, jornais,
blogs e sites. Integrante
do coletivo “Mulherio
das Letras” e criadora do
projeto “Laboratório de
ideias”. Nasceu em Porto
alegre/ RS, atualmente,
vive no velho mundo
para estudar Letras pela
Universidade de Lisboa e
de lá escreve para a Revista
Paranhana Literário.

Agustina Bessa-Luís (1922 – 2019), escritora portuguesa.

Querida Agustina, te escrevo do meu mundo fechado – perdoe minha falta
de criatividade - pois não há sequer uma estrela deserta aqui por perto. Não
que eu tenha procurado com tanto empenho quanto deveria, mas estrelas
desertas são raras, estão sempre cheias de almas dos mortos, de casais de
namorados e de versos de poesia os quais me fizeram aborrecer antes mesmo
de lá chegar. Aposto que tu estás em alguma dessas por aí, criando outros
mundos ou passando um café para receberes visita. Não sei se acredito em
mundo novo, mas tenho pensado muito em teorias malucas sobre o tempo
subjetivo das coisas e talvez o novo se torne velho em menos tempo do que
antigamente, aliás, o obsoleto é interessante. Todos somos obsoletos de uma
forma ou de outra. Posso ir tomar um café contigo? Tem alguma xícara
sobrando ou tenho que levar daqui? As xícaras também se tornam obsoletas
nas casas fechadas, fora das temporadas e também quando chegam xícaras
novas. Tenho um gato que adora tomar água em xícara, água fresca e servida
na hora em que ele decide ter sede. Esses dias, notei que a língua dele estava
verde e fiquei preocupada que ele pudesse ter comido algo escondido que
fizesse mal, então, revirei o apartamento procurando resolver tal mistério.
Não tinha nada. Nada suspeito, nada verde mastigado, nenhum resto
revirado do lixo. Me deu um desespero, uma briga para ele abrir a boca, tentei
até meter uma escova de dentes para limpar o bichano, mas claro, ele fugiu
depois de me arranhar sem dó. Fui pedir desculpas levando a xícara com
água que ele tanto gosta e sabe o que o danado fez? Colocou a pata dentro,
lambeu, o verde da língua “pintou” a pata e ele correu por tudo com aquele
ar de “bem feito”. A princípio fiquei braba, mas logo percebi que tinha ficado
uma decoração bonita e diferente. Ninguém mais teria pegadas verdes pelo
chão e pelo sofá, então, deixei a obra intacta e ofereci xícaras com outras cores
para ele continuar o processo criativo. Claro, tomei o cuidado de providenciar
corantes comestíveis. Todos os dias ele pinta um pouco outros móveis e
a língua dele não voltou à cor natural. Tive de colocar em uso as xícaras
obsoletas e a decoração é sempre nova até ter mais uma cor, aí a decoração
anterior fica velha, eu fico satisfeita com a velocidade do tempo, o gato desafia
o tédio e assim temos passado os dias a portas fechadas, mundo fechado,
colorido e relativamente original. Mas Agustina, tem gato nessa tua estrela?
Acho que não, pois se houver já não é mais deserta. Veja bem; tu, o gato, eu e
a xícara que vou levar, é por isso que as estrelas estão raras. As desertas então!
Tem cometa que passe por aí? Nem precisa ser daqueles raros, qua passam
de 70 em 70 anos, pode ser um bem comum que passe de hora em hora para
eu poder voltar depois do café e da conversa. Quer que eu leve os corantes?
Podes me visitar também. Não estou em nenhuma estrela, embora meu
mundo fechado por vezes se abra e me demoro por outras galáxias. Avise
com antecedência para eu arrumar a bagunça, abrir as janelas. Por falar em
janelas, te contei que agora tenho mais um gato?

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

A ESTRANHA SENSAÇÃO DE TER
DUPLA NACIONALIDADE E NÃO
SER DE LUGAR NENHUM
Foto: Divulgação

* 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.

A tia que vê os sobrinhos crescerem
através da tela do celular. Mas não só.
Eu sou a filha que não pode visitar o
pai todas as vezes que ele é internado.
A sobrinha que não leva sobremesa nos
almoços de domingo, a amiga que falta
aos encontros da turma, a bisneta que
não aparece nas fotos de família, a mãe
que responde “eu sei, amor, que todas
as avós buscam os netos uma vez por
semana na escola, mas as suas estão do
outro lado do oceano”.
Pior de tudo: eu escolhi ser esta
pessoa. Escolhi me despedir de quem
amo sem ter todas as certezas que a
gente tem quando o próximo encontro
é na semana seguinte. E quando eu
escolhi, sabia que eu nunca mais estaria
completa.
Sei que você me entende, tendo saído
de onde quer que seja para fazer lar a
centenas de quilômetros de casa. A gente
celebra as festas de coração vazio mesmo
quando a mesa está cheia, comemora
aniversário com lista de convidados
incompleta, ocupa poucas cadeiras
nas festas de final de anos dos filhos
na escola. Somos aqueles sem passado,
memórias compartilhadas ou agenda de
telefones cheia.
Então, você finalmente compra
passagem para visitar tudo o que deixou.
Um mundo. Aterrissa. E no instante em
que pisa no lugar que era seu, percebe
-- apesar do coração cheio e dos abraços
verdadeiros -- que lá não é mais sua casa.
De repente, acha que ali, a vida
(que você também levava, diga-se de
passagem) não combina com a pessoa
que você se tornou. As conversas não
são mais as suas. As prioridades, as

angústias, os programas, também
não.
- Você está se sentindo um peixe
fora d´água?
Céus, obrigada por perguntar.
Estou sim.
Bem-vindos, parceiros de asas,
à estranha sensação de ter dupla
nacionalidade e não ser de lugar
nenhum. De querer colo, sopa de
mãe, encontros com amigos de
infância, mas aqui, onde a grama é
mais verde, o céu mais azul, a vida
-- e as possibilidades de futuro --,
como você escolheu. De ser de lá
e querer estar aqui e de ser daqui,
querendo estar lá.
A verdade é que a gente nunca
vai ter a resposta. Se foi certo ou
errado, muito ou pouco. Se o futuro
dos seus filhos será mais doce ou
mais amargo. Você mudou a rota e
vai poder desbravar apenas o que
estiver pela frente.
É para poucos. Nem todo
mundo que tem vontades imensas
topa enfrentar o que está por trás
dos posts lindos no Facebook. Não
é qualquer um que aguenta não
desistir com as perdas enormes e
a avalanche emocional que fazem
parte do pacote. Nem todo mundo
suporta ver filho chorar de saudade,
alça voo e se sustenta no ar, tem
peito, lágrimas de sobra ou forças
para ficar.
Então sim, nós somos à distância
a tia. E a filha, a sobrinha, a amiga, a
bisneta. Estamos longe dos outros
porque um dia, a gente escolheu que
era hora estar perto dos nossos sonhos.
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Uma mãe, e só
Marina Schaus Granthon da Costa*

Rio de Janeiro/RJ

Como se estivesse presa ao mesmo dia, que se repetia
ao passo do mais monótono roteiro, ela desligava o
despertadorzinho barulhento. Ainda sem a luz do dia para
arrancar-lhe dos olhos a preguiça, usava seu levantar súbito
e ligeiro para indicar ao corpo que se por de pé era apenas o
primeiro dos muitos obstáculos que, dia após dia, acostumouse a enfrentar.
Na cozinha, lá estava o café preto pré-moldado na cafeteira,
o pão adormecido e a manteiga junto ao pequeno prato sobre
a mesa. Era costume deixar tudo preparado na noite anterior,
motivada pouco pela possível economia de tempo e mais pela
sensação de acalento que aquela antecipação lhe fornecia
logo cedo.
Com o olhar catatônico, lançado ao móvel desconfigurado,
engolia sem paladar a refeição, sem o mínimo deleite, sem a
mínima intenção. Ao final da última mastigação, lembrouse que faltaria, dentre alguns dias, o iogurte das meninas.
Escreveu à caneta, nas mãos maltratadas, o lembrete do
mercado. Afinal, se o lapso de tal tarefa lhe ocorrera, não
poderia medir esforços em sua resolução. “Sem iogurte,
imagine, elas não ficarão!”.
As meninas dormiam ao lado da avó, no primeiro andar
do frio chalé.
Descia as escadas controlando o peso do salto, ao mesmo
tempo em que apressava as pernas rombas. Abria a porta
com cautela e adentrava o quarto quente e silencioso aonde
as três, duas camas dividiam. Por um momento, pensava em
acordá-las em troca de um abraço, mas a satisfação de alguns
segundos não pagaria o estorvo à paz daqueles pequenos
olhos fechados. Engolia a saliva com mais dificuldade que
o desjejum e fechava a porta a imagem de um cofre, as
guardando em segurança.
Descia a ladeira fechando o casacão e cruzando os braços,
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como quem em um abraço. Durante a longa viagem, encostava
sua cabeça na janela úmida da condução. Não sabia bem o
porquê, mas aquele era o momento do dia em que o pesar da
vida diminuía e os cenários mais satisfatórios lhe ocorriam
à mente, tão rápidos e vagos como os postes em sua visão
periférica. Aquela era sua desconhecida meditação taciturna,
que lhe bambeava em meio à fantasia e lhe empurrava em
direção à realidade. A isso, podia sentir, porém não saberia
nunca descrever.
No labor tão quão mecânico, derramava o máximo da
destreza. Tanto tinha a oferecer que não aceitava menos que a
perfeição. Se não podia usar todo seu intelecto para a resolução
de dificílimas equações, que o maçante contar de moedas fosse,
com êxito nunca visto, realizado.
A intervalos calculados no relógio de pulso apertado como
o tempo,
direcionava a elas um telefonema. “Devem ter chegado da
escola.” Com a voz inocente e vivaz de toda criança, sentavamse elas ao lado do telefone
de encaracolados fios, afoitas a contar as novidades, antevendo
a curta comunicação. Ao final de toda ligação, repetiam cheias
de esperança a frase que tornava a dar nós na saliva da ouvinte
angustiada: “Hoje volta mais cedo?”. Respondia, disfônica:
“Tentarei.”
No final do longo turno, entorpecida por uma mistura de
exaustão e calmaria, recontava o lucro do dia. Olhava para o
trabalho terminado, resumido em tabelas organizadas pela mesa
e dava um último suspiro – esse com uma ponta de orgulho de
quem espera um elogio ou um sopro de reconhecimento. “Tudo
acabado! Já era tempo.”
Desligava as luzes, como fazem as últimas pessoas que deixam
um cômodo. Seus passos, ecoados pelo salto, enfileiravamse em números na sua mente, não permitindo que o cansaço
do caminho até o ponto de ônibus chegasse até seus pés, mas
permanecesse como mera contagem na sua cabeça.
“O iogurte!”, deixou escapar em voz alta a lembrança repentina.
Entre a visão do transporte se aproximando e a constatação da

promessa já quebrada, só lhe restava
uma opção – “Sem iogurte, imagine,
elas não ficarão!”.
A fila do mercado lhe puxava
um suspiro menos orgulhoso ao
mesmo tempo que censurava-lhe,
ela mesma, sua desmotivação.
Olhava, enfim, a sacola repleta de
cores e sabores e repetia para si,
como se fosse o consolo de uma
segunda pessoa faltante: “Elas
ficarão felizes!”
No
último
ponto
da
cidadezinha, na escuridão da meianoite, descia do ônibus e seguia o
asfalto na direção do lampejo do
grande chalé. Com mais delicadeza
que pela manhã, abria a porta
do quarto aonde as meninas se
encolhiam em invejável sono. “Te
esperavam até agora pouco” – disse
a avó disfarçando o lamento do
desencontro. “Pois amanhã não me
escapam, despertarão, cedinho, no
acolher de um abraço de mãe.”
Subiu as escadas e foi direto
à cozinha. Com resquícios de
energia, preparou a mesa matutina
e armou a cafeteira. Quando
guardava os iogurtes na geladeira,
um sorriso doce e solitário, sem
mostrar os dentes, lhe surgiu à face.
Repetiu baixinho, como quem faz
uma promessa a si mesma já com
o conhecimento de que não será
capaz de cumpri-la: “Amanhã não
me escapam!”
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Médica, Residente Dermatologia no Hospital
Universitário Gaffree e Guinle, 27 anos, escritora nas
[raras] horas vagas.
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O fotógrafo e o
guardinha na esquina
José A. Rodrigues *

Porto Alegre /RS

Quem conhece um pouco da história recente do Brasil,
sabe da fatídica reunião do Conselho de Segurança Nacional
de 13 de dezembro de 1968. Lá se vão mais de cinquenta
anos. Ela está descrita principalmente no livro “1968: O ano
que não terminou”, de Zuenir Ventura. Também deve estar
nos livros de Elio Gaspari, “A Ditadura Envergonhada” e “”A
Ditadura Escancarada”.
Tendo o então general-presidente, Artur da Costa e Silva,
reunido o tal Conselho para deliberar sobre a promulgação
do Ato Institucional nº 5, que passaria a ser conhecido como
AI5. A ditadura passaria de envergonhada para escancarada,
tal como Gaspari expõe nos títulos de seus livros. O Ato teve
apoio quase unânime dos presentes, com a exceção do vicepresidente, o Dr. Pedro Aleixo.
Indagado por Costa e Silva sobre a razão de não endossar
o Ato, teria respondido, “Presidente, o problema de uma lei
assim não é o senhor, nem os que com o senhor governam o
país. O problema é o guarda da esquina. ”
Pois bem.
Eu gosto de fotografia. Mais ou menos desde a
adolescência, quando comecei a fotografar com uma Kodak
Instamatic 155X, que era da minha irmã. Puro sentimento e
intuição, zero técnica na época. Muito tempo depois, muitas
fotos mal tiradas depois, finalmente aprendi algo da técnica.
Faz uns quinze anos.
A partir do início do século XXI, a digitalização tornou
o ato de fotografar muito mais barato. E nesta onda comprei
algumas câmeras digitais. E sempre procuro carregar ao
menos uma câmera comigo. Não, ainda não me convenci
que o celular é uma boa alternativa.
Mas vez por outra, aparece um “guardinha” para querer
atrapalhar. Comigo já aconteceu três vezes. Das que me
lembro. Uma dessas vezes com uma, digamos, autoridade
constituída. Duas, com seguranças privados.
A vez com autoridade aconteceu em Canoas. Eu quis
registrar o estado de um terreno que eu pretendia vender.
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Bati as fotos e fui embora. No caminho de volta para casa, fui
abordado pela tal autoridade, que havia me perseguido. Perguntou
por que eu o havia fotografado. Devia ser da aeronáutica. Expliquei
que não o fotografei, mas o terreno que eu possuía. Se ele não
falasse português, diria que era um portenho de piada. “Por que
me fotografas, muchacho? ”
A segunda foi em um shopping da cidade vizinha de Novo
Hamburgo. Eu estava com um grupo de amigos, tínhamos feito
algumas compras e resolvi registrar a reunião. Um dos seguranças
do shopping veio dizer que era proibido fotografar com câmera
profissional dentro do shopping. Eu respondi que tudo bem, a
câmera não era profissional. Ao que ele mudou o discurso, dizendo
que só se poderia usar celular para fotografar no shopping. O
segurança mostrou sua autoridade, o shopping perdeu um cliente.
A mais recente foi um domingo desses.
Passeando, resolvi caminhar por um trecho da Avenida Nilo
Peçanha. A avenida está em obras. Provavelmente saneamento.
Acho legal poder registrar escavadeira de lagartas,
retroescavadeira, rolo compressor, caminhões caçamba. Todos
juntos, em repouso, no domingo.
Pois não é que o canteiro tinha um vigia, e esse vigia resolveu
me seguir e falar comigo?
“O senhor está fotografando aqui? ”
“Sim, estou. ”
“Não pode pôr em rede social. ”
“Ué? Por quê? ”
Ele já foi se virando, provavelmente voltando para seu posto,
reafirmando, “Não pode. ”
Fiquei olhando. Para ele. A princípio a via pública é pública. E
pode ser fotografada.
Acho que esse tipo de atitude não vem dos próprios vigilantes,
eles são instruídos para isso. Me pergunto, por quê? Para quê? A
obra não é apenas para instalação de encanamentos? Ou é um
projeto secreto do governo para aprisionar extraterrestres? Qual a
motivação dessas supostas proibições?
Imaginei o diálogo do vigia com o seu superior na segunda-feira
seguinte.
“E aí, Sidnelson, como foi o domingo? ”
“Foi mais ou menos tranquilo, chefe. Mas apareceu um sujeito
fotografando o canteiro. ”
“E aí, Sidnelson? ”
“Eu fui atrás dele e disse que ele não podia pôr nas redes sociais,
chefe. ”
“Muito bem, Sidnelson. Ninguém pode desconfiar que estamos
construindo um calabouço para aprisionar ETs. ”
“Acho que ele não vai criar problema, chefe. Foi bem avisado. ”

Bancário, cursou História na
UFRGS. Participou de diversas
coletâneas de contos, crônicas
e poemas. Mantém o blog
novasvoltasemtornodoumbigo.
blogspot.com
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À espera do Gabriel
Parte iI
VALTER RIBEIRO *
Igrejinha/RS

Não é um conto de fadas, tão pouco tem algo de romântico
em um parto.
No meu caso, tudo começou com um grito às 00:15 da
manhã: “-Meu Deus, estourou a bolsa!”. De pronto saltei da
cama e olhei o celular para ver a hora na tentativa vã de controlar
as contrações na falsa esperança de ser mais um alarme falso.
Não era.
Cabe aqui relembrar que; “filho de poeta, poetinha é!”, como
imageticamente me disse o Vinicius de Moraes. Uma noite,
início de setembro, eu, a Sheila e o Luiz Fernando fizemos
algumas projeções sobre a data de nascimento do Gabriel: 15
de setembro, disse a Sheila, 25 de setembro apostou o Luiz
Fernando e 03 de outubro foi minha quase premunição. Quase
porque o peraltinha esperou a madrugada entrar 15 minutos
dentro do dia 04 de outubro para romper a bolsa e anunciar que
saltaria para dentro da vida, só para não deixar eu me gabar pelo
resto da vida que acertei a data de nascimento dele.
Passados os momentos de “calmaria” que eu tinha ensaiado
metodicamente dentro do meu consciente: dizer para a
Sheila que estava tudo bem, que ela poderia tomar um banho
com calma e relaxadamente colocar uma roupa confortável,
enquanto eu acordava o Luiz Fernando, colocava a mala dela
e a do Gabriel dentro do carro, o romantismo que a vida nos
relatava sobre a “boa hora” chegou ao fim. Assim que chegamos
ao hospital, constatei que é falha a afirmação do velho Charles
Bukowski quando diz que “o amor é um cão dos Diabos”, uma
contração sim que é um cão do Diabo.
Ficamos na luta, muito mais dela do que minha, desde às
2h, até as 9h da manhã para que o Gabriel viesse ao mundo
naturalmente e no tempo dele, estraçalhando todas as vidraças e
arrancando gritos agudos e graves de sua mãe. Não conseguimos.
Ele soltou seu choro estridente exatamente às 10h e 19min depois
de um parto cesariano que me fez esquecer completamente
um velho probleminha que tenho ao ver sangue. Tenho que
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confessar que nem vinho nem poesia que já tenha provado no alto
destes meus mais de trinta anos de vida conseguiu me amortecer
tanto quanto estes primeiros momentos em contato com uma vida
pequenina, franzina, mas tão grande ao ponto de ser uma vida
que saiu da minha própria vida e, com o perdão da redundância,
passou de imediato a ser a motivação, e porque não dizer, ser a
minha própria vida.
Há bençãos que chegam aos gritos, estraçalhando todas as
vidraças da nossa vida. Que fazem tudo ao contrário, colocam
nossa ordem de ponta cabeça, fazem nossos dias noites e nossas
noites dia. É exatamente isso que fez nosso pequeno grande amor,
Gabriel. Nunca mais consegui ter uma noite de sono, as fraldas são
caras e, às vezes, duram apenas alguns segundos. Banhos noturnos
tornaram-se comuns, pois cocô e xixi não têm hora nem lugar, tão
pouco têm mira, embora pareçam ser atraídos pelo papai e pela
mamãe. Ainda assim, o cansaço é superado ao menor gemido,
ainda que esse gemido seja apenas uma reação natural do bebê.
Ter um bebê não é um conto de fadas, sinceramente, acho
que nunca chegarei ao viveram felizes para sempre. Ele ainda
nem tem um mês de vida e, às vezes, enquanto o embalo na
madrugada esperando pelo arroto, fico pensando em como será
quando ele crescer e sair na noite, o quanto ficarei preocupando
com a segurança dele. Isso é masoquismo, mas é um pensamento
impossível de repelir, deve ser um mal natural de pai, ou bruxaria
parecida.
Aliás, alguém consegue ver um romantismo sequer em duas
pessoas se revezando, cansados, madrugadas a fio, à espera de um
arroto redentor? Bem, é mais ou menos isso que os pais de bebê
enfrentam, pois o arroto significa um fio de esperança de que o
bebê pode deitar na cama e dormir sem que tenhamos que ficar
atentos a um possível engasgo. Na verdade, isso não funciona,
estamos sempre preocupados, não importa a intensidade do
arroto.
Ser pai não é nada romântico, tão pouco é um conto de fadas,
ainda assim, é puramente poesia. É atingir o máximo de angustia
em meio a calmaria mais plena. É ouvir gritos assustadores do
futuro no presente silencioso da madrugada. É sentir companhia
saindo do celular através de uma foto que recebe pelo WhatsApp
na solidão da sua sala de trabalho. É sentir que tu não estás sendo
bom o suficiente quando tu entregas o melhor de ti. Enfim, é
finalmente saber que não importa nada se tu não sabes ser pai,
porque tu vais aprender da forma mais gostosa e pedagógica tendo
como professor uma vida, e que tu não conseguirás mais imaginar
a tua vida sem a presença dela.
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Ninguém nunca viu, mas todo
mundo ouviu falar
“Em Onde mora o bicho papão, livro
infantil, do autor Delalves Costa,
é a primeira história de uma série
de cinco. Narra-se a história de um
menino chamado Gustavo, que recebe
uma tarefa da escola: fazer uma
pesquisa sobre animais em extinção.
Sem distinguir o animal real do
fantástico, Gustavo resolve pesquisar
sobre o bicho papão, que, para na
imaginação dele, faz parte da fauna,
visto que é um bicho como os demais
e não se encontra mais nas matas
do lugarejo. É um menino curioso,
inventivo, com a mente povoada de
personagens do folclore brasileiro e de
causos de assombração, pois, desde
pequeno, ouve o avô narrar histórias
nas rodas de conversa. Onde mora
o bicho papão dialoga com alguns
universos: escola, convivência com
avós, vida simples em um vilarejo,
contato com a tecnologia. Trata a
importância de valorizar o lúdico, pela
família e educadores.”
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Delalves Costa é morador de Osório/RS). É poeta, escritor e professor.
Publicou recentemente Extemporâneo (Coralina, 2019), Apanhador
de estrelas (Class, 2020), Midiaserável (Patuá, 2020), Ininterruptos,
choremos ruas dentro dos ossos (Class/Bestiário, 2020), de poesia;
e Óculos de princesa (Papo Abissal, 2020, infantil), de prosa. Além
de destacado pesquisador, é palestrante nas áreas de e de educação.
Mestre em Educação (Uergs), professor licenciado em Letras(Unicnec),
atuando profissionalmente na rede pública de ensino. É sóciofundador
e membro honorário da Academia dos Escritores do Litoral Norte
(AELN/RS) e sócio da Associação Gaúcha de Escritores (AGES).
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Histórias de mulheres reais e seus
ímpetos de fêmeas
Os contos abordam a realidade de
Sônias, Sandras, Soraias e muitas
outras mulheres que vivem em
um mundo ainda dominado por
homens, silenciadas por situações
de traição, indiferença e agressões.
Mas a submissão dessas mulheres
encontra seu instinto mais primitivo
de sobrevivência, em desfechos
surpreendentes, que prendem o
leitor do início ao fim de cada conto.
Um mundo fictício que desvela o
lado mais sombrio da humanidade
e traz as muitas faces possíveis das
mulheres e seus ímpetos de fêmeas.
A autora avalia que as personagens
não são apenas alter-egos seus,
mas de todas as mulheres que,
historicamente, tiveram que lidar
com alguns dos temas alcançados por
estas narrativas, como as dificuldades
de criar um filho com necessidades
especiais rejeitado pelo pai ou
grandes aspirações sufocadas pela
rotina doméstica.
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LANÇAMENTO

CRÔNICAS DO SUL DO MUNDO
Uma obra com 134 páginas que
conta com 28 crônicas trazendo
histórias pitorescas, saudosistas,
sedutoras, irônicas, emocionantes
e tristes, que levam o leitor a
uma viagem através do tempo
nos detalhes, nos lugares, na
simbologia.
Histórias de um tempo
esquecido, memórias da vida e
dos acontecimentos que estão
guardados na mente e na alma
dos leitores. O livro é um convite
à vida, às emoções e à liberdade.
A proposta das “Crônicas do
Sul do Mundo” é um relicário
memorialista das vivências,
experiências e experimentações
ao longo da minha vida, nos
diferentes momentos históricos
e suas repercussões no autor e
nas pessoas do tempo que se
sucederam. Trata-se de um projeto
em dois volumes. O primeiro
recém lançado e, o segundo, no
primeiro semestre do ano de 2022.
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Morador de Taquara/RS Paulo Wagner acredita na vida,
nas pessoas, na civilidade, no respeito às diferenças e na
liberdade de criação e pensamento. Hoje aposentado, soma
as atribuições de escritor e cronista ao seu currículo com
vasta experiência e envolvimento na área artística, incluindo
os últimos sete anos em que atuou como Diretor Geral de
Cultura de Taquara/RS
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ESPECULANDO
POR JAIME DE ANDRUART *

VAMPIROS: POR QUE GOSTAMOS
TANTO DELES?
Foto:Divulgação

AVISO: este texto contém revelações de
enredo (spoilers) a quem ainda não assistiu o
seriado Missa da Meia-Noite.
Aviso dado, podemos prosseguir. Algo
que sempre me perguntei é: por que gostamos
tanto dessa criatura, que aparece e reaparece
na mídia há quase 200 anos, cada vez mais
recorrentemente?
É crença geral de que tudo começou com
Drácula, livro de Bram Stoker, lançado em
1897. O vampiro, contudo, é muito mais antigo.
Ainda no séc. XIX, já havia obras falando de
vampiros antes de Stoker lançar seu clássico. O
Vampiro, de John William Polidori, Carmilla,
de Sheridan Le Fanu, Varney, de autoria
desconhecida, e até o poema Christabel, de
Samuel Taylor Coleridge, do século anterior,
são exemplos de obras que precederam
Drácula e proveram a Stoker vasto material
de pesquisa para dar ao vampiro sua forma
austera e monstruosa que todos conhecemos.
Na década de 1970, quase um século
depois de Drácula, Anne Rice deu início a
suas Crônicas Vampirescas, trazendo vampiros
mais humanizados e falhos — de certa forma,
como deuses da mitologia grega: poderosos,
mas impulsivos e caóticos — e, na década
de 1980, o filme Os Garotos Perdidos (1987)
estabeleceu de uma vez por todas o contraste
de jovialidade e decadência que atualmente se
associa a essas criaturas.
Ou se associava.
O recente sucesso da Netflix, Missa da
Meia-Noite (baseado no livro homônimo de
F. Paul Wilson), traz um terror atmosférico
que inicia com episódios lentos e termina com

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

banhos de sangue a céu aberto, fazendo uma interessante
relação entre o sagrado cristão e os mitos sobre vampiros
e ressaltando a importância do sangue e o fato de que, com
oratória e poder, é possível convencer fanáticos a cometerem
qualquer tipo de crime.
O que mais me cativou no seriado de Mike Flanagan (A
Maldição da Residência Hill, A Maldição da Mansão Bly)
foi o enorme contraste entre os dois “tipos” de vampiro
apresentados. Por um lado, o “Anjo” encontrado por
Monsenhor Pruitt assemelha-se muito mais à concepção
monstruosa de vampiro, como Drácula, tendo asas
semelhantes às de morcego e capacidade de comunicação
mais psíquica do que verbal, enquanto a congregação que
bebe de seu sangue e, com isso, se transforma, não sofre de
alterações físicas, adquirindo apenas a fraqueza contra luz
solar e sede de sangue humano.
Se, por um lado, temos algo naturalmente monstruoso
e incompreensível, por outro, temos algo que se torna
monstruoso e é compreensível: há o vampiro natural e há o
vampiro transformado em vampiro. Há a essência do mal e
há os seduzidos por ela.
Se isso conversa com algum aspecto da realidade, furtome de dizer, mas, prova, mais uma vez, que a realidade não
está tão distante das alegorias da ficção. Um grande grupo
de pessoas convictas seduzidas pelas palavras fáceis que
querem ouvir pode resultar em catástrofe, mas nunca —
nunca — é algo que perdura.Mantermo-nos longe daquilo
que transforma os que mais amamos em seres que temem
a luz não é apenas obrigação para com nossa humanidade,
mas para com um mundo melhor.
No fim, acho que gostamos de vampiros porque eles
mostram nossa predisposição ao vício das respostas fáceis
e soluções imediatas para problemas que sempre existiram
e sempre existirão.
Como humanos, podemos ser melhores.
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Teria sido uma
boa estória
Ana Braz *
Igrejinha/RS
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Ele estava cansado de adiar tudo na vida. Começaria por
aquela conversa e colocaria tudo em dia.
Ela chegou tarde. Ele cochilava no sofá. Ela passou do
ladinho, tentando não fazer barulho, mas bateu em uma
xícara no chão. Ele acordou.
- Não quis te acordar, desculpa. - Tentou seguir caminho.
- Espera.
- Por favor, eu tô muito cansada, benzinho. Não podemos
deixar para amanhã? No final de semana. Quando não tiver
que trabalhar. - Sorriu forçando.
- Não. Tem que ser agora.
Ela largou a pasta em cima do sofá e se jogou, largando os
braços, tirando os sapatos de salto.
- Eu sei que você trabalha muito.
O celular tocou. Ela olhou e o pôs de lado.
- Não é nada. Já desliguei.
- Então... sinal de mensagem.
Ele silenciou. Ela não se mexeu.
- Pode continuar, eu não vou atender ou ler mensagem.
Estou te ouvindo.
- Você sabe que estou tentando, mas tá bem difícil. A
casa, a louça, a roupa, o mercado....
O celular deu mais dois sinais de mensagem.
- Amor, quando eu recebi essa proposta, nós conversamos
e você aceitou ficar em casa e realizar seu sonho de ser escritor
enquanto eu ficava naquele escritório o dia todo, todos os
dias, ganhando o dinheiro de verdade.
- Tá vendo. E ainda tem isso. O que eu faço não é
importante pra você. Eu fico aqui, cuido de tudo pra você...
-Nós. Você cuida para nós.
- Tá bom...NÓS. E tenho que ouvir que VOCÊ ganha o
dinheiro de verdade.
- Mas, amor, você sabe que é. Se a gente dependesse do
que você ganha, nunca teríamos o que a gente tem. Não é? –
Ela se inclinou, tentando pôr a mão em um dos joelhos dele.
Ele se esquivou.
- Sim.
- Então, o que você quer me dizer?

- Fiz o gratinado que você gosta.
Vai tomar banho enquanto eu termino
a janta.
- Tem certeza? Não tem nada pra
me dizer mesmo?
- Não. Você sempre diz: ataque de
artista. Foi isso mesmo. Só mais um dia
de pouca produção, mas a janta está
uma delícia. Pode apostar.
Ela levantou, pegou a pasta e o
celular. Passou a mão nos cabelos dele
e saiu.
Ele juntou os sapatos dela. Saiu em
direção à cozinha, mas não sem antes
ouvir:
- Não, hoje não, ele fez gratinado e
eu adoro aquele gratinado.
- Qual era mesmo o último
ingrediente do gratinado? Arsênico?!
Isso vai dar uma boa estória, não vai? –
Ele pensava, imaginando o sucesso que
seus textos fariam depois daquilo.

Foto:Divulgação

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

CONTO

CLINT EASTWOOD
(ou a óbvia analogia)

Cláudio B. Carlos
São Sepé /RS

*

Ele não conhecia os filmes de caubói, por isso, quando os
novelos de cisco rolavam pela imensidão do terreiro seco, não fazia
a óbvia analogia. Ali não tinha Clint Eastwood, nem Lee Van Cleef,
nem Burt Lancaster – tinha o Durvalino, o Deodato e o Deoclécio.
Ali não tinha Marianne Koch, nem Claudia Cardinale, nem Carla
Mancini – tinha a Jandira, a Jurema e a Jeneci. Ennio Morricone
era o guaipeca magricela, sonolento, pulguento e mais uns dois ou
três entos. Talvez Morricone fosse o bem-te-vi, o sabiá, o queroquero, o mugido do gado (coitado – magro que só) ou o relincho
do pingo amarelo – que mascava o freio, num devaneio, quiçá, de
verde capim. Talvez o Ennio fosse tudo isso misturado – tudo ao
mesmo tempo. Ali não tinha saloon – tinha a venda do Doca, a
pensão da Deolinda e o puteiro da Durvalina. O som grave do cello
era, ali, o ronco da fome – dentro das cordas frouxas das tripas
vazias, da barriga vazia. As cenas, ali, não eram dirigidas por Sergio
Leone – eram arranjadas por um deus melenudo, representado num
calendário velho que insistia sempre no mesmo mês do eterno ano.
Ali não tinha orquestra – tinha o Telmo de Lima Freitas, o Cenair
Maicá e o Pedro Ortaça – que se quarteavam nas fugidias ondas
da estação de amplitude modulada. Ele não conhecia os filmes de
caubói, por isso, quando rebrilhou, ao longe, a espora de prata do
cavaleiro que, a galope, levantava poeira na estradinha sinuosa, não
fez a óbvia analogia.

* Editor da Saraquá Edições. Coordenador artístico da web rádio
Arte Viva. Tem os seguintes livros publicados: “Um arado rasgando a
carne”, contos (Editora Maneco, 2005), “O aprendiz de poeta”, infantil
(Editora Maneco, 2005),“O uniforme”, contos (Editora Maneco, 2007) e
“Maravalha – uma novela grunge gaudéria” (Saraquá Edições, 2020).
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Um Velho Barbudo
Queli Cambraia*
Porto Alegre/RS
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Havia um velho homem barbudo que, inquieto, há muito tempo
andava, pois de baixo do seu nariz ouvia chilreios, cochichos e
outros sons que o intrigavam.
− É como eu desconfiava! Duas corujas e uma galinha, quatro
cotovias e uma carriça, já todas construíram seus ninhos na minha
barba!
O velho era um homem bom e permitiu que em sua barba
ficassem.
Todos as manhãs, ele cumprimentava as futuras mamães que
lhe acenavam enquanto preparavam o enxoval. As duas corujas
costuravam, a galinha tricotava, as quatro cotovias bordavam e a
carriça, boa artista, um belo quadro pintava.
O velho, para mais felicidade não tinha espaço. Era todo
ternuras com as hóspedes. E não hesitava em realizar seus desejos.
Numa manhã, a galinha estava desejosa de comer sementes de
girassóis da Rússia. Ele buscou. Foi num pé e voltou no mesmo.
A carriça queria um pincel de cerdas duras feito do pelo de
espírito de porco. O velho pensou e, por sorte, tinha um primoirmão por parte de pai que serviria muito bem. O primo, de bom
grado, cedeu do seu cabelo um chumaço.
As cotovias por sua vez, queriam quinze centímetros da linha
do Equador para terminar o bordado.
O velho barbudo pegou uma régua e, com um olho fechado,
mediu. E cortou. Fez um pequeno novelo e entregou para as
cotovias, que, agradecidas, se puseram a bordar. E ficou tão lindo,
que vocês nem imaginam!
As corujas não queriam abusar do bom homem. Escolheram,
dentre todos os seus desejos, aquele que julgaram ser o mais
simples:
− Queremos viver na sua barba para sempre!
O velho homem, emocionado, segurou o pranto o quanto pôde.
Mas as lágrimas dentro dele foram aumentando, aumentando,
aumentando... Até que ficaram grandes demais para seu magricelo
corpo suportar.
Corujas, galinha, cotovias e carriça quase não tiveram tempo
de abrir os guarda-chuvas!
Os dias foram passando e os filhotes foram chegando um a um.
A cada ovo que quebrava, chuvarada anunciada!

Como era emotivo o velho
homem barbudo!
Mas tanta alegria trouxe
também um problema inesperado:
Eram tantos filhotes que na
barba não havia mais lugar.
− Teremos de partir. – Disse
chorosa a coruja. – Estamos
ficando sem espaço...
O velho, primeiro entristeceu.
Depois, se pôs a pensar. Precisava
ampliar seu patrimônio. Então,
teve a ideia que sabia, daria certo:
Deixou o cabelo crescer.
Sabia usar a cabeça o velho
homem barbudo!

			
* É escritora e atriz. Tem
contos premiados em
concursos literários e
publicados nas antologias
Assombros Juvenis, Lavra
Palavra, Eu Palavro e Contos
de Mochila.
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Um homem de bem
Cesar Augusto de Carvalho *

São Paulo/SP

Escrevo trancado num quarto pouco iluminado, quase uma
cela. Tem uma mesinha, uma cadeira velha e uma cama, tão
ruim que só não durmo no chão por causa dos ratos. O lençol,
velho, rasgado, cheio de manchas, tem cheiro de leite azedo que,
misturado ao bolor do colchão de palha, penetra minhas narinas.
O mau cheiro é tão forte que sinto até daqui, sentado à mesinha.
Não vejo a luz do sol há dias. Talvez esteja condenado. Até agora,
ao menos, não me torturaram.
Desconheço meus algozes. Nem sei por que me prenderam.
Só pode ser algum grupo, desses subversivos, querendo minar as
bases do Estado que ajudei a construir. O estranho é que a maioria
desses grupos foi dizimada. Depois do Golpe, prendemos todos
da oposição, até os simpatizantes. Não há notícias de rebeldes
pelo país. Gozamos a doçura da paz.
Como me acharam se nem meus aliados me conhecem? Sempre
me mantive anônimo. De vez em quando, um ou outro brincava
comigo me chamando de Sombra. Eu gostava. Achava que me
cabia bem. Afinal, não abria nem a boca, quanto mais a caixa de
conversa. Sigilo era o segredo de meu negócio. O anonimato, a
certeza de continuar vivo. As negociações, sempre cara a cara,
marcadas pessoalmente, sem telefonemas, sem redes sociais. Uma
sombra disposta a ajudar políticos a conquistar o poder, mantê-lo
e destruir tudo que a ele se opõe. Assim foi no último golpe que
arquitetei. Chegamos à presidência, transformamos o país num
lugar seguro, digno de se viver, e esmagamos as forças rebeldes.
Não me arrependo de nada. Quando entrei nessa vida, sabia o
que queria. Era adolescente. No ginásio, o professor de matemática
me perseguiu. Deu-me zero por copiar o número errado na prova
− era míope e não sabia, confundi seis com oito. O cálculo estava
certo, o resultado, não. Argumentei. Aquele erro me faria repetir
o ano. Nem ouviu. Não tinha consideração. Meu sangue subiu. A
cabeça esquentou. Não. Não só prejudicá-lo, queria destruí-lo. A
ideia ganhou forma.
Comecei a segui-lo. Acompanhava-lhe cada passo. A
oportunidade surgiu numa noite, quando entrou num bar.
Conhecia-lhe a rotina e bar era algo que não fazia parte. Sentou
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numa mesa no fundo do salão, perto do banheiro. Estranho. O que
estaria fazendo ali se não bebe? O bar estava quase vazio. Fiquei
do lado de fora à espreita. Uns cinco minutos depois, chegaram
dois rapazes. Atento, acompanhei-lhes os movimentos. Sentaramse à mesa do professor. O mais velho aproximou-se de seu ouvido.
Parecia sussurrar. Volta e meia olhava pros lados, preocupado. O
professor não era surdo! Ali tinha coisa.
Entrei, pedi um café. Perguntei se poderia usar o banheiro.
O rapaz deu-me a chave e apontou para o corredor. Perfeito. O
professor estava sentado de costas para a entrada do banheiro, de
modo que não me veria e eu, encostado na parede, conseguiria
ouvi-los com clareza. Quanto aos outros dois, pouco me importava.
Não me conheciam. Com um pouquinho de sorte...
Entrei no corredor, parei, ouvido colado à parede e, pimba,
lá estava a informação de que precisava. Um dos rapazes passou
a data e o local onde aconteceria uma reunião. Exultei. Eram
subversivos! Sem perda de tempo, entrei no banheiro e anotei tudo
num pedaço de papel.
Do orelhão liguei para a polícia e dei o serviço. Na semana
seguinte, sem maiores explicações, o professor foi substituído.
Ninguém sabia de nada.
Diante de meu primeiro sucesso, fiquei entusiasmado. Resolvi
oferecer os meus préstimos à polícia. Com meus 16 anos, boa
aparência, jovem de classe média e bom de papo não seria difícil
infiltrar-me nos grupos subversivos que cresciam a olhos vistos
naquele momento.
Procurei um delegado, conhecido de meus pais, e chefe na caça
aos subversivos. Deu-me todas as instruções. Aconselhou-me a ler
os livros comunistas e me fingir simpatizante. Facilitaria minha
entrada no mundo deles. Dentre as muitas dicas, para mim, a mais
importante, foi a sugestão do anonimato, aceito e seguido à risca.
Sempre escapei como uma enguia diante de situações difíceis.
Nunca conseguiram me identificar, mesmo naqueles casos, e
foram muitos, em que houve acusações e a merda toda foi parar
na grande imprensa. Nenhuma das pistas levava à minha pessoa.
Como se prende uma sombra?
Em princípio, não me interessava a ideologia ou a posição
política de meu cliente. Com a redemocratização, passei a odiar
a democracia e mais ainda os comunistas. Meu trabalho foi
dificultado e demorei um bom tempo para me adaptar a esse
sistema infernal que levou nosso país à bancarrota. Na época dos
militares, tudo era mais fácil. Cheguei a infiltrar-me em muitas
células comunistas, em algumas delas cheguei até a ser chefe. E
como mandei gente pra cadeia!
Quando eram torturados e me denunciavam, não tinham muito
a oferecer. Descreviam-me, davam detalhes da minha aparência,
do meu jeito de falar, de dar ordens, mas não sabiam meu nome,
nem nada. Eventualmente, quando meu retrato falado chegava às
mãos dos investigadores, o delegado, esse meu amigo, mandava
me deixar em paz. Afinal, eu prestava um enorme serviço à causa
revolucionária.
Terminada a ditadura, minha carteira de clientes mudou de
natureza e só cresceu graças a esse delegado que exaltava minhas
qualidades de estrategista e atraía políticos insatisfeitos. Estes se

deixavam fascinar pelas minhas
peripécias e eu, sabe tudo, me
orgulhava.
Nos primeiros anos da
redemocratização,
as
forças
políticas não estavam nada
favoráveis,
exigindo
cautela
constante. Assessorei, da melhor
forma possível, todos os que me
procuraram. Aliás, esse pessoal,
mesmo tendo valores iguais aos
meus – defensor da família, das
tradições e dos bons costumes
– é muito inábil. Têm a faca e o
queijo na mão, só não sabe cortar,
tem que ser ensinado. E sou um
excelente professor.
Foram anos de trabalho.
Processo longo. Primeiro, os
liberais no poder. Depois, os
comunistas. Aos poucos, e com
paciência, ensinei meus alunos,
políticos obcecados, diferentes
técnicas e estratégias para
desestabilizar os donos do poder.
Um deles chamou-me a
atenção. Conheci-o numa reunião
de militares e logo percebi seu
potencial.
Ofereci-me
para
assessorá-lo. Ele topou. Era um
político medíocre. Falava bem,
tocava nos pontos importantes
da vida da nação, mas parecia um
paspalho. Falava as coisas certas,
na hora errada.
Um dia, chamei-o e, a portas
fechadas, dei-lhe algumas lições.
Primeira, esconder seu verdadeiro
objetivo, derrubar a democracia.
Era o candidato perfeito naquele
momento eleitoral. A maioria
da população queria moralizar o
país, acabar com a corrupção –
sistema que ajudei a consolidar,
depois denunciei – e seu discurso
encaixava-se perfeitamente. Se
fizesse as coisas direitinho, como
o ensinava, ele teria chance de
se eleger. Uma vez eleito, com o
apoio dos militares e de parte da
sociedade, fecharia o Congresso e
seria dono absoluto do poder.
Depois de bem aprendido o
bê-á-bá, lançou sua candidatura.
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Tinha grandes chances de vencer, mas algumas declarações
infelizes fizeram-no perder eleitores. Comunistas e liberais
aproveitaram-se e pioraram a situação com mentiras absurdas
sobre o candidato. Esse quadro tinha que mudar.
Aí, armei uma jogada. Nada nova, verdade, mas altamente
funcional e tinha certeza que daria certo. Bastava um falso
atentado à sua vida. Mexeria com a emoção do povo, sempre
sensível a tragédias, e o cenário mudaria. Não deu outra.
Contratei um assassino profissional e mantive-o no anonimato.
Um pouco mais trabalhoso foi armar o circo. Eram muitos
elementos a produzir. Os policiais para acompanhar o candidato
não seria problema. Conhecia muitos deles que topariam sem
fazer perguntas. Um pouco mais complicado seria conseguir
médicos, enfermeiros e hospital. Mesmo esses, por uma boa
quantia, topariam. Quanto à imprensa, esta não seria problema.
Nossos jornalistas cairiam na rede feito peixinhos famintos,
estavam predispostos a isso, era só prestar atenção na campanha,
cada vez mais descarada, contra o pessoal de esquerda, devo
admitir.
O atentado provocou uma comoção nacional e a vitória veio
no primeiro turno.
Um dia depois da posse, reuni-me com o novo presidente.
Ele estava eufórico e, ao mesmo tempo, um pouco amedrontado.
Continuava abestalhado, sem ter noção das condições favoráveis
para fechar o Congresso, prender os políticos da oposição e um ou
outro magistrado que incomodasse. Diante de seus argumentos
frágeis e medrosos, mostrei-lhe que aquela era a hora. Estávamos
com tudo. De um lado, o povão alegre, feliz, com seu novo
presidente, do outro, os principais generais das forças armadas.
O que teríamos a temer?
Ele se convenceu e o resultado foi uma maravilha. Não se
precisou dar um tiro. A maioria dos políticos foi presa, o Congresso
fechado e aí começou a festa. Amedrontamos todo mundo que
era contra a gente. Os mais radicais, prendemos. Reformamos a
educação, proibimos visões distorcidas da realidade e adotamos
medidas militares de disciplina. Centros culturais, focos de
gente de esquerda, fechados. Queimamos milhões de livros e
instituímos uma visão honesta e não ideológica de nossa história
– para isso alguns museus tiveram que ser queimados.
Quando o presidente me perguntava o que fazer com os
presos, respondia-lhe que as prisões estavam superlotadas, sem
espaço. Além do mais, criariam problemas. Os presos comuns
seriam contaminados.
Um ano depois, o país estava tranquilo. A economia encontrava
certas dificuldades. O capital estrangeiro se distanciara um pouco,
mas, em breve, voltaria. Afinal, com as medidas que adotamos,
em que lugar do mundo as grandes empresas pagariam salários
tão baixos? Nem na China.
Depois de tantos anos, estava cansado de ser um anônimo,
um desconhecido. Um Zé Ninguém. Comecei a sonhar. A ver
minha imagem na mídia. Dar entrevistas. Para começar, um
cargo importante. Com os contatos que tenho, não seria difícil,
pensei, mas, pensei errado. Amigos e aliados fecharam as portas.
O presidente não me recebia. A vida complicou. A conta bancária

minguou. O dinheiro no exterior
sumiu e o gerente do banco, na
maior cara de pau, se justificou:
“deve ser problema do sistema”.
Como recursos não me
faltavam, achei que conseguiria
fácil meu intento. Mas, não. Espere
um pouco! Talvez seja alguém com
medo de ser chantageado, coisa
que nunca fiz, mas poderia fazêlo. Apesar de manter-me anônimo,
sempre me acautelei, arquivando
tudo, como medida de segurança.
Tenho fitas e fitas gravadas com
conversas e negociatas, relatórios
com nomes de cúmplices,
parceiros, sócios, grana envolvida,
quem pagou, quem recebeu, tudo,
absolutamente tudo registrado. Se
descobrir quem me encarcerou
aqui, e não me matarem antes,
acabo com a carreira dele, seja
político, militar, ministro. Poderia
até mandar bala, mas não tenho
coragem. Não mato nem barata!
Nunca fiz mal a ninguém.

*Sociólogo e historiador de
formação, dedicou toda sua
vida profissional ao magistério
universitário e à pesquisa
acadêmica, escrevendo livros,
ensaios e artigos científicos.
Nas horas vagas, escrevia
histórias e poemas. Ao
aposentar-se, passou a dedicar
todo seu tempo ao que ama de
paixão, escrever!
FOTO: Divulgação
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EU ME LEMBRO
Jeane Imthon *
Curitiba/ PR

Foto: jamarattigan.com

Eu me lembro das manchas úmidas sob as mangas da camisa
ocre com golas pontudas.
Há pelo menos cinco anos que eu não serpenteava pela riosantos. A intimação veio por parte do meu pai. Sua mãe quer falar
com você antes de morrer. Não pediu dinheiro dessa vez. Apenas
disse, venha rápido.
Eu me lembro do hálito fétido: pinga e cigarro.
Abandonasse a direção, um pouquinho que fosse, anteciparia
o encontro com mamãe, quem sabe. Penhasco abaixo, rochedo e
oceano na eterna peleja. Cravei as mãos no volante para não cair na
tentação de mergulhar com carro e tudo no mar verde-esmeralda.
Que morte linda seria!
Eu me lembro do cheiro da madeira bolorenta da canoa no fundo
do quintal.
Um céu laranja emoldurava a igreja de Santa Rita, quando
cheguei em Paraty. Hora da angústia. Era o vício em trabalho o que
garantia a minha sanidade durante a transição aflita do dia para a
noite em São Paulo. O véu deprimente do lusco-fusco.
Eu me lembro da cama pequenina com o lençol das princesas.
Morrer no hospital seria desolador, então a mãe aguardava,
eu e a morte, em casa. O pai já me esperava no portão e nosso
cumprimento titubeou entre um aperto de mãos e um abraço
desengonçado. Corredor adentro, passamos pelo quarto que um
dia foi meu. Você vai ficar aqui, não vai? Um gosto amargo na
garganta silenciou o meu não.
Eu me lembro da chaleira vertendo água e vapor.
No último quarto, encontrei um fiapo do que um dia foi a minha
mãe. Estava abatida, mas lúcida. Os móveis eram os mesmos: a
cama de ferro laqueado, a cômoda maciça, o relicário. Um cheiro
de unguento medicinal tomava conta do ar, o perfume de alfazema
pairava apenas na memória. Sentei-me com cuidado na beirada da
cama para não chacoalhar o colchão d’água. Ela estendeu o braço
e acariciou a cicatriz que ia do dorso da minha mão até quase o
cotovelo. Nossos olhos se tocaram. Relaxei pálpebras e maxilar e
com um aceno de cabeça a perdoei.
Eu me lembro da santinha que carregava a minha mãe para a
casa das vizinhas em dia de reza.

Fraquinha, ela sussurrou, ora comigo,
filha. Fé, para mim, era só uma alegoria.
Para ela, a vida. O pai saiu do quarto.
Nunca gostou dessas ladainhas. Se eu a
tivesse acompanhado nas suas romarias,
nada teria acontecido, pensei. No rogai por
nós pecadores, avistei o pai pela janela que
dava para o quintal. O tempo não lhe tirara
a pose. Pé apoiado na velha canoa, olhar
perdido no ocaso que caia sobre a baía. Hora
sagrada das novenas da mamãe. Crepúsculo
fincado em minha alma.
Do que ele se lembra? Eu me lembro
da língua áspera dele entre os meus
dentes de leite.

Formou-se em Engenharia
Química pela UFPR.
Servidora pública de profissão
e escritora por paixão. Seu
conto “Eu me lembro” está
entre os vencedores do
concurso Off-Flip 2021.
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Sob e sobre as estrelas
Tales Augusto Wallauer de Leão *

Igrejinha/RS

Não posso negar: esta é uma de minhas narrativas preferidas
sobre vocês, humanos. Talvez até mesmo por mostrar o quanto de
mim há em vocês, o quanto vocês se esforçam para imitar o que
eu faço, mesmo com todas suas limitações. Além do mais, é uma
narrativa sobre uma narrativa, e o que mais eu, Narrador, poderia
desejar? Mas já estou me delongando de início. Vamos ao que
importa.
Em meio a um território bruto, no qual a mata terminava em
um campo de gramíneas ressecadas, mas vivas, cinco indivíduos
caminhavam atentos à besta que perseguiam há horas. Esses
indivíduos, meus caros leitores e minhas caras leitoras, apesar
de sua aparência animalesca, mais peluda e pelada que a de
vocês, eram não menos que seus antepassados, que viveram há
tempo demais para vocês conseguirem colocá-los em uma árvore
genealógica, mas que, sem dúvida, deixaram resquícios em vosso
sangue.
Com suas feições mais astutas e convencidas que a dos outros
animais, aqueles seres moviam-se de forma rápida, mas cautelosa,
para não assustar sua presa, que, apesar de ferida, seguia
correndo tentando salvar-se. Carregando lanças em mãos, seus
pés não se machucavam no áspero chão em que pisavam, e seus
olhos franziam-se à medida que os raios do sol começavam a ser
irradiados mais próximo do horizonte a sua frente. Eles sabiam
que aquela era uma oportunidade que não poderiam perder.
Já fazia semanas que rumavam em busca de mais alimentos, e
aquele foi o primeiro animal de grande porte, algum espécime
de antílope, que tiveram a sorte de encontrar, e, acima de tudo,
de ferir.
Se você que me lê os visse, apesar dos cabelos grandes e
descuidados, e da barba hirsuta que crescia no rosto dos homens,
notaria que eram todos de uma mesma pequena família: talvez
pai, mãe e filhos, ou alguma outra forma de parentes de geração

Foto: jamarattigan.com
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próxima. Estavam mais magros do que queriam, mas sabiam que
conseguiriam perseguir o amontoado de carne cambaleante até
que ele, por fim, não mais resistisse correr e caísse no chão, antes
de receber o golpe final. Todos sabiam disso, mas não por uma
intuição etérea que os rodeava. Na verdade, eles já eram dotados
da dádiva da linguagem.
Por mais rústica e limitada que fosse a forma a partir da
qual eles se comunicavam, era perfeita para seu estilo de vida,
possibilitando descrever não só o mundo ao seu redor, até mesmo
com alguns detalhes, mas também o mundo que já não existia ou
o mundo que viria a existir: eles conseguiam representar, com
seus ruídos e grunhidos, ideias de passado e também de futuro.
Foi com esses grunhidos que um daqueles animais bípedes
famintos comunicou aos outros que sua presa estava prestes
a cair e que ele iria matá-la de vez. Era um dos mais jovens do
bando e moveu-se rapidamente no descampado até estar frente a
frente com o antílope tombado. Sua família viu, entre eles e o sol,
enquanto o jovem bípede levantava sua lança para acabar com o
sofrimento do quadrúpede, este levantar seu corpo uma última
vez, em um movimento que, ao mesmo tempo em que exauriu o
resto de suas energias, fez seus longos chifres penetrarem o peito
exposto do jovem.
Não posso dizer que a reação do resto do grupo foi a mesma
que uma família atual teria. As narrativas românticas e religiosas
que permeiam a forma como vocês entendem o grupo familiar
ainda não haviam sido criadas. Mas ainda assim, o sentimento
de desolação estava lá. Talvez, o que hoje seriam soluços e
lágrimas, foram gritos e chutes no chão, mas isso não importa. O
sentimento estava lá.
Junto do sentimento, aflorava também outra sensação, essa
mais natural: a fome. A presa estava deitada, quase morta, incapaz
de representar ameaça por ter sua única arma presa no corpo
morto do jovem bípede. Para além disso, o sol já era apenas um
borrão caindo para lá do horizonte. O grupo, agora formado por
quatro, apressou-se para ter uma fogueira acesa e seu alimento
pronto. Quanto ao corpo do jovem, ainda não existia o costume
do enterro, então foi deixado ao relento, com os olhos entreabertos
e a expressão de dor no rosto.
A escuridão já havia vencido a luz na abóbada celeste,
restando apenas alguns pequenos pontos brilhantes, quando a
família começou a comer a carne da besta que havia ceifado a
vida de um deles. A tristeza, na mente daqueles primitivos seres,
começou a misturar-se com o prazer de satisfazer-se após a fome,
de sentir o corpo encher-se de uma energia que era necessária
para a continuidade de suas breves vidas. E assim, já tendo todos
eles comido o que podiam, ficaram acordados, próximos a uma
árvore, mas em um grande campo aberto. O perigo que a noite
trazia manteve-os acordados, e a tristeza, em um silêncio soturno.
Por se tratar de uma noite em que a lua não estava cheia, eram as
estrelas que prendiam a atenção daquelas criaturas, mesmo que
elas nem perto chegassem a entender o que eram aqueles pontos

de luz na escuridão.
Foi então que um daqueles seres
levantou-se, ainda com os olhos presos em
um conjunto daqueles pontos brilhantes que
vocês humanos viriam a chamar de estrelas.
Apesar de ter se levantado para chegar mais
perto, o tamanho das estrelas não mudou
para aquela curiosa criatura, que se mantinha
imóvel, com a cabeça voltada para cima
e apontando lentamente com a mão para
alguns dos pontos. Ele acabou chamando
a atenção do resto do bando, que com seus
grunhidos tentou chamar sua atenção. Mas
ele permanecia paralisado.
Quando se virou, seu rosto estava
iluminado, como provavelmente nunca
esteve. Não era alegria, era um torpor
de descoberta. Naquele momento, meus
caros leitores e minhas caras leitoras, algo
que nunca antes havia ocorrido, ocorreu:
olhando para as estrelas, como se juntando
pontos, aquele ser viu coisas que não estavam
lá de fato. Sua mente viu naquelas estrelas
reluzentes, um antílope e um jovem com uma
lança. De frente para seus familiares, usando
sua linguagem rudimentar, apontando para o
céu e para o local onde havia deixado o corpo
de seu companheiro, ele tentou explicar
o que via. Não era uma tarefa fácil, vocês
devem imaginar, e de fato não era: os sons
que saíam de sua boca não eram símbolos
perfeitos para descrever o que via, sendo que
o que via não era em si um símbolo perfeito
do que imaginava.
Foi como tentar quebrar pedras com
madeira, mas a empolgação daquela criatura
não a deixou parar até que todos entendessem
o que falava, que todos vissem o que via.
Quando por fim eles o compreenderam, não
se deu por vencida. Foi além, mais uma vez,
novamente fazendo algo que nunca antes
fora feito: a partir das estrelas que cercavam
aquelas onde via o antílope e o jovem, a
criatura contou a história daquelas duas
imagens: uma batalha marcada pela fome e
pelo medo. Os olhos de todos se iluminavam,
a partir das estrelas e através de sons roucos,
o primeiro épico era narrado.
Mas ao se aproximar o fim da história,
as faces daqueles seres sentados ao relento
desfiguraram-se de medo e de apreensão.
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Eles sabiam como aquela história terminaria: ambos mortos ao
fim da batalha.
Porém, aquele que se mantinha de pé, já não mais estava preso
à realidade, já não mais era obrigado por sua linguagem a manter
o que saia de sua boca em uníssono com o que ocorria sob o
céu. Apontando para uma linha reta de estrelas ele concluiu sua
narrativa, contando como o jovem guerreiro venceu a besta, sem
derrubar nem mesmo uma gota de sangue. Dessa vez sim a reação
foi de soluços e lágrimas.
Não meus caros e minhas caras, não posso afirmar-lhes se a
criatura a criar a história a partir das estrelas foi o pai ou a mãe do
jovem que havia morrido, ou quiçá seu irmão. Também não poderia
reproduzir com nosso alfabeto as palavras que ele usou ou deter-me
mais nos pensamentos de cada um daqueles envolvidos no momento
mágico da primeira contação de história. Mas sim, algo eu posso
garantir-lhes, meus caros leitores e minhas caras leitoras, aquela
criatura que olhou para as estrelas e com seus sentimentos, sua
curiosidade e sua inteligência, criou uma história, aquela criatura
era sem dúvidas um ser-humano.

* Graduando em Relações
Internacionais na
Universidade Federal do
Rio Grande do Sul. Mantém
a escrita criativa como um
apoio em meio a rigidez
da escrita acadêmica, que
pratica em pesquisa, e
informativa, que pratica
na página Diplonite, no
Instagram.

Foto: Arquivo

CONTO

A PORTA
LÚCIA CENTENO
Porto Alegre / RS
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Talvez o fato de não termos tido férias no semestre passado tenha
contribuído para que nossos corpos insones enjoassem do sal de nós
mesmas. Eles não quiseram mais dormir juntos mesmo depois de
horas se ensaboando no banho.
Eu voltava do trabalho de terra arrasada lá na área de pesquisa do
IL e atirava minha mochila na cadeira que tínhamos bem no meio da
sala, composta e cercada do teu fulgor artístico com a minha tralha de
adulta. Velas, máquina de escrever, toalhas e panos para exprimir todo
o tempo livre que tu tinha para criar citando mais autoras do século XX
do que cabia no escopo da minha pesquisa de Teoria Literária.
O trabalho estava meio parado enquanto tua peruca rosa da última
peça pegava poeira de um tempo que deixou de ser bem na tarde em
que tu me pediu para tirar as coisas da sala e abrir espaço para o sofá
cama. Sinto muito por aquela bagunça no quarto, nós duas sozinhas
e toda a merda que eu tive que passar em 2016 enquanto tu cantava a
vitória de um ano antes num mochilão de agosto até março, lia minhas
mensagens e te afastava de mim.
Quando tu disse que ia voltar a tempo de dançar comigo no dia do
meu aniversário eu não acreditei na época. Hoje somos sinceras apenas
nas decisões precipitadas que traem o diálogo com xingamentos
injustos e silêncios envergonhados. “Vou dormir na sala” e “É uma boa
ideia”, e tu detestava a chata que eu estava virando depois que aquela
eletiva de Canção me fez problematizar o rock podrinho dos anos
oitenta. “Vou almoçar com minha orientadora” e “Divirta-se”, e eu não
aguentava que a condição de manter produtos de origem animal na
geladeira era encontrar cheiro da mulher de fim de noite na tua cama.
O que quer que tenha sido se alargou no sol de domingo à tarde, a
única hora do mormaço em que minha mãe pegava o trem para Porto
Alegre e me levava para correr no Parque da Redenção quando eu ainda
podia sonhar em morar aqui. Eu amei muito a cidade na qual estagnei,
presa nos laços que me deixam marcas e cedem um pouco quando eu
aceito que tu me amarre no edredom. Porque eu já estou toda enrolada
com o trabalho, com o mestrado, com a rescisão do aluguel e contigo,
que agora fica na sala pra gravar mais um vídeo dançando cantora pop
de blusa aberta.
- Pra onde tu vai?
- Vou dar uma volta no brique.

- E pra que essa mala?
- Quero levar um presente pra minha
mãe lá em Novo Hamburgo.
- Tu não vai voltar, não é?
Olhei no teu olho e bem no meio do
corredor. Verde esquisito armado de cílios
longos e amarelo descascado protegendo o
reboco da parede do vizinho. Quadro de
aquarela e planta de plástico. Experimentei
o eterno amor por ti e a vontade de fugir no
fim da tarde que nunca acaba. Tudo indo
embora.
- Eu não vou, Brenda.
Peguei a mala para fazer exatamente
como eu tinha dito.
E fechei a porta.

Escritora. Aos poucos
mostrando seus textos
no Medium e publicando
alguns desenhos no
Instagram. Gateira, tem
dez gatos.
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Até que a morte
os separe
Andréia Schefer
Novo Hamburgo-RS.

Foto: jamarattigan.com

“Ele era tão bom pra mim”. Sentada em frente ao caixão,
Helena repertia a cada abraço ou aperto de mão. “Era um casal tão
feliz.”, diziam uns. “Viviam tão bem”, afirmavam outros. E eram
tantos a consolá-la! Eram tantos a se compadecerem pela perda
sofrida por aquela mulher. Uma mulher tão dedicada ao marido e
ao lar. Que desafiara a própria mãe para casar-se às escondidas, e
não em uma linda cerimônia religiosa. Formalidade considerada
desnecessária por Jorge.
Helena sempre quis se casar na igreja. Não perdia nenhuma
celebração para o qual fosse convidada. Sempre pegava os buquês
das noivas, aguardando a sua vez de jogá-lo. De tantos enlaces
assistidos, já sabia de cor as tais frases ditas pelo padre. Aquelas
frases repetidas todas as vezes em que a mãe falava do marido
morto: “Até que a morte os separe, o padre disse e é assim que
deve ser. Foi assim comigo e com o seu pai”. Helena também
sonhava usar o vestido branco e entrar na capela do povoado de
braços dados com o pai como faziam todas as moças. Mas quando
conheceu o amor de sua vida, o pai já havia falecido e Jorge achava
casamento religioso uma bobagem.
“Não tem problema. Você pode entrar na igreja com um tio
ou qualquer outro homem”, insistia a mãe de Helena. “Quando eu
me casei, meu pai também já tinha morrido”, dizia a mãe. “Mas
Jorge não quer casar na igreja”. Isso a mãe não aceitava. Ouvir as
palavras do padre era fundamental para um bom casamento. A
filha deveria se casar na igreja.
Contrariando a mãe, um dia Helena saiu com Jorge pela
manhã e só retornou no final da tarde. Haviam se casado sem
permissão de suas famílias e alugado um lugar para morar. Com o
dinheiro poupado da cerimônia, pagariam a entrada de uma casa
financiada. Não era o futuro que a mãe desejava para a filha, mas
não restando alternativas, aceitou aquela decisão. Com o tempo,
até passou a gostar do genro. Percebeu que ele era tão ambicioso
quanto os homens de sua família e isso lhe agradava. Só lamentava
a filha não ter ouvido as palavras do padre. Aquelas palavras
seriam o seu guia para um bom casamento.
No dia seguinte à união oficializada, a mãe chamou Helena no
quarto e lhe deu a herança mais importante da família. Entregou-
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lhe as louças pintadas à mão e os talheres de prata que passavam
entre as mulheres de sua casta por várias gerações. Explicou
à filha a importância daquela relíquia para a sua família e de
como deveria usá-las. As peças só deveriam ser utilizadas em
uma ocasião muito especial. Apenas uma vez. Junto ao presente
entregou à filha um pequeno manual de instruções que deveria
acompanhar aquele uso. Emocionada e um pouco intrigada, a
jovem pediu perdão à mãe, prometendo cumprir o combinado.
Honraria o legado das mulheres de sua família, mesmo não se
achando merecedora de tão grande honra.
Diante do esquife que carregava o seu amado, Helena não
escondia o seu sofrimento e por vezes, desesperava-se ao ponto
de quase desfalecer. “Ela amava demais o marido”, diziam
alguns. “O que será da Helena sem o Jorge?”, diziam outros. O
rosto cansado, molhado de lágrimas, a transformava em um ser
frágil e pequeno. Alguém digno de pena. Uma fragilidade que
sua aparência física não demonstrava. Helena tinha um corpo
forte, bem conservado para a sua idade avançada. Não parecia
preparada para a viuvez, mas a morte não faz perguntas.
Poucos sabiam que o marido ainda agonizava quando o
socorro chegara. O seu prato preferido do marido, intacto,
esfriava sobre a mesa, quando ela o encontrou desfalecido. No
chão: louças quebradas, a cadeira virada e o homem estendido
no chão. Apoiando a cabeça de Jorge em suas pernas, Helena
ligava para a ambulância. Os socorristas, não chegando em
tempo hábil, apenas confirmaram o último suspiro.
Em anos de casamento, o casal adquirira muitos bens
que Jorge sempre colocava no nome da esposa. Helena não
demorou a entender o motivo dessa atitude: não queria dividir
os bens com as amantes. No mês seguinte ao casamento, ele já
tinha casos com outras mulheres. Ela sempre soube e mesmo
assim o amava. Amara tanto, a ponto de aceitar quando ele
disse não gostar de ficar preso e preferir passar mais tempo no
bar do que com em casa. De receber para o almoço de domingo
o filho dele com outra, anos depois de ter ouvido do próprio
marido o desejo de não ter filhos. Suportava brigas, via fotos
de Jorge com outras mulheres e resistiu. Lembrava sempre da
tal frase e mesmo sem tê-la ouvido, cumpriria os preceitos da
igreja. “Até que a morte os separe”.Helena aguentava todo tipo
de humilhação, mas nunca se separaria.“O que Deus uniu o
homem não separa”, ela pensava.
Na noite de sua morte, Jorge entrara em casa com uma arma
na mão. A amante lhe exigira a separação e ele prometia matar a
esposa se ela não aceitasse. Estava tão bêbado que tropeçou nas
próprias pernas, derrubando o revólver que segurava. Helena
ajudou o marido a se levantar, o carregou até o banheiro e ligou
o chuveiro. Enquanto ouvia o barulho da água no piso, dirigiuse à cozinha e tirou do armário o seu presente de casamento.
Dentro de uma das peças, o papel dobrado que a mãe lhe
entregara estava amarelado pelo tempo. Enfim, chegava a
ocasião especial. A sua vez de usar a herança da família como
fizera a sua mãe e sua avó.
Quando Jorge saiu do banho a mesa estava posta para o
jantar . Estranhou as louças que a mulher decidira usar. Já nem

lembrava que elas existiam. Entre outros, o seu
prato preferido. Com certeza, ela queria agradálo para que desistisse da separação, Jorge pensou.
Ninguém fazia uma lasanha como Helena. Como
sempre, não esperou que ela o acompanhasse.
Helena não lembrava se chegou a avisar que iria
ao banheiro. Quando voltou, ele já estava no chão.
Na saída para o enterro pensaram que ela
morreria. Com crises de tonturas e o seu coração
acelerado, mais uma vez suportou a dor. Lembrava
de Jorge com pena. Ele nunca a conheceu de
verdade. Quando o caixão baixou à sepultura, já
recomposta de tanto desespero, levou a mão ao
bolso e leu mais uma vez o atestado de óbito.
“Mais um caso de infarto na família”,
confortaram-na os parentes. Helena não se
admirava. Era a sina das mulheres de sua família:
tinha sido assim com a sua avó e com a sua
mãe. Com ela não seria diferente. Não ouviu as
palavras do padre em seu casamento, mas nunca
se esquecera a frase sempre repetia pela mãe “ Até
que a morte os separe”. Era assim que deveria ser.
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A ESCOLHA
DE EVA
Krishna Grandi *
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Eva quis quebrar o espelho pela manhã, mas decidiu comprar
limões para o almoço. Colocou um vestido listrado, rosa e azul,
naqueles tons doces que estavam na moda. Limpou os pés antes
de colocar a sapatilha florida e saiu pela porta de trás de sua casa.
Enquanto descia a ladeira de Tristão Monteiro, admirou o quintal
da Dona Rosa, com um pé de jabuticaba deliciosas que lhe deram
água na boca. “Milena gostaria de comer jabuticabas hoje à tarde,
acho que vou comprar jabuticabas para Milena, o que ficaria bem
com jabuticabas? Posso comprar também pipocas, aproveitar que
o mercado ainda está aberto… Será que está aberto? Não lembro
de ter visto as horas… Ah sim, preciso avisar Felipe que não estarei
disponível para o jantar. Eu gosto quando Milena ajeita o meu
cabelo rebelde, só que àquelas unhas dela… Às vezes machuca. E
por que ela disse que não aguenta mais meus filmes do Almodóvar?
Felipe assistiu a todos eles comigo e reclamou quando chegamos
ao fim. Felipe… Não suporto seu bafo matinal. Parece que dei
uma comida estragada para ele que apodreceu em seu estômago
durante à noite. Vive reclamando dos meus temperos. Nossa! A
Odete pintou a casa de novo. Essa cor cáqui combina mais com
as grades brancas da sua casa. Por que reforma tanto essa casa?
Será que eu vou envelhecer assim também? Paranoica com minha
casa? Isso não faz sentido. Eu gostaria de ser uma senhorinha
elegante. Dessas que andam com uma sacolinha de tricot, pronta
para oferecer uma echarpe a um ombro destapado. Eu gosto dos
ombros de Milena. Posso sentir o cheiro do protetor solar em seu
pescoço. O granulado da areia em suas costas morenas. Milena e
Felipe seriam um ótimo casal. Pena que Felipe é muito tapado. E
eu fico me metendo, além disso. Não sei se sou boa com conselhos.
Milena não olharia para mim com o mesmo olhar que admira
Felipe. Aquele olhar de gata preguiçosa deitada ao sol. Ela tem um
sorriso felino, com as bochechas coradas abrindo-se e mostrando
os dentes amarelados e afiados. Seu nome é quase um miado

Foto: jamarattigan.com

LIVRO

também, será que eu consigo pronunciar Milena como um miado?
Quanta besteira”. -Oii, Sofi! Aqui!
-Ah, oii, tia! Não te vi aí na janela… Como foram os exames da Gabi?
-Vou ser avó! Estou tão feliz! Tá indo pra onde agora?
-Mercado… ou fruteira, na verdade...
-O mercado já fechou, já passa do meio-dia. Se der sorte a fruteira
ainda está aberta.
-Preciso correr, então! Obrigada, tia! Aliás, suas roseiras estão lindas.
-Te dou uma muda depois. - “Avó! Não acredito que até a Gabi
engravidou. E como a tia estava feliz com isso. Será que eu gostaria
de ser avó? Uma senhorinha elegante com um netinho nos braços?
Bom, acho que para isso eu precisaria transformar minha mãe em avó
primeiro. Mas e eu? Seria uma boa mãe? Se nem como filha agrado…
Que raiva da minha mãe. Aquele tom debochado insinuando que eu
sou um caso perdido por ter sido demitida mais uma vez. Ainda mais
agora que até a Gabi engravidou! Já não bastavam as comparações
com ela na infância, vou ter que ouvir agora adulta? Mas se eu fosse
mãe… Seria com Milena ou Felipe? Que cheiro delicioso de melão.
Mas acho que os morangos já azedaram. Felipe sabe fazer um suco
de melão com hortelã refrescante, quase receita de mãe. Não sei se
aceito o seu pedido de namoro. Acho que se ficássemos juntos, daria
mais orgulho para a minha mãe, que poderia sonhar em ser avó.
E também ficaria feliz. Onde estão os limões? Como tudo está tão
caro. Quando é que o preço das coisas vai diminuir? Se eu visitasse a
Dona Rosa, será que ela me daria algumas jabuticabas para um suco?
Ou para eu comer elas olhando o pôr-do-sol com Milena. Aliás, ela
definitivamente não seria uma boa mãe. Não com aquelas unhas. Iria
arranhar todo o bebê. Só que ela seria uma ótima parceira. Será que
eu me declaro para ela hoje à tarde? Eu não sei como ela iria reagir.
-Com licença, moço. Onde ficam os limões?
-Por ali, perto das mangas. - “Adoraria me casar com mangas
bufantes. Um vestido romântico e longo. Rendado e único. Eu só
não consigo enxergar um altar. Nem quem estaria ali. Será que vou
ser uma solteirona como a Odete? E por isso vou viver reformando
a casa? Se bem que a casa dela sempre tem visitas... eu gostaria de
ter amigos na velhice. Ou alguém para envelhecer junto. Achei os
limões! Isso é mofo? Acho que os limões passaram um pouco. Como
podem vender isso? Esbranquiçados desse jeito… Bom, mas acho
que as mangas não estão tão boas também… Vai ter que ser melão
mesmo. Hortelã eu tenho em casa. Felipe… Poderia chamar ele para
almoçar comigo. Entretanto ele pode interpretar isso como um “sim”
ao seu pedido. E ainda teria a janta mais tarde e eu não queria jantar
com ele… É íntimo demais. Bom, mas eu preciso ligar para ele de
qualquer jeito e desmarcar o encontro. ” - Seu troco, moça!
-Obrigada. - “E assim eu deixaria claro que é um “não”. Só
tenho medo de magoá-lo. Acho que eu poderia alertá-lo sobre os
sentimentos de Milena. Porque se eu aceitasse o pedido dele, ela
ficaria magoada. E se eu falasse a ela meus sentimentos, ela ficaria
confusa. E ninguém sairia ganhando. Acho que finalmente uma
coisa fez sentido no dia de hoje. Pena que não tinha bons limões. Eu
gostaria de tomar uma limonada. E mais tarde uma caipirinha. Está
tão quente. Estou cansada desses dois, na verdade. Não sei como me
meti nessa. Meus pés estão suados. Essa sapatilha não é muito boa,
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vai dar chulé. Vou ter que deixar no sol depois. As roseiras da tia
são realmente muito bonitas. Ela deve estar lá pra dentro agora.
Que bom que está feliz. Eu não consigo me imaginar grávida
agora. Não desempregada… Será que eu vou encontrar algo que
me faça feliz? A sacola está suando na mão. Minhas pernas estão
doendo, é mais fácil descer a ladeira do que subir. E nessa cidade
não tem nenhum vento. Só queria uma brisinha.
-Eva!
-Sim? Ah, oi, Odete!
-Sua mãe me falou que estava por aqui novamente. Não deu
certo lá, né?
-Não muito… Quer dizer…
-Não precisa se explicar, acontece mesmo. Toma, fiz biscoitos.
Come alguns e leva esses tomates para a sua mãe. Boa sorte.
-Obrigada. -Acho que a casa dela ficou horrível. Agora, olhando
mais de perto. Sinceramente, o que ela quis dizer com “boa sorte”?
Desagradável. Eu não gosto de biscoitos. Acho que ela nem sabia
direito onde eu estava. E não precisava me lembrar que eu voltei.
Eu não queria ter voltado. Por que eu fui cometer um erro tão
idiota que resultou na demissão? Estou cansada dessas pessoas. Eu
nem ligo tanto para a gravidez da Gabi também. Garota estúpida.
E mesmo sendo assim, ainda foi capaz de trazer alegria pra tia. E
eu? Sou a que deu errado. Não sei de quem eu gosto. Não sei com
o que quero trabalhar. Não sei nem para onde ir. Só sei que aqui
não é o meu lugar. Nesse bairro antigo. Nessa cidade quente. Que
cheiro é esse? Nossa, esse cheiro delicioso de feijão da Dona Rosa.
Eu preciso almoçar.
-Dona Rosa!
-Eva, querida! Há quanto tempo!
-Queria saber se pode me dar algumas jabuticabas para fazer
um suco.
-Eu mesma fiz um suco agora, vamos almoçar. Entre, querida!
-Não vou atrapalhar?
-Jamais, estava com muitas saudades! Entre, vamos. Quero
saber das suas aventuras por Santa Catarina.
-Na verdade, queria apenas as jabuticabas.
-Estão bonitas mesmo, vou pegar um pote para você. - Dona
Rosa sempre foi mais atenta ao que minha mãe falava. Eu gosto
da casa dela. E esse cheiro de feijão, parece que sinto o gosto na
boca. A casa dela era confortável, não era uma mulher de chamar
atenção, mas era muito querida na vizinhança. Acho que gostaria
de ser um pouco como ela. Dona Rosa tinha mãos habilidosas.
-Aqui, querida!
-Obrigada… Posso te fazer uma pergunta?
-Bom, se eu souber como responder, acho que posso te ajudar.
-Como eu sei se eu dei certo na vida?
-Andou pensando demais, pelo visto… Olha, querida… Você
não vai saber. Nem eu mesma sei o que é dar certo ou não. Hoje
eu acertei no feijão, cuidei bem do pé de jabuticaba, mas quebrei
um copo lavando a louça. Minhas mãos estão ficando velhas, sabe?
São pequenos sinais… Veja os seus. E não se importe muito com a
vida dos outros. Coloquei aí no pote alguns limões que sobraram
aqui, mas ainda estão bons. Vá fazer o seu suco de jabuticaba, tá?
Até mais, querida. - Meu suco de jabuticaba? Posso colocar hortelã

nele? Eu deveria tentar mesmo.
Eu nem queria melão… Não sei
porque eu comprei, se eu queria
limões. Que sorte ter conversado
com a Dona Rosa. É uma boa
amiga para a minha mãe. E ainda
vou poder fazer a minha limonada.
E depois uma caipirinha. Não sei
porque quero chorar. Preciso ligar
para o Felipe.
Eva entrou pela porta da frente
de sua casa. Tirou as sapatilhas
e andou pelo piso frio, deixando
as marcas de seus pés suados.
Colocou as sacolas em cima da
mesa e pegou o telefone. Entre
lágrimas ligou para a Milena:
-O Felipe não te ama. Eu é que
te amo!
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Pinceladas do destino
Sinara Foss *

Santo Antônio da Patrulha/RS

Pelo quinto dia, Cláudia destaca os comprimidos para pressão alta,
diabetes e arritmia e joga no vaso do banheiro. Um branco, grande, que mais
parece um botão de camisa, bate no assento e cai no chão, perto da lixeira.
Cláudia sabe que a falta de forças nas pernas a impede de se abaixar e pegálo. Com os braços apoiados no armário e na parede, empurra com o pé o
comprimido para dentro do ralo. Sem firmeza na mão, pressiona o botão
da água, que gira com forte pressão. Enquanto os medicamentos somem
pelo encanamento, Cláudia pensa em sua vida como uma estrada, as placas
indicativas, as setas de avisos aconselhavam diferentes destinos desde os
primeiros anos de sua vida. Trilhas, caminhos, estradas ofereciam outras
situações. A escolha, sem volta, foi tomada. A cada passo, a cada ano, a rota
preterida ficava mais e mais distante, impossível voltar atrás. O ponto de
chegada, o dia de hoje, talvez fosse o mesmo.
Na antiga sala de televisão – local onde a família se reunia para assistir
a filmes e telejornais – Cláudia, com lentidão, organiza suas tintas. Vestida
com o avental impermeável, de brim desbotado, posiciona-se em frente à
tela inacabada. O membro frouxo larga o pincel, que provoca um estalido
nostálgico. Em câmera lenta, a mão segura o pulso com a outra para impedir
os movimentos involuntários. O rosto se contrai. Os passos rígidos arrastamse até a grande janela de vidro, que tomou o lugar da parede grossa de anos
atrás. Em suspiros, olha para fora. Antes de alvenaria, a parede escondia a
parte mais graciosa do jardim: a escada de seis degraus, circundada de
folhagens, que desce até o pátio com árvores arbustos. Azaleias, begônias,
antúrios e amarílis ainda disputam beija-flores, borboletas e insetos.
Cláudia afasta-se da tela que a convidava a pintar. Mesmo que um dia não
fosse admirado por multidões, mesmo que não fosse para uma galeria de
arte, queria terminar mais esse. Com um suspiro, ajeita o aparelho de ouvido
como se pudesse ouvir as vozes que habitaram ali. O corredor escuro mostra
as portas dos quartos das crianças. Na primeira, a cama intocada; a colcha
escura combina com a cortina com motivos de Fórmula 1. Se olhasse embaixo
da cama, veria meias mornas, jogadas às pressas, e chuteiras de futebol. A
segunda porta abre para um quarto alegre, bailarinas, saias rodadas. Na
cama, uma colcha de crochê rosa, onde uma boneca de olhos arregalados
dorme. Na parede, uma enorme foto de um palco vazio. Na sala de aula 2A da
Escola Estadual de Primeiro Grau de Vinha d’Alho, em quatro colunas e cinco
fileiras de carteiras escolares, crianças de sete e oito anos terminam a tarefa,
ansiosas pelo recreio: um desenho livre. Sentada em sua mesa, a professora
Marli – Cláudia jamais esqueceria esse nome – recolhe as tarefas escolares
uma a uma com um sorriso. Quando Cláudia entrega a sua folha sulfite, a
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professora vira o rosto na sua direção e diz que está emocionada.
A professora levanta em um sobressalto. A voz suave tranca ao
sair. Na folha entregue, um rosto de mulher feito com lápis grafite,
visto de frente, detalhes das sobrancelhas, a boca, o nariz afilado, a
linha do cabelo caindo em ondulações, queixo, pescoço e ombros.
– Consigo ver a expressão do olhar da sua mãe neste desenho!
Você é talentosa, menina! Você será uma gênia da pintura!
Cores lisas reluzem sobrepostas, criando novos tons na
paleta de madeira. Na tela de tecido, uma paisagem surge a cada
pincelada. Cláudia sente a endorfina passear pelo cérebro, o
prazer de fazer o que ama na ponta dos dedos, que seguram com
talento e destreza o pincel.
– Cláudia! – A vontade de pintar esconde o chamado de
Lauro. – Cláudia! Que que está fazendo? Vem aqui, rápido! A
voz empossada de autoridade, a sua vida e a sociedade obrigam
Cláudia a largar o pincel.
– Eu estava pintando...
– Deixa isso aí. Me ajuda a carregar essas caixas para dentro da
camioneta, estou atrasado.
Horas depois, quando o carro sai do pátio e o portão eletrônico
se fecha, Cláudia se dirige à sala de pintura. Vestida com o avental,
comprime o tubo de tinta amarela, quando o telefone toca.
Pensa duas vezes antes de largar os pincéis e pegar o aparelho. A
professora do balé avisa que Janaína torceu o calcanhar num jeté
e está nervosa. Cláudia pede à professora para acalmar a menina
e diz que estará lá em dez minutos.
– Vou participar de um concurso do Museu de Arte do Rio
Grande do Sul e gostaria do apoio de vocês.
– Como assim? Nós é que vamos pintar para você? – Lauro
ri alto.
– Você entendeu... Eu preciso de tempo, concentração, para
fazer algo bem feito. Não posso participar com qualquer pintura.
Os dois primeiros lugares vão ganhar uma bolsa para a Faculdade
de Belas Artes.
– Por que você inventa essas coisas? Você já tem curso superior.
Por que não arruma outra escola para dar aulas, então? Dar as
suas aulas é fácil, é só sentar na mesa do professor e mandar os
alunos desenharem qualquer coisa.
– Se você realmente acha que dar aulas de Educação Artística
é só isso, o que posso fazer? Além disso, meu sonho sempre foi
ser pintora, não dar aulas. Na minha época não existia o curso
específico de pintura...
– Mas você é pintora – Lauro ri. – Temos quadros seus pela
casa, na casa dos nossos parentes que nem sabem onde enfiar os
que você os presenteia. Devem ter quadros seus até escondidos
nos roupeiros.
– Como você é desagradável! Você nem entende quando me
queixo. Eu queria ter tempo de pintar, criar arte... É muito pra
você entender isso?
– Nossos filhos crescidos terão suas vidas, serão casados e você
poderá brincar de pintar. Você terá todo o tempo para “criar arte”
depois que eu morrer.

– Para, não gosto de falar nisso! Não é
isso o que eu quero.
– Pintar não dá dinheiro, Cláudia! Dá
para algum famoso, alguém com talento.
Mas para você? – Lauro inclina o rosto e a
olha com pena. – Me diz, quem você conhece
que paga as contas e vive de pintar? Se você
quer dinheiro, tem é que trabalhar mais.
– Não adianta falar. Você nunca vai me
entender.
O dia seguinte acorda igual os outros:
– Cláudia! Vem aqui, me ajuda a colocar
esse lençol!
A artista na sala de pintura começava
a abrir as tintas. Com a boca comprimida,
dirige-se ao quarto onde Lauro segura a
colcha de cetim floreado. Quando ela pega
a outra parte, uma mão em cada ponta, ele
joga de qualquer jeito e sai.
– Me ajuda? Me ajuda quer dizer faz
sozinha! – ela aumenta o tom de voz para
ele escutar enquanto se afasta. – Então
fala logo a forma imperativa, que é a que
você conhece: “Arruma a cama, Cláudia!
” A risada de Lauro ecoa no corredor, em
direção à rua, e deixa Cláudia sozinha.
– Pessoal, vão cair as mãos de vocês se
colocarem os pratos sujos na pia?
– A Janaína ajuda. Isso é coisa pra mulher
– Lauro responde, ao sair da cozinha. – Vou
me recostar um pouco agora. Depois vou
levar o Fernando para o futebol.
– Jana, teu balé é a uma e meia? – Cláudia
raspa os restos de cada prato dentro de um
só e pergunta em voz baixa.
– É, mãe, estamos ensaiando pra
apresentação.
– Escova teus dentes e te arruma. Eu
organizo as coisas aqui rapidinho e te levo.
– Me mostra o quadro que você fez para
o concurso. Quero dar uns palpites para
melhorá-lo.
Cláudia suspira a desilusão e nem
responde.
– É amanhã o prazo, não é? Ainda dá
tempo de uns retoques. Deixa eu ver.
– Não consegui fazer.
– Como assim? Que que fez esses dias
todos parada aí?
– Não fiz nada...
– Melhor assim. Nem perde teu tempo
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com essas coisas que não são para ti.
– Mãe, falamos com o seu médico e ele, a gente, acha melhor
a senhora ir morar em uma clínica onde terá mais cuidados. Vai ter
um quarto com banheiro somente pra senhora. Ao lado da cama, vai
ter uma campainha, se for preciso poderá chamar uma enfermeira.
Sempre terá alguém acordado à disposição, vinte e quatro horas... –
Fernando e a esposa se olham, ele parado em frente à janela com a boca
comprimida. – Nós conversamos e concluímos que vai ser o melhor.
– Melhor para quem? – Cláudia levanta a cabeça. – Por que
vocês não vêm morar aqui? O pátio é enorme. A casa é grande.
Podem reformar, fazer do gosto de vocês. Não queria me afastar
daqui, onde morei quase toda a minha vida.
– Você sabe, mãe. Temos nossa vida, nossa casa. Ia mudar tudo.
Não dá! – Fernando se vira num misto de irritação e remorso e
encara novamente a esposa, num olhar que fala de conversas
anteriores.
– Minhas melhores lembranças moram aqui. Os melhores anos da
minha vida estão gravados nessas paredes, nessas árvores. Ouço as vozes
de vocês pequenos, o Lauro me chamando pra fazer alguma coisa pra ele.
– Mãe! – Fernando repreende alto.
Cláudia vê nele a autoridade machista do pai e pergunta
derrotada:
– Pra quando seria a mudança? Quanto tempo eu ainda poderia
ficar aqui?
– O mais breve possível. A Janaína no exterior, brincando de
bailarina, não ajuda em nada.
Nós temos nossa família, está difícil vir dormir aqui. A senhora
afugentou todas as enfermeiras que contratamos – o filho acusa.
– Já decidiram, então? – Cláudia interrompe. – Ou ainda posso
dar a minha opinião?
– Está decidido.
– Me deem somente mais uma semana pra eu me despedir das
minhas lembranças.
O casal troca olhares.
– Eu quero ficar aqui mais uma semana.
– Você sabe que não consegue mais ficar sozinha, você esquece
até dos seus remédios.
– Vocês me ligam e se eu tiver esquecido, eu tomo. Me deixem,
por favor, ficar mais uma semana aqui, sozinha. Uma semana, não
mais que isso. É só o que eu peço.
O telefone toca pela terceira vez.
–Tudo bem, filha! E você? Que saudades! Que bom que você
ligou! Muitas apresentações?
– Muitas, uma atrás da outra. Liguei pra te contar! Recebi uma
proposta para coreografar em Frankfurt, na Alemanha!
– Meu Deus. Que maravilha! – Cláudia leva a mão à boca e os
olhos se enchem de lágrimas. – E você vai aceitar, não vai?
– Sim! Estou bem empolgada com essa fase ainda mais
desafiadora. Também tem o Randolph. – Cláudia ouve um suspiro.
– Mas vou aceitar sim!
– Ah, filha, fico tão feliz por você seguir seu sonho.

– Mãe, o Nando disse que você vai
morar em uma casa de repouso. Não
entendi.
– Sim, sim. Eu ando meio esquecida...
Deixo boca de fogão acesa, torneira de
água correndo. Vai ser melhor.
– Ah, mãe, às vezes eu penso em voltar
pra ficar com você.
– Não, senhora! Não fale bobagens.
Fique aí, siga seus sonhos. É isso o que eu
quero, eu vou ficar bem lá! É quase um
hotel.
– Tenho medo de você não se adaptar e...
– Não se preocupe, vai dar tudo certo.
Quando você vier pro Brasil, vai lá me
visitar.
Cláudia larga o telefone e a bengala,
caminha apoiando-se nas paredes do
corredor até a sala de pintura. Queria
terminar aquele quadro. Para em frente à
tela, mas sem os remédios os dedos nem
seguram mais o pincel. Inclina o rosto para
o lado e o tremor involuntário e rítmico
acelera. Fernando virá buscá-la no dia
seguinte. Com um passo atrás do outro,
penosa e lentamente, chega à escada de seis
degraus que desce até o pátio, a respiração
acelerada. Desce e sobe os degraus, desce,
sobe outra vez, o peito aperta, o braço
arde como fogo e o suor frio brota em seu
pescoço e molha a sua testa.
Fernando gira a chave na porta, entra
e chama pela mãe. Nem sabe por que
chamou, a mãe mal escuta, mesmo com os
aparelhos de ouvido. Observa os móveis,
as paredes, com saudade antecipada. Da
sala de entrada, todo o pátio fica visível,
com flores e árvores bem podadas. Vai
sentir saudades. Quando passar por aquela
rua, vai olhar para a casa, talvez diminua
a velocidade do carro e vai ter vontade de
entrar e encontrar quem eles eram anos
atrás. Uma corrente de ar forte adverte
algo errado. Folhas de árvores e pétalas
de flores secas repousam sobre o tapete
da sala, como se as janelas tivessem ficado
abertas durante a noite e elas tivessem
vindo dormir ali. As cortinas dançam
um balé fúnebre quando ele vislumbra,
caído na escada do jardim entre folhas de
azaleias, begônias, antúrios e amarílis, o
corpo da mãe.

BALAIO DE LEITURAS
Por Heidi Gisele Borges *

A FLORESTA,
de Daniel Gruber
FOTO: Divulgação

* Autora dos livros juvenis
O menino que perdeu
a magia, Um segredo
de Natal e Histórias de
Fantasia, pela Editora
Estronho, e de diversos
contos de horror. Escreve
resenhas também na revista
Mestres do Terror e no site
becodonunca.com.br.
FOTO: Divulgação

Em “A floresta”, de Daniel Gruber, temos personagens fortes
que são desafiadas por algo além do real. O que é real ou irreal? A
loucura está ali, espreitando pelas frestas, atrás árvores e em todo
lugar, principalmente dentro dos personagens.
“A floresta” (Editora Grifo, 2020, 164 páginas – e-book)
apresenta uma história de folk horror, subgênero que traz
elementos da Natureza e seres fantásticos, como as bruxas,
demônios etc., também pode falar de fé cega e nessa história
temos os elementos bem delineados.
O autor é pesquisador e um nome respeitado do folk horror
nacional, sempre citado nas listas do subgênero por seus livros e
por seu trabalho de divulgação.
A história começa com o terrível sequestro de uma jovem,
levada como se fosse um saco de qualquer coisa e jogada num
canto. Ela sofre abusos, sem ninguém para pedir socorro. O pai,
um pastor, não a ajuda, ao contrário, é apático e apenas aceita
tudo, pois o sequestrador é o marido de sua filha.
As cenas seguintes voltam no tempo e mostram o casamento
de Anna, imagens que parecem caminhar em câmera lenta,
exibem o desespero da moça vestida de negro, algo comum
naquele vilarejo no sul do país no século XIX.
Após tantos sofrimentos, a ajuda de que Anna precisa vem de
sua nova amiga, a vizinha Mathilde, uma jovem enigmática. Elas
moram na floresta, para onde Anna se mudou (ou foi arrastada)
com o marido e se tornam mais do que grandes amigas, são
cúmplices.

Há vários momentos de ação,
que marcam, e o suspense nos faz
sentir certa agonia pelo que virá
e pelo que acontece com Anna
nessa relação. São imagens fortes
que permanecem por muito
tempo em nosso subconsciente.
As fugas pela floresta, as
descrições e a atmosfera sombria
trazem tensão ao leitor e o fazem
mergulhar na história, e, algo
como em Frankenstein, de Mary
Shelley, fica a pergunta: quem são
os monstros da história?

RESENHAS DA MELISSA
Por Melissa Mellvee *

FOTO: Divulgação

* Seu primeiro livro solo foi lançado
em 2021. Atualmente, ela se divide
entre as aulas do 9º ano do Ensino
Fundamental, a escrita da coluna
“Brincando de escrever”, para o site
www.artrianon.com, a administração
do @dominiododragao, perfil do
Instagram voltado à divulgação de
literatura fantástica, bem como passa
a escrever para a coluna “Resenhas da
Melissa”, para esta revista.

Conheça It Girl
Hoje, eu vou falar sobre um livro que me encantou
muito, It Girl: Como me tornei acidentalmente a garota
mais popular da escola, de Katy Birchall. Confesso
que não tive muita vontade de ler a história no início,
porque eu não gosto muito de livros envolvendo escola e
adolescentes, porque, na minha opinião, na maioria das
vezes acontece o esperado, o previsível, mas esse livro me
surpreendeu bastante de maneira positiva.
Comecei a ler It girl assim que terminei a escrita do
meu primeiro romance – Meu padrasto é a maior viagem,
publicado em abril pela Editora Berserkir – movida pela
curiosidade de conhecer mais sobre histórias infantojuvenis que se passam na atualidade, porque eu só lia
livros infanto-juvenis com temática medieval.
Anna Huntley é uma menina de quatorze anos, nerd,
que adora super-heróis e quadrinhos. Eu tenho certeza de
que, se Anna conhecesse a personagem principal do meu
livro Meu padrasto é a maior viagem, a Ingrid, elas seriam
muito amigas. E Anna ainda conheceria muito sobre a
cultura escandinava e ficaria fã da família Skarsgård!
Voltando à história, Anna se muda com o seu pai para
Londres, mas mantém contato com a sua mãe, que está
trabalhando em outro país, como jornalista de viagens.
Ela não tinha amigos onde morava, mas quando começa
a frequentar a nova escola, faz amizade com Jess e Danny,
dois personagens incríveis. Sem contar o seu labrador
amarelo, chamado Cão, que ela ama muito e considera

como o melhor amigo de todos.
Anna levava uma vida normal, até
que Nick Huntley, seu pai, anuncia que
sua namorada nova iria jantar com
eles naquela noite. Mas não se tratava
de uma namorada comum: era Helena
Montaine, uma atriz vencedora de
muitos prêmios. Sem contar que a filha
de Helena, Marianne Montaine, uma it
girl de dezenove anos, também iria ao
jantar.
Em uma narrativa muito bemhumorada, Anna terá que lidar com
muitas situações esquisitas, como atear
fogo, sem querer, no cabelo de uma
das meninas mais populares da escola
(como vemos no começo do livro), ficar
pendurada de cabeça para baixo com o
seu colete do Wolverine à mostra, bater
de cabeça numa pilastra na escola e
muitas outras cenas memoráveis. Então,
indico “It Girl, ” porque além de ser uma
história para todas as idades, você se
diverte muito.
Boa leitura, pessoal!

FOTO: Divulgação

Encarte especial

O direito de contar as
suas próprias histórias
Aline Nardes dos Santos
Ana Paula Cecato de Oliveira
Bibiana Cardoso da Silva
Gibran Ayub
Isabel Lisboa
Melissa Osterlund Ferreira
Renata Matheus Willig
Taise Tatiana Quadros da Silva

Os anos de 2020 e 2021 nos colocaram diante de uma
situação inédita e inesperada: uma pandemia mundial,
que forçou uma mudança de rotina, condicionada ao
distanciamento social, mas também expôs a fragilidade do
ser humano diante da catástrofe e de tantas dores que dela
decorreram.
No campo da educação não foi diferente, o ensino
remoto trouxe desafios nunca antes experienciados por
professores(as) e estudantes, familiares e gestores(as).
Como forma de buscar um espaço de construção de
uma prática pedagógica colaborativa, e, dessa forma,
oportunizar uma aprendizagem significativa que articule
conteúdos de diferentes áreas do conhecimento com
temas contemporâneos, o projeto integrador Linguagens e
História teve início em 2020 e tem se estendido em 2021,
nas turmas de Ensino Médio Técnico Integrado, no IFRS
- Campus Rolante. Participam, como docentes do projeto,
as professoras Aline Nardes dos Santos (Português/
Inglês), Ana Paula Cecato de Oliveira(Português/Inglês),
Bibiana Cardoso da Silva(Português/Inglês), Melissa
Osterlund Ferreira(Português/Espanhol), Renata Matheus
Willig(Educação Física) e Taise Tatiana Quadros da Silva
(História) e os estagiários do curso de Letras da UFRGS
Isabel Lisboa e Gibran Ayub.
Em 2021, o projeto integrador Linguagens e História
estruturou-se a partir da temática “Ideias para adiar o
fim do mundo”, abordada no livro de mesmo nome do
líder indígena e ambientalista Ailton Krenak. Nesta obra,
Krenak elabora uma crítica contundente contra os rumos
abusivos que a humanidade tem tomado, e que inclusive
nos levaram à eclosão da pandemia (reflexão essa que
desdobra numa obra seguinte, O amanhã não está à
venda). O autor também nos lembra que “tudo é natureza”,
inclusive nós, seres humanos, portanto, é preciso assumir
verdadeiramente um compromisso com a preservação da
vida, e nos convoca: “Minha provocação sobre adiar o fim

do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma
história.” (KRENAK, 2019, p.26).
Impulsionadas pelas palavras de Krenak, nós,
professoras, procuramos envolver os(as) estudantes
em propostas de produção nas quais pudessem contar
suas próprias histórias, aquelas vividas antes e durante
a pandemia. A partir destas atividades, relacionamos os
conhecimentos estudados com as experiências de ser, estar
e intervir socialmente mobilizadas pelos(as) estudantes
em seus textos. Ao realizar um trabalho interdisciplinar
e integrado, trouxemos referenciais e textos motivadores
que exploraram a multimodalidade da linguagem (vídeos,
imagens, textos, áudios) e demarcaram discursos e debates
historicamente, a fim de que os(as) estudantes pudessem
ampliar seus repertórios, sem desconsiderar seus saberes.
Ao fim do percurso formativo, propusemos às turmas
uma produção final que pudesse contemplar propostas
de intervenção social e reflexões críticas acerca do tema
estruturante do projeto.
Como forma de socializarmos as produções desenvolvidas
no projeto com a comunidade, construímos uma parceria
com a revista Paranhana Literário, a quem agradecemos, que
gentilmente publicará um recorte do trabalho realizado: as
crônicas produzidas por estudantes das turmas dos segundos
anos do Ensino Médio Técnico Integrado dos cursos diurnos
de Administração, Agropecuária e Informática. Nestes
textos, quem nos lê encontrará olhares singulares sobre os
mais diversos assuntos, as mais diversas experiências - há
crônicas para todos os gostos e estilos.
O pedagogo italiano Gianni Rodari, em sua Gramática
da Fantasia, diz “todos os usos da palavra a todos”. Nas
escritas destes jovens do Vale do Paranhana, nos deparamos
com a necessidade de oportunizar mais espaços de diálogo
e escuta deste público com a comunidade, a fim de que a
juventude possa se expressar e dar seu recado valioso para o
mundo. Leiam o que eles e elas têm a nos dizer!

Encarte especial
* Aline Vitória Flesch

* Angélica Berwanger

Férias da nossa infância

Lembranças da infância

Quando eu tinha cerca de dez anos, gostava de passar
parte das minhas férias de verão na casa dos meus avós
na área rural. Tudo o que se via era o rio correndo, a
imensa horta no terreno em frente à pequena casa e
os morros ao redor. Minhas primas também ficavam
durante suas férias por lá e eu ficava muito feliz de tê-las
por perto.
Adorava acordar de manhã com o som da moda de
viola tocando alto no toca-discos do meu avô, levantar
para pegar os ovos dos ninhos das galinhas, competindo
pra ver quem pegava mais, almoçar a comida gostosa
da vó para depois nos enchermos de balas e pela tarde
descer pelo galinheiro que dava direto no rio para nos
banhar.
Ah, que saudades de sentar no colo do vô para assistir
novela, após um dia cansativo de muitas brincadeiras e
comidas deliciosas. De andar no balanço, daqueles que
é só um galho forte amarrado ao meio por uma corda,
rolar pela grama e brincar de ser
espiãs ou bruxas fazendo poções (que aliás,
pegávamos as flores da vó para fazer e ela
ficava brava).
Ao anoitecer, deitávamos as três na mesma cama
para ver o rio iluminado pelos postes através dos
buraquinhos da parede e dormir escutando a água
correr.
Que falta sinto daquele lugar... Ele ainda está lá,
mas não é mais o mesmo: a casa foi pintada, meus avós
não moram mais lá e nem o rio é o mesmo, depois da
enchente que
inundou Rolante em janeiro de 2017. O toca-discos
está em minha casa, mas as músicas
que tocam não são as mesmas, não tem mais
galinheiro, nem balanço. Não brincamos
mais de bruxa nem de espiã, não somos mais crianças
e, o que mais me dói: não temos
mais o vô para nos dar colo e nos chamar de “minhas
meninas”.
O tempo passou, nós crescemos, e o que nos resta
são as memórias de uma infância feliz, algumas fotos, a
comida gostosa da vó e nós três: Aline, Maria e Jéssica,
as meninas do vô.

Moro em um rancho, afastado da cidade, onde
banana, laranja, bergamota, araçá e jabuticabas são
colhidas do pé. Sempre que eu subia em uma árvore
para colher, minha mãe falava: “cuidado pra não se
machucar com os espinhos”, “não vai cair daí e ir
parar no hospital!”, reforçava ela ao me ver subindo
cada vez mais alto. Depois de alguns minutos, eu
descia com a sacola cheia de lindas bergamotas.
Então saía correndo pra ir alimentar os passarinhos,
espalhava o milho para formar um corredor gigante e depois
me escondia e esperava por alguns minutos e lá estavam
eles, centenas de passarinhos, entre eles canários, sabiás,
pombas, saíra-sete-cores, bem-te-vis, quero-queros,
e tantas outras espécies que encantavam meus olhos.
Hoje com a rotina estressante e cansativa do dia
a dia, me falta tempo e “bate” a saudade de passar
os dias colhendo frutas, alimentando os pássaros
e pescando lambari, mas faço questão de ensinar
a minha irmãzinha a subir nas árvores e tratar dos
passarinhos, pois quero que ela possa aproveitar essas
coisas e aprender desde pequena a dar valor à natureza.

* Elen Janaina Rodrigues Braga

Adolescência
A adolescência é a fase em que eles são muito intensos.
Qualquer copo d’água eles fazem uma tempestade, assim
como um simples momento acaba se tornando inesquecível.
Imploram por liberdade, privacidade, amizades, coisas de
momentos que aos poucos vão passando.
Vamos ser sinceros que essa parte da vida é louca, de
uma hora para outra suas responsabilidades mudam. Aos
15 anos a responsabilidade era só passar nas matérias, na
escola e lavar louça, aí chegam os 18 anos quando precisam
arrumar um emprego, tirar a carteira, fazer faculdade e
muitas outras coisas. Eles precisam de apoio da família.
Os jovens costumam ser espelhos de sua família.
Portanto, honestidade, generosidade, caráter e respeito vêm
do berço. A educação do seu filho refletirá na pessoa que ele
será futuramente.
Vou começar falando sobre a ansiedade que hoje em
dia tem tomado conta dos adolescentes. Tristeza, medo,
culpa, preocupação e alterações de humor são alguns
dos principais sintomas que estão atacando os jovens. Os
familiares precisam dialogar com muito carinho para
conseguir lidar com o momento.
A adolescência adia o fim do mundo, pois eles vivem o
hoje com intensidade sem pensar no amanhã. Na maioria
das vezes eles adiam tudo, então por que não adiar o fim
do mundo?

Encarte especial
* Evelyn Gerusa de Abreu
Há algum tempo as coisas têm sido muito diferentes,
a vida de todo mundo parece ter virado de cabeça para
baixo, mas sabes que eu acho isso bom, a gente se
descobre, se
renova, e para esse “descobrir” é necessário
coragem e força de vontade.
Essa pandemia foi o fim do mundo de muita gente,
inclusive pra mim, eu perdi gente, não por causa da
covid mas por outras doenças, a distância também
foi uma inimiga, a qual fez tudo parecer mais difícil.
Perdi momentos que aparentemente não eram pra ser
vividos pois não pude criar nenhuma desculpa.
Todo final de ano escolho uma música que o defina.
A música do Belchior, “Sujeito
de sorte”, foi tão significante para mim durante 2019
e 2020 que quis fazer diferente em
2021 e nos próximos anos. E durante tudo isso eu
acho que precisava matar o meu passado e ser presente
no meu presente, deixar o futuro para amanhã e
fazer a minha parte para as surpresas positivas que
irei encontrar. Tem sido difícil, confesso que fiquei
empolgada ao encerrar as aulas, teria uma prova
de matemática na próxima semana e não me sentia
pronta. Acabei me preparando para outras coisas, e
nem lembro mais o assunto da tal prova que vinha me
tirando o sono, outras coisas me tiraram do sono e eu
parei, precisei parar e respirar fundo, pois sabia que no
tempo certo tudo se resolveria e eu sairia mais forte.
Eu nunca mais veria o meu “fim do mundo” no caso
a casa dos meus avós, pra mim não ter nem sinal era o
fim do mundo, lá sim era um isolamento, um contato
constante com a natureza que hoje eu já tenho saudade.
Tenho saudade de escutar aquelas músicas “sertanejo
raiz” e ver os calendários de uns dez anos atrás ainda
na parede, levar bronca da minha vó por pegar o leite
condensado que era pra fazer o “Chico-balanceado” de
todo domingo.
Mas vou falar do presente, das pessoas que estão do
meu lado, que me fazem crescer e me desafiam, o que é
bom, principalmente para mim que venho descobrindo
que tenho temperamento colérico, o que trouxe sentido
a vários comportamentos meus. Aprendi tanto com os
outros, e como me fez falta viajar, pois para alguém
intensa como eu que não pode ver uma folha caindo no
chão que já tem umas mil reflexões, isso faz muita falta.
Na estrada eu encontro muitas respostas, desde
como as pessoas são imprudentes,
até mesmo as situações engraçadas no caminho,
passei por isso ontem. É tão lindo ver aquelas inúmeras
plantações e só passando pelas cidades você já nota algo
cultural diferente. As vezes eu fico a pensar: “Imagina se isso
tudo fosse ocupado por casas e pavimentos, como seria se o
mundo acabasse aqui e agora?”
Se eu fosse calcular as vezes que a minha vida havia
“acabado” quase faltariam números, imagina a minha
avó com 87 anos. Pego pensando se com a idade dela

estarei tão empolgada com a vida e ao mesmo tempo
tão esquecida, se hoje eu já esqueço de algumas tarefas
simples: o bolo no forno, tomar água, guardar a louça
lavada do meio dia, mandar mensagem pra algum
familiar pra ver se está bem, entre outras tarefas que
agora eu nem me lembro.
Vejo a vida assim, tudo é tão único, mas ao mesmo
tempo só faz sentido junto, talvez minhas metáforas
um dia façam sentido para alguém além de mim, quem
sabe um dia eu escreva algum livro falando das minhas
aventuras por aí, isso que eu falei no início sobre
coragem.
Pode ser que o fim do mundo aconteça de forma
global, seja avisado no mundo inteiro por vários
noticiários, quando todo mundo esteja desesperado,
não sabendo o que fazer. Em 2012 era até engraçado,
todo mundo tentava adivinhar a data em que o mundo
acabaria. O prefeito de São Francisco de Paula no RS até
ofereceu abrigo em sua cidade, não lembro ao certo o
motivo, mas passou na tv. Eu só espero que quando o
mundo acabar
pra mim eu esteja de bem com a vida, em uma
cafeteria com chocolates e pão de queijo, rodeada de
amigos, poderia ser em qualquer parte do mundo, mas
quero adiar até o meu “pra sempre” chegar ao fim.

* Emanuelle Ferreira dos Santos

Mudanças
Durante a minha infância, passei muito tempo com
meus avós maternos. Eles tinham uma segunda casa
que era um pequeno rancho, tinham suas plantações,
galinheiro e a casa que ficavam e dormiam. Eles
mesmos haviam construído. Eu passava o dia andando
por lá, ajudando, brincando e criando lembranças.
Nós andávamos em trilhas e até mesmo criávamos
algumas, e quando voltava pra casa já estava cansada e
ia direto pra cama.
Mas com o passar do tempo fui parando com isso,
por conta da idade, outros interesses e afins, mas
sempre que possível eu os ajudava em algo. A casa ia
sendo melhorada, as plantações aumentavam. Quando
minha irmã nasceu, pensei que ela passaria por
isso também, mas nos dias de hoje isso dificilmente
acontece, é difícil ver crianças brincando na rua ou em
algum pátio, porque todas estão trancadas no quarto
com os eletrônicos dos pais, algumas até mesmo têm
o seu próprio.
Por exemplo, sempre que vamos a casa dos meus
avós, minha irmã fica boa parte do tempo no celular,
dificilmente sai pra brincar ou só passear com eles.
Quanto mais eu observo, mais eu vejo o quanto as
coisas mudam, e, infelizmente, para o pior.

Encarte especial
* Emily Eduarda Gondorek

Todas as corriqueiras tardes
de minha infância

Sempre morei no mesmo lugar, e sempre perto dos meus
avós maternos, que cuidavam de mim enquanto minha
mãe trabalhava. Todas as tardes na casa de minha avó eram
parecidas e extremamente pacíficas – hoje, na correria do
dia a dia, admito sentir falta de tamanha tranquilidade.
Pela manhã eu assistia desenhos que passavam na TV
aberta, inventava uma ou outra brincadeira e esperava pelo
almoço, algo cotidiano da maioria das crianças fora da
idade escolar. As tardes também eram calmas, mas tamanho
apreço possuo por estas memórias que elas passam a se
transformar em momentos mágicos: minha avó, sempre
junto comigo após o almoço, contava-me várias histórias
curtas – que por um tempo eu acreditei que ela tirava
de algum desenho que passava enquanto eu não estava
assistindo – até que eu pegasse no sono. Tais lembranças
são tão vívidas que recordo exatamente como imaginava
cada personagem.
Hoje sei que minha avó, uma mulher que infelizmente
não teve oportunidade de concluir seus estudos, tendo
cursado apenas até a quarta série, inventava cada uma
das histórias contadas. Noto que minha avó é esse tipo de
mulher, que costuma adiar o fim do mundo.
* Gianluca Biancamano

Existe amor em São Paulo ?
Recentemente tive a oportunidade de conhecer
a principal metrópole paulista, a maior cidade das
Américas. Medo e fascinação eclodem daquele oceano
de prédios e do mar de carros que não acabam mais, a
cidade é caótica, agitada, o paulista não tem paciência, a
catraca do metrô trava e até a quinta geração dos futuros
netos é xingada - e, não esquecer nunca: deixe a esquerda
livre para quem tem pressa.
Mas São Paulo também é manifestação, como as que
acontecem fechando a Avenida Paulista, ou as centenas
de prédios grafitados com mensagens: “Eu sabia que
você existia”, “Você já se deu conta que somos infinitos?”,
“A cidade é nossa”... A arte é viva na cidade, no bairro
da Liberdade artistas se fantasiam dos mais diversos
personagens da cultura japonesa, as pessoas se expressam
como elas são, sem espaço para julgamento, afinal, são
20 milhões de pessoas que moram nessa imensidão,
naqueles diversos andares, entre concreto e asfalto.
A terra da garoa pode ser mais notada pelas
tempestades que começam do nada, é a terra da
oportunidade, e também a terra da desigualdade, mas
ainda é possível ver beleza em tudo aquilo, na pressa, nas
multidões, de esquecer o guarda-chuva, de ficar parado
na calçada admirando os prédios e o movimento de uma
cidade que não dorme - São Paulo tem insônia.

A desordem e o caos urbano se tornam confortáveis com
o mínimo de interação que você tem com outro pedestre.
É uma cidade de tantos encontros, mas nunca o mesmo, os
desencontros são chocantes, mas já são do cotidiano. Os
bares lotados da avenida Rio Branco não davam nenhuma
bola para os gritos de uma menina, “Socorro! É um assalto,
chama a polícia!”, acontecendo a uma quadra dali, isso soa
até hipócrita, uma vez que, ao ver a cena, minha primeira
ação foi correr dali e puxar meus amigos junto comigo.
No entanto a noite te faz se apaixonar pela cidade, eu
poderia ficar horas na janela do hotel contemplando a vista
dos prédios e dos aviões, que pareciam decolar e pousar
infinitamente, vendo o tempo, que voa na cidade, passar
correndo, e penso que sim: existe amor em São Paulo.

* Jean Pierre Gröss de Brito

Sonhar para viver
Sonhador... Está aí algo que sempre me identificou.
Sonhar sempre foi meu forte e não há quem diga o contrário.
Não lembro quando comecei a sonhar, mas sei que toda
noite, ao deitar na minha cama, um universo inteiro vai
se desdobrar em minha mente, fazendo que cada sonho
traga sentimentos diferentes, aventuras diferentes, pessoas
diferentes, lugares diferentes, vidas diferentes. Sonhos são
intrigantes, não acha? Não sei, mas eles me inspiram, de
certa forma.
Talvez, algum dia, eles possam virar uma coleção de
livros ou filmes, até porque eles saem do imaginário e
influenciam os meus reais objetivos, eles me trazem novos
pontos de vista e estimulam a minha criatividade, fazendo
eu me tornar uma pessoa que sonha alto e está sempre
buscando por novos objetivos e obstáculos para superar. Os
sonhos, resumidamente, me transformaram em uma pessoa
sonhadora, não somente pela quantidade de sonhos que
tenho enquanto durmo, mas por eu também ser uma pessoa
que busca e acredita que vai dar certo. De alguma maneira,
por mais únicos que meus sonhos sejam, eu ainda dedico
boa parte da minha manhã revivendo seus detalhes, que,
mesmo não sendo reais, fazem parte da minha realidade e
me mostram quão extraordinária pode ser a capacidade das
nossas mentes.
Diante dessa sociedade estranha, vejo que os propósitos
se perdem facilmente e que sonhar já não faz mais parte da
rotina das pessoas, o que é, de verdade, uma pena. Tudo
ao redor se tornando tão cinza, as pessoas cada vez mais
frustradas e tristes, sem ambição alguma. Os sonhos são tão
mágicos e tão transformadores, e às vezes são exatamente
o que precisamos para conseguirmos dar uma escapadinha
dessa dura realidade, principalmente em uma pandemia
que nos relembra, todos os dias, que está entre nós.
Se hoje alguém me perguntasse “Qual é o seu hobby
favorito?”, eu responderia “sonhar”, provavelmente. Afinal,
sonhar tem esse efeito de criar um leque de cenários
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onde você é o protagonista de todas as histórias, instigar
a sua criatividade e transformar a sua vida aos poucos,
diminuindo o peso daquela rotina maçante do seu dia a dia
e estimulando novos propósitos e objetivos em sua vida. Por
isso, para esses tempos que estamos vivendo: sonhe!
Transforme sonhos fantasiosos em algo maior, transforme
eles em verdadeiros sonhos! Explore a sua criatividade e
mude suas percepções sobre o mundo ao seu redor, torne-o
mais leve para si e para os outros, mostrando que até mesmo
sonhos como esses, que temos enquanto dormimos, podem
ser transformadores na vida das pessoas, e que podem, com
certeza, contribuir para adiar o fim do mundo com suas
narrativas ricas em detalhes e inspiradoras.

* João Thiago da Silva de Borba

O gato abandonado
Uma galinha, um cachorro, um gato e um porco de um
abrigo de animais estavam conversando sobre os seus antigos
donos. A galinha começou dizendo que o seu antigo dono
era o pior de todos, pois ele a obrigava a colocar muitos ovos
e, quando ficasse velha, iria para a panela!
O cachorro logo disse que o seu era o pior de todos,
pois o treinou para ser um cachorro de briga. Ele tinha que
lutar e ganhar para que seu dono ganhasse as apostas e, se
perdesse, ficava sem comida.
O porco ouviu a conversa e foi logo metendo o focinho,
dizendo que, de onde ele vinha, ele era muito bem alimentado,
vivia com vários outros porcos e que com o tempo, quando
eles estavam bem gordos, eram levados embora e nunca mais
voltavam. Então ele fugiu e veio parar aqui no abrigo.
Como estava sem nada melhor para fazer, o gato decidiu
dizer por que foi parar ali:
- Eu fui adotado filhote e muito bem cuidado por um
casal de humanos bem legal. Mas um dia eles tiveram que se
mudar, e me culparam por terem que se mudar, e então me
abandonaram aqui.
Sem entender bem a história, o porco pergunta para o
gato o porquê dos humanos lhe culparem. Ele respondeu:
- Apenas experimentei a comida que estava sendo
feita.... dentro da panela.... que estava no fogo.... que virou
em uma tomada.... e gerou um curto.... e pegou fogo.... que
se espalhou pela casa.... que era de madeira..... e tinha um
monte de relíquias de família...... e não restou nada. Mas, em
minha defesa... a água da massa estava com pouco sal.
Moral da história: Um bichinho é um ser vivo e, como
eu e você, precisa de atenção e cuidados, pois depende
inteiramente de você. Então, se pensar em comprar um
bichinho, lembre-se:
#Pet não é descartável!
#A vida de um animal importa!
#Não compre, adote!
#Melhor amigo para toda a vida!

* Julia de Oliveira Paiva

Sabedoria dos bares:
Hoje se faz uma terça nublada em que o sol resolveu
esconder sua luz por detrás das nuvens, diferentemente de
Sofia, que às 8 horas saiu espalhando brilhantes histórias
aos interessados e curiosos, foi apreciando seu café para
viagem até a rádio em que trabalha, onde todas as terças
e quintas fala sobre acontecimentos da sua vida e de seus
ouvintes, papeando sobre viagens e dores, já que nem tudo
são flores.
Seu pai fala que seus ouvintes são apenas alguns
fofoqueiros que não encontram nada para fazer e que
não ouvem nem apreciam os acontecimentos narrados
pela filha. Já a sua avó sente orgulho da neta, que trabalha
espalhando momentos que são importantes para outra
pessoa e ajudando-as a compartilhar parte de sua trajetória.
Em seu horário de almoço, Sofia decide ir comer apenas
com a companhia do farol e um cemitério à beira mar, que
abriga dezenas de histórias que sente vontade de descobrir
e compartilhar. Depois de ler “Ideias para adiar o fim do
mundo”, de Ailton Krenak, um dos maiores medos de
Sofia é começar a cair inconscientemente e não conseguir
parar mais, e ser esquecida por todos sem deixar nenhuma
pista ou acontecimento de quem foi e onde esteve, por isso
busca conhecer e espalhar a maior quantidade possível de
histórias de outras pessoas. Após divagar novamente, voltou
correndo para a rádio, onde ficará até as 18 horas.
Plena noite de quinta-feira e Sofia foi ao bar, mas tudo
bem, porque amanhã será sexta e sua esperada folga. Por
incrível que pareça, algumas das histórias mais engraçadas
e interessantes que já ouviu saíram do senhor ex-dono
desse bar, Charles Hoff. Também conhecido como seu avô,
é um idoso animado e simpático que nasceu em 1929, na
cidade de Rehau, Alemanha, e se recorda da segunda guerra
e de diversas outras dificuldades que passou na época. Ele
se mudou para Campo Grande em 1989 e criou toda sua
família por lá.
Crônica com base em nomes, divagações e histórias
fictícias, contando apenas com locais reais.
Farol de Santa Marta: O nome da cidade do Farol citado
- fica próximo de Laguna (SC).

* Kamilly Lencina da Silva

Para ser feliz, adote!
Quando penso nisso, a primeira coisa que me vem à cabeça
é “por que abandonar um animalzinho?”. Qual motivo leva
um ser humano a tomar essa atitude (pois os animais são seres
indefesos, ainda mais quando são filhotes)?
Já faz muitos anos, minha tia encontrou um filhote de
cachorro abandonado, próximo de onde ela trabalhava. Ela
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o ofereceu a várias pessoas, mas ninguém quis, foi aí que eu
e minha família decidimos adotá-lo. Trouxemos para casa,
cuidamos e colocamos o nome dele de Marley, que hoje é um
lindo cachorro, é dócil e amoroso.
Depois de algum tempo, com o passar dos anos, adotamos
outro cachorro, o Thor. Ele vivia preso por viver com uma
família que morava na cidade e não tinha mais como cuidar
dele. Como onde eu moro é interior, temos bastante espaço,
então acabamos adotando-o também. A partir daí os dois se
tornaram nossos companheiros, nossos amigos, estão sempre
nos esperando cada vez que saímos de casa.
Nesta última semana, na madrugada de segunda-feira,
abandonaram, na porta de nossa casa, uma cadelinha, ainda
bem filhotinha. Nós não íamos ficar com ela, por conta de já
termos os dois cachorros, mas ela em tão pouco tempo tomou
um espaço em nossos corações... Então acabamos adotando ela
também. O nome dela é Laica, ela nos encanta a cada dia que
passa, é um amorzinho, ganhamos mais uma companheira e
ela ganhou um lar e também pessoas que adoram muito ela.
Ah, e não poderia deixar de falar também da minha gatinha,
que se chama Jad. Ela foi adotada também, está conosco há um
tempo, já, é uma gata linda, carinhosa e amorosa... Nossa, como
queria que vocês todos pudessem conhecer meus animais de
estimação, garanto que iriam ficar apaixonados.
Um grande desejo meu é que todos os animais do mundo
tivessem a oportunidade que os meus tiveram de ganhar um lar,
carinho, atenção e todos os cuidados básicos. Queria também
que todas as pessoas que têm animal em casa cuidassem e
dessem amor, pois eles precisam e merecem muito, pois o
carinho que eles têm por quem cuida deles é gratificante. E não
abandone! Se não tiver mais como cuidar, doe. Devemos ter
consciência das nossas atitudes. Sempre que elas forem boas,
estaremos adiando o fim do mundo. Pense, reflita, adote e
jamais abandone.

* Katlyn Kyane Ribeiro de Castro

Lembranças de uma criança
Quando eu tinha uns 5 pra 6 anos, minha mãe e eu
morávamos com a minha vó. A minha mãe trabalhava à
noite em uma fábrica e eu ficava aos cuidados da minha avó.
Todas as noites eram tranquilas, minha avó e eu olhávamos
televisão e comíamos, depois disso íamos dormir. Mas teve
uma noite que foi diferente, naquela noite nós recebemos
visita, era um amigo da minha avó, eles se conheciam há
muitos anos, era um amigo da família inteira, já. A noite
foi passando e eu já estava com sono, normalmente eu e
a minha mãe dormíamos na sala, mas naquela noite eu
fui dormir no quarto de trás, eu gostava de lá, tinha uma

cama e alguns brinquedos meus. Minha avó e o seu amigo
ficaram conversando na sala e eu dormi.
Eu acordei e ouvi barulhos estranhos e pessoas gritando,
conseguia ouvir minha avó chorando e gritando “para!” e o
amigo dela assustado, tentando falar, quando me dei conta
de que havia mais uma voz, e era um homem, eu conhecia
aquela voz e ela pertencia ao ex-namorado da minha avó,
alguém que já fazia algumas semanas que não estava com
ela, mas não tinha aceitado o término do relacionamento.
Eu me preocupei, mesmo sendo só uma criança, queria
saber o que estava acontecendo no meio da noite, então
resolvi abrir um pouquinho da porta pra poder olhar e
me deparei com dois homens brigando, um com raiva,
tentando ter poder sobre alguém, e o outro com medo,
tentando se defender de algo que ele nem sabia o que
era, e a minha avó tentando fazer a briga parar e pedindo
socorro, chorando.
Eu não me lembro de ter saído do quarto ou tentado
pedir por ajuda, acho que eu fiquei imóvel, provavelmente
porque eu nunca tinha presenciado algo assim (e até hoje
foi o único episódio que presenciei) e porque eu era uma
criança, eu não sabia o que fazer ou como fazer. A sequência
das minhas lembranças me mostra a minha outra avó me
pegando no colo e tapando meus olhos, e mesmo assim eu
fui capaz de ver a viatura da polícia estacionada em frente
à casa da minha avó e dois policiais conversando com ela.
Depois disso, fui até a casa da minha outra avó, que era
perto, me lembro de ir olhando pro chão enquanto a minha
avó e a amiga dela conversavam. Cheguei na casa dela e
fui pra cama dormir novamente. Essa foi a minha noite,
confusa, mal dormida e com medo pela minha avó, o que
me traz uma questão: quantas crianças hoje em dia sofrem
por isso e por coisas piores? Quantas mulheres sofrem
violência doméstica, são ameaçadas e ficam acuadas, com
medo pela sua vida e pela vida das suas famílias?
Levou aproximadamente 10 anos para esse caso se
resolver, foram 10 anos esperando por um julgamento,
o agressor foi preso logo quando aconteceu, mas as
lembranças ficaram em uma criança, em uma avó e em um
amigo, pessoas que só queriam mais uma noite tranquila,
assim como as outras. A minha ideia pra adiar o fim do
mundo a partir desse relato é que a mulher deve ser
valorizada como pessoa, como mulher, como mãe, como
avó, como trabalhadora, ela tem o direito de poder ter uma
vida tranquila sem alguém perseguindo ela ou fazendo ela
temer pela sua vida e dos seus entes queridos, ela tem o
direito de poder proporcionar somente lembranças felizes
para uma criança.
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* Kauana Rafaela Souza Wathier

Como é ser mulher em um país
misógino?
Nós, mulheres, sofremos injustiças, preconceitos,
ataques e, infelizmente, até violência, todos dias e a qualquer
hora, isso realmente não é novidade. O que me incomoda é
isso, essa “não novidade”, se é algo que ocorre com extrema
frequência e que não é atual, por que isso ainda acontece?
Sabe, eu não entendo, nós identificamos os erros, tentamos
todos os dias mudar essa realidade assustadora, lutamos
arduamente para sermos respeitadas ou, simplesmente,
ouvidas. Mas, isso nunca é o suficiente.
Ser mulher no Brasil é difícil, mas sinto que nessas
últimas semanas têm piorado em um nível absurdo. É
nesses momentos que me pego pensando, a gente luta
tanto pela equidade de gênero, por um lugar onde a gente
possa viver sem violência e discriminação, mas, parece que
damos quatro passos à frente e retrocedemos dois, toda
vez. O projeto que foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro
previa a distribuição gratuita de absorventes para estudantes
de escolas públicas e mulheres que vivem em situação de
vulnerabilidade, essa ação iria beneficiar aproximadamente
5.6 milhões de pessoas em todo o país. Esse projeto é sobre
saúde pública, não é um luxo e nem desnecessário, é sobre
garantir dignidade menstrual e, sim, ao contrário do que o
presidente disse, essa ação é essencial!
É triste você ver um caso de estupro sendo resolvido com
a absolvição do acusado, contendo todas as provas possíveis,
a vítima ter passado por diversos julgamentos, ter sido
desrespeitada em muitos deles e sentir seu caráter sendo
duvidado, nos quais até mesmo criaram um termo para
defender o acusado, conhecido como “estupro culposo”, ou
seja, quando não há a intenção de estuprar, sinceramente,
já é um absurdo alguém ter cogitado acreditar neste termo.
Isso aconteceu no caso da Mariana Ferrer, que ficou muito
popular e “rodou” as redes sociais. E, diante disso, o sistema
prova mais uma vez que foi feito para proteger homens
brancos e ricos.
Essas são as minhas inquietações, eu não consigo crer
que alguém consiga fechar os olhos para milhões de pessoas,
é impossível você se sentir segura em um país que não se
importa se você é violentada, assediada ou se você vive em
situação de vulnerabilidade. Mas, no que eu consigo crer
é que, algum dia (espero que próximo), nós, mulheres,
iremos mudar essa realidade que nos dá medo, nós vamos
conseguir nossos direitos, seremos ouvidas e respeitadas.
Nós iremos mostrar que não somos o sexo frágil que eles
tanto acreditam, porque a gente consegue, quando a gente se
junta, ficamos incrivelmente fortes! Adiar o fim do mundo,
para mim, é sobre isso, essa luta constante por melhora, em
nossa sociedade ou mundo, quando a gente luta por aquilo
que nos incomoda, quando sentimos que não estamos
sozinhas e vamos adiante.

* Livia Homem

Ideias para adiar o fim do mundo
O fim do mundo é algo que sempre assombrou a
humanidade, e a mim também. Lembro-me que quando
eu era criança, mais especificamente no ano 2012, houve
uma grande preocupação relacionada ao fim do mundo.
Notícias saiam nos jornais, novas manchetes todos os dias.
Era muito falado do famoso “calendário maia”, que parecia
cada vez mais assustar as pessoas, ou pelo menos, as da
minha volta. Esta foi a minha primeira experiência da qual
eu parei para refletir sobre nosso planeta, e na expectativa
de vida do mesmo, ainda que eu fosse apenas uma criança.
Ainda bem nova, pouco a pouco passei a me sensibilizar
a qualquer coisa que para mim, pudesse afetar o
nosso planeta, pois como era muito nova não entendia
exatamente o que realmente se passava e o porquê daquilo
tudo. Lembro de um momento em que eu estava no centro
da minha cidade com a minha mãe, e neste momento
passara uma senhora de carro por nós, e ela arremessou
uma garrafinha plástica para fora da janela do carro. Aquilo
me chateou tanto, recordo-me que eu perguntava à minha
mãe coisas do tipo: “por que alguém faria isso?” ou até
mesmo “qual o problema dessa pessoa, ela não sabe que
não podemos jogar lixo no chão?”. A partir disso, o fim do
mundo se tornou um assunto que me deixava bastante
curiosa e me sensibilizava bastante.
Agora, com quase 18 anos, eu adotei em minha rotina
pequenos hábitos como separar os lixos em minha casa e
não utilizar mais sacolas plásticas, uma vez que as troquei
por outras ecológicas de pano, por serem mais sustentáveis
e não prejudicarem nosso planeta. Eventualmente, este
ano iniciamos um componente curricular novo em nosso
curso, sobre responsabilidade social e ambiental, o mesmo
me trouxe mais conhecimento e também uma nova visão
sobre nosso planeta e o quão responsável somos pelo bem
estar do mesmo. As pessoas, em geral, são responsáveis
pelo bem estar de nosso planeta, uma vez que, precisamos
mais do que se pode imaginar do mesmo para sobreviver.
Contudo, deixo aqui minha sensibilidade à minha geração,
pois vejo muitos que não estão “nem aí”, que jogam lixo
no chão, poluem o nosso ecossistema e muitas vezes ainda
fazem graça com um assunto tão sério nas redes sociais.
Devemos nos preocupar mais com o bem estar de nosso
planeta, estamos correndo contra o relógio, uma vez que
degradamos/consumimos boa parte dele, como o fato de
não termos boa parte de água doce consumível. Vamos nos
atentar agora, fazer a nossa parte, pouco a pouco a cada
dia, para que lá na frente não viemos a nos arrepender e a
nos questionar sobre o que poderíamos ter feito diferente,
ou o que deixamos de fazer por nosso planeta. O tempo
está passando, e ele não perdoa.
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* Lucas Marques de Souza Holderbaun

* Maria Eduarda Cardoso

A Playlist da minha vida

Consciência que o mundo precisa

Nos últimos cinco anos, tenho escutado música quase
todos os dias, seja lavando a louça, fazendo temas da
escola, jogando e até tomando banho. E, com isso, vejo
toda a importância que a música tem em minha vida, pois
em momentos bons e ruins ela esteve ao meu lado, me
trazendo uma explosão de sentimentos que sempre voltam
quando ouço determinada música, como quando ouço
“Can You Feel my heart” do Bring Me The Horizon, apesar
de eu escutar essa música (e algumas outras da banda) a
pouco tempo, ela me traz sentimentos de música que ouço
a mais tempo, como me deixar feliz e ter vontade de gritar
e sair tocando uma guitarra imaginária. E tudo isso se junta
a “Playlist” da minha vida, na qual tudo que fui passando
durante esses cinco anos está lá, que apesar de serem
apenas músicas, todas carregam uma carga emocional
ligada a mim.
Viva a vida e aproveite a fazer a “Playlist” da sua vida, ela
vai servir como fotos da sua vida, mas através de músicas.

* Luís Henrique Bernardes Bujes

Era uma tarde de sábado quando fui visitar a tia Cláudia,
que tem uma linda e esperta filha de 8 anos. Eu e Antonela
estávamos na sala assistindo “Trashed. Para onde vai nosso
lixo.” Um filme muito interessante! Ao decorrer do filme,
Antonela estava em um silêncio absoluto e uma tremenda
concentração. Então, quando chegou ao final, perguntei o
que ela fazia para ajudar a cuidar do nosso meio ambiente.
Rapidamente ela me puxou pelo braço e me levou ao
banheiro para mostrar sua escova de dente e o seu kit de
cotonetes feitos de bambu. Me contou que o papai dela a
orientou a usar somente esses. Veio me levar sua mochila
escolar, mostrando seu canudo de metal junto com sua
garrafinha reutilizável.
Logo depois, fui convidada a levar o lixo todo separado
com ela. Lá embaixo no condomínio, avistamos uma vizinha
retirando suas compras do mercado na ecobag, e Antonela
brevemente comentou que havia 4 daquelas em sua casa e
que nunca usam sacolas plásticas.
Eu estava muito surpresa por ver que, com tão pouca idade,
ela já estava ciente de que fazer tantas coisas boas poderia ajudar
o nosso planeta. Antonela vem recebendo muitos conselhos e
adquirindo muito conhecimento sobre o ecossistema, tanto
pelos seus pais quanto pela sua escolinha, na qual ela aprende a
cuidar da sua horta de moranguinhos e tomate, e a reconhecer
o valor de cada elemento da nossa natureza.

Que Saudades Da Infância!
Por onde que foi parar a nossa infância, as brincadeiras...?
Na rua ninguém mais brinca como antes, as crianças não
largam o celular para brincar com seus amigos mais na rua.
E enquanto isso...a infância...as risadas...as loucas das
crianças na rua, tudo foi trocado pelas telas dos celulares!
Que horror!
Não se diverte nas ruas mais, apenas só ficar no celular
24h por dia não dá mais, gente.
Que falta de criatividade!
Por favor, larga esse celular!
Se divertir pelo celular, jogar pelo celular, falar pelo
celular...
Caramba!
Bons dias que não voltam mais como eram antigamente
a infância das crianças.
Temos que terminar com tudo!

* Vanessa de Andrade

O que realmente é importante
para você?
Na maioria das vezes, damos importância e mais
valorização a coisas que são passageiras e que talvez não nos
fazem bem, quando na verdade o que deve nossa atenção e
valorização pode estar bem na nossa frente.
Tenho algumas recordações de quando tinha de 4 a 6
anos. Eu estava sempre brincando com alguns amigos ou
sozinha com minhas bonecas. O tempo parecia passar tão
depressa, mas eu aproveitava muito. Quando chegava a
noite e meus pais e irmãos estavam em casa, minha maior
vontade era aproveitar o tempo com eles, brincando ou
apenas recebendo carinho e atenção. Era uma época em
que o tempo parecia passar ligeiramente, mas dávamos a
devida valorização a cada segundo que passava. Conforme
fui crescendo, as brincadeiras com bonecas, a vontade
de receber atenção de meus pais foram ficando para trás,
juntamente com a valorização que tinha cada segundo que
passava.
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Agora vejo meus irmãos, mais novos, que estão sempre
na frente da televisão ou do celular, e penso: “Como eles
estão aproveitando a vida? Por que eles não estão brincando
um com o outro? Quando eles tiverem uma família, quais
brincadeiras eles vão ensinar aos seus filhos?”. São suposições
que eu faço sempre que vejo uma criança no celular ou em
frente à televisão durante horas. O nosso futuro depende
deles, depende das ideias, ações e informações que eles terão
lá na frente. Mas, se eles ficarem ligados 24 horas do dia em
alguma rede social, o que eles vão aprender na vida real?
Brincadeiras, diálogos, passatempos são essenciais para eles
aprenderem coisas novas e valorizarem a importância de ter
amigos para se divertirem.
Hoje em dia, é difícil ver alguma criança brincando na
rua, jogando bola no campinho da cidade; é ainda mais raro
ver alguma criança sem um celular. Isso faz com que, desde
novos, eles aprendam que a vida é apenas tecnológica, não
valorizando seu mundo e as pessoas que estão ao seu redor.
Isto, para o nosso futuro, é algo muito negativo.
Muitas pessoas passam mais tempo em computadores
e celulares do que observando o que está acontecendo no
mundo real; “mas meu serviço depende disto!”. Seu emprego
pode sim depender disto, mas apenas no seu horário de
serviço. As pessoas que dependem de você merecem te
ver fora do celular, para conversar, contar como foi o dia,
passar um tempo apenas com VOCÊ. Precisamos disto para
começarmos a dar valor aos momentos, acontecimentos,
refeições, ao nosso emprego antes de o perdermos, pois
depois ‘não adianta chorar pelo leite derramado’.
Sempre tento explicar, principalmente para meus irmãos,
que os momentos não podem ser passados apenas brigando,
ou na frente de um celular ou televisão, e sim brincando,
conversando com os amigos, família, pois dependemos
disto para darmos a importância devida a cada passo de
nossas vidas. Fazendo isto, o tempo que parece passar tão
depressa hoje em dia vai ser valorizado e bem aproveitado,
assim como eu fazia quando criança. O mundo precisa
disto, precisa que nós, que tivemos uma infância não muito
tecnológica, passemos aos mais novos nossas brincadeiras,
algumas de nossas experiências para que eles futuramente
possam passá-las adiante e lembrar como tudo que lhe
foi ensinado foi de extrema importância; fazer com que
nossos jovens de hoje em dia não se arrependam de não ter
aproveitado sua infância e não ter dado o valor necessário
aos momentos e pessoas certas.

* Vitória Caroline Gonçalves de Moraes

Como seria a forma mais correta de
adiarmos o fim do mundo?
Bom, o que seria exatamente adiar o fim do mundo?
Como vivemos atualmente, será que temos como adiar algo?
Caso um dia o fim do mundo chegue, como aconteceria?
Tenho várias dúvidas sobre isso, pois para muitas perguntas
não temos respostas. O fim do mundo seria todo mundo
sumindo? Morrendo, indo para outro lugar que não
sabemos onde é?
Pois bem, chega de tantas perguntas, chega de ficar só
na dúvida, ou melhor, chega de não fazer nada a respeito
disso. Para mim, o fim é agora, onde passamos pouco mais
de um ano perdendo tantos conhecidos para esse vírus que
afetou o mundo todo, onde vivemos dias praticamente
trancados dentro de casa com nossas famílias para não nos
contaminarmos. Para alguns cristãos, esse seria o fim.
Lembro-me de que, no ano de 2015, fiz um projeto na
escola, “Patrulheiro Cidadão”, onde aprendemos muitas
coisas sobre o nosso cotidiano. Não guardei muita coisa,
já que faz tanto tempo, mas me marcou o momento em
que as mulheres que estavam ensinando as coisas para nós
disseram que a água que ingerimos não iria demorar muito
para acabar, por conta de que gastamos em vão. Eu era
muito nova, então fiquei apavorada; pensei: o que seria de
todos nós, já que nosso corpo é composto por 70% de água?
Ainda me pergunto se a água pode mesmo um dia acabar,
porque, sinceramente, a situação em que vivemos quanto
aos rios e mares é deplorável, já que algumas pessoas não
têm a consciência de que lixo deve ser colocado no lixo, e
não jogado nas ruas, onde vai parar nos rios e nos mares por
conta da chuva.
Já em 2017, lembro de participar do “Com vida” na
escola em que estudei, onde tratamos de muitos assuntos,
incluindo a doença da dengue. Fizemos até um projeto para
alertar a comunidade escolar sobre a água acumulada e
também falamos sobre o desperdício de folhas.
Mas afinal, caros leitores, vocês devem estar se
perguntando por que essa doida está contando tudo isso.
E agora que eu vou contar para vocês: estou contando pelo
simples fato de que o meu pensamento sobre o fim do
mundo é sobre o agora, sobre esse vírus mortal, a poluição,
os crimes, o preconceito, atentados, e tudo de ruim que pode
acontecer. Tem como adiarmos isso? Sinceramente não sei.
Mas seria possível nós, em um todo, melhorarmos como
pessoas, nos conscientizando de que o mundo é nosso e de
que, se não o preservarmos, vamos ficar sem ele. E vamos
combinar: o lugar onde vivemos é maravilhoso, com tantas
belezas escondidas em todos os cantos.

ESTANTE
DENTES NO COPO DE UÍSQUE & OUTROS CONTOS DE CRIME
Os dentes no copo de uísque dizem mais do que aparentam! O ponto central não é a
violência dos contos sobre crime a que o título remete; é a vocalidade dos narradores
das histórias. O tratamento com a linguagem, afeita a frases curtas, escrituram
um narrador oral, em plena performance do contar. Envolvido nessa atmosfera, o
leitor pode se sentir como um ouvinte que, desde tempos remotos, se aconchegava
ao redor da fogueira, para aquecer não só o corpo, mas também a alma com as
narrativas ali contadas.
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TOCANDO O CORAÇÃO ENXERGANDO A ALMA
Este é um livro do coração; do coração da autora e de tantos que, com certeza, vão
se identificar. Ele fala das infinitas possibilidades positivas que se materializam
quando o ser humano para, respira e sente, se conecta com o coração, com emoções
e sentimentos, e vai além da racionalidade e das limitações, as quais muitas vezes ele
cria para si mesmo.
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Uma Oração Para Seres Medíocres Sem Amanhã: Trilogia do Anonimato
Duas vítimas de violência sexual cultivam uma amizade que as ajudará a superar
as dores do passado. Uma terceira vítima de igual violência acalenta a atenção dos
clientes do boteco onde trabalha para apaziguar seus traumas. Um músico fracassado
ajuda crianças doentes. Um velho sem-teto tenta vender doces nos ônibus. Um
homem atormentado pelas lembranças da finada esposa passa horas conversando
com alcoólatras em bares. Uma vendedora de chocolates no metrô luta para superar
dificuldades financeiras e de moradia. Um rapaz bem-sucedido larga seu emprego
para viver e trabalhar em um pequeno bazar. Um engraxate otimista e divertido
ilumina a vida de todos os que conhece pelas ruas. Um fotógrafo desempregado
busca superar suas tristezas e limitações artísticas pelo carinho que nutre pelo
cotidiano. E uma velha analfabeta reza desesperadamente pela sorte de todos eles.
De Arlindo Gonçalves, Editora Estronho

Compre o livro em:
lojaestronho.com.br
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