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"“Estou cansado de dizer que os malucos foram os reformadores do mundo.”"Veja mais sobre "Lima Barreto" 
em: https://brasilescola.uol.com.br/literatura/lima-barreto-1.htm

ESTOU 

"Afonso Henriques de Lima Barreto"Veja mais sobre "Lima Barreto" em: https://brasilescola.uol.com.br/literatura/lima-barreto-1.htm

Um dos maiores escritores brasileiros era descendente de 
escravos e sentiu na pele a exclusão social devido à sua 
origem, inclusive nos meios acadêmicos. 

"E vem Tutu
Por detrás do murundu
Pra cumê sinhozinho
Com bucado de angu.”

AFONSO HENRIQUE DE LIMA BARRETO
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A flOR fuROu O ASfAlTO

Se tu, leitor viajante desta nau que parte do Paranhana e singra os 
mares do mundo, nunca dedicou tempo à leitura do poema A flor e a 
náusea, do Carlinhos Drummond de Andrade, aconselho que pare por 
aqui, escute o que este poema tem a lhe dizer e só depois volte para ler 
esta revista. (Pedimos desculpas pela imperatividade, mas os tempos que 
vivenciamos exigem que nós, sujeitos agentes da cultura tenhamos clareza 
quanto ao nosso fazer artístico e ao nosso posicionamento social).

O Sujeito lírico deste poema do Carlinhos vive uma crise existencial 
que duvido não acometer o leitor brasileiro (que tenha sensibilidade, 
é claro!) com suas significações simbólicas que dialogam muito com a 
atualidade, principalmente depois dos horrores que vivenciamos nos 
últimos seis anos, especialmente ao que toca a cultura, ciência e os 
direitos humanos; pois, assim como o sujeito lírico, fomos radicalmente 
submetidos a questionamentos filosóficos e ideológicos que nos 
obrigaram a repensar crenças, valores e principalmente, questionar 
em que nível de humanidade nós, brasileiros, nos encontramos neste 
momento histórico.

Tentaram nos marginalizar, nos colocaram a alcunha de “vagabundos”, 
para  assim minimizar a importância da arte para o desenvolvimento 
cognitivo, sensorial, crítico e social dos sujeitos. Tentaram nos demonizar 
atribuindo viés profano aos nossos fazeres artísticos. Tentaram dizer que 
somos comunistas maconheiros, beberrões e corrompedores dos filhinhos 
das famílias dos cidadãos de bem, tementes a Deus. Tentaram nos 
emburrecer taxando os livros, dizendo que livros são artigos das classes de 
maior poder aquisitivo. Nos submeteram a fome, a violência, a doenças, 
roubaram nossas terras, mataram nossas matas, envenenaram nossas 
plantas, nossa água. Nos tiraram direitos previdenciários, trabalhistas. 
Sucatearam nossas universidades, acabaram com recursos de nossas 
pesquisas. Perseguiram nossas organizações de classes. Nossos templos 
religiosos. Fizeram atrocidades e sempre tinham ao seu lado uma porção 
de irmãos aplaudindo, com as mãos sujas com o próprio sangue e com a 
bandeira do nosso país, transformando-a em panfleto político.

 “Posso, sem armas, revoltar-me?” -sim, conseguimos! Unimo-nos. As 
diferentes culturas de um povo miscigenado seguraram umas as mãos das 
outras até o final. No dia 31 de outubro, a flor furou o asfalto, o tédio, o 
nojo e o ódio. 

Nós, os editores, desejamos-lhes um Feliz Brasil Novo!



PREFÁCIO 

Foto: jamarattigan.com

PRONOMINAIS

Dê-me um cigarro
Diz a gramática
Do professor e do aluno
E do mulato sabido
Mas o bom negro e o bom branco
Da Nação Brasileira
Dizem todos os dias
Deixa disso camarada
Me dá um cigarro
                                                      Oswald de Andrade



 IMAGEM 

O documentário brasileiro “Quando Falta o Ar”, que fala 
sobre o trabalho do Sistema Único de Saúde (SUS) durante 
a pandemia, pode ser o indicado ao Oscar 2023.Ele já foi 
vencedor do festival “É Tudo Verdade”, considerado um dos 
maiores eventos do gênero na América Latina.

A produção está tentando uma vaga na categoria 
de melhor longa documentário. Porém, a lista de pré-
selecionados vai ser divulgada oficialmente pela Academia 
de Hollywood em dezembro de 2022. As indicações finais 
vão ser anunciadas somente em 24 de janeiro de 2023.

Foto: Divulgação



 CAPA 

O escritor Lima Barreto (Afonso Henriques de Lima Barreto) nasceu em 13 de maio de 1881, na cidade 
do Rio de Janeiro. Era negro e de família pobre. Sua avó materna, Geraldina Leocádia da Conceição, foi 
uma escrava alforriada. Sua mãe era professora primária e morreu de tuberculose quando Lima Barreto 
tinha 6 anos. Seu pai era tipógrafo, porém sofria de doença mental.

Mesmo tendo um padrinho com posses – O visconde de Ouro Preto – o autor sentiu na pele a exclusão 
social devido à sua origem, inclusive nos meios acadêmicos. 

Lima Barreto estudou  no Colégio Pedro II. Depois, ingressou na Escola Politécnica, mas não concluiu 
o curso de Engenharia, pois precisava trabalhar. Em 1903, fez concurso e foi aprovado para atuar junto 
à Diretoria do Expediente da Secretaria da Guerra. Assim, concomitantemente ao trabalho como 
funcionário público, escrevia os seus textos literários.

Lima Barreto foi o crítico mais agudo da época da Primeira República 
Brasileira, rompendo com o nacionalismo ufanista e pondo a nu a roupagem 
republicana que manteve os privilégios de famílias aristocráticas e dos 
militares. Definindo seu projeto literário como o de escrever uma “literatura 
militante”. Sua produção literária está quase inteiramente voltada para a 
investigação das desigualdades sociais, da hipocrisia e da falsidade dos homens 
e das mulheres em suas relações dentro da sociedade. Em muitas obras, como 
no seu célebre romance “Triste Fim de Policarpo Quaresma” e no conto “O 
Homem que Sabia Javanês”, o método escolhido por Lima Barreto para tratar 
desses temas é o da sátira, cheia de ironia, humor e sarcasmo.

Em sua obra, de temática social, privilegiou os pobres, os boêmios e 
os arruinados, assim como a sátira que criticava de maneira sagaz e bem-
humorada os vícios e corrupções da sociedade e da política. Foi severamente 
criticado por alguns escritores de seu tempo por seu estilo despojado e 
coloquial, que Manuel Bandeira chamou de “fala brasileira” e que acabou 
influenciando os escritores modernistas.

As obras de Lima Barreto remetem, também, à experiência de vida do 
autor, marcada pela exclusão e pelo preconceito, devido à sua origem pobre, 
à sua negritude e aos problemas de saúde que enfrentava. É uma obra que 
vale a pena ser visitada.

lIMA BARRETO
PRESENTE 

Foto: jamarattigan.com

Foto: jamarattigan.com



FEIRA 

IV FAROL LITERÁRIO DE TORRES/RS

Aconteceu em Torres/RS o IV Farol Literário, 
dando sequência à iniciativa de Eduardo Jacques 
e Joaquim Moncks que o criaram em 2017. O 
Farol Literário é um evento que pretende, além do 
encontro de escritores com leitores, incentivar as 
diversas linguagens literárias e culturais, sobretudo 
àqueles que almejam espaços alternativos de 
divulgação de suas obras.

Na edição deste ano, cujo Patrono foi o poeta 
Carlos Nejar, membro da Academia Brasileira de 
Letras e homenageada a poeta Ney Azambuja, 
ocorreram diversos debates e palestras sobre o 
momento atual da literatura e das artes. Os debates 
foram divididos em dois eixos: O Centenário da 
Semana de Arte Moderna e Economias Criativa. 
O primeiro eixo é motivo de livro recente de 
Luiz Augusto Fischer, Professor da URGS, que 
esteve presente ao evento e fez uma explanação 
sobre o tema. Já Economia Criativa, contou com 
a participação do Professor Piqué, defensor da 
instalação de Distritos Criativos nas cidades.

De acordo com Débora Fernandes, uma das 
organizadoras, o Farol Literário vem crescendo 
sistematicamente a cada edição. “Apesar do lapso 
que tivemos com a pandemia, o evento só cresce, 
e vem contando, cada vez mais, com autores de 
várias cidades do Rio Grande do Sul. Pretendemos, 
com essa edição, nos configurar como uma Festa 
Literária de caráter turístico-cultural para toda 
população.”, avalia.

REVISTA PARANhANA lITERáRIO PRESENTE NO EVENTO

O editor da Revista Paranhana Literário, Doralino Souza, esteve presente no evento, divulgando a publicação 
e conhecendo novos autores e projetos literários. “Toda manifestação literária deve ser festejada, deve ser 
valorizada e divulgada. Estamos vivendo uma retomada da cena cultural e a literatura está sendo protagonista 
dessa retomada, isso é bom, mostra qualificação e p profissionalismo que a cadeia produtiva do livro 
necessita.”, frisa. O editor ainda participou da Mesa Redonda “O bom e velho livro” junto com outros editores e 
profissionais do livro, avaliando e projetando cenários na área.

Fotos: Divulgação
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RESISTÊNCIA  

A história de resistência através da literatura dessa edição vem de Canela, cidade serrana gaúcha 
onde, em 2009, o porto-alegrense Fernando Costa Gomes foi morar. Trabalhando nas áreas de cultura, 
turismo e eventos, o fã de Bob Dylan, de jazz, de música pernambucana, de Spike Lee, Irmãos Coen, Kleber 
Mendonça filho e de autores contemporâneos como Paulo Scott, José Falero, Carolina Panta entre outros, 
decidiu criar um clube do livro. A ideia se cristalizou durante uma disciplina do professor Luis Augusto 
Fischer, no curso de pós-graduação em Gestão da Produção Cultural. Inspirado pelo Canela Cineclube e 
pelo Fotoclube de Gramado, o Clube do Livro de Canela nasceu em outubro de 2011. Fernando, além de 
fundador, é o produtor/coordenador. É ele quem vai atrás da compra dos títulos, ou da parceria com a livraria 
para aquisição dos livros e dos convites a autores para que participem dos debates. É um trabalho voluntário, 
mas que, segundo ele, abriu muitas portas dentro do mundo literário – como o convite para ser dirigente do 
Departamento de Literatura da Fundação Cultural de Canela e, consequentemente, curador da Feira do Livro 
de Canela em 2017 e, depois, do Canela Lendo + (2019) e FiliGram em 22. “Hoje são 49 pessoas no grupo 
de whatsapp do Clube, mas qualquer outra pessoa pode participar, tanto presencial como online. No whats 
costumamos incluir somente quem deseja participar. Neste grupo trocamos mensagens sobre o livro do mês 
(é proibido spoilers, claro!) notícias e novidades literárias, além de informações de logística da compra coletiva 
dos livros.”, relata. Os encontros ocorrem mensalmente, sem falhar um único mês. Apenas em dezembro eles 
não debatem livros, porém o grupo se encontra para o Amigo Secreto Literário.

CluBE 
DO lIVRO 
DE CANElA

“No primeiro ano de Clube, seguíamos o livro A verdade das 
mentiras, onde o autor Mario Vargas Llosa analisava grandes 
clássicos da literatura mundial. O grupo votava e uma das obras 
era a escolhida mês a mês. A partir do segundo ano, passamos a 
sortear os membros do clube, que indicavam 3 livros e o restante 
votava. Em 2022 tivemos o projeto Clube do Livro lê autores do 
FiliGram, onde lemos 5 obras de escritores que viriam ao evento 
de Gramado, inclusive com participação online ou presencial de 
alguns deles. Foi a primeira vez que uma autora internacional 
foi convidada (online), a sul africana Futhi Ntshingila. Em 
setembro a encontramos presencialmente em Gramado, uma 
grande honra. Sempre que o autor ou autora é contemporâneo, 
buscamos o contato para convidar para participação.”

Fotos: Divulgação
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RESISTÊNCIA 

“Uma época tivemos muitos espaços culturais na cidade, e chegavam a disputar os encontros do 
Clube. Hoje temos poucas opções. Os estabelecimentos comerciais (cafés, restaurantes) buscam atrair 
novos públicos, agregar a imagem da cultura às suas marcas, o que é interessante. Acho que podem, e 
devem, apoiar cada vez mais todo tipo de iniciativa cultural.” 

“As Secretarias de Educação precisam enxergar que fomentar a leitura é uma grande ferramenta 
para a alfabetização, interpretação de texto, aumento de capacidade intelectual e de contestação e 
questionamento, raciocínio, reflexão, habilidade de oratória, entre muitos outros benefícios. Políticas 
públicas com subsídios, auxílios para que não sejam apenas trabalhos voluntários. Criação de editais de 
capacitação, cursos, workshops seriam bem vindos.”

“Eu acredito que o Clube do Livro de Canela tem que seguir incentivando o hábito da leitura. Já 
fizemos várias ações em escolas, mas acho que devia ser muito mais. Temos que ter pequenos grupos 
que se engajem em um projeto com frequência, junto à Secretaria de Educação ou Cultura. Tenho 
certeza que precisa ter políticas públicas de fomento ao livro e leitura, e pela experiência, por um grupo 
que está há mais de 10 anos junto fazendo isso, pode (e quer) colaborar.”

“O livro de Itamar Vieira, Torto Arado, foi muito marcante, com um tempo e uma linguagem que 
criam uma atmosfera especial. Além disso, era a primeira vez que eu participava do Clube do Livro. 
Mesmo nervosa e com altas expectativas, Itamar me surpreendeu com seu jeito humano e tranquilo de 
conversar, sempre acessível sem perder a profundidade do que dizia.” Naiana Amorim, poeta, doutora 
em Literatura

“A ferro e fogo de Josué Guimarães, debatido na feira do livro de Canela em 2014, com a história 
dos imigrantes no RS e presença de alemã professora do Instituto Goethe. Ou Ana Terra, de Érico 
Veríssimo, em evento com alunos do ensino médio da Escola Estadual Danton Corrêa foram 
momentos que me impressionaram.” Rosane Warken, atriz e bonequeira

“Não tem uma pessoa que não seja entusiasta da leitura como um profundo mobilizador social. A 
cultura tem uma organização simbólica que é reelaborada também pela literatura, em seus diversos 
formatos (oral, performática, cotidiana e etc). Quanto mais se fomenta a leitura/literatura, mais se 
engaja nessa dimensão simbólica.” Naiana Amorim, poeta, doutora em Literatura e integrante do Clube

“A partir do momento que o leitor possui contato com literaturas que fazem sentido e fazem sentir é 
muito comum vermos pessoas com interesse ou pelo menos maior facilidade em escrever. Essa atitude já 
mostra mudança e movimento. A literatura pode ser apenas entretenimento, mas é bastante comum que 
seja engajada pelos seus leitores engajadores.” Ana Paula Marcante, professora e integrante do Clube

Fotos: Divulgação
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BIBLIOTECAS

Situada bem no coração do Centro Histórico de Porto Alegre, e numa das mais belas edificações do Rio 
Grande do Sul, num prédio tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Estadual e Nacional, a Biblioteca 
Pública Estadual (BPE) mantém acervo diversificado e serviços de acesso a materiais impressos, e digitais, bem 
como acervo em Braile e em áudio.

A diretora da Biblioteca Pública Estadual, Morgana Marcon, conta que a instituição possui uma coleção de 
mais de 250.000 volumes, que representam o mais importante conjunto bibliográfico de salvaguarda da memória 

ESTIlOS CláSSICOS 

Tanto sua fachada como seu interior apresentam 
influência da doutrina positivista, utilizando vários 
estilos em sua representação. A fachada apresenta o 
estilo neoclássico, contornada com bustos do calendário 
positivista vindos da França, tais como Júlio César, 
Gutemberg e Descartes. Nas outras salas e salões, como o 
Salão Egípcio, Sala Borges de Medeiros e Salão Mourisco, 
diversificam-se os estilos, entre eles o rococó, egípcio, 
gótico e florentino.

A BIBlIOTECA 
PÚBlICA 
DO RIO GRANDE 
DO Sul

sul-rio-grandense e de imensurável representatividade junto à memória 
nacional, pela exclusividade dos títulos de monografias desde o século XVI e 
periódicos gaúchos do século XIX, dentre outros.

“Instalada desde 1912 na Praça da Matriz, a Biblioteca coloca-se para 
todo o país e, até para o mundo, como a referência mais importante da 
historiografia e da cultura gaúchas dos séculos XIX e XX. Estão sob a guarda 
da Biblioteca Pública do Estado os relatórios de governo a partir de 1860, 
Anais da Província de São Pedro, mensagens dos governadores à assembleia, 
entre outros documentos importantes.”, relata.

Fotos: Divulgação
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A BIBlIOTECA 
PÚBlICA 
DO RIO GRANDE 
DO Sul

BIBLIOTECAS

OBRAS RARAS 

A Coleção de Obras Raras é composta por 
raridades dos séculos XVI a XIX, como a 
Pharsalia, de Lucanus, de 1519, e edições 
primorosas de La Divina Comedia, de 
Dante Alighieri, editada em 1921 por 
Conrado Ricci, em edição restrita a mil 
exemplares, e de Os Lusíadas, de Camões, 
na edição comemorativa de 1819, que tem 
alto valor por sua reduzida edição de doze 
exemplares em pergaminho, entre outras 
obras.

PRESERVAçãO 

Atualmente a BPE está passando por obras de restauro para sua 
recuperação e preservação. Além da pintura do prédio, durante o ano, 
foram realizados os serviços de lavagem da fachada, restauração de rebocos 
e elementos ornamentais, impermeabilização da laje da cobertura e restauro 
da claraboia − solucionando problemas de infiltração no hall do segundo 
andar. O trabalho, que iniciou em fevereiro de 2022, está sendo feito por 
uma equipe de restauradores especialistas.  “No futuro, quando completo 
o restauro total do prédio histórico, nele deverá ficar apenas os setores 
de obras raras, acervo antigo e o setor sobre o Rio Grande do Sul. Os 
demais espaços serão ocupados com atividades culturais: recitais, saraus, 
exposições, palestras. Será um centro cultural, uma espécie de biblioteca-
museu, com forte potencial turístico, onde também será preservada a 
história de nosso Estado.”, avalia a diretora.

GIBITECA COM CERCA DE 8.000 TíTulOS 

A Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul conta também com a GIBITECA, 
enorme e qualificado acervo de revistas em quadrinhos à disposição dos 
leitores. A diretora, Morgana Marcon, explica como a ideia surgiu: “fizemos 
duas edições de uma feira de arte e quadrinhos, cujo objetivo era atrair os 
jovens para a Biblioteca. Na segunda edição, aconteceu um bate papo e uma 
oficina sobre quadrinhos. Na ocasião, Guilherme Smee, editor e pesquisador 
de quadrinhos, ofereceu parte da sua coleção para integrar o acervo da 
Biblioteca. Então iniciamos a pensar um grande evento de inauguração da 
Gibiteca, que envolveria diversas instituições vizinhas ao prédio da Biblioteca. 
O evento aconteceria como parte das comemorações de aniversário da 
Biblioteca em abril de 2020, mas a pandemia chegou e nada pode acontecer… 
Para nossa alegria, nesse período recebemos mais acervo de outros doadores, 
e a Gibiteca cresceu!”. Desde a sua inauguração a Gibiteca BPE vem crescendo 
continuamente, graças à doação de quadrinistas, fãs e pesquisadores. 
Atualmente, o acervo conta com cerca de 8.000 títulos, de quadrinhos e cerca 
de 800 mangás para jovens e adultos, disponíveis para consulta local. 

A Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul é uma das instituições da Secretaria da Cultura 
(Sedac). O funcionamento é de segunda a sexta, das 10h às 18h, sempre com entrada gratuita.

Fotos: Divulgação
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ENTREVISTA 

VANESSA PASSOS

Foto: Divulgação

Vanessa Passos é de Fortaleza, no Ceará. Além de escritora, é professora de escrita criativa, Doutora em 
Literatura (UFC) e Cursa Pós-Doutorado em Escrita Criativa na PUCRS, sob orientação de Luiz Antonio 
de Assis Brasil. Autora de A mulher mais amada do mundo (Luazul, 2020), seus contos venceram diversos 
concursos literários e foram selecionados para participar de antologias. É idealizadora do Programa 
Formação de Escritores e do Curso 3 2 1 escreva, e ainda produz eventos literários. Pintura das Palavras, sua 
rede social de promoção à escrita criativa, alcança milhares de pessoas, desde profissionais até aspirantes a 
escritores. A filha primitiva, romance vencedor do 6º Prêmio Kindle de Literatura, concorrendo com mais 
de 2.400 obras, agora publicado pela Editora José Olympio, é seu romance de estreia e acaba de receber o 
Prêmio Jacarandá, promovido pelo jornal Correio do Povo, de Porto Alegre/RS. Vanessa também passou 
a ser a nova colunista do PublishNews, onde, desde irá publicar quinzenalmente, desde 15 de novembro, 
passou a publicar quinzenalmente.

Quando surgiu a Vanessa Passos escritora?
A Vanessa Passos escritora começou a ser forjada muito jovem, quando ainda se escondia na biblioteca 

e passou a escrever as próprias histórias e criar seus personagens. Mas a concepção de que eu seria escritora 
veio depois que entrei no Curso de Letras na Universidade Federal do Ceará e tive o meu primeiro conto 
publicado em um concurso literário. 

E o que ela almeja com a sua escrita?
Tocar os leitores como um dia fui e continuo sendo tocada por meio da literatura. Quero que quem lê 

consiga se emocionar, sentir as dores dos personagens e refletir sobre a vida. A literatura me salvou, é o que 
desejo também para quem me lê.

Tuas personagens surgem totalmente na tela em branco ou as buscas nas ruas?
Minhas personagens surgem de uma obsessão. Costumo dizer que o cotidiano é um solo fértil para quem 

escreve. Estou sempre atenta à vida e ao meu redor.

Acreditas que a literatura deve ser engajada? Ou deve ser puro entretenimento? 
Acredito que a literatura é tão grandiosa que tudo na narrativa deve estar a serviço da ficção, de contar 

“A literatura me 
salvou, é o que 

desejo também 
para quem me lê.”



ENTREVISTA 

Foto: Divulgação

uma boa história. Por outro lado, não tenho dúvidas de que tudo é político e que questões importantes 
entram na literatura, afinal, a matéria-prima é a condição humana.

E o que tu achas do atual mercado literário?
O mercado literário tem se expandido e buscado uma maior pluralidade de vozes - o que considero 

importantíssimo. Mas ainda há um longo caminho.
Na tua opinião as novas tecnologias ajudam ou atrapalham os escritores?  
 Tudo tem seu ônus e bônus. Gosto de ver as redes sociais e novas tecnologias como uma ponte, um 

modo de alcançar mais leitores. 

Um prêmio literário, como o Kindle de Literatura, ou Jacarandá de Literatura, dos quais tu foste 
ganhadora, é fundamental para a carreira do autor?

Um prêmio literário sem dúvidas é muito importante na carreira de um escritor. Contribui para 
que a obra tenha um alcance maior na impressa e, consequentemente, alcance mais leitores. Mas isso 
não é tudo. Há muitos autores que ganham prêmios e são esquecidos. É preciso continuar escrevendo e 
publicando, entrando em contato com os leitores, independente de prêmio.

Falando em prêmio, este ano o Jabuti teve uma predominância de finalistas femininas. Como tu 
avalias isso? 

Leio muitas autoras contemporâneas. Estou lendo sempre uma mulher e já li todos os livros 
indicados ao prêmio. Avalio como uma consequência e resultado de uma produção literária de muita 
qualidade literária. 

A revista Paranhana Literário é bastante lida por autores iniciantes. Qual conselho darias a esses 
novos autores?

Escreva a história que só você pode contar. Olhe para dentro e não para fora, como fala Rainer Maria 
Rilke. Se pergunte todos os dias: você morreria se deixasse de escrever? É preciso se conectar com esse 
desejo e potência de escrita. Só depois pensar em publicar. Até que o livro esteja pronto nada mais 
importa.

Muito bem! E quais tuass maiores alegrias, maiores medos e manias esquisitas? 
Minhas maiores alegrias são estar com minha família e com meus leitores. Medo de viver como se 

já tivesse morrido. De passar pela vida sem me entregar. Tenho várias manias. Gosto de guardar coisas: 
cartas, objetos, jornais com matérias que já saíram falando sobre mim ou meus livros.

E quais os novos projetos da autora Vanessa Passos?  
R- Estou revisando meu segundo romance, que é o resultado do meu trabalho de Pós-doutorado 

na PUC, com orientação do professor Luiz Antonio de Assis Brasil. O livro tem como tema central a 
loucura e como os traumas podem somatizar doenças no corpo.

“Escreva a história que só você pode 
contar. Olhe para dentro e não para fora, 

como fala Rainer Maria Rilke. Se pergunte 
todos os dias: você morreria se deixasse 

de escrever? É preciso se conectar com 
esse desejo e potência de escrita. Só depois 

pensar em publicar. Até que o livro esteja 
pronto nada mais importa.” 
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ENTREVISTA 
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Dayane Gonçalves escreve literatura hot, tem 24 anos e é moradora 
da cidade de Igrejinha, no Vale do Paranhana (RS). Ela conta que 
escreve há 10 anos, tem mais de 40 poemas entre soneto, estilo 
parnasiano e alguns em inglês. Bem como um artigo científico sobre 
“Os benefícios da literatura erótica para os relacionamentos”. Afirma 
ser autodidata, lê muitos livros de diversos gêneros, especialmente 
romances eróticos. Mas no momento está lendo um romance 
dramático da literatura americana: “Se eu ficar” de Gayle Forman.  

A jovem escritora diz está finalizando seu quarto livro, um 
romance erótico com um toque policial e também o segundo livro da 
série presentes que contará com 4 livros, cada história irá passar-se em 
uma estação do ano. 

Dayane Gonçalves

Como se deu o processo de escrita desse livro?
Na época eu lia muitos romances eróticos e assistia filmes do mesmo gênero, e por isso tinha vontade de 

escrever o meu próprio romance erótico, então foi o que eu fiz.

E o que espera alcançar com a publicação desse livro?
Espero que meus leitores compreendam as mensagens que tento passar nas entrelinhas de minhas obras. Que 

absorvam para as suas vidas o que acharem relevante e que permitam-se desfrutar de uma vida íntima mais 
satisfatória e sem pudores.

Achas que o gênero hot sofre preconceito no Brasil ou está sendo bem aceito?
Assim como sexo é um assunto tabú para muitas pessoas, ler sobre esse assunto ou permitir-se expressar a sua 

sexualidade de forma plena e natural, mesmo que seja apenas para a sua parceria, ainda é algo delicado. Mas eu 
acredito que essas crenças limitantes estão se dizimando aos poucos, felizmente.

Como tem sido a recepção do público ao livro?
Felizmente, o público recebe muito bem a minha obra, eu posso ver a expressão de curiosidade nos olhos deles 

ao mesmo tempo que tentam tratar desse assunto de uma maneira natural e descontraída, o que me trás muita 
alegria e satisfação de estar fazendo um bom trabalho.

E qual sua maior alegria até aqui?
Minha maior alegria é tudo o que eu ganhei do universo desde que comecei a ser 

reconhecida pelo meu trabalho. Eu acredito em sorte e eu realmente sou uma das 
pessoas mais sortudas do mundo. Pois eu ainda não tenho tudo o que eu quero, mas 
tenho tudo o que eu preciso.

E quais os novos projetos da escritora Dayane Gonçalves?
Para 2023 quero terminar o meu primeiro roteiro de um longa e enviá-lo para 

uma produtora, quero publicar mais um livro no ano que vem, meus leitores 
querem muito o “Um presente de outono”. E terminar o terceiro livro da série 
presentes, do qual não revelarei o nome, pois é surpresa. De resto, eu espero que o 
universo me surpreenda positivamente, mais uma vez.

ADqUIRA O LIVRO NA AMAzON OU NO SITE DA EDITORA
WWW.EDITORAVISEU.COM.BR

A ESCRITA É QUENTE
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O AUTOR RESPONDE 
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O AuTOR 
TIAGO MARIA 
RESPONDE 
CINCO PERGuNTAS
SOBRE O lIVRO 

SEMVERGONhO

1. O que o livro SEMVERGONHO tem que justifique a leitura?
O SEMVERGONHO foi bem trabalhado, com bastante atenção e carinho pela equipe de edição. 
Hoje, já acredito que a obra é honesta ao que se propõe e vale como leitura literária. Ah! O livro tem 
apresentação do Rubem Penz, um Prelúdio da Nathallia Protazio, o Poslúdio é da Mariana Ianelli, a 
orelha do Guilherme Tauil e a na quarta capa um carinho da Valesca de Assis. Um luxo só! 

2. Os leitores encontrarão crônicas leves e divertidas ou também é retratada 
questões sociais?
O livro retrata, sim, questões sociais como o racismo, machismo, a pobreza, entre outros, porém, a 
leveza e o humor são os elementos mais presentes, andam dizendo. 

3. Existe alguma dose biográfica nas crônicas ou somente observação das ruas e 
imaginação?
A crônica é sem dúvidas, entre os gêneros literários, o texto mais do “eu”. O escritor, no caso, o cronista, 
está ali, exposto. Mesmo quando em cenas observadas, ou histórias ouvidas, narrar em primeira pessoa 
causa um efeito interessante. Onde começa a literatura e termina vida real é uma divisão, pra mim, 
difícil de mensurar depois de pronto. 



O AUTOR RESPONDE

Foto: Divulgação

Tiago Maria trabalha com redação publicitária e cursa 
Licenciatura em Letras na Universidade Estadual do Rio 
Grande do Sul - UERGS. Participou das antologias Santa 

Sede - Crônicas de Botequim - Safra 2013, Maria Volta 
ao Bar (2014) e Cobras na cabeça (2015). Premiado na 
Maratona de Escrita Criativa promovida pelo Instituto 

Estadual do Livro na 62ª Feira do Livro de Porto Alegre.

4. Desde quando esse livro pedia para ser escrito?
Este livro pode-se dizer que é uma antologia de crônicas escritas desde 2015, nos entremeios de oficinas 
boêmioliterárias, como a Santa Sede, a redação publicitária e as aulas no Curso de Letras da UERGS. 
Mas acredito que um livro nasce quando está pronto, e quando alguém acredita que está. No caso do 
SEMVERGONHO, além de viabilizado através de financiamento coletivo, foram muitos amigos que 
acreditaram na minha escrita e puseram este projeto de pé, aos quais agradeço sempre que posso, de 
todo o coração. São eles: Giancarlo Carvalho, projeto gráfico e capa. Nathallia Protazio, edição e leitura 
atenta. Rubem Penz, consultoria e edição. Felipe Basso, produção. Maria Tereza (minha Tetê), revisão 
final.  Assessoria de imprensa: Caril Zatt e Isidoro Giggiana.  Um timaço!

5. O que tu esperas alcançar com o livro SEMVERGONHO?
Na verdade alcançar os leitores que apoiaram o projeto, merecer a atenção e o carinho desses amigos 
já é mais do que eu podia esperar quando comecei a escrever. Estimo que o livro converse com mais 
pessoas e que traga não respostas, mas questionamentos.

Editora: santa sede (Rs)
Páginas: 180

Preço de capa: R$ 40,00
À venda pelos sites 
tiagomaria.art.br, l

ivraria Bamboletras.

https://tiagomaria.art.br/


ENTRE GuERRAS
                E AVENTuRAS 

O autor espanhol Arturo Pérez-Reverte já foi comparado a 
Alexandre Dumas, a quem admira e homenageou em um de 
seus melhores livros, “O Clube Dumas.” Reverte não ostenta o 
gênio do seu colega francês, mas é um escritor admirável. Criador 
de personagens marcantes como o Capitão Alatriste e o espião 
Lorenzo Falcó, a quem dedicou mais de um trabalho, ele cria 
histórias empolgantes, repletas de ação e sempre com um traço 
humanista, sem escolher lado em seus enredos. Reverte teve 
formação no jornalismo e cobriu guerras em vários países. Não 
é sem razão que sua obra-prima até o momento, “O Pintor de 
Batalhas,” retrate em vários momentos a guerra da Bósnia, que ele 
vivenciou enquanto trabalhava para uma emissora de televisão. 
A experiência com momentos limítrofes está sempre presente em 
sua literatura repleta de personagens verdadeiros que ostentam 
qualidades e defeitos em doses iguais. 

Em seus últimos trabalhos Reverte tem escolhido as guerras 
como pano de fundo. “Sidi” retrata os anos de exílio do mítico 
Rodrigo Díaz de Vivar, imortalizado como “El Cid,” heroi 
espanhol nas guerras contras os invasores árabes. “Linha de 
Frente” é um impactante relato sobre a guerra civil espanhola, um 
assunto inesgotável, que até hoje assombra aquele país e de uma 
certa maneira a toda a história do século XX, como uma espécie 
de preambulo para a II Guerra Mundial. Não há vencedores nesta 
narrativa focada na Batalha do Ebro, combate fundamental para 
a vitória dos franquistas naquele conflito. Reverte mostra os 
dramas que os integrantes dos dois lados enfrentam. Em alguns 
momentos seus humanismo se aproxima àquele ostentado pelo 
clássico “Nada de Novo no Front” de Eric Maria Remarque. 

Em “O Italiano,” Reverte cria uma novela que mistura 
espionagem, aventura e guerra ao relato da paixão de uma livreira 
viúva por um marinheiro italiano. A trama se passa em 1942 entre 
o porto espanhol de Algeciras e o território britânico de Gibraltar. 
Não há romantismo na narrativa. A atração entre estes seres 
aparentemente tão distintos é descrita de maneira econômica, 
sem declarações de amor ou arroubos de paixão. Ambos vivem 
uma situação limite, não há espaço para hesitação. A guerra que 
praticam é peculiar, um ato individual e quase suicida.

O autor utiliza um alter-ego para narrar a história, recurso 
até agora inédito em sua obra. Utilizando-se dele vai a diferentes 
níveis de  passado e ao presente para investigar lapsos que a 
pesquisa deste personagem mostra. Temos uma narrativa dentro 

de outra, com alguns desfechos antevistos, o que 
reforça o suspense nos momentos em que os fatos 
que levaram àquele desenlace são descritos. O livro 
se utiliza de dados históricos concretos e, entre eles, 
insere a ficção, dando ainda maior veracidade a trama. 

Pérez-Reverte é um narrador habilidoso. As 
descrições dos mergulhos noturnos são soberbas. As 
referências literárias que permeiam o texto se encaixam 
a perfeição e os ambientes, sobretudo as duas livrarias, 
ganham vida própria na maneira que são apresentadas 
ao leitor. Não estamos frente a um texto reflexivo. Os 
personagens se revelam através das suas ações, como 
no caso do médico apaixonado por trens e estações 
ferroviárias, ou o policial que despreza o respeito que 
existe entre os militares combatentes, ou o esbirro que 
tortura sem deixar marcas. A sequência final, uma das 
tantas voltas ao passado, situada em uma Veneza pós-
guerra é primorosa ao mostrar um reencontro que 
explicará toda a vida daqueles personagens e como 
eles enfrentaram as reviravoltas do destino. 

O lamentável é que a maioria dos livros de Pérez-
Reverte não esteja traduzida no Brasil. Seu romance “A 
Pele do Tambor” foi filmado recentemente e ganhou 
uma produção internacional que vem alcançando 
repercussão. A trama passada no Vaticano vem 
atraindo público aos cinemas. Com sorte ela chegará 
até nós e talvez incentive as editoras a publicar novos 
trabalhos do escritor entre nós.

    OPINIÃO

* Escritor com diversos 
livros publicados. É 

também blogueiro 
em viagensimoveis.

wordpress.com, falando 
sobre filmes e livros.

JulIO RICARDO DA ROSA *

        Porto Alegre/RS
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    OPINIÃO

MARThA ANDRADE SIlVA*

           Porto Alegre/RS  

QuAl é TEu lIVRO 
PREfERIDO?

Foto: jamarattigan.com

Quem gosta de ler já deparou com essa pergunta, provavelmente 
mais de uma vez. Ou, até, já se fez essa pergunta. 

Já me fizeram, várias vezes, e também eu me fiz. Minhas respostas 
sempre foram diferentes. É que eu não tenho um livro preferido. 
UM, apenas.

Não há só um livro que, sendo meu preferido, tenha tido o poder 
de modificar a forma como vejo o mundo, as pessoas, as coisas, a 
arte, a literatura. Acontece que, a cada momento da vida, esse poder 
sempre veio de obras diferentes. 

Posso elencar aqui alguns livros e as razões pelas quais foram 
importantes para mim – entretanto, preciso dizer que, em alguma 
medida, todos os que já foram importantes continuam sendo. 

Minha lista vai de Grimm, Perrault e Andersen, Anne Frank, 
Alexandre Dumas, Charles Dickens e Mark Twain, até Machado de 
Assis, Graciliano, Kafka, Thomas Mann, Dostoievski, Edgar Allan 
Poe, Cecília Meireles, Manuel Bandeira, Drummond, Lima Barreto, 
Clarice Lispector, Rubem Fonseca, Fernando Sabino, Rubem Braga, 
Guimarães Rosa, Lygia Fagundes Telles, Marina Colasanti, Isabel 
Allende, Mario Benedetti, Erico Verissimo, Caio Fernando Abreu, 
Paulo Leminski, Chimamanda Ngozi Adichie, Xinran, Lionel 
Shriver. Vejam só, quanta gente, e haveria até mais. 

Seu potencial foi o de, em diferentes momentos da vida, como 
acontece com qualquer pessoa que se defina como leitora, contribuir 
com a construção da identidade e da compreensão de mundo. No 
meu caso, os da infância, muito além do encantamento provocado 
pelas histórias fantásticas, mostraram que a vida traria conflitos – e 
me fizeram lembrar sobre a necessidade de enfrentá-los. Depois, 
houve Anne Frank, que marcou a leitora adolescente que fui. Como 
ficar imune ao sofrimento da jovem judia – um sofrimento que 
era também de tantos outros, tantas outras jovens que tiveram sua 
liberdade e sua vida tão estupidamente interrompidas?  

De alguns desses autores, experimentei uma obra só, que já 
bastou para me causar impacto. É o caso da norte-americana Lionel 
Shriver, com “Grande irmão”. Esse aí não é o mesmo de Orwell, 
e sim um grande, gordo, irmão, que leva sua irmã, a narradora, a 
nos brindar com uma reflexão contundente sobre estereotipia, 

fraternidade – e gordofobia. Outra é 
Xinran, jornalista chinesa que, a partir de 
casos recolhidos no programa de rádio que 
conduzia, narra diferentes episódios da vida 
de mulheres, adultas, idosas e jovens, na 
China do final do século XX. A partir delas, 
mostra que evoluções nem sempre atingem 
uma sociedade de forma integral: sempre há 
quem, apesar da propalada evolução, sofra a 
opressão causada por valores ultrapassados 
e, por isso, viva carente daquilo que lhe 
seria mais fundamental, a dignidade e a 
humanidade. 

Há, ainda, autores cuja obra li e reli 
praticamente inteira, por diversas razões 
– inclusive para atividades acadêmicas e 
profissionais, mas nunca restrita a elas. Valem 
mais do que isso. É o caso, por exemplo, de 
Machado de Assis e Caio Fernando Abreu 
– só para citar dois. Na prosa irônica dos 
contos e romances de Machado, personagens 
compõem uma sociedade frívola, em que 
predominam o arrivismo, as aparências, o 
suborno, o adultério, o ciúme – tudo a partir 
do conhecido pessimismo machadiano, que 
retrata a sociedade burguesa naquilo que de 
pior (e, ao mesmo tempo, risível) ela tem. Em 
Caio, a ironia é outra: em um mundo repleto 
de gente, em cenários sobretudo urbanos, 
metropolitanos, personagens vivem a 
angústia da solidão e do desejo. A escrita 
deste autor é permeada por temáticas que, 
entre os anos 1970 e 1990 (o autor faleceu 
em 1996), permaneciam cercadas por tabus, 
como o preconceito de gênero, a descoberta 
e a afirmação da sexualidade. 



    OPINIÃO

* Mestre em Letras – Literatura 
Brasileira e professora de Língua 

Portuguesa e Literatura, com atuação 
na escola básica e no ensino superior. 

Leitora e defensora do livro e da 
literatura.
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Se Machado narra aos leitores o Brasil do fim do século XIX e 
do início do século XX, Caio Fernando Abreu narra outro tempo: 
o fim do século XX e o prenúncio do século XXI. Para (tentarmos) 
entender estes e aqueles tempos, esses são autores que considero 
essenciais. Temporalidades diferentes, atemporalidade única. 

A lista que elaborei tem outros autores e autoras, e todos foram 
capazes – ainda são – de (me) dizer muita coisa e de, igualmente, 
como a já desgastada metáfora propõe, servir como refúgio. 
Personagens, narradores, enredos que recriam as realidades deste 
mundo mostram que não estamos sozinhos/as, e aí servem-nos 
como refúgio, embora a leitura literária não se resuma a isso. 
Ao longo do tempo, quem adentra esse mundo descobre que a 
literatura que encanta pode ser a mesma que desacomoda. Afinal, 
as vivências narradas nos livros são sempre humanas, sejam 
coletivas ou individuais, para o bem ou para o mal. Impossível não 
se aperceber disso. 

Sinto que faltam muitos nomes à lista. Ela está aberta, mas isso 
não me importa. Quanto mais obras, autores, autoras eu puder 
incluir nela, melhor.

Assim, acrescento aqui algumas das experiências mais recentes 
e impactantes que tive. Não saí imune de “Quarenta Dias”, de 
Maria Valéria Rezende; de “Amora” e “Controle”, de Natália Borges 
Polesso; de “Solitária” e “Nada digo de ti que em ti não veja”, de 
Eliana Alves Cruz; de “Olhos D’água”, de Conceição Evaristo; 
de “O avesso da pele”, de Jéferson Tenório; de “Torto Arado”, de 
Itamar Vieira Júnior; de “Os supridores” e “Mas em que mundo tu 
vive?”, de José Falero. 

Essas obras aí já circulam há algum tempo, e boa parte delas 
foi imensamente elogiada pela crítica, tanto a especializada quanto 
a cotidiana, a das redes sociais. Esta, hoje, pode ser quase tão 
importante quanto aquela: mostra os livros chegando não só às 
escolas, às universidades, às “leituras obrigatórias para o vestibular”, 
mas também aos leitores que desejam apenas trocar ideias sobre 
leituras que, muitas vezes, foram realizadas por escolha própria e 
lhes causaram impacto. 

Assim, diante da crítica que já existe, nem mesmo sei o que 
eu ainda poderia afirmar sobre essas leituras mais recentes, a não 
ser que provam o que se diz sobre elas e, também, o que escrevi 
acima: são obras que encantam – mas que também inquietam e 
desacomodam. Cada uma nos interroga: quem somos nós, nesta 
sociedade? São narrativas que nos emocionam e, em determinados 
momentos, fazem rir, mas que, além disso, despertam sentimentos 
de empatia e revolta ao abordarem temas sensíveis, como a luta 
diária pela sobrevivência, as diferenças sociais, o preconceito – 
ainda! – de classe, de raça, de gênero. Por isso, são experiências de 
leitura que não nos deixam em paz – falo, aqui, de uma paz egoísta, 
aquela que tolera as coisas como estão postas na sociedade. Que, ao 
pensar no outro, levianamente acredita que “somos todos iguais”, 
já que todos pertencemos “à mesma raça, a humana”. 

Baita engano. 
A paz que crê nessa suposta igualdade é a mesma que nos 

encastela em nossas salas, quartos, escrivaninhas, telas e nos faz 

pensar: isso aí é com eles, “os outros”, não 
comigo. Só que essa paz não é paz. Não pode 
ser. Por isso que acredito: a boa literatura – 
e a minha preferida – é aquela que nos tira 
dessa paz.



    OPINIÃO

O espaço escolar é inerente a toda a criança brasileira dos 
seis aos quatorze anos! Por vezes, são nove anos se deslocando 
para o mesmo endereço, explorando as particularidades do 
mesmo lugar e convivendo com as mesmas pessoas. Concluída 
a jornada e passados alguns anos, o lugar se transforma, muda 
de nome, e você, por algum motivo, resolve fazer uma visita 
à sua antiga escola. De repente é como se você voltasse no 
tempo. As salas voltam ao seu estado original, os corredores 
ficam imaginariamente lotados pelos seus antigos colegas, os 
locais das brincadeiras se recriam, as manias dos professores 
são relembradas...E aí você procura por alguém da “sua época” 
... sempre haverá um remanescente! Mas, se não houver, 
você irá procurar alguém para contar “um causo” seu vivido 
naquele espaço. Sairá feliz e grato, por, no passado, ter vivido 
uma experiência de aprendizagem em que os professores se 
preocuparam em além de ensinarem o bê-á-bá, ensinaram 
você a viver.

Você sai dali sentindo um misto entre gratidão e 
compreensão. Compreenderá que a boa conduta exigida em 
sua vida escolar, transformou você em uma pessoa educada 
e habilitada a ocupar o cargo de liderança que lhe confiaram 
e serás eternamente grato por isso. Entenderás que cuidar da 
limpeza da sala e do pátio era cuidar de um espaço que você 
ocupava e era responsável por ele, por isso, quando afirmamos 
que uma escola precisa ensinar a viver, entendemos que o 
educando necessita perceber que as suas atitudes são parte 
essencial da qualidade do ambiente no qual está inserido, tanto 
em limpeza e organização, quanto nas relações estabelecidas. 
Quando o sujeito percebe o seu papel social, a liderança 
desponta automaticamente e será um colaborador criativo 
e participativo, mediador de conflitos e principalmente um 
cidadão consciente que respeita as diferenças e limitações 
das pessoas que foram designadas, pela providência divina, a 
conviverem com ele.

Feliz de quem pode se orgulhar de fazer parte uma Família 
Escolar assim!

Quando a Escola 
Ensinar a Viver!

* Profissional em 
educação, na área das Ciências 

Sociais e Humanas, especialista 
em Gestão e Organização 
da Escola com ênfase em 

Coordenação e Orientação 
Escolar. Autora do livro “A 

oktoberfest de Igrejinha”, Co-
autora em “160 anos da Cultura 
Alemã em Igrejinha”, Co-autora 

em “Raízes de Igrejinha” e 
“Raízes de Santo Antônio da 

Patrulha: mulheres patrulhenses 
fazendo História II”.

KARIN BluM BORNIGER *
        Igrejinha/RS

Foto: Divulgação
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Por esses dias, um senhor de 78 anos me passou um Whats e disse 
que gostaria de uma crítica sobre o seu único livro de poemas. Havia 
recebido meu contato da editora que patrocinou a maioria dos 
meus livros de crítica literária. Como faço isso há 32 anos (24 livros 
individuais e 1.800 artigos críticos em jornal), e 100% dos autores se 
comportam da mesma forma (nunca vi exceção, embora talvez exista), 
perguntei-lhe se gostaria que eu falasse o que pensava ou se gostaria 
apenas de elogios. O senhor disse, como todos fazem, que desejaria 
aprender como se faz poesia etc., mas, se a crítica fosse desabonadora, 
é claro que ele iria chiar, como todos fazem também. E foi o que 
aconteceu.

Para não melindrá-lo, descobri uns quatro versos no livro inteiro que 
me agradaram (menti para ele que eram dez) e os elogiei. Depois, 
fui para a teoria. Ezra Pound, por exemplo, explica a literatura da 
seguinte forma: poesia é palavra rica em significação. Esclareci o que 
isso significava. Comentei sobre a divisão poética de Pound quanto à 
melopeia, fanopeia e logopeia. Sugeri que o senhor lesse Manoel de 
Barros, busquei um livro em pdf dele e o enviei. Sugeri que lesse um 
estudo técnico de como se faz poesia, escrito por Armindo Trevisan, 
chamado “Reflexões sobre a poesia”, de 1993.

Achei que tinha feito a boa ação do dia. Tentei ajudar, mas é claro que 
não ficaria assim. Como um adolescente de 15 anos, o senhor de 78 
passou a me mandar mensagens uma atrás da outra, lamentando-se, 
quase chorando, dizendo-se humilhado, porque eu não havia amado os 
seus versos e não havia dito que ele era o novo gênio da humanidade. 

Novamente, percebi que as pessoas não querem aprender, desejam 
apenas elogios. E também não se respeita a opinião dos outros, ou 
seja, eu não tinha o direito de pensar o que penso. Se eu disser que 
um escritor deve levar a coisa a sério, estudar, ler etc., como já fiz, 
há pessoas que ficam indignadas (o que não faz nenhum sentido, 
mas nada hoje em dia faz sentido), porque acham que literatura é só 
despejar palavras num papel, sem cuidado, sem revisão, sem estudo. 
Cada um escolhe o caminho que deseja, e esses caminhos conduzem a 
lados muito diferentes.

    OPINIÃO

A ARTE DA POESIA

Professor, crítico 
literário, autor de 24 

livros de crítica literária, 
mestre em literatura pela 

UFRGS, graduado em 
Letras e Filosofia.

   EDuARDO JABlONSKI

Santo Antônio da Patrulha/RS

Foto: Divulgação

Foto: jamarattigan.com
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VAlTER RIBEIRO *

DISSE O CORVO...

                  Igrejinha/RS 

Foto: Divulgação

Formado em Letras – Português e suas respectivas 
Literaturas. Poeta, ativista

cultural, militante do Livro e Leitura e um dos 
editores da revista Paranhana

Literário. É professor, resenhista e membro 
fundador da Associação Lítero
Cultural Igrejinhense (ALICI).

Não fique longe, é um romance de amor epistolar contemporâneo de Taís Oya, 
autora paranaense da cidade de Cambé. Um romance que resgata o erótico 
com olhar sensível e muito feminino. 

No lançamento, Não fique longe, atingiu o quarto lugar da 
categoria mais disputada da Amazon Brasil, de livro erótico. 

A obra é concorrente no Prêmio Kindle de Literatura.
Link do livro: https://amzn.to/3bsq9Gu
Instagram: www.instagram.com\tais.oya

Se tu me falas de amor, eu me calo 
Não sou adepto de reproduzir mentira 
Um Casillero, melhor compõe minha lira 
Se não me embriaga, não falo 
 
 O desejo do corpo, como matá-lo? 
 Vontade sinto de atirar a pira 
Deixar o fogo varrer a ira 
De minh’alma que anseia, livrá-lo 
 
O amor é objeto  sagrado 
Só é verdadeiro imaterializado 
Do contrário, é sem fulcro  
 
A beira desta ardente lareira 
Meu corpo deixará a cadeira, 
Para deitar-se no sepulcro

https://amzn.to/3bsq9Gu
http://www.instagram.com\tais.oya
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CAINGANGuE

Meritíssimo, eu sei
O senhor conhece bem as suas leis
Mas não prepara suas sentenças
Com o zelo com que minha avó
Macerava ervas para curar a aldeia

O que nos toca é bater ossos nos ossos
Despertar os ancestrais e ocupar as praças
Que ocupam o berço sagrado dos espíritos guias da nossa nação
Araucárias, gralhas, graxains
Eletrizando o vento anunciam o fim
De um ciclo de morte, inverno, corte, inferno do sul a norte
E anunciam o encontro de Kamé e Kainhrú
Derradeiro eclipse, soberano silêncio
Cura e fartura no retorno ao lar

Meritíssimo, eu vi
Está trêmula sua mão
Mal resiste ao ímpeto de o martelo bater
Acontece que o poder apodrece
Em mentes que desconhecem a fonte do saber

Nossos chocalhos em festa organizam a luta
Nossos pés marcam na terra
O tempo, o movimento, a marcha, o ritmo
E denunciamos ao vento 
A sua incompetência para julgar nossos filhos
E traçar o destino dos netos dos netos dos netos
Que ainda virão, virão aos milhares
Virão celebrar o encontro de Kamé e Kainhrú
Derradeiro eclipse, soberano silêncio
Cura e fartura no retorno ao lar

CARlOS hAhN *

     Recife/PE

* Jornalista e poeta. 
Publicou em 2019 o 

livro “Cristais Colhidos 
na Névoa”. Compositor, 

lançou o álbum “Auroras 
na Barriga”, em 2021. 
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ROSTO                

Foto: Divulgação

  luCIANO lANzIllOTTI  *
             Rio de Janeiro/RJ

* Mestre e Doutor em Literatura Brasileira. Fez 
parte de antologias especializadas em literatura 
contemporânea em mídias impressas e digitais. 

Autor do livro “Geometria do Acaso” (Ed. 
Dialética, 2021).

SORRISOS ... E OuTRAS SORTES

à VENDA NAS lOJAS VIRTuAIS 
AMAzON, MERCADO lIVRE E ESTANTE VIRTuAl

Apresenta a palavra no tom que pulsa em versos soltos nas páginas nuas...
Há um delicioso tempo de espera, entre os versos, que desnudam o Eu poeta e se 
reencontram no Eu leitor. - Vibrando poesia!
O livro abriga poemas sucintos e intensos característica marcante da poeta, que nesta 
obra ainda nos presenteia com alguns poucos textos em prosa...
“A palavra é singular, o amor por ela é plural” Ana Elicker

De espelho em mãos
observa cada detalhe.

Traços esquecidos e ainda vindouros
carregam igual geometria:

bolsa sob os olhos
pelos ressaltados
boca diminuta.

Segmentos de aurora e ébano 
se igualam:
tantas faces habitam um rosto.
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ECOCIDAS, GENOCIDAS & BIOfóBICOS

       RAfAEl NOllI *
         Araxá/ MG 

Foto: Divulgação

Primeiro, entram em nossos sonhos.
Sorrateiros, matam tudo que respira. 
Tudo que transpira só sobrevive
Se se converte em lucro o seu líquido.

Logo, se estendem – tentaculares –
Para a vida propriamente dita.
E poucos, nesse ponto, estão acordados:
Tensionados, perderam a voz, estrangulados.

O quanto dura essa fase 
– feita de ramificações & metástases –
Depende da aliança com os alienados.

Nesse momento, há quem saia às ruas
(que sinistros os seus cartazes)
Exigindo para serem exterminados.

Ato contínuo, o projeto continua.
E, após encherem os abismos
Ascendem aos céus para obrigá-LO
A se desculpar por ter criado a vida.

Professor, formado 
em Letras e 

Geografia. Publicou 
livros de prosa e 

poesia, com destaque 
para “Gertrude Sabe 
Tudo” (obra infanto-

juvenil de 2016), 
“Isca” (poema, 

2022) e “Achados & 
Perdidos” (Prêmio 
CEPE Nacional de 
Literatura, 2021).
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AlTO MAR

MARIA luIzA fRANCO * 
  Sete Lagoas/MG

Foto: Divulgação

A espuma de minha convulsão é a espuma do mar
A inconstância de meu humor é a inconstância das ondas
O verde de minha esperança é o verde das algas
A areia de meu olhar sonâmbulo é toda a areia da praia
O escuro de meus pesadelos é abissal
Os frutos de meu pomar são frutos marítimos
Em meio a moluscos e corais
O bater de asas de meus sonhos 
É o movimento das arraias
Todas as palavras de meus poemas são salinizadas
A mulher que morre em mim todos os dias
Morre afogada

* Poeta, escritora e 
professora.  É graduada 

em Letras, Pós Graduada 
em Africanidades e 

Cultura Afro Brasileira  
e cursa Mestrado em 

Educação. Mantém uma 
página no Instagram onde 

publica textos autorais 
e fala sobre literatura: @

escritoramarialuizafranco 
. Possui  três livros 

publicados: Terra 
Fantasma- Poesia, 

Memorial e Mínimos 
Males.
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Acordei cedo novamente
Mais um dia que se inicia
Noite passada, não dormi tranquilamente
A olheira nos olhos já me denuncia

O trabalho me exige acordado
Meu corpo pede descanso
O meu cérebro fica travado
Mas se não me atento eu danço

Um comprimido pra me acordar
Outro remédio pra dormir
Um estimulante pra pensar
Um alucinógeno pra sorrir

Meu estômago vazio reclama
Estou faminto, tenho que comer
Olho as horas no relógio que me exclama
“O tempo não para, você tem que correr!”

Nesta rotina diária de servidor
Ainda tenho que lidar com meu estudo
Quem me vê me acha vencedor
Outros me julgam sortudo

Não enxergam que a necessidade
Muitas vezes nos leva à epifania
E que pra sobreviver nesta sociedade
Tem que trabalhar pra comer, senão como comeria?

“Estou bem” é o que sempre falo
Isso todo mundo quase sempre me diz
Queria mesmo era gritar o que tanto calo
Olhar nos olhos do mundo e vê-lo confessar que também é infeliz.

ROTINA MuNDANA

RuAN VIEIRA *

  Aracaju/SE

Graduando em 
Letras Vernácula. 

Tem textos publicados 
em revistas digitais e 

antologias poéticas. Seu 
primeiro livro de poemas 
está na fase de Pré-venda. 

Costuma compartilhar 
seus textos no seu perfil 
@libertospelapoesia no 

Instagram.

Foto: Divulgação
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CAROlINE DOS PASSOS VEECK  *

             Tramandaí/RS
Vou me aceitar do jeito que eu sou
Vou sorrir e cantar
Vou deixar para trás o que passou
Vou me amar
Eu nunca soube o meu valor
Eu nunca acreditei em mim
Convivi muito tempo com essa dor
Agora vou me olhar com mais amor, sim
Não vou me comparar
Cada um tem seu talento
Quero apenas mudar
E acreditar em mim nesse momento

POESIA 

Cantora e estudante de Direito. Está em processo de escrita 
do primeiro livro. @carol.pveeck

Facebook: Caroline Passos Veeck | Facebook
Foto: Divulgação



Por Michele Iost * 

VELHO MUNDO

MAGuSTO, AS CASTANhAS 
PORTuGuESAS E AS fOGuEIRAS 

(SAuDADES) ADAPTADAS
(para Sirlene Vieira, a mulher de todas as fogueiras existentes/imaginárias)

Magusto é uma festa tradicionalmente celebrada em Portugal e na Espanha no dia 11 de novembro, 
dia de São Martinho*, em que familiares e amigos se reúnem para comer castanhas assadas e beber 
jeropiga**, vinho novo ou água-pé. Antigamente esta festividade acontecia ao redor de fogueiras - com 
rituais próprios de cada região - que homenageavam a lenda de São Martinho e a memória dos mortos. 
Infelizmente e por questões de segurança em Portugal são proibidas as fogueiras, mas os vendedores de 
rua adaptaram a brasa aos carrinhos de castanhas e resolveram o problema. São servidas em um cone de 
papel tão quentinhas quanto nosso amor por elas.

Nos meses frios a castanha faz parte do cenário português. A fumaça branca e o cheiro são 
inconfundíveis, não vou me atrever a explicar o sabor. Para quem gosta muito (como todos aqui em casa) 
é item obrigatório também nas compras do supermercado pela versatilidade de preparo: assadas no forno 
ou na frigideira, cozidas, improvisadas no microondas. O único problema de fazê-las em casa é a falta do 
“gostinho de fumaça” que dá o toque de ouro.

Magusto é para mim a celebração de familiares e amigos que estão longe, mas atenção, não tão longe 
quanto a realidade possa provar. Se as fogueiras foram adaptadas, o significado das coisas também oscila. 
Sirlene (querida amiga e mestre das fogueiras) é dentre as pessoas que conheço a que mais respeita o 
fogo, seja em que sentido for, como elemento natural ou como força misteriosa dos antepassados. Ela 
sabe interpretar os sinais de fumaça sem erro. Nas trocas das estações, nos sonhos psicanalíticos, nos 
olhares dos gatos, no exato momento da meia-noite, na nuvem branca das brasas de castanhas, Sirlene se 
faz presente em silêncio, com a mesma generosidade de São Martinho, em sinais enviados com sutileza e 
misticismos tão inexplicáveis quanto meu amor por ela.

Foto: Divulgação

Fotos: Divulgação



* 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.

Foto: Divulgação

*Lenda de São Martinho:
 Num dia frio e chuvoso de inverno, Martinho seguia montado 
a cavalo quando encontrou um mendigo. Vendo o pedinte 
a tremer de frio e sem nada que lhe pudesse dar, pegou na 
espada e cortou o manto ao meio, cobrindo-o com uma das 
partes. Mais à frente, voltou a encontrar outro mendigo, com 
quem partilhou a outra metade da capa. Sem nada que o 
protegesse do frio, Martinho continuou viagem. Diz a lenda 
que, nesse momento, as nuvens negras desapareceram e o 
sol surgiu. O bom tempo prolongou-se por três dias. Na noite 
seguinte, Cristo apareceu a Martinho num sonho. Usando 
o manto do mendigo, voltou-se para a multidão de anjos 
que o acompanhavam e disse em voz alta: “Martinho, ainda 
catecúmeno [que não foi batizado], cobriu-me com esta veste”.
(fonte: https://observador.pt/2014/11/11/historia-sao-martinho/ )

**Jeropiga:
Descrição: Vinho doce com teor alcoólico elevado dada a 
adição da aguardente.

Delimitação da área geográfica de produção: Trás-os-Montes.

Ingredientes utilizados: Duas partes de vinho mosto, uma parte 
de aguardente de bagaço e canela em pau.

Modo de preparação: Para uma talha de barro vidrado ou de 
barro preto deitam-se o mosto, a aguardente e uns pauzinhos 
de canela. Mexe-se e deixa-se ficar 4 a 5 dias, embora 
passadas 24 horas o líquido já se apresente “clarificado” 
(límpido). Conserva-se na talha ou transvaza-se para garrafas 
ou garrafões de vidro.

Disponibilidade do produto ao longo do ano: São Martinho

Representatividade na alimentação local: É a bebida 
obrigatória nos magustos de castanhas e a companhia 
ideal para qualquer bolinho e para aquecer os frios e 
longos serões de inverno. Com as proporções indicadas, 
e que recriam a jeropiga que se faz em Trás-os-Montes, 
na versão de Valpaços, obtém-se uma jeropiga forte. Os 
Beirões, que também a fazem, reduzem a percentagem 
de aguardente.

(Fonte: “Festas e Comeres do Povo Português – Volume 
I”; Maria de Lourdes Modesto, Afonso Praça e Nuno 
Calvet; Verbo; 1999)

VELHO MUNDO

Fotos: Divulgação

https://observador.pt/2014/11/11/historia-sao-martinho/


MEMORIAl DOS GIBIS
Por  Heleno Jr *  
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PARA CELEBRAR O NATAL qUE 
LOGO ESTARÁ CHEGANDO, 

SELECIONEI UMA DAS MAIORES 
SAGAS DISNEy DE TODOS OS 

TEMPOS.

Massimo de Vita é um dos artistas italianos mais famosos da 
Europa. Seu pai, Píer Lorenzo de Vita, foi também um importante 
quadrinista Disney, e ele seguiu carreira influenciado pelo pai. 
Massimo começou a trabalhar com animações aos 17 anos. 
Três anos depois, nos anos 60, integrou o quadro de desenhistas 
italianos nas editoras de seu país e, daquela geração que marcou 
época, é um dos poucos que continua em atividade. Nos anos 
70, ele passou também a roteirizar suas histórias. Massimo têm 
centenas de trabalhos com os personagens Disney, mas seus 
principais foram com o Mickey e Pateta e com o Superpato. 
Seu trabalho com o Mickey se destaca dos demais artistas que 
marcaram época, pelo fato que ele explorava muito mais o clima de 
mistério de suas aventuras, e gostava sempre de incluir elementos 
da ficção científica, mitologia e da história. O quadrinista também 
se referencia pela Saga da Espada de Gelo. A saga é considerada 
como o seu maior e melhor trabalho. Ele também é reconhecido 
como criador da versão Indiana Pateta e pelas histórias de viagens 
no tempo do Mickey, onde ele criou o personagem Prof. Zapotec

 O quadrinista concebeu originalmente a saga da espada como 
uma trilogia, que foi publicada na Itália, de 1982 a 1984,um capítulo 
por ano. No Brasil, o primeiro capítulo foi publicado em 1985 e os 
dois últimos, em 1986. Quase 10 anos depois, ele escreveu um 4° 
episódio, que só viria ser publicado aqui, em 1997. Muitos fãs, tanto 
do Massimo como dos personagens Disney em si, apontam como 
uma das melhores sagas de todos os tempos e o seu maior e melhor 
trabalho, além de ser uma das melhores sagas natalinas, uma vez 
que as histórias sempre se passam às vésperas do natal.

Para quem nunca leu nenhum episódio ou desconhece, o que eu 
considero muito difícil, qualquer fã dos quadrinhos Disney ignorar 
essa obra, a saga se passa num mundo interdimensional ao nosso, 

A ESPADA DE GElO 
Uma das maiores 

sagas da Disney

Massimo de Vita é um dos 
artistas italianos mais famosos 

da Europa. têm centenas de 
trabalhos com os personagens 

Disney, mas seus principais 
foram com o Mickey e Pateta e 

com o Superpato. 
Foto: Divulgação
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chamado Argaar, e os personagens que vivem essa aventura são 
Mickey e Pateta, sendo que aqui, ocorre um porém: o protagonista 
é o ingênuo Pateta, se contrapondo ao fato que sempre é o Mickey 
quem toma as rédeas das aventuras vividas pelos dois. Muita gente 
referencia essa saga como “a versão Disneyana do Senhor dos Anéis”, 
alusão à obra do escritor J.R.R.Tolkien e imortalizada nos cinemas 
pelo diretor Peter Jackson. As comparações são pelo fato que a 
saga se passa num mundo desconhecido, povoado por criaturas 
exóticas, como elfos, trolls, anões, gigantes, feiticeiros, muita magia, 
um vilão que espalha o medo, etc. Assim, as esperanças residem 
no Pateta, que chega nesse mundo e se assume como primo de um 
herói mitológico e aceita a missão de recuperar uma arma mística, 
capaz de acabar com o reinado do malévolo Príncipe das Névoas. 
Nessa “jornada do herói”, a dupla, (que poderia ser o Frodo e o Sam), 
vagam por um mundo repleto de perigos e ameaças constantes, com 
um objetivo claro. Eles recebem a ajuda e companhia de personagens 
que se tornariam ícones dessa saga: Ior, um velho sábio (talvez a 
versão do Gendalf?),o anão Boz,(que poderia ser o anão-guerreiro 
Guimle) e o troll Gunni Helm (que bem poderia ser o Aragorn). A 
“sociedade da espada” é formada e todos partem numa das sagas 
mais divertidas do universo Disney

Massimo até hoje garante que nunca leu a saga do anel e que 
ela não influenciou de forma alguma na construção de sua obra. 
Algumas pequenas coincidências são inevitáveis, mas a saga também 
referencia muito a mitologia nórdica. Sobre a história de cada 
episódio, vou resumir, fazendo referências às edições de publicação 
original em nosso país. Cada história é um tanto longa, a primeira 
passou das 100 páginas, a segunda, quase alcança essa numeração 
e as duas últimas tiveram um número menor. Bom citar que toda a 
saga foi republicada numa edição de luxo.

 
A ESPADA DE GELO - NATAL DISNEy DE OURO Nº 7, 

PUBLICADO EM 1985.
 
Tudo teve início aqui. Ficamos conhecendo o mundo de Argaar, 

às vésperas do natal. Uma comissão de habitantes de um povoado 
chamado Ululândia, pede ajuda ao sábio Ior, contra o pagamento 
de impostos extorquidos pelo cruel Príncipe das Névoas. Ior revela 
que, séculos atrás, um herói de outra dimensão, chamado Alf, veio 
até esse mundo e conseguiu derrotar e banir o vilão, usando a mítica 
Espada de Gelo. A espada foi deixada fincada na região onde o vilão 
foi derrotado, para o intimidar e Alf voltou à sua dimensão. O tempo 
passou, a espada se perdeu e o Príncipe voltou a dominar aquele 
mundo. A ideia então é tentar localizar a dimensão onde o Alf vive 
e o convencer a retornar para ajudar mais uma vez a todos. Usando 
um vetor dimensional, (uma espécie de bandeja de ouro) que se 
move através do som, os ululândios escolhem Boz para fazer essa 
viagem. O atrapalhado personagem acaba indo parar em Patópolis, 
em plena véspera de natal, na casa do Mickey, onde ele, junto com 
o Pateta, aguarda a chegada dos amigos para comemorarem a data. 
Ao darem de cara com o misterioso Boz, a dupla acaba sem querer, 
indo parar com ele em Argaar, após tomarem conhecimento de sua 
história. Lá chegando, Pateta, comovido pelo pedido de Boz, afirma 
ser o Primo de Alf, e aceita a missão de encontrar a Espada de Gelo.

No Brasil, 
o primeiro 

capítulo foi 
publicado em 
1985 e os dois 

últimos, em 
1986.
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O TOrneiO de ArgAAr - grAnde AlmAnAque 
de nATAl n°5, publicAdO em 1986

 A sequência se passa um ano depois da primeira aventura. 
Mickey e Pateta retornam a Argaar, convocados por Ior, e 
descobrem que se passaram 200 anos desde a odisseia em busca 
da Espada de Gelo. Dessa vez a ameaça é outra. A Ululândia 
tornou-se uma cidade muito rica após o feito do Pateta, mas 
está ameaçada por um vulcão que deverá explodir dentro de 
poucos dias e causará sua destruição. A única esperança de 
salvação é jogar um minério chamado guerrotite nas chamas do 
vulcão, que deverá extinguir o mesmo. Entretanto, esse mineral 
está sob poder de um rei que está promovendo um torneio 
justamente chamado de Torneio de Argaar, cujos competidores 
são os maiores campeões representantes dos vários povos 
daquele mundo exótico. O rei concordou em dar o minério com 
a condição que seu representante seja justamente o Primo de 
Alf. E lá se vai o pobre Pateta, mais uma vez acompanhado de 
seus amigos, executar essa tarefa.

 A VOlTA dO príncipe dAs néVOAs - nATAl 
disney de OurO nº 8, publicAdO em 1986

 Após os eventos da última aventura, descobrimos que o 
vulcão que ameaçava Ululândia trouxe outras consequências. 
Uma delas foi desenterrar o escafandro do Príncipe das 
Névoas e com isso despertar o mal que ele representa sobre 
aquele mundo. Enquanto isso, Minie, sem querer, envia 
Pluto, o cachorro do Mickey, para Argaar, através do vetor 
dimensional. Mickey fica impedido de contatar seus amigos, 
mas Ior o convoca através de um sonho e o ajuda a transpor a 
barreira dimensional. Lá chegando, Mickey se encontra com 
Boz e Pateta, que já aguardavam por ele, e recebem uma nova 
missão:desativar o escafandro do Príncipe e assim colocar mais 
uma vez, um fim às suas ameaças. Ao mesmo tempo, Mickey 
tenta encontrar Pluto

 A belA AdOrmecidA dO cOsmO - AlmAnAque 
disney n° 309, publicAdO em 1997

Pegando carona nos eventos da última história, o fim da saga 
mostra que, após a última derrota do Príncipe das Névoas, sua 
máscara foi jogada num abismo, (contrariando justamente o 
que foi mostrado no fim da aventura anterior, Massimo pisou 
na bola ou achou que o pessoal ignorou). Argaar voltou a 
conhecer um período de prosperidade, mas logo, uma estranha 
anomalia atacou seus habitantes. Um cansaço que levava todos 
a caírem num sono sem fim. Ior descobre que é justamente 
as radiações emanadas pela máscara do Príncipe, que estão 
causando aquele efeito. A saída agora é conseguir despertar a 
Bela Adormecida do Cosmo, a única capaz de colocar um fim 
definitivo nessa ameaça de séculos. E mais uma vez, Mickey e 
Pateta são convocados para essa nova aventura.

 *Heleno Junior Mora em Caruaru/ 
Pernambuco. É Formado em 

contabilidade e aficionado por 
cinema, quadrinhos e cultura pop, 

consome, estuda e pesquisa o tema, 
tendo colaborado por 4 anos com o 

Blog Infinitamente Nosso. 

A saga completa foi republicada 
pela própria Abril numa edição numa 

edição de luxo. Ainda hoje é muito 
procurada pelos fãs. 
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ECONOMIA CRIATIVA

uMA EDITORA PARA 
ChAMAR DE SERRANA

As professoras Mariane Soares e Simone Mumbach, de 
São Francisco de Paula, aproveitaram a pandemia da Covid 
para colocar um sonho em prática: escrever e publicar para 
crianças, livros que pudessem se tornar material de apoio, 
para as suas aulas de física e matemática. Foi assim que as 
personagens Lilica e Gabinho ganharam vida, leitores e o 
mundo, incentivando crianças a aprenderem de uma forma 
mais lúdica. O sucesso das publicações fez as professoras se 
organizarem, para abrir a editora de livros Escrita Serrana.

ObjeTiVO mAiOr
“O que queremos é publicar títulos relevantes à cultura serrana, 

e à literatura, com um mote eclético”, conta Mariane Soares com 
brilho nos olhos. Para ela a editora é mais que um trabalho, mas 
uma missão de fomentar a literatura aproximando os escritores 
do universo editorial, de forma individualizada, independente e 
profissional. 

Os motivos para a formação dessa dupla empreendedora são 
diversos, “mas o principal deles certamente é o brilho no olho de 
cada autor que publicamos. Dar vida e voz para as escritas, apoiar os 
autores e estar num contexto de criação e imaginação é incrível! É uma 
daquelas coisas que não tem preço, tem valor”, complementa Simone 
Mumbach. Simone e Mariane gostam de frisar que “tua escrita é a 
nossa marca”. Frase que justamente é o  slogan norteador da editora.

ESCRITORES MIRINS
Publicar escritores mirins era um sonho antigo das professoras. 

“Sempre encontrei textos muito criativos, entre as produções de 
estudantes nas séries iniciais, pensava em fomentar essa escrita e 
proporcionar, aos estudantes, o ingresso no meio literário como 
escritores”, afirma Mariane. As empresárias acreditam que o 
incentivo à escrita e à leitura, motivam todo um universo infantil a 
fazer o mesmo, e também fazem entender a importância da escrita, 
como forma de comunicar ideias ao mundo. O protagonismo, a 
força da educação e o incentivo à formação são apenas alguns dos 
benefícios do projeto Escrita Mirim, onde todo o lucro é revertido 
para o escritor e sua formação.

ediTOrA esTá Aí
Mais que um sonho, a editora Escrita Serrana, sediada em São 

Francisco de Paula, é um projeto de vida, que vem sendo posto 
em prática de forma planejada por estas duas mulheres. A editora 
também conta com profissionais autônomos da região. Hoje as 

empresárias recebem mensagens de todo o 
Rio Grande do Sul, pelas redes sociais, de 
escritores e escritoras que querem publicar.

* Jornalista e escritora nos 
Campos de Cima da Serra e na 

Região das Hortênsias há 28 
anos. Participou de coletâneas 

literárias em Porto Alegre, 
Gramado e Canela.

Livro lançado 
pela editora 

buscando 
qualidade 

gráfica e textual 
para os leitores 

em formação.

PATRICIA VIALE * 
Canela/RS
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MARkETING & LIVROS

Escritor! 
Prepare-se para as 

vendas de Natal

Por Cris Veríssimo

Foto: Divulgação

Cris Veríssimo é Relações Públicas 
desde 2013, tem

MBA em estratégia, inovação e 
marketing no conceito digital, 

trabalha com
assessoria de marketing para 

autores e editoras.
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CAPA DO SEU LIVRO É A MELHOR POSSíVEL?
De todas as coisas que criamos para nosso livro, a capa do livro parece a mais pessoal. Amamos nossas 

capas e, muitas vezes, é difícil ver quando uma pode precisar de reparos. Mas, uma capa problemática 
costuma aparecer nas resenhas e, com certeza, afetará as vendas de livros. 

Boas capas de livro devem exigir pouca ou nenhuma explicação do conteúdo do livro; se você já se 
encontrou explicando a capa do seu livro muitas vezes, isso é um sinal claro de que você pode precisar de 
uma reformulação.

QUANDO FOI A úLTIMA VEz QUE OUTRA PESSOA REVISOU A SINOPSE DO SEU LIVRO?
Nunca devemos escrever nossas próprias sinopses de livros no vácuo. Contrate um editor de texto ou 

especialista em marketing para revisar seu texto e capriche na sinopse. 
É sempre útil ter outro par de olhos, um par focado exclusivamente em ajudar você a converter 

compradores em compradores.

A SUA MARCA PRECISA SER MELHORADA?
A temporada de férias é um ótimo momento para fortalecer sua marca. Como você desejará fazer muitas 

imagens e conteúdo com o tema natalino, pode usar isso como um momento de transição para tomar 
decisões valiosas sobre como será a aparência de sua marca de autor em 2023.

Planeje com antecedência, prepare seus criativos de post se de anúncio. Abra um calendário e escolha 
algumas datas importantes para se concentrar. E se você tiver versões para e-books de seus livros, pode 
realmente atrair aqueles compradores de última hora - veicular anúncios um pouco antes da agitação do 
feriado de última hora é uma ideia esplêndida.

EMBRULHE SEU LIVRO
Essa é uma dica meio divertida, e alguns autores com quem trabalhamos nas férias no ano passado fizeram 

isso com grande sucesso. Vá para o Canva (é grátis!) E carregue a capa do seu e-book. Depois de fazer isso, 
adicione um laço de Natal.

Envie sua própria versão desta imagem festiva para a página do seu livro na Amazon e voilá, um divertido 
presente “embrulhado”.

Se você ainda não começou a planejar suas vendas 
de livros de fim de ano, provavelmente não está 
sozinho. Se ainda não o fez, é hora de começar a se 
preparar para as vendas de fim de ano, seja seu livro 
impresso ou digital.

Se você está procurando uma lista ainda mais 
longa de ideias promocionais, incluindo uma lista 
de hashtags de férias, uma linha do tempo mais 
detalhada e estratégias de marketing personalizadas 
para você e o seu conteúdo, produto ou livro conheça 
nossos serviços, visite  @agencia.multiuso. Somos 
uma agência especializada no nicho literário. Entre 
em contato e aqueça suas vendas nesse Natal f: 51 
991166319 – Cris Veríssimo

Contato: 
@agencia.multiuso 

cris@agenciamultiuso.com



PATRíCIA zIANI BENITES *
         Porto Alegre/RS 

 * Psicóloga e escritora. 
Autora do livro Tocando o 

coração enxegando a alma 
e idealizadora do canal de 

mesmo nome. Em 2022 
lançou o livro Em busca da 

alma perdida. 

Foto: Divulgação

EM BuSCA DA AlMA 
PERDIDA

Foto: jamarattigan.com

       CRÔNICA 

“Ana abre os olhos e percorre seu olhar pelo local onde se encontra.
Não lembra de como chegou até ali, tão pouco reconhece aquele 

lugar. Um calafrio perpassa seu corpo. Devagar, senta-se na beirada da 
cama. Levanta com certa dificuldade e vai até o banheiro que estava 
com a porta aberta bem em frente a cama. Lava o rosto e se olha no 
espelho. Não consegue entender o que está acontecendo.”

Assim inicia meu novo livro “Em busca da Alma perdida”. Dois 
parágrafos e uma infinita possibilidade. 

Mas então, o que sentes ao ler esses parágrafos? Por onde transita os 
teus pensamentos?

Quando iniciei a escrita desse livro eu não tinha a noção de onde 
iria parar. Mas aceitei o desafio e permiti que a história se contasse 
para mim.... literalmente.

Hoje tenho a clareza da importância deste livro na minha 
caminhada, assim como para muitas pessoas que passam por uma 
situação difícil e que se percebem desconectadas da vida ou passam a 
viver sem percepção da desconexão, simplesmente deixando a vida lhe 
levar. Por que é importante sabermos disto?

Se questione! Respire neste momento e reflita. Já passaste por algum 
momento de uma situação extremamente difícil? Como conseguiste 
resolver? Ou estás seguindo... simplesmente seguindo?

A vida não é um mar de rosas (e mesmo as rosas têm espinhos). 
É uma estrada feita de terra, pedregulhos, asfalto... cheia de curvas e 
retas. A cada passo podemos dar de cara com o inusitado...

O inusitado que pode nos trazer alegria... o inusitado que pode nos 
tirar o chão...

Aí está a grande questão. Ninguém está preparado para o inusitado 
que nos tira o chão. Podemos estar fortalecidos, termos uma certa 
estrutura emocional, mas uma situação extremamente difícil, pode 
ser um fator de desconexão. A desconexão da nossa Alma, do que é 
mais profundo em nós. A Centelha Divina que habita em nós. Quando 
isto acontece, olha por experiência própria, é um momento muito 
complicado.

É sobre esta verdade que busco conversar com as pessoas. Por ter 
vivido isto e por ter acompanhado muitas pessoas que passaram ou 
passam por isto que o livro se descortinou para mim.

Sei, também, que não precisamos ficar congelados no tempo da 
desconexão, mas precisamos, primeiro, se perceber e reconhecer 
que estamos sentindo isto. A partir deste momento, podemos buscar 

amparo para nos fortalecer e superar.
A maior certeza é que podemos transpor 

os nossos maiores traumas. Podemos renascer 
como a Fênix e agradecer as mudanças que 
o sofrimento pode nos trazer. Podem me 
perguntar, como assim agradecer?

Agradecer porque sempre aprendemos, 
passamos a nos reconhecer com mais força e 
capacidade. A travessia durante o sofrimento é 
difícil, mas é possível quando arregaçamos as 
mangas e vamos buscando apoio. Até porque 
amparo é sinônimo de amor próprio, de 
valorização de quem somos. Então, pedir apoio 
é quando necessitamos é essencial.

Mas nem sempre as pessoas percebem a 
desconexão. Como podemos ajudar?

Então, Pare, Respire, Sinta...... no silêncio, 
avalie e perceba de que forma podes estar 
amparando a quem gostas. A impulsividade, 
a ansiedade e a raiva não são as melhores 
conselheiras. Elas podem ser energias que nos 
impulsionam na Existência, mas dependendo, 
pode ser o combustível para o fogo.

Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes 
ao mundo de Ana! Ao mundo de muitas 
Anas! Que a Cura se faça em todos os tempos, 
dimensões e experiências!



       CRÔNICA 

VOCê é A SOMA DE TODAS 
AS SuAS CICATRIzES 

Colunista, advogada, 
mestranda, especialista 

em direito administrativo 
e em gestão pública, 

conselheira municipal de 
cultura e autora de artigos e 

capítulos de livros científicos 
publicados. 
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 Paola Marina Pessoa *

São Francisco de Paula/RS

Sabe aquela ferida? Aquela bem profunda, com a qual 
você já aprendeu a lidar, mas que ainda machuca toda vez 
em que algo toca nela? 

Sabe aquele defeito? Que você lutou incansavelmente 
para mudar e por perceber que ele realmente era seu, 
acabou aceitando-o e aprendeu a conviver com ele? 

Sabe aquela mania estranha? Que é só sua e que você não 
divide com ninguém, com medo de que ninguém entenda 
ou que possam lhe julgar? 

Sabe aquele machucado antigo? O relacionamento 
fracassado, o amigo perdido, o aniversário não 
comemorado, o emprego não conquistado, o choro 
segurado? 

Sabe aquelas feridas tão dolorosas que às vezes apertam 
no peito e não há nada que de possa fazer para que elas 
parem de doer? 

Sabe aquela sensação de não querer ter vivido tantas 
coisas? De almejar ter menos machucados, ser menos 
marcado, não ser tão quebrado?

Sabe aquela vontade de conhecer a pessoa que você seria 
se não tivesse passado por tanta coisa? Se não tivesse sido 
moldado à ferro? Aquele desejo de ser mais doce? Menos 
amargo? Mais feliz? 

Sabe aquele desejo de querer ser igual a todo mundo? De 
ver as coisas que alegram aos outros e se perguntar o que há 
de errado com você por tudo aquilo não lhe fazer o menor 
sentido? 

Sabe aquelas decepções antigas? Que de tempos em 
tempos reaparecem, nas páginas de um livro, nas cenas de 
um filme, na letra de uma música? 

Sabe aquelas lágrimas traiçoeiras, que às vezes, sem 
motivo aparente, contra a nossa vontade, insistem em cair? 

Todas essas feridas foram responsáveis pela formação de 
incontáveis cicatrizes, não aparentes no corpo, mas tatuadas 
na alma… 

Você é a soma de todas as suas cicatrizes! E isso é de uma 

beleza inigualável, pois é sob alta pressão 
que são formados os diamantes! 

Todas as feridas são fundamentais 
para que hoje você seja quem é, afinal de 
contas, essa pessoa forte e resiliente não 
surgiu do nada, não é mesmo? 

Você é o resultado dessa soma, 
portanto, abrace-a, sinta orgulho de 
todas as feridas e mais ainda, de você, 
que sabiamente conseguiu extrair o mais 
importante de todas as situações e dos 
limões da vida, transcendeu a limonada 
e fez logo uma caipirinha!

Você não seria o que é hoje sem as 
suas feridas e as suas cicatrizes fazem 
parte de quem você é! Não existiria você 
sem tudo isso, portanto, se aceite, se 
acolha e se orgulhe do seu processo, pois 
as maiores batalhas não acontecem nas 
ruas, as maiores batalhas são travadas 
dentro de nós mesmos, em silêncio, 
todos os dias…

Foto: jamarattigan.com
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 Eu ME VEJO NO flASh

SChlEIDEN NuNES-PIMENTA*

Foto: jamarattigan.com

“Vem, vem, vem aqui... Consegue me ver?”, eu pensei e, em passos 
lentos, cautelosos, de receio, ela pareceu não muito querer se aproximar. 
Umn... mas queria afinal, umn!, queria sim. Vai fosse a estranheza, vai 
fosse a surpresa, de se deparar com o absurdo que somos nós. Paradas, 
alinhadas, em pé, com expressão de nada. 

De toda forma, me fazendo de dada fui à frente, chamei-a com o 
carinho que ainda me restava, fiz suas bochechas tremer. E, ao vê-la a 
se ajoelhar ante de mim, no exato instante do clique da sua máquina, 
umn!... eu lhe falei.

Sabe?, não é sempre que pessoas vêm nos fotografar. Não sei quanto 
tempo ainda me resta para ver outra chance, para aproveitar.  E eu 
quero aproveitar. Você. Aí. Umn. Vou lhe dizer, mulher. É vergonhoso, é 
aviltante, mas em verdade é muita audácia demais. Este lamento, mesmo, 
poderia ser feito em terceira pessoa, deles para nós, mas assim a audácia 
da qual falo acabaria por ser ainda maior. 

Lembro que, há muito, bastante tempo, eu esperava mais da minha 
vida, embora não me lembre sequer do rosto da minha mãe. Penso como 
seria, viver em família, antes de ser objetificada, julgada pelo tamanho 
dos peitos, da bunda, das coxas, umn? Bem antes de ser trancafiada 
nestes quartos, nestes prédios, posta à venda desde a adolescência e aos 
prazeres de pessoas com mais direitos do que nós. 

Nos acostumamos de tal modo que esquecemos haver um mundo 
além da vitrine, dessa vitrine, de você aí, e penso-pensei: “Será que 
alguém sabe da nossa existência, que estamos aqui?”. Que há outras 
como nós, várias, de, nós, aprisionadas, servindo de corpo e alma, umn?; 
de ventres e seios rasgados, obrigadas e à mercê de quem simplesmente 
tenha dinheiro para nos alugar? 

A comida diária, o banho semanal, a limpeza frequente... enganam 
apenas os clientes que, querendo ou em vistas grossas, ignoram o freio 
que cala nossas bocas, que aperta nossas tetas chupadas, que se aproveita 
dos nossos filhos roubados, que bebe da nossa liberdade que não é nossa 
há tempo demais.

Como em leilões, quantificadas; como em circos ou zoológicos, 
ridicularizadas; como em vitrines, expostas; nossos maridos, de uma 
forma ou de outra, mortos.

E os clientes, umn? Riem... 
Como todos, imaginam que ao lhes dar prazer nos aprazemos 

também. Como se fôssemos feitas para eles, e só; como se fosse um favor 
nos manter aqui e não nos fazer coisa pior.

“Neste foco, nesta foto, eu te olho”. Veja, aqui: a realidade oculta da 
vida, não tão oculta assim. Ao olhar para aquela fotógrafa como se 
fosse o meu último ato de liberdade, eu olhei. E, por trás daquela lente 

profunda, minuciosa, fria, senti que ela me focou 
também. Umn... um milagre! Percebeu eu, mesmo, 
minha alma, minhas intenções, por trás dessa roupa 
fofa, dessas joias e metais vultuosos, dessas camas 
confortavelmente enganosas: nós. Afinal, como não 
me reconheceria, ela, mulher no mesmo mundo 
violento e opressor que eu?

“Deixe elas bonitas”, meu empresário deve ter lhe 
dito, sorrindo de vilão rico como só o tipo rico dele 
faz. E acha não ser por mal. Aquela sutileza, aquele 
carinho, de não sei de onde tirei isso, que nos bate, 
que nos verga, ao mínimo gesto ou movimento que 
fizermos em sentido contrariado. Se correu, umnn!...

Pode, nos fotografar: façamos pose, mostremos os 
dentes, brancos na frente, vermelhos atrás; assim, isso 
assim, olhar doce, o sol ao fundo, como fingindo vida 
em liberdade. Vem, amiga, sobe aqui... Me olhe, mas 
eu mesmo. Umn? Eu, aqui, para além da embalagem, 
para além da caixinha do mercado. Eu sei, quando 
te vi, senti, que não seria mais um ensaio comum. 
Umn? A lágrima que embaça seu flash me diz que, 
embora hoje sirva aos desejos de nossos donos, é a 
mesma que um dia ajudará a nos libertar daqui.

Enquanto isso, aprisionadas, agrilhoadas, 
aproveitadas, humilhadas, de todo mundo, uni-
vos! Humhumhumn! Oh! Firmem os cascos, não 
deixem de mugir bem alto, umn? Todos os campos 
do mundo são seus. Me revele, essa foto, na gordura 
do meu leite e do meu sangue fermentando dentro 
de todos eles ali! E tomara que lhes dê uma vaca de 
uma queimação.

“Vem, vem aqui... consegue me ver?”. Umn...

Escritor, filósofo e 
jurista. Autor de “Contos 

Jurídicos”  “A bruxa 
de Paris” e “De volta à 

Recoleta”.
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          MAyANNA VElAME *
                Manaus/AM
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* Formada em 
Letras. É autora do 

livro “Português 
Amoroso”. Escreve 
contos, crônicas e 

poemas para blogs 
literários. Instagram: 

mayannavelame

A OuTRA MARGEM

Vou levar algumas horas, ou quem sabe dias, para escrever 
essa crônica. E agora, ela está aqui, desfilando nas retinas do meu 
leitor. Sinto-me perdida, entre as fagulhas do tempo. E com o 
coração em brasa, escrevo esta crônica cujo tema é ela mesma. 

Sei bem, leitor! O mundo anda cheio de assuntos para serem 
pontuados neste espaço. Mas isso, não vai te acalentar. Deixo o 
mundo de lado com suas mazelas e me preocupo apenas com ela: 
a crônica.

Teimosa, a dita não quer muita conversa. Arisca e malcriada, 
permanece amuada. Ela não quer de forma alguma dividir seu 
apreço comigo. Tudo bem, a escrita é assim: é preciso saber 
aninhar as palavras, levá-las contra o peito, sentir sua respiração, 
provocá-las em amor. 

As palavras precisam adormecer, para mais tarde, descansadas, 
serem astros do céu da folha em branco. Em um sono profundo, 
eu as observo, silenciosas permanecem e mansamente, tento 
contê-las até despertarem com bocejos de sonho... 

Escrever é como se cada frase fosse a minha última declaração 
de amor. Exalto essa crônica, com o engenho de um piloto a 
desbravar sua aeronave no horizonte.

Trisco uma letra e ganho uma sílaba. Rabisco duas sílabas e 
ganho uma palavra. Em tempo, a crônica começa a sorrir, acena 
um parágrafo e graceja mais dois. Dialogo com ela e no papel, a 
musa se projeta. Soberana, sabe que será lida por alguém. Sairá 
da gaiola do coração dessa cronista, para alcançar o horizonte e 
flamular entre as estrelas.

Peço licença e a crônica descansa, para amanhã receber 
minha visita. E vistosa, gozará de todo sentido e ambiguidade 
que um texto pode trazer. Enquanto isso, eu e a crônica aqui nos 
despedimos, nosso próximo encontro, será na outra margem, da 
página de algum leitor, em busca de companhia.

O livro Português Amoroso à venda no site: 
www.casaprojetosliterarios.com.br

Foto: jamarattigan.com
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VOu ESPERAR QuE AS 
fRuTAS AMADuREçAM

     VERA IONE MOlINA  *
       Porto Alegre/RS

* Revisora, leitora 
crítica e escritora. 

Autora de romances, 
contos e literatura para 

a infância.

Era a terceira vez que eu me dirigia para a praça Salvador 
Allende, aliás, só no dia anterior tinha descoberto uma placa 
com o nome da praça. Um cachorro grande, amarelo correu 
em direção a mim e ao Toquinho. Peguei-o no colo e perguntei 
para uma moça, sentada num banco, se o animal era brabo. 
Ela disse que era mansinho e pertencia ao Paulo, mostrando 
um morador de rua. Fiquei alarmada porque não devia ser 
vacinado, mas ela me tranquilizou, contando que era muito 
bem cuidado pelos frequentadores do lugar. 
    Conversamos um pouco e ela lamentou os abacates 
machucados sobre a grama. Contou que o Paulo subia na 
árvore, colhia as frutas e vendia para ela e seus amigos. 
     Caminhamos em direção ao rapaz e assim que perguntei se 
ele tinha abacates para me vender, perguntou: “A senhora quer 
abacate ou avocato? Ri e disse para ele que avocado era abacate 
em inglês”. Ele me prometeu trazer abacates e saiu correndo, 
enquanto ficávamos embaixo do abacateiro. 
Voltou com umas frutas bem pequenas e me disse que só tinha 
avocato. Paguei e fiquei devendo um real. 
     A moça perguntou por que ele tinha subido o preço dos 
abacates e ele disse que agora tinha menos. Ela comentou 
comigo que ele devia ter comprado de outro que também 
vendia lá para os lados da João Pessoa. 
    Na manhã seguinte, quando caminhava para a pracinha, já 
com as moedas na mão, a moça vinha voltando para casa e me  
contou que a polícia tinha levado o Paulo. O cachorro estava 
numa tristeza enorme. Paulo estava cuidando de um automóvel 
de noite, se desentendeu com o proprietário e puxou a faca. O 
dono do automóvel morreu no Pronto Socorro. Descobriram 
que era o segundo homem que ele matava. Mas que eu não 
comentasse. 
    Continuei caminhando e passei pela lavanderia onde, 
segundo a nova amiga, estavam cuidando do cachorro.  
O animal estava quieto, deitado sobre umas cobertas 
improvisadas e várias mãos de mulheres lhe faziam carícias. 
     O Toquinho latiu como cachorro grande e tentou se avançar 
no Amarelo. Puxei-o às pressas e com certo pudor, devido aos 
olhares das pessoas que estavam cuidando da tristeza do cão. 
      Meu filho me visitou e disse que não são abacates. Vou 
esperar que as frutas amadureçam.
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BAGAGEM

 JEff RIBEIRO *
   Minas Gerais 

Foto: jamarattigan.com
Eu me lembro de minha primeira viagem. Eu tinha 8 anos. 

Fiquei arrumando as malas com uma semana de antecedência.
Coloquei o gameboy, os tazos e minhas bolinhas de gude na 

mochila. Coloquei até minha bolinha da sorte, com ela não tem 
pra ninguém.

Chegando lá, meus primos estavam brincando com seus 
bonecos de Power Rangers daqueles que vira a cabeça. Eu até 
tinha dois, o branco e o vermelho. Mas ficaram em casa.

Fiquei de canto com o meu gameboy.
No ano seguinte, viajei de novo, mas agora mais esperto deixei 

as bolinhas e o gameboy. Coloquei meus Power Rangers e meu 
carrinho de controle remoto com 28 leds.

“Esse ano vai ser incrível.” Pensei, enquanto fechava o zíper.
Power Rangers já tinha saído de moda, estavam todos jogando 

bolinha de gude. Que azar, minha bolinha da sorte ficou em casa.
Com 12 anos, queria levar tudo, meu pai não deixou, reclamou 

que não caberiam no Corsa. Levei um dos meus livros de Asterix 
e Obelix. Pelo menos terei o que ler quando ficar de canto. 

Todo mundo estava jogando Mario Kart no Nintendo 64. Mal 
encostei no livro. 

Engraçado isso de quando eu zerei as expectativas foi a minha 
melhor viagem. 

Acho que quando eu não levei mala é que eu tinha mais 
bagagem.

Às vezes, coisas demais só servem pra apitar no detector e 
atrasar o embarque. 

Isso vale pra tudo... 
Tipo vida amorosa, esses dias bebendo na cozinha com meu 

primo, o mesmo das bolinhas de gude e Power Rangers falei que 
tem um tempo que a vida está tranquila, o namoro em paz e o 
trabalho controlado. 

Ainda não gosto do meu chefe, mas aprendi dar de ombros. 
Quanto ao namoro, com o tempo passei a ver o que realmente 

importa, ressignifcar o conceito de companheirismo, ter uma vida 
a dois e ainda manter as individualidades. 

Maturidade. 
Ou melhor, bagagem. Já fiz escolhas certas, erradas e por vezes 

nem escolhi, fui escolhido pelo acaso. 
Acho que nesse ponto sou igual aquele menino de 8 anos, 

ainda tentando o que escolher o que colocar e o que tirar da mala. 
Mas sempre adquirindo, bagagem.

Já publicou três livros: 
“Do outro lado da rua 

a vida acontece”, “20 
minutos da hora marcada” 
e “Quando amor e paixão 

se encontram”. Publicou 
poemas em antologias e 

é colunista no Jornal das 
Alagoas. jeffersonvribeiro.

weebly.com / @oinstadojeff
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Segredos familiares 
envolvendo quatro gerações 
de mulheres conduzem 
a história deste potente 
romance de estreia da 
autora gaúcha

“Não há mulher que não saiba o que significa o peso daquilo 
que se cala”, destaca a escritora Taiane Santi Martins na orelha 
de “Sete Erros”, romance de estreia da autora gaúcha Ana Luiza 
Rizzo. O nome do livro faz referência ao jogo dos sete erros, em 
que a atenção aos detalhes faz toda a diferença. E é assim a cada 
página da obra de Ana, revelando aos poucos, em uma narrativa 
ao mesmo tempo potente e sensível, os delicados pontos que 
unem as mulheres das quatro gerações de uma família.

A protagonista é Maria Antônia, uma médica obstetra que 
carrega, além de uma vida crescendo no ventre, os padrões 
de comportamento herdados de mãe, avó e bisavó, de forma 
inconsciente. O pano de fundo são as relações de todas com a 
maternidade, mas a trama de Ana Luiza vai muito mais além. 
Enlaça tantos tópicos contemporâneos (abuso sexual, preconceitos 
enraizados e culpabilização da violência contra mulheres) que 
poderia facilmente ser tomada por história verídica.

“Embora seja uma história totalmente fictícia, a inspiração 
para escrevê-la e inventar cada peculiaridade das personagens 

veio de fatos reais, ouvidos em 
conversas na rua, em notícias do 
rádio, em desabafos de amigas”, 
explica Ana sobre as inspirações do 
livro, nascido durante o mestrado de 
Escrita Criativa na PUCRS. 

Vale antecipar que é uma leitura 
magnética, especialmente para o 
público feminino - de qualquer faixa 
etária, com ou sem filhos, terapia em 
dia ou não. “É uma história que nos 
une, tantas e tão diferentes que somos. 
E desarruma. Porque nas entrelinhas 
temos a Ana alertando, como se 
usasse um megafone: meninas, não 
estamos sós”, define a escritora Rejane 
Benvenuto.

A autora Ana Luiza Tonietto Lovato adotou o sobrenome da mãe, Rizzo, para sua 
carreira literária. É psicóloga, servidora pública do Estado, atuando na área de gestão 
de políticas públicas, com foco em saúde de adolescentes. Cursou a Oficina de Criação 
Literária do professor e escritor Luiz Antonio de Assis Brasil. Em 2021, concluiu o 
mestrado em Escrita Criativa pela PUCRS e agora está cursando o doutorado em Escrita 
Criativa pela mesma instituição. Ana é ministrante do Clube de Escrita para adolescentes 
de 11 anos em diante, com aulas online de produção textual. Conheça mais sobre a 
autora em seu Instagram (@analuiza_rizzo).

Edição em parceria das editoras GOG e Bestiário
146 páginas | R$ 46 | À venda no site da Editora Bestiário (https://bestiario.com.br/livros/sete_erros.html) 

SETE ERROS
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CORES DAS ChAMAS E DA 
ESCuRIDãO

Juliana Lino está de volta com o volume dois da 
trilogia As Cores de Sophia. No volume I, “Cores de 
vida e de morte”, Sophia é uma garota aparentemente 
comum, mas que esconde uma aptidão muito especial: 
consegue ver as cores das pessoas em suas pupilas. 
Através delas, enxerga seus sentimentos mais íntimos, 
se estão mentindo e se vão morrer.

Assombrada por suas habilidades, parte para a 
faculdade de medicina na tentativa de entender a sua 
diferença.

Porém, sua própria realidade é colocada à prova 
quando assassinatos invisíveis, que apenas ela é capaz 
de enxergar, começam a acontecer dentro do hospital.

E somente Sophia conseguirá desvendá-los. 
A obra foi eleita, pelo juri e pelo público, o melhor 

suspense de 2021, no prêmio Book Brasil.

Agora, no volume II, “Cores da chama e da escuridão”, Sophia percebe que sua vida jamais será a 
mesma: sua mente intrigante desperta interesses perigosos. Ela procura, então, manter-se protegida pelo 
anonimato. 

Enquanto tenta dominar as novas e poderosas habilidades nascidas das chamas, Bia inicia uma 
investigação arriscada à procura das pontas soltas não encontradas pela polícia. 

Por mais que queira evitar, Sophia é obrigada a encarar o desafio da nova realidade que se abre aos 
seus olhos. Para isso terá que enfrentar suas escolhas, o passado, e a escuridão que cresce dentro dela 
mesma: onde tem mais alguém querendo entrar.

O lIVRO ESTá à VENDA NA AMAzON Ou NO SITE DA EDITORA MADREPéROlA.

Juliana Lino  é médica hematologista formada na PUC-
Campinas, tem na literatura um refúgio através das 

histórias. Suas criações transitam entre o real e o fantástico, 
ao mesmo tempo que provocam o leitor a refletir sobre 

questões da experiência humana. Muitas das quais vivencia 
em sua profissão e gosta de explorá-las nas narrativas.

Foto: Divulgação
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ESCRITORA GAÚChA CONCORRE AO PRêMIO 
KINDlE DE lITERATuRA COM ROMANCE POlíTICO

A autora Andréia Schefer lança o e-book “Nada 
será como antes”, romance que concorre ao 7º Prêmio 
Kindle de Literatura. A narrativa, ambientada no sul 
do país no período pós-regime militar, tem como 
pano de fundo grandes eventos da política brasileira. 
Na história, uma mulher, em busca de respostas 
para as lacunas deixadas por uma tragédia familiar, 
depara-se com um passado encoberto por anos de 
mentiras e histórias mal contadas. A obra levanta 
temas importantes como o abandono, o preconceito e 
o conservadorismo político.

Andréia Schefer nasceu e vive em Novo 
Hamburgo/RS. Publicou o romance “Para onde 
vão as borboletas à noite” (Edição da autora, 2020)  
e participou das antologias “Prêmio Literário 
Literatura Mínima” (Entre Capas, 2021), “Poemas do 
Eu” (Ed. Persona- 2022), “Cartas para o futuro” (Selo 
Off Flip, 2022). Recebeu menção honrosa no Prêmio 
Voo Livre de Literatura, na categoria conto. Publica, 
periodicamente, os seus textos na Revista Paranhana 
Literário, no perfil Literatura Mínima no Instagram e 
no Blog Etudes Lusophones.

“A casa cheia anunciava mais um tradicional churrasco de 
domingo. Os homens mais velhos, dividindo o sofá com os jovens, 
revezavam-se entre a churrasqueira e a sala de estar. Esbarrando nas 
portas, tropeçavam nas mesas e cadeiras: moviam-se apressados. 
Contemplavam a transmissão colorida do novo aparelho de 
televisão de Emílio: dali surgiria uma boa ou má notícia, capaz de 
alterar os seus ânimos naquele dia. De vez em quando um deles 
subia em cima do telhado para direcionar melhor a antena. A 
escada de madeira, escorada na parede externa da casa, aguardava 
eventuais necessidades — ninguém queria assistir a uma imagem 
chuviscada.
Na cozinha, entre as mulheres, o assunto era o mesmo: as 

visitantes invejavam a nova aquisição da anfitriã. 
Sem convite algum, ofereciam-se para acompanhá-
la nos horários das novelas. Envaidecida, Nair 
se exibia: enfim, poderia ver as cores das roupas 
das celebridades e copiar-lhe os modelos em sua 
máquina de costuras. Em meio aos risos, às vezes 
mudavam o rumo da conversa e se dedicavam 
a relatar atividades domésticas e problemas 
familiares. Como se estivessem em uma sessão de 
terapia, cada uma narrava suas rotinas e cansaços, 
enquanto as demais se intrometiam com opiniões e 
soluções nem sempre viáveis.”

  TREChO DO lIVRO NADA SERA COMO ANTES:

O e-book de Nada será como antes está 
disponível na Amazon no link: 
https://abre.ai/nadaseracomoantes

Foto: Divulgação
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  Ana Braz *
Igrejinha/RS

NAPOlEãO 

Foto: jamarattigan.com

Socava o colchão com força, fazendo um barulho abafado no 
meio da madrugada.

- Não! não! não!
- Vai dormir. piranha! – Gritou um vizinho.
Quatro da manhã e ela, pela quinta noite consecutiva, 

acordava do nada e não conseguia dormir novamente.
- Pelo amor de deus! – desespero na voz.
- Pelo amor de deus, digo eu. – O vizinho de novo.
Quando foi morar naquele apartamento, não imaginou que 

privacidade fosse artigo de luxo, ouvia até quando o vizinho ia 
ao banheiro na madrugada e nunca reclamara daquela situação 
constrangedora. 

E agora? Ela só queria uma noite inteira de sono.
- Desculpa. – Gritou para a parede. – Insônia...vou me 

controlar, desculpa de novo.
- Tudo bem. – Ouviu o som que vinha de um lugar 

indefinido no escuro do quarto. – Desculpa o xingamento, levei 
um susto.

- Tudo bem. 
- Que doido... – Riu ela baixinho, falando consigo mesmo. – 

Tô falando com as paredes. 
Resolveu levantar, tomar uma água, ir ao banheiro, pegar um 

livro talvez. No caminho, lembrou de tentar não fazer barulho 
por causa do vizinho.

Voltou para cama com um exemplar de Mitologia 
Nórdica, do Neil Gaiman, adorava àquelas histórias de 
deuses, mas começou a pensar no vizinho, nunca o tinha 
visto pessoalmente, como seria a aparência dele? A voz era 
interessante, apesar do “piranha”. Ela sorriu.

A campainha fez aquele barulho chato. Quantas vezes já 
tinha prometido trocar aquele som arrepiante? E, no meio da 
madrugada, ficava pior ainda.

Chegou à porta e, sem abrir, perguntou quem era. 
- Quem?
- Napoleão... acabei de te chamar de piranha, lembra?
- Sim, mas o que você quer a esta hora?
- Bom, percebi que você não tem dormido bem. Olha... tá 

estranho eu ficar conversando com a porta.
Ela pensou no perigo de colocar um estranho, mesmo que 

vizinho, dentro do apartamento, mas 
acabou abrindo a porta.

Napoleão era lindo, do tipo lindo 
mesmo, ficou sem palavras enquanto ele 
entrava, usando um roupão de malha 
levemente aberto no peito, dava para 
ver que ele estava só com o roupão por 
cima. – Será que ele está de cueca? – 
Pensou no momento em que ele passava 
e deixava um cheiro de banho recém 
tomado.

- Você já percebeu que dá para ouvir 
o que se passa no apartamento do lado, 
né?

Ela balançou a cabeça 
afirmativamente, fechou a porta e foi na 
direção da visita. 

- Senta. – Apontou o sofá.
- Valeu. – Nesse momento percebeu 

que ele tinha uma garrafa térmica nas 
mãos.

- Eu trouxe um pouco de café com 
conhaque. Você bebe? Espero que sim. 
É uma especialidade minha. Tem umas 
xícaras pra nós?

Ela estava confusa com tamanha 
beleza em uma criatura só e já começava 
a passar vergonha, parecendo uma 
adolescente boba na frente do crush. 
Piscou, fechou a boca e respondeu meio 
gaguejante:    

- Sim, sim, só um minuto.
Quando voltou com as xícaras, ele 

estava bem à vontade no sofá e, bem, 
usava cueca. As xícaras quase foram para 
o chão, ela nem lembrava a última vez 
que tinha visto um corpo masculino, 
muito menos um tão perfeito quanto 
àquele.
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Napoleão serviu a bebida e entregou a ela, sorrindo.
 Eles beberam e falaram sobre trabalho, família, momento 

histórico, um pouco de política e como aquilo tudo resultava 
nas noites mal dormidas de ambos, principalmente nas dela. 
Enquanto falavam, ele enchia as xícaras e a conversa fluía com 
mais facilidade e o riso já era fácil e descontraído.

Ele levantou, fez a volta no sofá e parou às costas dela. 
Colocou as mãos nos ombros, que estavam travados de estresse 
e susto. Quando ele a tocou, foi como se uma descarga elétrica 
atravessasse seu corpo, foi tesão instantâneo, nem que ela 
quisesse resistiria a qualquer investida dele.

Primeiro, foi no sofá mesmo, ela se virou e pulou no pescoço 
dele, ambos caíram sobre o móvel, nem precisaram de muito 
esforço para ficarem nus, já  que ela estava com uma camisola 
mínima e não tinha se dado conta deste fato até o momento que 
enxergou a peça no chão...já era tarde.

A química foi incrível e ela chegou ao orgasmo umas três 
vezes antes dele próprio gozar.   

Ele a pegou no colo e a levou para a cama. – Como ele sabe 
onde fica meu quarto? – mas esta e outras dúvidas ficaram 
escondidas pelo conhaque e pelos beijos.

Foi colocada na cama e sentiu um calor indescritível quando 
ele colocou o rosto entre as pernas dela e a levou ao Valhala um 
número de vezes que ela já nem contava mais.

 Acordou com o despertador. A cabeça estava zonza, o 
estômago virado. 

- O que aconteceu? Meu Deus, cadê o Napoleão? Ahhhhh...
que ressaca!!!

Saiu do quarto, tropeçando, foi para o banheiro e tomou um 
banho quase gelado, estava confusa.

- Por que ele foi embora? Era mais um aproveitador? 
Será que ele vai voltar? Bom, eu posso bater na porta do 
apartamento dele. Isso mesmo. Eu vou bater na porta do 
apartamento dele.

Passou pela sala a caminho da cozinha. Estava tudo 
arrumado.

- Uau!!!  O gato é prendado. Nem as xícaras ele deixou na 
pia. Adooorooo...

Foi para o trabalho, mas não parava de pensar nos detalhes 
daquela noite, ficou revivendo tudo o dia todo, ansiosa para 
chegar em casa.

Quando chegou, tomou um banho, colocou uma roupinha 
legal, pegou a garrafa de vinho português, que guardara para 
uma ocasião especial e foi.

- Pois não. 
- Oi... quero falar com o Napoleão.
- Napoleão, não, você errou o apartamento. Quem é que tem 

um nome assim? - Aquele homenzinho baixinho, careca e com 
uma barba por fazer fechou a porta na cara dela, rindo.

- A piranha que grita à noite tá procurando um tal de 
Napoleão. – Ela ainda o ouviu entre gargalhadas.

Ficou sem saber o que pensar.
Voltou ao próprio apartamento. Sentou no sofá, segurando a 

cabeça, tentando entender o que havia 
acontecido. 

De repente, fez-se a luz:
Correu para o quarto, puxou o 

edredom, procurou pelo chão, olhando 
embaixo da cama. 

Encontrou uma garrafa. Perto do pé 
da cama, encontrou o brinquedinho, 
presente da irmã mais velha, que achou 
que a mais nova precisava de uma 
coisinha para se divertir.

Olhou, incrédula, para o vibrador e 
para a garrafa. 

“Conhaque Napoleon.”

* Formada em Letras/Ingles. É 
Professora, escritora e editora 

do Paranhana Literário. 
Ativista cultural é integrante 

da Associação Litero Cultural 
de Igrejinha (ALICI).  

Foto: Divulgação



     CONTO

Angústias é uma menina com dedos de fogo e por isso é 
uma menina triste. Tudo o que toca arde. Vive longe do mar, 
num lugar parecido a um deserto, mas muito frio, com terra 
avermelhada como tingida de sangue. Pouco chove ali e, quando 
isso acontece, a terra se transforma num espelho e lança brilhos 
que chegam às nuvens. Só em ocasiões assim Angústias fica 
feliz, chora de alegria e passa horas admirando as poças d’água, 
tocando-as com a ponta dos dedos que, assim, ficam livres do 
fogo por algum tempo. Angústias é uma menina sem amigos.

Agora é inverno onde Angústias mora e o frio tem sido 
impiedoso. As aves e os roedores foram embora em busca 
de paragens mais quentes. A menina sofre com o vento e o 
ar gelado, que lhe trincam os dentes, mas sai de casa mesmo 
assim, ao menor sinal dos primeiros e débeis raios de sol. Sai 
para admirar os montes esbranquiçados de geada e orvalho, as 
lágrimas que pendem do olho verde das folhas, a manada de 
búfalos correndo com elegância e fúria pelo descampado. É dessa 
forma que ameniza a tristeza que traz na testa franzida e no 
olhar que busca lonjuras. Mas hoje os búfalos não apareceram, 
e Angústias se fechou em melancolia profunda. Ficou sem sua 
pequena alegria. Teria gostado de escutar de novo o barulho do 
galope dos animais enormes tremendo na sola de seus pés e em 
seu coração, como se todo o seu corpo galopasse junto. Para a 
menina, os búfalos são força e poder, nada fica em pé na frente 
deles, ninguém consegue domá-los ou prendê-los. São bichos 
valentes, corajosos, truculentos, destemidos. Angústias queria 
um dia ser como eles.

Mesmo sem querer, Angústias provoca fogo no que está ao 
seu redor. Por isso não pode fazer tarefas corriqueiras como 
colher uma flor ou ler um livro sem destruir o objeto sobre 
o qual se debruça. Não pode fazer nada sem luvas corta-
fogo. Se não usá-las, tem que molhar os dedos o tempo todo. 
Até se vestir é arriscado, mas com as mãos protegidas, evita 
incendiar o vestido. 

Em sua cama de pedra, Angústias costuma sonhar com 

OS DEDOS DE fOGO 
DE ANGÚSTIAS

 MARIO BAGGIO *
São Paulo/SP

Foto: jamarattigan.com
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pássaros de grande envergadura, sobre os quais, agarrada ao 
pescoço delgado e duro, pode subir e subir e subir mais alto, 
planando sobre o descampado até chegar ao mar imenso. E 
essa imensidão líquida a acolhe e a abraça como faria uma mãe. 
É quando ela sente que nada mais pode representar perigo, 
nem mesmo a terra avermelhada do deserto, onde as florestas 
e bosques estão em risco permanente com sua presença. No 
sonho, Angústias está carregadinha de mar, as mãos ensopadas, 
e as árvores e toda a vegetação estão a salvo de seu toque: não 
arderão, não crepitarão como antes, quando bastava um leve 
roçar de seus dedos no tronco, nas ramas, nas folhas, nas flores, 
no sumo, e tudo virava labareda e, depois, cinza. 

É um sonho recorrente esse, que traz um pouco de felicidade 
ao rosto de Angústias. Quando acorda, percebe que as coisas não 
mudaram e seus dedos continuam quentes, faiscantes, capazes 
de provocar tragédias. Ainda assim, fica quieta e pensa nos 
búfalos. Todo dia espera vê-los em corrida destrambelhada pelo 
campo, só parando quando sentirem fome; então se aquietarão 
e comerão o almoço já servido ali mesmo, ao pé deles. A grama 
que pisotearam com fúria minutos antes é agora a sua refeição. 

Enquanto eles não vêm, a ela, Angústias, só resta passar 
as horas e brincar perto do rio que circunda a cidade (a 
cidade que mais parece um deserto): ali não há perigo de 
incendiar tudo e transformar um povoado inteiro num terreno 
devastado, cheio de fumaça e cheirando a queimado, como 
uma grande fogueira que lentamente perdesse labaredas, 
faíscas e brilhos e, no fim, se apagasse.

Angústias já nasceu com as ilusões mortas. Sabe que não é 
como as outras meninas de sua idade. É perigosa. Desde cedo 
intuiu que era preciso ter coração de ferro para suportar o 
inferno, ou não ter coração. Enquanto houver água por perto, 
porém, ela ficará tranquila e seus dedos não causarão mal a nada 
e a ninguém.

Jornalista. Publicou 
5 livros de contos: “A 
(extra)ordinária vida 

real” (2016), “A mãe e 
o filho da mãe (2017), 

“Espantos para uso 
diário” (2019), “Verás 

que tudo é mentira” 
(2020) e “Antes de cair 

o pano” (2022).

Este é um livro sobre finitudes e 
sobre o que fazer, ou não fazer, “antes 
de cair o pano”. As narrativas não 
abordam só a Finitude Maior — 
neste tempo em que a humanidade 
conviveu com ela à exasperação, 
aquela da qual não podemos escapar 
e a quem Manuel Bandeira chamou 
de “a indesejada das gentes” —, 
mas também suas muitas e infinitas 
variações: a finitude da inocência, a da 
justiça, a da igualdade, a das ilusões, a 
do amor-próprio, a da confiança, a da 
sensatez, a da honestidade, a do amor, 
a da compaixão, a da solidariedade, 
a da decência, a da razão, a da 
verdade, a da tolerância, a da fé, a da 
perspectiva de futuro, a da liberdade, 
a da empatia, a da paciência, a da 
delicadeza, a da dignidade.
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MARIO BAGGIO
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– Olha o Barata!
Os meninos gritam e correm até um dos canteiros da praça, 

onde cresceu uma palmeira. O gramado sob a árvore está 
repleto de frutos caídos. Os moleques enchem os bolsos com 
os coquinhos e aguardam a aproximação do velho trôpego 
e embriagado. São cinco horas da tarde de uma sexta-feira e 
Aristides já está podre de bêbado.

– Barata tonta, gambá fedorento! – xingam os garotos, às 
gargalhadas.

Enquanto se dirige para o banco de cimento próximo às 
lixeiras, reservado aos bebuns e aos indigentes, o homem recebe 
uma saraivada de coquinhos e pequenas pedras lançada pelas 
crianças zombeteiras. Como de costume, não reage às agressões. 
Apenas resmunga para si mesmo. Remove o pedaço comprido 
de papelão colocado sobre o banco e o deposita no chão, no 
lado mais distante das lixeiras. A caixa de papelão desmontada 
é o colchão do mendigo Isaías, hóspede da noite, não pode ser 
descartada como lixo. Senta, olhos fixos no chão, minha boca tá 
seca, preciso beber, preciso tomar alguma coisa. Suspira fundo, 
droga, me ferrei, o Chico me correu do boteco, desgraçado, teve 
o desplante de me dizer, na cara dura, pô, Barata, não quero mais 
vagabundo o dia inteiro no meu bar, conversando fiado. E todo 
dia e o dia todo aí, bebendo fiado.

O olhar vazio paira na direção dos meninos, os quais voltaram 
a suas brincadeiras. Divididos em dois pequenos grupos, subiram 
em outros dois bancos da praça, dispostos próximos. Com 
pequenas espadas de plástico, enfrentam-se num duelo acirrado, 
piratas inimigos em combate pelo senhorio de um mesmo 
oceano. Aristides pensa nos dois filhos, nos poucos anos de 
convívio com as crianças, a Leonor tinha razão, eu não presto pra 
nada mesmo, eu não sirvo de exemplo pros guris, iam virar tudo 
pudim de trago, tudo pudim de trago que nem eu. Ela tava certa 
quando dizia teu lar é o boteco, tua mulher é outra, tua mulher é 
a cachaça.

Três garotos sobem, ao mesmo tempo, na proa do seu barco, 
no encosto de um dos bancos, o qual vira. Eles saltam, ágeis, e 
seus rivais vibram:

– A gente venceu! Afundamos o navio inimigo.

– Homens ao mar! – gritam, em 
contrapartida, os piratas derrotados, 
enquanto movimentam os braços e 
simulam nadar num mar invisível.

Aristides não consegue lembrar 
se chegou a brincar alguma vez 
com os filhos, quanto tempo, quase 
uns trinta anos, os dois já devem 
ser homens feitos, mas nunca me 
procuraram, nenhum deles, eu 
também nunca fui atrás dos guris 
nem de Leonor. Devem achar que 
eu morri. É, pra eles, já morri. Será 
que tiveram filhos? Não, não pode 
ser, vô Barata não pode ser. Netos...
com a idade desses pirralhos, do 
tamanho desses piás ali, fazendo 
bagunça em alguma praça por aí.

Observa um dos meninos 
afastar-se até um recanto onde se 
encontra uma estátua de Castro 
Alves. A praça homenageia o poeta. 
Aristides lembra do tempo de 
escola, da apresentação em jogral 
do Navio negreiro, dos versos sobre 
corsários traficantes de escravos, 
esses guris de hoje não conhecem, 
não sabem nada, um poeta, nem 
meus netos sabem, ninguém mais. 
Levanta-se, titubeante, aproxima-
se de um arbusto quase sem folhas 
e arranca um de seus galhos. Em 
seguida, caminha, passos lentos 
e desorientados, em direção aos 
piratas. O galho seco, uma espada 
de metal luzidio em punho; a saliva 
grossa na boca, a voz abafada e 
rouca, alto lá, corsários, Barba 

BARATAS

ElENIlTO SAlDANhA DAMASCENO *

         São Leopoldo/RS
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Azul vai cortar a cabeça de vocês, essas cabeças ocas vão virar 
comida de tubarão!

As crianças ficam paralisadas ante aquela inesperada 
intervenção. Não atinam em lhe atirar pedras, pasmos com o 
delírio do velho embriagado. Aristides empolga-se. Ao seguir 
em frente, um pé bate no outro. Tropeça, tenta reequilibrar-
se, quatro ou cinco passos desordenados, e cai. Tomba 
pesadamente sobre um dos guris.

– O Barata tá louco, ele quer matar a gente! – alardeiam 
os meninos. O garoto preso sob o corpo imóvel do homem 
grita pelo pai. Com muito esforço, desvencilha-se e corre em 
disparada para sua casa, rosto sujo de terra, testa esfolada, 
repulsa ao cheiro nojento do outro, desespero e choro e berros, 
feito sirene de ambulância.

Os demais moleques voam atrás e a praça fica em silêncio. 
Os piratas desaparecem. O mar se acalma. O velho volta a 
mexer-se. Tudo gira a sua volta. Maresia. Passam uns dez 
minutos até esboçar uma reação e tentar se reerguer. Primeiro, 
se põe de cócoras. Depois, a custo, consegue esticar um pouco 
as pernas, soerguer-se com o tronco ainda curvado. Quando 
volta a si, escuta os passos rápidos que se aproximam, rumor de 
onda em mar revolto e, ao virar na direção da tsunâmi, recebe 
um violento murro no maxilar esquerdo.

– Velho canalha, vagabundo sem-vergonha! – xinga o pai do 
menino ferido.

O gosto de sangue na boca. Mal cospe o dente molar 
quebrado, é empurrado de volta ao chão. Um bando de 
mulheres e crianças aproximam-se, um alvoroço de gralhas e 
periquitos, ah, meu Deus do céu, esse bêbado desgraçado não 
presta pra nada! Leonor, tu tá certa, eu não presto pra nada. 
Chega, Ari, não aguento mais viver contigo! Vou voltar pra 
minha terra, levo os meninos comigo, nunca mais tu vê a gente. 
Aristides leva o dedo indicador à boca, toca na gengiva desnuda 
de dente. Nesse instante, recebe um chute na boca do estômago. 
A vista escurece. A dor, indescritível. Regurgita, mas segura o 
vômito. Deita a cabeça pesada, de lado, num travesseiro de brita 
e areia.

O pai justiceiro pressiona o pé, com força, sobre a cabeça do 
maldito. A esposa segura seu braço, valha-me Deus, Adalberto, 
não vá matar esse inútil, não vá estragar tua vida por causa dum 
imprestável desses. O homem escuta a enxurrada de apelos da 
turba histérica, breve momento de lucidez e, por fim, aumenta 
ainda mais a pressão do coturno sobre a orelha do rival 
prostrado.

– Eu podia esmagar tua cabeça como se fosse uma barata. 
Mas não vou sujar as minhas botas num monte de merda.

O cidadão de bem, sargento militar, chefe de família 
exemplar, respira fundo. Retira o pé de cima do crânio de 
Aristides, cospe em seu rosto pálido. Depois, aproxima-se do 
filho, põe a mão no ombro do menino e o conduz em direção 
ao lar. A mãe abraça a cintura do marido e os acompanha, 
satisfeita. E a vizinhança segue a maré. Resta Aristides jogado 
ao chão. O pirata Barata escuta o silêncio e suspira, meu Deus, 
meus netos iam morrer de vergonha, meus filhos, Leonor 

tinha razão.
Meia hora depois, sol a se pôr, a 

brisa mansa lhe sopra um mínimo 
ânimo. Tenta levantar-se. O corpo 
todo dolorido. A cabeça tem o peso 
do mundo. Consegue erguer-se. 
Encurvado, arrasta os pés, sombra 
de homem, tenho que voltar pra 
casa, meu benefício, a grana vai toda 
no aluguel do barraco, no café, no 
pão, sobra quase nada pro trago. Eu 
preciso, eu tenho que beber alguma 
coisa.

Poucos passos adiante, junto à 
estátua de Castro Alves, a visão de 
um objeto familiar, e é uma garrafa, 
é milagre, Deus é bom, tem que 
ser, tem que ser de cachaça, pelo 
menos um restinho. Aproxima-
se do tesouro descoberto, toca o 
vidro empoeirado. No gargalo do 
recipiente, há um pedaço de papel 
enrolado. As mãos trêmulas abrem 
o rolinho, os olhos doídos leem as 
letras graúdas, garranchos de um 
náufrago menino: “Socorro! Me 
ajudem. Estou perdido na Ilha da 
Solidão”.

*Mestre em Letras/Estudos 
de Literatura e especialista 
em Literatura Brasileira. É 
autor de “Textos do Novo 

Testamento nas crônicas de 
Machado de Assis” (Editora 
Dialética, 2021) e de contos 

publicados. Site: www.
eleniltodamasceno.com
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COMPANhIA DA áGuA
A estiagem endurecendo ocupava lugar de destaque nos 

noticiários. Os órgãos responsáveis já tinham até mesmo 
estabelecido uma nova rotina: 48 com / 48 sem; era como 
chamavam o novo padrão.

Então Pedro sabia que se a água voltasse ninguém reclamaria 
do cheiro, do sabor. Levaria algum tempo até que alguém 
reportasse sua estranheza à alguma autoridade.

Era fácil de resolver; só fingir susto.
Decidido, empurrou o morto para dentro da sala da cisterna. 

Embrulhado e limpo como estava, talvez só o percebessem dali a 
dias.

Passou o cadeado na porta, ajeitou os óculos e respirou fundo. 
Detestava companhia.

A METADE DA lARANJA
A receita só pedia meia laranja. Não adiantava insistir.
Vítima de um misto de dó e descaso, a outra metade foi 

colocada na fruteira. E ficou rodando, ali, de um lado para o 
outro, sendo preterida para a maçã, a cebola, as batatas. Todas 
eram apreciadas por inteiro; nenhuma metade vinha lhe fazer 
companhia.

Com o tempo, foi secando. Uma película protetora se formou 
para protegê-la. Endureceu; acinzentou-se.

Quando, finalmente, resgatada da letargia, a usaram para 
acertar o pombo faminto que insistia em rodear a casa.

DOIS MINICONTOS 

*Escritora em formação, 
tem contos, microcontos 

e poemas publicados 
em várias coletâneas e 
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A chuva cobrara presença. Lavara as calçadas, os postes, as 
paredes, o guarda-noturno lá na esquina. No silêncio da manhã 
que desabrochara, nem mesmo o bem-te-vi nos alegrara com 
sua cantilena.

O gato Frufru virara super-herói e desafiara as poças d’água, 
em miados perversos e rancorosos. O céu cinzento se tornara 
moldura perfeita para o dia nascente coroado de caos líquido.

O Manacá florido também tivera sua cota de sofrimento: 
despencara em lágrimas saudosas. Restara o desfolhar.

O jardim antes aquarela se ressentira com o aguaceiro. 
Chorara folhas arrancadas e mortas.

Se a natureza penara e vertia gotas opacas, o mesmo se 
poderia dizer dos meus pés, metidos em chinelas aguadas.

O cenário se dissolvera em prantos de chuva. Sobrara a 
desolação.

O frio e a tromba d’água compuseram sua sonata. Amargor 
líquido. Amargura cinza. As nuvens não eram risonhas, eram de 
algodão puído e velho.

Deus, se o beija-flor desse o ar de sua graça e aquecesse 
minha alma com seu voejar... E a primavera me brindasse com 
uma taça de champagne!

O céu já não seria mais sujo e desbotado, tingir-se-ia de rosa.

Poeta com diversas premiações em Concursos 
Literários. O conto Sonhos invisíveis é aprovado 

para a 5ª temporada da Antologia Poemas de Natal, 
da WebTV. O poema Silêncio é selecionado para 
a Revista Literária Ecos da Palavra, Edição nº 13. 

Escrever é sempre uma perene descoberta!

METAMORfOSE 
líQuIDA
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Lázaro do Nascimento não acreditava na ressurreição da carne. 
Imaginava que depois de morto fosse despertar num lugar diferente. Uma 
fortaleza de luz acima das nuvens ou um campo verdejante com espíritos 
de túnica branca perambulando pra lá e pra cá. Conseguia até imaginar um 
purgatório escuro, a la Dante, repleto de almas aflitas trocando cotoveladas. 
O que não imaginava, em hipótese alguma, é que depois de morto, às 
vésperas de completar 53 anos, acordaria pontualmente às sete horas da 
manhã e desligaria o despertador em cima da mesinha de cabeceira.

Foi em frente ao espelho do banheiro que Lázaro descobriu que estava 
morto. Os lábios pareciam mais pálidos que o normal; as bochechas 
continuavam enormes, flácidas, mas não tinham mais o frescor de antes; os 
olhos, opacos e rígidos, já eram de defunto. Lázaro respirou fundo e largou 
a gilete e o creme de barbear em cima da pia, desistiu de fazer a barba. Já 
estava morto mesmo. Além disso, os poucos pelos brancos no queixo e nas 
costeletas lhe davam um ar de homem vivido, por mais paradoxal que seja. 
Apagou a luz do banheiro e voltou ao quarto. Sentou-se no pé da cama.

Apesar do susto, não podia reclamar. Morreu sem sentir um pingo 
de dor. Bateu as botas dormindo, o sonho da maioria das pessoas, só lhe 
custava acreditar que fosse possível acordar morto. Isso é o que o deixava 
mais intrigado. Pegou o celular e telefonou para a secretária. Não iria 
trabalhar hoje. Nem morto. Explicou que estava com dor de barriga e não 
deu mais detalhes. Se arrependeu assim que desligou, imaginando as piadas 
que o sócio faria por causa da sua “diarreia fatal”. Paciência. Agora, Inês é 
morta - e ele também...

Geralmente, acordava morto de fome, preparava uma omelete de 
presunto e queijo e batia uma vitamina de goiaba. Hoje, no entanto, 
acordou morto e sem fome. Desceu até a sala, sentou-se no sofá e ligou a 
televisão. Queria ver as notícias no dia da sua morte. Acompanhou dois 
casos de homicídio e o estupro de uma senhora de 82 anos com Alzheimer. 
Achou melhor desligar a tevê e pensar na vida. Uma coisa em particular o 
preocupava: ele ainda não tinha onde cair morto. Literalmente.

Pegou mais uma vez o celular e telefonou para o melhor amigo. Disse 
que era uma emergência. Primeiro, falou que não estava bem, depois, 
voltou atrás e disse que na verdade estava até que muito bem. Por fim, 
concluiu que não sentia nada e por isso não sabia se estava, ou não, se 
sentindo bem. O amigo achou estranho, prometeu chegarem menos de 
cinco minutos.

Lázaro aproveitou o meio-tempo e foi trocar de roupa. Tirou o pijama 

de flanela e despejou um frasco 
inteiro de Carolina Herrera pelo 
corpo. Borrifou o perfume em 
todas as células que encontrou pela 
frente. Nos orifícios também. Sem 
exceção. Não queria feder igual a 
um peixe podre quando começasse 
a se decompor. Vestiu uma camisa 
de algodão egípcio e uma calça de 
linho creme. Roupas leves e largas 
para esconder o corpo mole e 
avantajado.

Passou um cafezinho e 
contou ao amigo tim-tim por 
tim-tim o que havia acontecido. 
Falou com calma, escolhendo 
cuidadosamente as palavras. Pediu 
ao melhor amigo que não tivesse 
medo e fez questão de ressaltar que 
era um morto bonzinho: nunca 
puxou, nem nunca pretendia 
puxar o pé de ninguém. Só queria 
um lugar calmo e confortável para 
descansar. Um refúgio silencioso 
a sete palmos do chão. Antes, 
porém, precisaria comprar duas 
coisas: um jazigo e um caixão. 
Mais tarde, cuidaria do epitáfio 
e da coroa de flores. Planejava 
um velório simples, sem muitas 
pessoas. Só os mais chegados. 
Por isso havia chamado o amigo. 
Precisava de ajuda para organizar 
os últimos detalhes da sua 
despedida.

Lázaro não provou o café. 
Lavou a louça para não pensarem 
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que era um defunto folgado e subiu com o amigo até o escritório. Deletou 
alguns arquivos no computador e pegou uma pilha de boletos em cima da 
mesa. Conta de luz, de água, da NET, da Cruz Vermelha... juntou todos os 
boletos e rasgou um por um, deliciosamente. Nasceu e morreu órfão; não 
tinha filhos nem herança para deixar. Ninguém seria prejudicado, a não 
ser o próprio sistema. Foi o ápice de emoção em todo seu pós-vida.

O trânsito, como sempre, estava de matar. Lázaro e o amigo levaram 
uma hora e meia para chegar ao Cemitério da Vila Formosa. O maior 
da América Latina. Mais de 780 mil metros quadrados e 1,5 milhões de 
pessoas enterradas. Com certeza encontraria um espaço ali para chamar 
de seu. De preferência, debaixo de um limoeiro ou outra árvore frutífera 
qualquer. Morreu com oito notas de cem para convencer o coveiro e dois 
funcionários da administração a arrumarem um jazigo que não ficasse 
no meio de um barranco. Apesar de neófito no mundo dos mortos, logo 
compreendeu que nada, nem mesmo a morte, é capaz de escapar da 
burocracia e da corrupção. Se contentou com um jazigo largo, perto de 
um pé de arruda murcho.

Escolher o caixão foi ainda mais difícil. Primeiro, porque Lázaro 
não fazia a menor ideia de que caixão e urna mortuária pudessem ser 
coisas distintas. Segundo, porque existem milhares de modelos de 
caixão, a depender do detalhe: tipo de madeira, acabamento, pintura... 
Passou quase duas horas examinando e testando a futura casa. Deitou-
se em pelo menos trinta caixões. O gerente fez questão de deixá-lo à 
vontade, explicou os prós e contras de cada modelo, e voltou a mexer no 
computador. Por fim, tirando a exigência de tampo antirruído e madeira 
antimofo, baseou a escolha num pôster colorido que viu na entrada da 
funerária. O homem da foto, um morto quase tão gordo e calvo quanto 
ele, parecia incrivelmente à vontade num Morpheus MZX-L42 Plus Size. 
Sorria e esticava o polegar roliço para fora do caixão.

A grande sacada mesmo veio com a almofadinha para os pés. Vira 
e mexe sentia uma dor aguda no calcanhar esquerdo, como se alguém 
enfiasse uma agulha de costura bem na curva do pé. As pontadas ficavam 
ainda piores quando dormia de barriga para cima – ou seja, que nem 
defunto. Era assim desde a adolescência. O osso do calcanhar cresceu 
mais rápido que o resto do corpo. Esporão do calcâneo. O problema é 
que agora não tinha escolha. Teria de dormir nessa posição para sempre. 
Achou melhor se prevenir e comprar uma almofadinha de veludo. Se não 
estivesse morto, teria ficado orgulhoso de si mesmo.

Missão cumprida. Não seria mais enterrado como indigente. Tinha 
um caixão antimofo, um jazigo perto de um pé de arruda, e uma 
almofadinha de veludo para amortecer o calcanhar. Lázaro agradeceu 
ao amigo pela paciência. Aquilo sim era prova de amizade. Se um dia 
ressuscitasse ou nascesse de novo, morreria por ele se fosse necessário. 
O amigo retribuiu o carinho e se despediu com um abraço apertado: Até 
breve! Quer dizer, melhor não!

Assim que o amigo partiu, Lázaro checou as horas no relógio de pulso. 
Precisava fazer alguma coisa para matar o tempo. Pensou em telefonar 
para a terceira ex-mulher, a única com quem ainda matinha o mínimo 
de civilidade, mas isso daria um trevo na cabeça dela. Principalmente, 
quando descobrisse que ele estava morto. Melhor não... Pensou então 
em aproveitar o pós-vida, as horas que, sabe-se lá por que, ainda tinha 
de lambuja: encher a cara, ir a um puteiro, xingar as pessoas que jogam 
bituca na calçada, atear fogo na casa do sócio. Mas nada disso fazia 
sentido. Estava morto e morto que é morto não faz esse tipo de coisa. 

Além do mais, estava desanimado. 
Não gostou de nenhuma ideia. Seu 
cérebro já tinha ido pro beleléu. 
Pelo menos uma parte do seu 
corpo havia alcançado o descanso 
eterno. Passou a mão no queixo e 
decidiu ir para casa. Os tornozelos 
estavam ficando rígidos. As 
panturrilhas também. Logo mais 
seriam as coxas e o resto do corpo. 
A morte estava lhe pegando pelas 
pernas.

Encostou no ponto de ônibus 
ao lado da funerária e chamou um 
Uber. Três minutos de distância. 
O suficiente para se fingir de 
morto e ignorar o senhor manco e 
albino que lhe perguntou as horas. 
Não queria ser mal-educado com 
o velho, ainda mais um velho 
manquitola, cor de algodão doce, 
mas cadáver que se preza não 
desperdiça saliva à toa. Só quando 
é inevitável. Resistiu à tentação; 
não disse um “a”, nem mesmo 
quando o velho repetiu a pergunta. 
Silêncio de defunto. Soltou o 
relógio de couro do pulso direito e 
entregou ao velho antes de entrar 
no carro.

Chegou em casa duas horas 
depois. Se não estivesse morto, 
cometeria haraquiri ali mesmo, 
na cozinha, com a faca de cortar 
legumes. Não conseguia pensar 
em nada mais insuportável que 
o trânsito, a forma mais lenta e 
eficiente de matar alguém. Foi até 
a sala e deixou o corpo moribundo 
tombar no sofá. Estava morto de 
cansaço. Ligou a televisão.

Assistiu a um misto de assalto-
homicídio-estupro-e-perseguição 
policial e um trechinho da novela 
das seis. Novela de época. Começo 
do século XX. As mulheres de 
chapéu, luva e sombrinha; os 
homens de terno e bigode fino. 
Não aguentou nem trinta minutos 
na frente da tevê. Finalmente, havia 
descoberto algo tão insuportável 
quanto o trânsito. Desligou a 
televisão e foi até o escritório. 
Tinha esquecido do epitáfio. 
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Bolaria alguma coisa e deixaria a frase escrita num bilhete no bolso da 
calça. Não era nenhum Washington Olivetto, mas, às vezes, tinha umas 
tiradas boas. 

Não foi o caso dessa vez.
Pesquisou na internet e descobriu um site maravilhoso: www.

epitafio.com.br. Primeiro lugar no Google. Recorreria ao plágio. Que 
o outro morto o processasse se não gostasse da ideia. Ficou entre duas 
mensagens: Assassinado por imbecis de ambos os sexos, que Nelson 
Rodrigues planejou para a própria lápide, e Eu avisei que estava doente, 
que um tal de William H. Hahn deixou gravado no mármore em cima 
da sua sepultura. Escolheu a segunda opção. 

 Agora, precisava escolher o traje de despedida. Abriu o guarda-
roupa e tirou um terno de gabardine preto do cabide. Pegou a camisa 
branca pendurada ao lado e uma gravata vermelho marsala na primeira 
gaveta. Tomou outro banho de Carolina Herrera e se vestiu. Achou 
melhor adiantar o processo. Não queria dar trabalho a quem viesse 
encontrá-lo inerte na cama. Foi para a frente do espelho e admirou por 
alguns segundos o reflexo redondo e elegante que lhe examinava de 
volta. Sim. Tinha se transformado num belo presunto...

 Trocou o espelho do guarda-roupa pelo espelhinho do 
banheiro. Observou o rosto pela última vez: os pelos rebeldes no 
queixo, as olheiras arroxeadas, o olhar de peixe morto. Estava longe 
de ser uma obra de Michelangelo, mas também não era a figura 
deformada do quadro pendurado perto da janela do quarto – “O Grito”, 
de Edvard Munch. A bem da verdade, foi dono de um rosto neutro e 
assumidamente bochechudo. Poderia ter sido melhor? Claro que sim. 
Mas também poderia ter sido pior. Pegou o copo de vidro em cima da 
pia e abriu a torneira até encher dois dedos de água. Puxou o vidrinho 
do gabinete e pegou o frasco de Rivotril na última prateleira. Derramou 
quinze gotas no copo e então se deu conta: não precisava mais disso. 
Esvaziou o copo na pia, guardou o remédio no lugar e apagou a luz do 
banheiro. Deitou na cama e deu um longo suspiro. Fechou os olhos. Se 
tudo desse certo, amanhã de manhã acordaria morto.

É autor do romance 
policial “O Homem 

que Explodiu o 
Presidente”. Formado em 

jornalismo, conta com 
publicações em diversos 

veículos nacionais 
e internacionais. 

Instagram:
@dothiagobarrozo
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CONTO 

O papagaio verde dormia empoleirado na pilha de papéis do 
escritório de Gilson Dorneles. Os roncos de Gilson eram ouvidos 
pela porta entreaberta que dava para o corredor. Sentado em 
um banco, com um jornal sobre o colo, estava ele: o renomado 
detetive de casos especiais, Gilson Dorneles. 

A soneca depois do almoço era um hábito frequente na vida de 
Gilson, e agora, papagaio verde. Alguns dias passaram desde o 
caso estrambólico da ave. O relacionamento entre eles cresceu 
exponencialmente em questão de horas. Era a lábia do papagaio, 
pensava Gilson. Eram as ponderações de Gilson, pensava o 
louro. 

A campainha toca. Em um pulo, de atleta, Gilson ajeita os 
óculos e corre até a porta. 

-ROUBARAM O MEU PIRULITOO ÔÔÔ!!! – Uma pausa. O 
berro. – UAAAAAAÁÁ Á!

O papagaio acorda. Pousa no ombro de Gilson.
-Aliás, meu nome é Hercule Parrot.

O detetive de casos especiais
O que precisar, procurar, ele faz
Nenhum mistério
Por mais caótico
Gilson Dorneles
Atende tudo
Até o gótico

-Miniño, primeiro... Sente-se aqui, sim! – Já no escritório, 
Gilson não sabia lidar muito bem com crianças. Ainda mais 
aquela. 

-Meu pai conhece você! – pausa - E eu conheço você! – A 
bolha de ranho estourava na ponta do nariz.

Hercule Parrot foi para o parapeito da janela e pulou. Abriu as 
asas e voou. Enquanto o detetive fazia suas perguntas de praxe.

-Deve ter visto o rosto do suspeito, sim? 
-Por baixo, apenas.
-Como ele era?
-Metido! Estava de bicicleta e um moletom amarelo.
-Quando aconteceu?
-Há vinte minutos.
-Certo. Acontece... Que bom que nos procurou logo.

-O que você vai fazer?
-Encontrar seu pirulito, oras.
-Não era melhor encontrar 

quem pegou o meu pirulito?
-Sente-se aqui, certo? – 

Gilson levou George para o 
outro escritório, onde havia um 
sofá. Notou que sua mãe ainda 
não chegara. 

-O escritório da tia é legal, 
né?

-Sim, sim... Fique à vontade!
-Tio Gil... 
-Hum?
-O pirulito era grande - 

grande e amarelo. Daquela 
marca nova, sabor de banana.

-Claro! O único pirulito na 
cidade inteira.

-Sim, ganhei como prêmio de 
melhor aluno.

-Vamos encontrar seu pirulito, 
sim?

Gilson foi para frente do 
computador. O street view 
era atualizado em tempo real, 
então foi fácil procurar pelas 
redondezas uma bicicleta 
com moletom amarelo. No 
mesmo instante que localizou a 
meliante, Gilson também viu que 
Hercule Parrot sobrevoava a 
mesma bicicleta.

O pirulito amarelo sabor 
banana era da marca 
Caramelows que produziu 
uma única unidade como 
desafio do Paladar da Ciência 
Contemporânea. Era uma bola 
enorme amarelada, com textura 

GILSON DORNELES EM: 

O ROubO DO PIRuLITO
NA bOcA DA cRIANçA

Foto: Divulgação
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de banana e caramelo. O palito era feito de cascas recicladas e a 
embalagem era a própria folha de bananeira. “Uma graça” era o 
slogan. 

Enquanto Hercule Parrot atraía a atenção da meliante para o 
escritório, Gilson Dorneles entra em uma plataforma de compra 
e venda da região. O anúncio mais recente era exatamente o 
pirulito. Entretanto, já estava vendido.

  - As pessoas são as pessoas e não tem o que fazer em 
relação a isso. – resmungava o detetive de casos especiais.

Como George era seu parente, tinha a família nas redes 
sociais e logo achou uma postagem de sua prima Gabriela na 
escola com a turma de George. Gabriela tinha uma filha que 
estava marcada nessa mesma foto. 

- Interessante... Mas ao mesmo tempo, óbvio.
Gilson precisava pensar. Retornou até a sala onde George 

estava e lhe deu um beliscão. O menino abriu o berreiro 
novamente e Gilson Dorneles segurou o rosto da criança. 

-Ahá! Miniño, acredito ter solucionado o seu caso.
Gilson esperou que a ave voltasse com a meliante. Serviu um 

chá de camomila para o seu ilustre cliente. Nessas conversas de 
chá da tarde, Gilson e George compartilharam seus amores por 
bolo de banana com cobertura de caramelo. 

Hercule Parrot voltou glorioso de seu passeio. O papagaio 
destrambelhado pousou na mesa com o enorme pirulito no bico e 
logo depois, a campainha tocou. Gilson foi abrir a porta.

-Entre, Miñina. – a garota de moletom amarelo adentrou o 
escritório. – Sente-se aqui, sim.

-Giovana! – George levou um susto.
-Sim, George... – Gilson apontou o sofá para que ela sentasse 

do lado do menino.
-Vou te explicar o que aconteceu. Vocês dois estudam 

na mesma sala, certo? -as crianças balançaram a cabeça 
concordando. – George, você ganhou o prêmio de melhor aluno, 
mas a Giovana queria esse prêmio, porque ela também é uma 
boa aluna e sua prima. Era uma competição de família acima de 
tudo. Entendo isso perfeitamente. – Gilson colocou a mão sobre o 
peito e suspirou. – Enfim, Giovana aproveitou que você está sem 
os dentes da frente e puxou-lhe o pirulito de sua boca enquanto 
andava distraído. Menino, você não sabia que não se pode 
chupar pirulito enquanto há janelinhas, ou porteiras no seu caso, 
na boca? O risco de o doce cair no chão, ou pior, ser roubado 
é imenso! Perigoso! Ainda bem que você me chamou! E você, 
menina... Como anunciou aquele pirulito online assim? Não sabe 
dos perigos de conversar, e negociar, com estranhos? 

As crianças estavam embasbacadas com a reação nervosa de 
Gilson. Nunca o viram daquele jeito. Isso porque Gilson Dorneles 
ganhara um prêmio de aluno zen na escola e o certificado estava 
atrás dele, na parede. 

O papagaio verde pousou no ombro de Gilson com o pirulito no 
bico. Gilson pegou o pirulito e o entregou para George. 

-Aqui está, Miniño. Seu pirulito. 
-Você vai contar para as nossas mães? – Giovana lamentou.
-Meus clientes têm seu sigilo garantido. Mas prometa que isso 

não irá acontecer de novo.
-Tudo bem... Desculpa, 

George. Eu só queria ser a 
melhor da turma.

-Tudo bem, Giovana... Tenta 
no próximo ano se a gente não 
estudar juntos.

Gilson pegou o telefone e 
ligou para o Despacha Criança, 
serviço de entrega de crianças 
de volta para suas casas. 
Não demorou muito e Gilson 
os acompanhou até a porta. 
Giovana foi a primeira a entrar 
no carro. 

-Tchau, tio Gil! 
George ia saindo com o 

pirulito na boca quando Gilson 
o parou. Gilson puxou o pirulito 
e o bateu de leve na parede. 
Fazendo conchinha com a outra 
mão, pegou um terço do pirulito.

-Os honorários, Miñino. Pode 
ir agora, sim! – Gilson sorriu.

O detetive de casos 
especiais

O que precisar, procurar, ele 
faz

Nenhum mistério
Por mais caótico
Gilson Dorneles
Atende tudo
Até o gótico

* Publicitária, Escritora e 
Atriz. Escreve no site 

www.krishnagrandi.com 
em que compartilha 

crônicas no blog Beijos e 
Bilhetes - Crônicas de uma 

Jovem Mulher.
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SOlARPuNK:
A fICçãO QuE QuER SER REAl

Foto: Divulgação

Pare para imaginar como será o mundo daqui a 100 anos. 
O que você vê? Um cenário muito sombrio, poluído, distópico? 
Essa normalmente é a seara da ficção punk, mas e se eu dissesse 
que há literatura punk de teor positivo?

Bem-vindos ao solarpunk!
De acordo com a Wikipédia, “Solarpunk é um movimento 

artístico que contempla as possibilidades de futuro da 
humanidade, caso os grandes desafios contemporâneos sejam 
resolvidos. Estes desafios giram em torno da sustentabilidade 
mundial e envolvem questões como as mudanças climáticas, a 
poluição e a desigualdade social.”

Solarpunk é um subgênero da ficção punk e um movimento 
artístico, tecnológico e filosófico que se concentra na 
construção de um futuro sustentável, verde e limpo, baseado 
em uma visão otimista do que o futuro pode ser.

A literatura solarpunk pode se concentrar em qualquer 
coisa, desde a tecnologia solar e eólica até a agricultura 
orgânica e a sustentabilidade.

Exemplos de literatura solarpunk incluem o livro “Solar 
Dreams” (1992) de Kim Stanley Robinson, “The Windup Girl” 
(2009) de Paolo Bacigalupi, “Drowned Cities” (2012) de Paolo 
Bacig e “Clade” (2015) de James Bradley.

A primeira antologia de contos explicitamente Solarpunk, 
contudo, é brasileira: Solarpunk. Histórias Ecológicas e 
Fantásticas em Um Mundo Sustentável, com organização de 
Gerson Lodi-Ribeiro, foi publicada em 2012 e teve sua primeira 
tradução para inglês publicada em 2018.

Mas por que essa preocupação artística com a 
sustentabilidade? O que há de punk nisso? Como bem 
sabemos, problemas como poluição e aquecimento global 
são reais e, se não forem tratados, podem ter consequências 
catastróficas para o planeta e para a humanidade.  Enquanto 
a ficção científica tradicional costuma se concentrar em 
temas como a conquista do espaço e a colonização de outros 
planetas, a literatura solarpunk se concentra na conquista do 
nosso planeta, na criação de um futuro melhor para todos, 
aqui e agora. Assim sendo, o sufixo “punk” não dá nome ao 
movimento à toa, mas tem razão de ser.

A primeira 
antologia de contos 

explicitamente 
Solarpunk, é 

brasileira: Solarpunk. 
histórias Ecológicas 

e Fantásticas em Um 
Mundo Sustentável, 
com organização de 

Gerson Lodi-Ribeiro, 
foi publicada em 2012
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Jaime de Andruart é autor e provedor de serviços textuais. Criador das 
séries Formas Fixas, Pecadores, Planeta Punk e Sangue & Sombras. Contato: 

jaimedeandruart@gmail.com e https://jaimedeandruart.carrd.co
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Mas se a literatura solarpunk é tão positiva, isso significa 
que histórias solarpunk não têm conflito? Não necessariamente. 
Como qualquer outro tipo de literatura, a literatura solarpunk 
pode e deve abordar problemas e conflitos, mas deve fazê-lo 
de uma maneira que seja esperançosa e que inspire as pessoas 
a buscarem soluções para os problemas do mundo, em vez de 
desistirem. Em vez de megaempresas esmagando as populações 
miseráveis das cidades sombrias e decadentes sob o peso do 
capitalismo extremo (cyberpunk) ou lutando pela supremacia 
biotecnológica (biopunk), por exemplo, no solarpunk os conflitos 
tendem a ser mais internos ou interpessoais, na ordem de pessoa 
vs. si ou pessoa vs. pessoa, em vez de pessoa vs. sociedade ou 
pessoa vs. tecnologia.

O mundo daqui a 100 anos pode ser um lugar melhor do 
que o mundo de hoje, mas, de acordo com a filosofia solarpunk, 
só vamos conseguir fazer isso se trabalharmos para que tal 
coisa aconteça. O movimento é, portanto, um meio de inspirar 
as pessoas, extrapolando até mesmo as fronteiras do gênero 
primário de onde todos os subgêneros da literatura punk 
surgiram.

Levando tudo isso em consideração, é notável que o solarpunk 
é um movimento que só poderia ter tomado forma no século 
XXI. A questão agora é descobrirmos se as sementes de esperança 
que o solarpunk planta germinarão num futuro frondoso ou se a 
parte mais sombria da ficção punk se provará a regra do futuro.

A literatura punk, em geral, é 
uma reação às injustiças do mundo, 

e o solarpunk é uma reação às 
injustiças do mundo em relação à 

sustentabilidade. 

mailto:jaimedeandruart@gmail.com
https://jaimedeandruart.carrd.co
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Jornalista, cinéfila e 
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“Cine&Séries” do Portal 
Making Of,  autora do 
livro “As mulheres da 
minha vida”- crônicas.
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Este é um dos três livros publicados sobre a vida trágica 
da atriz norte-americana, Frances Farmer ( 1913-1970). Ela 
chegou a alcançar o sucesso fazendo cinema, teatro e televisão, 
mas seu comportamento considerado fora dos padrões 
acabou transformando sua vida em um inferno. Frances foi 
internada em várias instituições psiquiátricas, onde teria sido 
vítima de estupro e recebeu tratamentos agressivos como o 
eletrochoque. No livro, Arnold a descreve como alguém rebelde 
e de posicionamentos políticos que não se enquadravam na 
conservadora Hollywood da época. Admiradora de Nietsche 
e defensora dos direitos femininos, Frances não combinava 
muito com o ambiente frívolo da indústria cinematográfica. 
Ela preferia seguir carreira mais voltada à política e às causas 
sociais, mas a mãe a convenceu a seguir o caminho do estrelato. 
Os críticos consideraram a obra de William Arnold muito 
fantasiosa, inclusive pela afirmação de que Frances teria sofrido 
lobotomia, fato não confirmado pela irmã da atriz, Edith 
Farmer, em outro livro assinado por ela, chamado Look back 
in love (1978). Há ainda um terceiro livro, Will there really be 
a morning (1973) que seria a autobiografia da artista. A partir 
dele, especula-se sobre sua personalidade, sua família e se 
Frances sofria de esquizofrenia paranóica, intensificada pelo 
álcool. Para as novas gerações, o nome de Frances Farmer é 
quase desconhecido, mas ela chegou a fazer vários filmes, entre 
os quais “Ódio no coração”, “Meu filho é meu rival” e “ O Ídolo 
de Nova York”.

Frances – direção: Graeme Clifford - 1982

Uma história de vida tão dramática rendeu três livros, três 
filmes e até uma canção de Kurt Cobain. Nele, o vocalista do 
Nirvana canta o refrão “Eu sinto falta do conforto em estar 
triste”, identificando-se com o temperamento depressivo 
de Frances. O filme mais conhecido foi baseado no livro de 
William Arnold. Jessica Lange está formidável no papel e 
chegou a ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz. Só não venceu 
porque topou com Meryl Streep em “ A escolha de Sofia”, que 
acabou ficando com a estatueta.Quem brilhou também foi Kim 
Stanley, no papel da mãe de Frances, tornando as cenas entre as 

duas das melhores coisas do filme. O elenco 
traz também o ótimo Sam Shepperd, ator e 
escritor com quem Jessica Lange foi casada 
durante muitos anos.

O filme não é perfeito, mas tem o mérito 
de trazer à luz a história da estrela Frances 
Farmer e como preconceito e tratamento 
manicomial desumano podem destruir 
mais que consertar.

Serviço
Os livros estão disponíveis, no original, na 
Amazon.
O documentário Frances Farmer  e o filme 
“Meu filho é meu rival”, estrelado por 
Frances , estão disponíveis no You Tube.

William Arnold



* 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.

BAlAIO DE lEITuRAS
Por heidi Gisele Borges *
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Quando li O menino no espelho descobri que minha infância tem muito 
da infância do autor. Em casa havia goteiras no teto de casa, corríamos para 
colocar baldes, às vezes era triste, mas nem sempre. Brincar na água é muito 
divertido – até hoje.

Também praticamente cresci num terreiro gigante – moro na mesma casa, 
ou melhor, a casa já não é mais a mesma, mas o terreno sim –, com galinhas, 
gatos, pássaros, terra e muita, muita criatividade. E na casa dos meus avós, 
na área rural, que saudade daquele tempo!

Sabino menino fazia caminhos na terra para que a água escorresse, salvou 
a galinha Fernanda de ir para a panela, e virou seu bichinho de estimação. 
Depois chegou o coelho e havia também um cachorro e a melhor amiga, 
Mariana, juntos formaram um grupo secreto, chamado  Departamento de 
Investigações e Espionagem Olho de Gato.

Sabino conta diversas aventuras de sua rica infância, infelizmente essa 
magia está se perdendo. Crianças não brincam, não querem ser crianças e 
alguns adultos as fazem pular essa parte tão importante. Como certa vez, 
quando trabalhava em uma livraria de shopping e descia a escada rolante, 
um pai à minha frente dizia para seu filho, que deveria ter uns dez anos, que 
ele não era mais criança para acreditar em Papai Noel. Ou quando, na loja 
dos meus pais, uma menina pegou uma mola-maluca, o pai a olhou e disse: 
“Você tem onze anos, não é mais criança”, ela largou o brinquedo, triste. Eu 
também fico assim com essa reação dos pais, que cortam os sonhos e as 
brincadeiras, quem sabe esses pequenos não crescerão cinza e sem alegria?

Há a necessidade de se crescer – claro, qual criança não brincou de ser 
adulto? Mas não era real! –, alguns pais estragam seus filhos. Hoje não se 
brinca mais em montes de terras e areias, tudo é perigoso, tudo contamina, 
andar descalço é absurdo. Meninas precisam de salto e maquiagem. Tudo é 
perigoso. Até mesmo ser criança.

Ver que ser menino e menina que brinca na terra ou areia, faz clubinho 
secreto, se esconde para jogar água em quem passa na rua – ué, vocês 
nunca fizeram isso? Eu também não, imagina! –, ver que essa magia está se 
perdendo, é muito, muito triste.

E, dessa forma, tudo se acaba, daqui a pouco aquelas lojas especializadas 

em brinquedos – sempre sonhei em ter uma 
assim – não existirão, ou melhor, mudarão 
o foco do “brinquedo”. E a vida segue cinza.

O que você quer ser quando crescer?, há 
a pergunta na capa, logo abaixo do título 
em laranja, que está abaixo do nome do 
autor em preto, que é grande na capa, para 
que os leitores saibam que não importa o 
título, é Fernando Sabino e é bom.

Fernando dizia que  “Quando eu era 
menino, os mais velhos perguntavam: 
– O que você quer ser quando crescer? 
Hoje não perguntam mais. Se perguntassem, 
eu diria que quero ser menino”.

O menino no espelho (Editora Record) é 
comparado com Tom Sawyer, Mogli, Alice, 
Gulliver, Pinóquio e o Pequeno Príncipe, e, 
realmente, Fernando menino teve uma vida 
cheia de aventuras, como os personagens 
clássicos. O livro tem histórias fantásticas, 
com um final que me fez chorar. Ele fala da 
infância mágica do autor, que nos deixou em 
11 de outubro de 2004. Ele nasceu em Belo 
Horizonte, no dia das crianças. Faleceu em 
sua casa em Ipanema, RJ, um dia antes do 
seu aniversário de 81 anos. Pediu que seu 
epitáfio fosse:  “Aqui jaz Fernando Sabino, 
que nasceu homem e morreu menino!”

E o que eu queria ser quando crescesse? 
Isso foi o que eu sempre disse: nunca quero 
crescer, quero ser criança para sempre.

O MENINO NO ESPELhO 
Fernando Sabino
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Provavelmente você conhece o filme “A princesa 
prometida,” de 1987. Se não conhece, você precisa assistir. 
Como não amar a história e seus personagens marcantes? O 
que muitas pessoas não sabem é que também existe o livro A 
princesa prometida, de William Goldman, que é igualmente 
maravilhoso e muito engraçado.

A trama é basicamente a mesma: os protagonistas, 
Buttercup e Westley – um jovem camponês que trabalha 
na fazenda dos pais de Buttercup – se apaixonam, porém 
como ele não tinha dinheiro para se casar com ela, ele parte 
para América, na esperança de arrumar um emprego, juntar 
dinheiro e se unir a ela. Mas, depois de um tempo, Buttercup 
descobre que um pirata muito famoso e temido pelas pessoas 
daquela região, havia matado Westley.

Anos depois, Buttercup acaba se tornando a mulher mais 
linda entre todos os reinos, recebendo muitas propostas 
de casamento – que ela não aceitava. Até que um dia, o 
malvado Príncipe Humperdink disse que se Buttercup não se 
casasse com ele, ele a mataria. Buttercup aceitou o pedido de 
casamento, já que os seus pais haviam morrido havia pouco 
tempo e ela não sabia o que fazer, estava perdida.

Bem, isso tinha tudo para se tornar uma história trágica, 
mas não se tornou.  A princesa prometida  contém duelos 
de esgrima incríveis, aventura, piratas, traições, milagres e 
romance. Então, vou comentar algumas diferenças do livro e 
do filme, já que são várias, e são muito legais.

Os pais de Buttercup: no filme, esses dois personagens 
não apareceram, mas no início do livro, foram de grande 
destaque. Eles eram hilários e brigavam o tempo todo, faziam 
até competição para ver quem xingava mais o outro. É uma 
pena que não apareceram no filme.

Os pesadelos de Buttercup: antes de se casar, Buttercup 
teve uma série de pesadelos, alguns muito assustadores, 
porém, apenas um foi mostrado no filme, o menos assustador. 
Teria sido mais legal se tivessem aproveitado alguns destes 
pesadelos da princesa.

A vida fictícia de William Goldman e S. 
Morgenstern: William Goldman conta um pouco 
de sua vida ao decorrer do livro, e isso é muito 
legal. Porém, a vida que William conta no livro 
é totalmente fictícia, e eu só descobri isso muito 
tempo após a leitura. William dizia que seu pai 
havia lido A princesa prometida, de S. Morgenstern, 
para ele, quando William ainda era criança, e 
quando William virou escritor, decidiu lançar o 
clássico por sua editora, só com as “partes boas,” 
como o autor afirmou, mas ele e Morgenstern 
eram a mesma pessoa. William era incrível!

Tanto o livro quanto o filme são incríveis, 
com conflitos e personagens maravilhosos. O 
meu personagem favorito é, com certeza, o Inigo 
Montoya, um espadachim espanhol que busca 
vingança pela morte de seu pai ao longo da história. 
Fiquei torcendo por ele do início ao final do livro/
filme.

Enfim, para os apreciadores de uma boa 
aventura, A princesa prometida é uma excelente 
opção de leitura e o filme é considerado por muitos 
um dos maiores clássicos da Sessão da Tarde.

* Seu primeiro livro solo foi 
lançado em 2021. Escreve para o 
site www.artrianon.com, para o 
@dominiododragao, e a coluna 

“Resenhas da Melissa”, para esta 
revista.
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