EDITORIAL

CAPÍTULO TRÊS
Mais uma edição da Revista Paranhana Literário está disponível aos
leitores do Paranhana, do Brasil e do mundo cumprindo mais um
episódio na tarefa de colaborar com a ampliação da divulgação, tanto
de autores publicados, quanto de autores inéditos, bem como promover
o debate ao em torno das artes e, assim, fomentar a construção de uma
comunidade leitora no “vale do rio que corre ligeiro”.
Será a última edição de um ano terrível para a classe artística. Não
bastasse o menosprezo de um governo negacionista e obscurantista
que tenta de todas as formas cercear, censurar e acabar com diversas
expressões artísticas, ainda tivemos uma pandemia que acabou por
cancelar feiras de livros, bienais e paralisou, literalmente, as apresentações
culturais e meio de subsistência de promovedores de cultura... Mas,
persistimos! Estamos inovando e levando LUZ ao mundo.

* Paranhana Literário é uma
publicação da Editora JM2D
* Revista digital voltada para
a publicação e divulgação da
cultura e literatura
brasileira produzida
a partir do
Vale do Paranhana
* Distribuição gratuita
* Os textos assinados são de
responsabilidade de seus
autores
* Para publicar na revista
entre em contato por email
ou whatsapp

A arte resiste! A arte é resistência e continuará inspirando transformações
de realidades socioculturais ao redor do mundo.
Esse terceiro capítulo da Revista Paranhana Literário trata bastante
disso; as formas que a arte busca para se renovar. Novamente tivemos
um grande número de participações de autores que estão publicando
pela primeira vez. Tomamos conhecimento de uma editora e livraria
empenhada em divulgar a literatura indígena. Conhecemos as mulheres
e não binarias que, unidas, estão fazendo a diferença no mercado das
HQs. Do pessoal do “Gente de palavra” e do clube “Leia os Latinos”,
enfim, motivos de sobra para seguirmos acreditando e colaborando com
a divulgação dessas iniciativas e trabalhos.
O capitulo três ainda dá um passo adiante, trazendo a partir dessa edição
entrevistas e matérias com músicos e compositores, afinal, as expressões
artísticas dialogam forjando fios de uma teia que forma o tecido cultural
dos povos.
Desejamos uma boa leitura! Um bom final de ano e renovamos ainda
mais as esperanças para que, no ano vindouro, a literatura, e a arte em
todas suas manifestações, possa moldar nossa humanidade e transformar
nossas vidas.
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Como publicar na revista Paranhana Literário?
Leia a revista, ajude a divulgar, comente sobre ela. Depois, mande seu texto em Word, num arquivo anexo,
nunca no corpo do e-mail, se for conto, no máximo 03 laudas, se for crônica, no maximo 01 lauda, mande junto
uma minibiografia e foto. Não serão publicados textos de autores que não se identificarem nem mandarem fotos.

CONTATO: editor@jm2d.com.br

PARA SEMPRE

Aldir Blanc Mendes nasceu no Rio de Janeiro, no dia 2 setembro
de 1946. Em 1966, ingressou na Faculdade de Medicina,
especializando-se em psiquiatria. Em 1973, abandonou o curso
para dedicar-se exclusivamente à música, tornando-se um dos mais
importantes compositores de Música Popular Brasileira (MPB).
Uma de suas canções mais famosas, “O Bêbado e a Equilibrista”,
feita em parceria com João Bosco, ficou eternizada na voz de Elis
Regina. Virou também cronista, publicou diversos livros e em
suas histórias revelava paixões, como o bairro de Vila Isabel, onde
passou a infância, o time do coração, o Vasco da Gama, e o carnaval.
Blanc batizou um dos mais tradicionais blocos do Rio, o "Simpatia
é Quase Amor", que desfila há anos em Ipanema, na Zona Sul.
Deixou-nos em 04 de maio de 2020.

Em homenagem ao
artista a Lei nº 14.017,
de 29 de junho de 2020,
foi carinhosamente
denominada Lei Aldir
Blanc e foi criada com
o intuito de promover
ações para garantir uma
renda emergencial para
trabalhadores da Cultura
e manutenção dos espaços
culturais brasileiros
durante o período de
pandemia do Covid‐19.

RESISTÊNCIA

“Acredito em uma
arte que tem um
compromisso com a
humanidade e com o
planeta.”

FOTO: DIVULGAÇÃO

Na capital gaúcha, desde 2012, um coletivo de poetas chamado GENTE DE PALAVRA mantém viva
a tradição dos saraus como local de encontro para poetas, escritores e visionários de uma sociedade
mais fraterna e humana. No sarau, que ocorre mensalmente, os participantes leem poesia autoral ou
de outros autores, também há o destaque para a obra de um poeta, escolhido a cada mês. O coletivo
possui um grupo de facebook, três fanpages, uma micro-editora com publicações esporádicas e uma
revista bimestral. O engajamento com a arte é tanto que a prática se espraiou para além das fronteiras
e, desde 2014, experiência igual acontece na capital Paulista. Em Porto Alegre, o Sarau é organizado
por Renato de Mattos Mota, já, em São Paulo, os coordenadores são Rubens Jardim e César Augusto
de Carvalho. Renato Mattos se considera um militante da arte desde sempre e por mais que saiba que
a arte não muda o mundo, insiste em continuar tentando. “Sou uma pessoa que gosta de descobrir o
artista que se esconde em cada ser humano e fazer esse artista aflorar. Um sujeito apaixonado pelo que
faz e que não conseguiria fazer outra coisa”, confessa.
A Revista “Gente de Palavra” existe há 8
anos, recebendo contribuições de poetas do
mundo inteiro, em Português, principalmente,
mas também em Espanhol. É aberta uma
convocatória, com um prazo, os poetas enviam
seus poemas para o e-mail, é feita uma seleção
pelo Conselho Editorial, a partir dessa seleção,
Mattos compõe a revista que é lançada sempre
no próximo sarau. Mattos revela que, por conta
da pandemia, tanto a revista, quanto os saraus
foram cancelados, mas acredita que, a partir
de dezembro, possam fazê-los on-line, “Pelo
menos até que haja uma maior segurança
sanitária e se possam voltar a realizar reuniões
presenciais”, frisa.
FOTO: DIVULGAÇÃO

“É nos momentos de crise que a arte é mais necessária. É nesses
momentos que mais se faz e mais acontece arte. É quando mais
se necessita de arte e mais as musas estão ativas, inspirando os
artistas. Também é em tempos assim que as forças autoritárias
mais se opõem à arte, procurando impor formas de censura,
cortando financiamentos e procurando cooptar artistas que se
alinhem as suas ideologias.”

FOTO: DIVULGAÇÃO
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“ Descentralizar e desconcentrar a cultura é o que o governo deveria fazer. Obviamente, aumentar
efetivamente as verbas para a cultura. Privilegiar os fundos e editais de apoio à cultura gerenciados
por conselhos eleitos pela comunidade cultural. As Leis de Incentivo, como LIC e Lei Rouanet, devem
carrear fundos para os diversos Fundos municipais, estaduais e federais de cultura. Não há problema
que uma empresa dedique parte de seu imposto devido a patrocinar a cultura. Entretanto, é necessário
reconhecer que tal imposto está criando propaganda institucional para essa empresa. Então, nada mais
justo que a empresa favorecida devolva parte desse imposto não pago para os fundos. Quanto aos fundos,
me parece que devem priorizar os projetos populares e de pequeno porte, capazes de democratizar
mais o acesso não só ao ‘consumo’ da cultura, mas às ferramentas de produção e divulgação da cultura.
Assim, mesmo que as empresas, que se utilizam das leis de incentivo, continuem a patrocinar artistas
e produtores culturais que chamam mais público, que têm um maior apelo comercial e que – pelo
menos em tese – não necessitam tanto de patrocínio, pelo menos uma parte desse valor retornaria para
a cultura popular. Há outras coisas – como a desburocratização desses mecanismos de patrocínio que
acabam tendo um acesso muito difícil para as camadas populares, etc. – mas essa questão me parece
ser a fundamental.”
“Eu entendo que a arte em geral – e não
apenas a literatura – é fruto de uma realidade
sociocultural filtrada pela sensibilidade do
artista. Acredito em uma arte que tem um
compromisso com a humanidade e com o
planeta. Quintana disse uma vez ‘Os livros
não mudam o mundo, quem muda o mundo
são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas’.
Então, se minha arte for capaz de mudar umas
poucas pessoas e emocionar algumas outras,
acho que fico faceiro.”
FOTO: DIVULGAÇÃO

Locais dos saraus: ( Quando não existir mais a pandemia)
Em Porto Alegre – Cirkula Editora, Livraria & Café (Av. Osvaldo Aranha, 522), sempre na
segunda quarta-feira de cada mês;
Em São Paulo – no Patuscada Livraria, Bar & Café (Rua Luís Murat, 40), sempre na última
terça-feira de cada mês

NO

PERSONAGEM

Musidora
Hoje esquecida, Musidora foi uma grande estrela do
cinema francês nos princípios do século XX. Ousada
e a frente do seu tempo, ela também foi cineasta,
roteirista, jornalista e produtora cinematográfica.
Profissões raras entre as mulheres daquela época.
André Breton, Louis Aragon e muitos outros membros
do movimento surrealista eram grandes admiradores
da série de Louis Feuillade, Les Vampires, razão pela
qual elegeram Musidora como sua musa. Aragon e
Breton escreveram, em 1929, uma obra de teatro que
era uma homenagem à atriz, Le Trésor dês Jésuites, na
qual os nomes de todas as personagens eram anagramas
de Musidora.

Seu nome de batismo era Jeanne Roques e nasceu em Paris em 23 de
fevereiro de 1889. Sob o pseudônimo de Musidora, foi atriz, diretora,
escritora, produtora e realizadora, musa dos surrealistas, que se fez
famosa por sua interpretação no papel de Irmã Vap no filme de Louis
Feuillade, Les Vampires.
Seu pai Jacques, compositor e teórico do socialismo, e sua mãe
Marie Clémence, pintora e líder feminista, transmitiram-lhe seu amor
pela literatura. Gostavam também de pintar, escrever e esculpir, mas,
sobretudo, do mundo do espetáculo.
No início de sua carreira como realizadora, fez adaptações
cinematográficas de novelas de Colette.
Após casar com o médico Clément Marot, em 1927, abandonou o
cinema para se dedicar ao teatro, onde atuou até 1952.
Publicou também duas novelas, Arabella et Arlequin, 1928, e
Paroxysmes, 1934, numerosas canções e um livro de poemas, Auréoles
(1940). A partir de 1944, trabalhou na Cinémathèque française.
Musidora morreu em Paris, em 7 de dezembro de 1957.

www.instagram.com/doralampert www.facebook.com/dora.lampert.7

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

deve contar boas histórias,
de preferência de modo
envolvente. Quando a
Literatura começa a dar lições
ou tentar te convencer de algo,
vira outra coisa, inclusive
panfleto.”
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Formado em Jornalismo pela PUC/RS e com Pós-graduação em Literatura Brasileira, Luís Dill,
como jornalista já atuou em assessoria de imprensa, jornal, rádio, televisão e Internet. Atualmente
é Produtor Executivo da Rádio FM Cultura na capital gaúcha onde reside. Como escritor estreou
em 1990 com a novela policial juvenil A caverna dos diamantes. Possui 60 livros publicados além de
participações em diversas coletâneas. Também é colaborador de jornais e de revistas. Só neste ano, o
autor foi finalista aos prêmios Açorianos e ao Jabuti, e está lançando livro novo. Ao longo da carreira já
recebeu as maiores premiações literárias do Brasil. Alguns de seus títulos receberam o selo Altamente
Recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e fazem parte de se acervo básico.
Nessa entrevista vamos conhecer um pouco mais do autor Porto-alegrense.

Em que momento da tua vida percebestes que nasceu o escritor Luís Dill?

Em primeiro lugar, obrigado pelo convite e parabéns pela revista. Bom, digo sempre que comecei
muito cedo. Minha primeira resposta à clássica pergunta “o que tu vais ser quando crescer?” foi:
escritor. Ser escritor era meu sonho, meu objetivo. Sempre gostei de livros por causa do incentivo
dos meus pais. Eles queriam que eu fosse um leitor. Ainda criança arrisquei algumas historinhas. Na
adolescência, comecei a produzir de modo mais elaborado e com mais frequência. Assim, de forma
intuitiva e com muita dedicação cheguei ao meu primeiro livro publicado: A caverna dos diamantes,
lançado em 1990. Se eu tivesse de redigir uma certidão de nascimento para o Luís Dill escritor, sem
dúvida eu colocaria esse momento como o início de tudo. Mas, claro, houve toda uma preparação
anterior que me fez chegar ao primeiro livro. Aliás, essa preparação ainda está em curso. É um
processo de tentativa de aperfeiçoamento que não termina.

Muitos dos teus títulos são histórias com elementos que remetem a narrativa policial.
Tu te consideras um autor policial? E como vês esse gênero no atual cenário brasileiro?

Eu me considero escritor. Alguns jornalistas já me classificaram como escritor juvenil. Sou escritor.
Tenho livros para os pequenos, para os jovens, para os adultos. A narrativa policial sempre me
interessou e, de fato, tenho vários livros com essa temática. Gosto de escrever histórias com ritmo,
com algo a ser desvendado e com surpresas no final. Características próprias da prosa policial. Com
60 livros publicados em variados gêneros, não posso me considerar um escritor policial. Como vejo o
gênero no atual cenário? O Brasil sempre foi um país com violência, desde os primórdios, lá no Século
XVI. E a violência normalmente impulsiona narrativas policiais. Assim, é natural que tenhamos bons
autores policiais ao longo da história da Literatura Brasileira. Vale lembrar, Luiz Lopes Coelho, Rubem
Fonseca e, mais recentemente, Marçal Aquino e Edyr Augusto. Temos bons autores escrevendo neste
momento. Infelizmente não consigo acompanhar tudo o que se produz no país.
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Em um momento em que praticamente todos os veículos de comunicação eliminaram os
espaços destinados à literatura, tu tens o programa “Tons &Letras” firme e forte na Rádio
Cultura. Isso mostra que ainda há espaço para literatura na mídia ou é teimosia mesmo?

A Literatura Brasileira é de excelente qualidade. Sou apaixonado. Fiz uma pós-gradução em
Literatura Brasileira, me aprofundei no tema, e garanto que nossa produção é das melhores do mundo.
Claro que merece mais espaço na mídia. Mas sabemos que são poucos os veículos que destinam parte
de sua programação à Literatura. A rádio FM Cultura, em seus mais de 30 anos de existência, nunca
deixou de divulgar livros e autores. Sei disso porque estou lá desde o começo, no longínquo 1989. Em
2010, recebi a incumbência de produzir e comandar um programa de uma hora dedicado à Literatura. O
Tons & Letras está no ar desde então. No caso da FM Cultura não é teimosia, é convicção. No meu caso, os
dois.

A internet mudou a forma de consumir entretenimento e cultura. Achas que a
literatura está sabendo usar essa ferramenta também ou perdeu terreno por conta de certo
conservadorismo?

Sou um tanto conservador. Confesso. Sou homem antigo, do Século XX, não sou muito frequente
em redes sociais, nem muito entusiasta das novas tecnologias. Guardo certa distância por falta de
paciência em me aprofundar em bytes e afins. Sou o tipo do cara que gosta de papel, de manusear e
cheirar o livro. Li algum material publicado em plataformas digitais e me decepcionei bastante. Pela
qualidade da apresentação e pela qualidade das narrativas. Mas isso é apenas uma impressão, tenho
certeza de que existem bons livros digitais, caprichados e tal. Penso que a Literatura ainda vai encontrar
uma forma de aproveitar melhor a tecnologia.

No atual cenário político, achas importante que as artes, em especial a literatura,
abordem problemas sociais e sirvam de voz denunciante ou pensa que isso seria
panfletagem?

Acho que a Literatura deve contar boas histórias, de preferência de modo envolvente. Quando a
Literatura começa a dar lições ou tentar te convencer de algo, vira outra coisa, inclusive panfleto. Outro
dia reli o Parque industrial, da Patrícia Galvão. Tinha tudo para ser um belíssimo retrato das operárias
do Brás na primeira metade do século passado. O caráter panfletário da narrativa a enfraqueceu. O
mesmo posso dizer com relação ao Capitães de areia, do Jorge Amado. No romance, para atender uma
ideologia, o autor transforma em “heróis” ladrões e estupradores. E aqui vale lembrar o caso da grande
Raquel de Queiroz. Quando apresentou “João Miguel” ao Partido Comunista recebeu críticas e pedidos
de alteração para que o enredo atendesse a agenda partidária. Ela rompeu com o partido e se manteve
fiel à Literatura. Acho que qualquer pauta pode e deve ser abordada nos livros literários. No geral, a
habilidade do autor determina se teremos em mãos Literatura ou vassalagem.

Tu, além de seres um autor com 60 títulos, e bastante premiado, também és um dos
sócios da editora “Casa 29”. O que se pode esperar do mercado editorial?

Antes da pandemia, o mercado editorial começava a dar sinais de recuperação. Em 2020,
aumentaram as incertezas. Sabe-se, no entanto, que o distanciamento social incrementou as vendas
de livros. Mas o tom geral foi de expectativa. Imagino que em 2021, ao menos no primeiro semestre,
o quadro não se modifique muito. De um modo geral, os escritores produziram bastante durante a
pandemia. Minha esperança é que o mercado absorva todo esse material represado.

A revista Paranhana Literário é bastante lida por aspirantes a escritor. Tu, como editor,
qual a maior falha que tens visto nos novos autores ou aspirantes? Seja em relação ao texto
ou planejamento de carreira?
A maior falha que identifico é a falta de leitura. Trata-se de um problema crônico que já percebo
há bastante tempo. E não é falha exclusiva dos aspirantes a escritor. Tem muito autor já com alguma
estrada que claramente não é leitor. E quando falo em leitura me refiro a todo tipo de leitura. Explico.
O cronista não pode ler só livros de crônica; o poeta precisa ler também outros gêneros, e assim por
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diante. A diversidade de leituras vai ampliar o repertório do escritor ou aspirante a escritor. Identifico
outros dois problemas. Não são tão graves, mas bem importantes. Pressa e arrogância. Com a evolução
da tecnologia, hoje ficou muito fácil publicar. Basta levar o pen drive na gráfica. Ou mandar o arquivo
por e-mail. Pronto. Mas ter um bom material para virar livro requer tempo, maturação, reescrita etc.
A arrogância é ainda pior do que a ânsia de ver seu livro impresso. O escritor arrogante acha que não
precisa reescrever, acha que não precisa estudar, ler, ouvir outras opiniões, em suma, acha que sabe
tudo. E o resultado é catastrófico. Tenho 60 livros publicados e busco aprender e melhorar a cada dia.
Isso não é bancar o humilde. É ser profissional.

Ter 60 livros publicados é um baita feito. Qual tua rotina de trabalho? E como surgem
os temas ou personagens?

Não consigo ter uma rotina. Produzo no tempo livre. Trabalho na FM Cultura e atendo feiras de
livro e escolas. Então, às vezes, é bem corrido e não consigo desenvolver meus projetos dentro de uma
rotina. A chave é saber se adaptar. Também não tenho uma fórmula que possa explicar a respeito
do surgimento de temas ou personagens. Procuro estar atento ao que me rodeia. Tudo, literalmente
tudo, pode fazer parte da minha ficção. Assim, procuro prestar atenção. Existem centenas de histórias
dando sopa por aí, todos os dias. Mas é bom lembrar que ter ideias é um exercício que pratico desde a
infância. Façam as contas.
Tu tens um livro novo, o Timbirupá, romance que se passa em 1930 e narra dois assassinatos e
uma catástrofe que acontece numa cidadezinha nos confins do Brasil. Nos fale um pouco sobre a
construção dessa obra e de como está sendo o trabalho de lançamento e divulgação em meio a uma
pandemia mundial.
O romance Timbirupá surgiu há alguns anos. Eu me propus um exercício técnico, algo rotineiro, que
faz parte do meu trabalho. A ideia era colocar sete pessoas em um mesmo ambiente falando sobre um
determinado acontecimento. Saiu um conto que me agradou em termos formais. Ocorre que ao elaborar
os personagens da tal conversa vi que eles tinham profundidade e, com o perdão do lugar-comum,
pediam mais espaço. A partir dessas histórias foi nascendo o fabulário de Timbirupá. Na Editora
Casa 29 sempre montamos um conselho editorial para cada livro. O original passou por essa primeira
análise e, depois, contratei uma leitura crítica. Só então o livro entrou em produção. O lançamento
seria em abril de 2020, mas a pandemia atrapalhou tudo. Agora estudamos um lançamento virtual ou
semipresencial ainda em 2020. O Timbirupá inaugura o que chamo de Ciclo XX. Serão dez romances,
um para cada década do Século XX. Um projeto enorme mas que está a todo vapor.
FOTO: DIVULGAÇÃO

“A Literatura Brasileira
é de excelente qualidade.
Sou apaixonado. Fiz
uma pós-gradução em
Literatura Brasileira,
me aprofundei no tema,
e garanto que nossa
produção é das melhores
do mundo.”

LIVRO

CINCO PERGUNTAS
SOBRE O LIVRO ...
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1.

O livro setenta coloca o leitor num cenário controverso e, inclusive, negado por muitos. achas
que ele irá ajudar nesse debate ainda tão necessário?
Espero que sim. Aliás, a necessidade de ampliar o debate a respeito da ditadura brasileira foi um dos
fatores que me levou a escrever o livro – o outro fator foi o medo. Isso porque, na época das manifestações
de rua que culminaram no golpe na presidenta Dilma Rousseff, havia a participação de pessoas até
bem intencionadas, mas também havia cartazes que não tinham nada de pacíficos, mostrando armas,
pedindo a volta da ditadura, dizendo que o erro tinha sido apenas torturar e não matar (como se
torturar fosse pouco e como se não houvesse mortos), que tinha que ter matado todos... Enfim, cartazes
amedrontadores. Mas o que mais me amedrontava era ver uma molecada dos seus dezessete, dezoito
anos – gente que nasceu numa época de direitos sociais, humanos e trabalhistas relativamente garantidos
através de muita luta – carregando esse tipo de cartaz. Um garoto carregando um cartaz pedindo a volta
da ditadura – ou seja, indo à rua para reivindicar a volta de um sistema de governo em que ele não
poderá mais ir à rua para reivindicar nada!... – é algo assustador. E aí me dei conta de que aquilo só podia
ser desconhecimento – porque se fala pouco a respeito da ditadura brasileira. Por isso, o livro.

2. As cenas de violência as quais o Raul é submetido são muito fortes e realistas. essas cenas são

baseadas em relatos e pesquisas sobre essa época ou são pura ficção?
As cenas são baseadas em relatos e pesquisas – e a realidade foi muito pior do que o que está contado
no livro. Costumo dizer que, no ´Setenta”, tudo é ficção mas também tudo aconteceu. Tudo que está
no livro aconteceu de verdade – apenas em episódios separados. Houve prisões por engano em Porto
Alegre, houve centros clandestinos de tortura, houve a tentativa de sequestro do cônsul norte-americano,
houve um aumento de repressão por conta dessa tentativa, houve aulas de tortura (o doutor Pablo existiu
mesmo), houve torturas e houve mortes. E houve a Copa do Mundo. A mão do ficcionista teve apenas o
trabalho de juntar tudo em uma história só.
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3. A cena em que Raul é obrigado a assistir ao jogo da seleção junto

com o carcereiro, seu agressor, é muito angustiante, considerando
tudo o que raul passou. o que te levou a unir esses dois sentimentos,
a alegria do futebol com a violência praticada pelo estado nesse
período?
O ano de 1970 é marcado por ser um dos mais sombrios da época
da ditadura, em que a repressão do governo aos movimentos de
oposição foi muito forte e inclemente. Sindicatos, movimentos sociais,
movimento estudantil – tudo aos frangalhos. Mas, 1970, também foi
marcado pelo tricampeonato mundial dessa paixão nacional chamada
futebol, que o Brasil conquistou na Copa do Mundo do México (aliás,
com uma seleção de craques e um futebol maravilhoso – a jogada do
gol do Carlos Alberto contra a Itália é um dos lances mais bonitos da
história das Copas). Enfim, como 70 foi marcado pelo endurecimento
da repressão e pelo tricampeonato, achei que seria interessante juntar
tudo numa cena só. E é a cena que, de algum modo, ´resolve´ o livro.

4.

O livro Setenta foi ganhador do Prêmio Paraná de Literatura.
ele foi escrito pensando em qual público leitor?
Meus livros são geralmente lidos por um público jovem/adulto. Mas
o fato é que, quando escrevo, não penso muito em quem o lerá (na
verdade, há momentos em que penso que ninguém vai lê-lo). Apenas
jogo a isca das palavras para quem quiser fisgá-la.
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E então, este pesadelo
real, tempestade que não
terminava de desabar, e que
acontecia justamente com
ele, o homem do terno gris e
dos dias medidos, aquele que
não tinha que se preocupar
porque cuidava sempre para
não se meter em confusão
[…] Por que faziam isso,
esses monstros? Por que
tão monstros? Aqueles que
mostravam prazer em bater,
aqueles que fingiam não ter
esse prazer – todos iguais,
todos monstros.

5. Achas que o livro está cumprindo o seu papel?

Dentro do possível, sim. Com a pandemia, houve uma espécie de
´diminuição dos fóruns” – o debate presencial nas escolas, nas
universidades. Mas consegui debatê-lo em vários grupos de leitura,
além de ter participado com ele de painéis na Printemps Littéraire
Brésilien (na França e na Bélgica) e na Festa Literária Internacional
de Parati. Além disso, a maioria das críticas foi positiva. O fato é que
torço muito pelo “Setenta”. Não por vaidade, carreira literária, méritos
ou deméritos do texto. Torço pelo livro em si, pelo seu tema, pela
necessidade cada vez mais urgente de falarmos sobre a ditadura, para
que nada parecido se repita no Brasil.
FOTO: DIVULGAÇÃO

Henrique Schneider nasceu em Novo
Hamburgo (RS). Advogado e escritor, possui
diversos livros publicados. Entre eles, O grito
dos mudos (Prêmio Mauricio Rosemblatt de
Romance) e Contramão (finalista do Prêmio
Jabuti). Pela Dublinense, lançou Respeitável
público (finalista do Prêmio Açorianos) e a
coletânea de contos A vida é breve e passa
ao lado. Setenta foi o vencedor do Prêmio
Paraná de Literatura em 2017. Foi lançado pela
Dublinense em 2019.

VELHO MUNDO

Um olhar
de viés
arte & urbanismo

Michele Justo Iost

Direto de Lisboa
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Admiro e respeito o valor dos pontos turísticos clássicos mundo
afora, porém, meu amor é fomentado pelas artes urbanas.
Leiam até o final, não me abandonem, tão logo vou me explicar.
Ninguém pode vir a Portugal e não passar pela Torre de Belém, não
andar de bonde ou dispensar um Bacalhau, isso seria estranho e até
um pouco insensível, mas alterar a rota dos cartões postais pode
trazer surpresas.
Fora das regiões centrais mais badaladas existe uma gama cultural
periférica que quase ninguém conhece, mas que deveria entrar nos
roteiros/rotinas de turistas e moradores, pois perde-se muito com
essa exclusão.
Tu já deves ter passado com pressa por lugares os quais nem
prestas atenção, não vês os detalhes ou preferes flertar com o
bendito celular, deixando assim, artes de rua em segundo plano.
Eu faço isso, todo mundo faz! Depois ficamos repetindo por aí
que a área cultural só beneficia elites, que os ingressos são caros,
inacessíveis para nossos bolsos.
Quem disse que toda cultura precisa de bilheteria? Marginalizado
é o que está à margem da sociedade ou de um grupo, provavelmente
nos subúrbios dos olhares. A arte marginal é gratuita, só custa a
tua atenção. O lado B artístico está no dia a dia, da forma mais
imperceptível que poderia estar, parido pelas mãos de pessoas
tão talentosas quanto anônimas. Os muros gritam críticas sociais
pintadas em grafites mudos, seja qual for o teu caminho; lixo vira
escultura ao invés de poluir o mar; poesias se infiltram como slam
nos azulejos das faixadas, nas janelas e nos jardins; a música, a
dança, a literatura, a fotografia, a comida; um mosaico coletivo, mas
principalmente colaborativo.
A dica dessa edição é passear pelos bairros periféricos Lisboetas
apreciando sutilezas. Tem vida artística por tudo, vais te perder no
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horário e ocupar toda a memória do celular com imagens que
nunca vão descrever a realidade.
Um exemplo dessa diversidade urbana é a freguesia de Marvila
que, em 2017, acolheu o trabalho de 15 artistas nacionais e
internacionais (entre eles, o Brasileiro Kobra) nas laterais dos
edifícios do bairro, com o intuito de colorir críticas aonde todos
pudessem ver.
Outra intervenção que captura nossa curiosidade é o lince
ibérico com mais de 10 metros de altura, feito a partir da
reutilização de peças que iriam para o lixo. A instalação do
artista Artur Bordalo – conhecido por Bordalo II - está acessível
no Parque da Nações e exalta a gravidade dos problemas
climáticos. Além do lince, Bordalo II tem obras espalhadas por
Lisboa e pelo mundo.
Depois de tanta caminhada, faça uma parada na Fábrica
Braço de Prata, uma antiga fábrica de munições que virou
centro cultural. Este lugar, de tão peculiar, merece mais linhas,
aguardem as próximas edições.
As ruas e as pessoas se transformam mutuamente, dos
espaços teoricamente “vazios” nascem vertentes criativas que
dependem de todos os olhares. Nós fazemos parte do cenário,
talvez sejamos o próprio cenário.
O talento que não cabe nos museus já é arte por si só.
FOTO: Michele Iost

Leitora por vocação e
escritora por opção, possui
textos publicados em cinco
antologias e publicações
avulsas em jornais, blogs,
cartas pessoais e listas de
supermercados. Integrante
do coletivo “Mulherio das
Letras” e criadora do projeto
“Laboratório de ideias”,
colabora com organizações
de eventos culturais,
mas, principalmente, na
disseminação da literatura.
Nasceu em Porto alegre/
RS ,lá pelos idos de 1983 e,
atualmente, vive no velho
mundo para estudar Letras
pela Universidade de Lisboa.
Continua fã de Feiras do
Livro, acampamentos/
trilhas, chimarrão, panquecas
e gatos. Não é perita em
tecnologias, apenas simpatiza.
Correspondente em Lisboa da
Revista Paranhana Literário.
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Roteiro de arte urbana em Lisboa
(timeout.pt)
Arte urbana em Marvila:
dez paredes cheias d ecor
(timeout.pt)
A Arte do Desperdício O nascimento de uma obra de
Bordalo II - YouTube
O Artivista Bordalo II em Lisboa
| Descobrindo | getLISBON
Artista brasileiro Kobra retratou
líder indígena em prédio de
Lisboa – Observador

POESIA

Canibalística
Se tu fosse ouro
Maleável, puro
Usaria tudo.

MARIA OTTILIA RODRIGUES *
Porto Alegre / RS

Poria teus dedos
em argolas lisas.
Poria teus olhos
em bijuterias.
Poria teus braços
num casaco quente.
Poria teus lábios
num batom vermelho.
Andaria assim
Pelas ruas, becos
Acharia lindo
Deter um pedaço
de ti, pendurado
Junto ao coração.
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* Tem 18 anos. Estreou na literatura
em 2019, com a coletânea de poemas
Savanália, pela Bestiário. Pela mesma
editora publicou Canibalística, outra
coletânea de poemas inéditos e o
romance Por causa de você, menina.

O livro de Maria Ottilia é fruto de uma filosofia primeira, de um questionar-se
o tempo todo. O que move a novela é justamente o ato das personagens terem
dúvidas – sobre si, sobre o que nos cerca, sobre todas as coisas.
Quem buscar em suas páginas achará um texto que nos incomoda, nos faz
buscar entender a personagem principal. A escritora tem um domínio maduro
ao dar o direcionamento do percurso da narrativa. Assim, neste romance de
formação, as personagens não caem na superficialidade.
Rafael Bassi

POESIA

INTEIRA
FABIANE ESTANISLAU *
Sete Lagoas/ MG.
A metade do mundo não me conhece.
Nem a metade da metade.
Os que pouco me conhecem
Sabem pouco da minha metade.
E, essa metade, dividida em partes
Se torna ainda mais misteriosa.
Quando minha metade é dividida,
Não sou eu.
Faltam partes de minha essência.
Por mais que eu me multiplique
Ou me divida,
Nunca serei inteira
Aos olhos do que me veem.
Porque poucos me conhecem.
Para me conhecer por inteira,
Terão que ter olhos minuciosos,
Pois minhas verdades são raízes
Que me trazem à vida;
Nunca pela metade.
A minha verdade nasce
Do meu coração.
Fala a minha boca,
Proclamo-a com semeadura
De palavras também escritas
E cumpro a minha liberdade
De ser inteira e feliz.
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* A poeta do belo, da ternura e
da mística, escritora, amante da
literatura. Publicou em março,
deste ano, seu primeiro livro
“Olhar Terno”. Suas poesias
compõem versos do cotidiano, da
simplicidade, da beleza, do Criador
e suas Criaturas. É membro do
Clube de Letras de Sete Lagoas,
MG. Possui um Blog para poesias
https://fabianeestanislau.blogspot.
com/ e uma conta no Instagram,
que publica pensamentos de sua
autoria @ternurinhaofc

POESIA

ESPERANÇA
Ainda que o mundo desabe
Que pareça só sentir dor,
Ainda que o medo o aplaque
Que não se perca a fé no amor;

ADRIANA BORELLA PESSOA *
São Frasncisco de Paula/RS.

Ainda que as tristezas da vida
Provoquem profunda agonia,
Ainda que no peito apertem feridas
Que não se perca a fé na alegria;
Ainda que ao longo do caminho
Venha a sofrer decepção,
Ainda que sinta a marca dos espinhos
Que não se perca a fé nos irmãos.
Ainda que se sinta sozinho
Que o mundo não o deixe à vontade,
Para ser o que quiser ser
Que não se perca a fé na igualdade;
Ainda que seja criticado
Que nada do que faz seja perfeito,
Ainda que o orgulho o deixe de lado
Que não se perca a fé no respeito;
Ainda que tudo pareça perdido
Falte amor, alegria e confiança,
Ainda que o mundo pareça esquecido
Que não se perca a fé na esperança.
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* Professora/diretora. Licenciada
em Pedagogia. Especialista em
Arte/Educação. Autora de dois
livros infantis, “A Curiosidade de
Cauã”, (2016) e “Que tal conhecer
São Chico?”, (2019). Membro do
Conselho Municipal de Cultura de
São Francisco de Paula. Acredita
que através das histórias pode
viajar por lugares incríveis e viver
aventuras inesquecíveis.

POESIA

CON-TATO
ALEXANDRA FIGUEIREDO *
Rio de Janeiro/RJ

(aí você, enfim, atende)
tá ouvindo?
saudades
como você tá?
(estranho sentir tanto tua falta
finjo não querer o abraço
minto e aceito o espaço
sigo sem saber falar
transbordo sem aguentar.
A voz cala, sai nada
sou ouvidos
coração acalma
sem cobranças
acordam e dançam as lembranças
con-sinto o último lugar)
td bem, tá ocupado, vai lá.
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* Formada em Letras, Mestra em
Literatura Brasileira e especialista
em Literatura Infantojuvenil. É
professora da rede municipal do
Rio de Janeiro há 10 anos, adora
ler e escrever o que sente. Este é o
primeiro texto que tem coragem de
publicar. Mas, segundo ela, muitos
outros virão.

POESIA

EU NÃO SEI
NÃO TE AMAR

deitado sob os meus pensamentos
desabei num sono profundo
sonhei que havia encontrado perdido
vagando na minha mente os amores do mundo
perdi a conta
dos que vieram e não ficaram
já perdi a conta
dos que vieram e não fiquei
eu sequer me lembro
dos contatos curtos
dos quais boa parte
eu que encurtei

LUCAS CARDOZO *
Nova Hartz/RS

nem mais sonhava
que o amor um dia
poderia ser
tudo o que sonhei
e assim seguia
na monotomia
dessa estrada fria
que pavimentei
e a novidade
se instaurou num pulo
fui pego de susto
e me entreguei
e tantos que chegam
tantos que chegaram
tantos chegariam
quanto te encontrei
estendi-lhe a mão
e estava feito o convite
movemo-nos ao meio do salão
onde a união de corpos
não conhecia limites
estávamos juntos, mas estávamos livres
presos somente à melodia
ora um, ora outro a conduzir
passo a passo
o ritmo entrou em sincronia com a poesia
tão instantânea quanto surpreendente
não se sabe quem avistou primeiro
só que havia mais de um dançante excelente
cuja junção fazia um espetáculo inteiro
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* Estudante de Direito.
Apaixonado por blues e
literatura, nas horas vagas,
ele coloca no papel um
pouco do que sente dentro
de sua eloquência.

e a atração a esta altura já estava a tal
que em dado momento o som parou
mas seguimos a bailar
já não precisávamos de música
fazíamos ao natural
executando o movimento de se apaixonar
um instante naquele momento
percorreu meus pensamentos
me perdi nas águas turvas
dos teus olhos
e mergulhei no inócuo perdido
nos teus lábios
sua boca tem sabor de poesia
quero ser poeta
todo santo dia.

POESIA

O MELHOR DE MIM
CÁSSIA CRISTIANE KONDORFER *
Igrejinha/RS
Sigo pela vida da melhor forma possível
Fazendo escolhas que me conectam ao Divino
Através de uma pura e sincera religião
Praticando o bem e vibrando o amor
Errando de vez em quando
Logo, me perdoando e aprendendo com os erros
Observando tudo com mais atenção
Falando bem menos e ouvindo muito mais
Sendo paciente, calma e tranquila
Buscando o equilíbrio do corpo, da mente e da alma
Meditando, orando e agradecendo
Num dia, em preces, fazendo as perguntas
Noutro, em silêncio, aguardando pelas respostas
Entregando, confiando e recebendo
Hoje, chorando de tristeza
Mas amanhã, sorrindo de alegrias
Às vezes, sendo um pouco pessimista
Mas depois, sendo muito otimista
Sendo bem humorada, positiva e feliz
Aprendendo sobre o valor da empatia
Respeitando e tratando bem o próximo
Amando mais a mim mesma, pra poder amar o todo
Descobrindo os meus defeitos, pra entender as diferenças
Sendo humilde e aceitando
Contemplando e agradecendo à Mãe Terra
Zelando pela natureza e pelos animais
Reconhecendo o valor de tudo que nos foi emprestado
Estudando, refletindo e evoluindo
Não procuro ser perfeita
Mas desejo ser melhor
Pra chegar o mais próximo
De ser a verdadeira criação de Deus.
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* Trabalha na Câmara de
Vereadores de Igrejinha/RS.
Escreve porque acredita
que as palavras têm poder e
energia. Gosta de compartilhar,
um pouco que seja, seus
sentimentos e pensamentos.

POESIA

EU ESTOU VIVA
TAMARA DE LIMA *
Porto Alegre/RS

Estar viva é perceber que tudo é finito
e que esse é o sentimento que faz vermos tudo como belo.
O que te faz vivo pode ser o mesmo que te mata e te angustia,
mas é o que te torna humano.
Estar viva é ...
colher o fruto depois de ter cuidado muito da árvore.
Estar viva é ...
olhar todos os dias pela janela!
Ver os vários tons de colorido do céu ao longo do dia.
Estar viva é ...
comer a melhor comida na companhia do mundo.
Estar viva é ...
conversar e rir com quem se ama até a madrugada;
rir até chorar de coisas bobas.
Estar viva é ...
sonhar sem se preocupar em realizar; não ter medo do que está
por vir; é debruçar-se sobre o querer com a alma e o coração
sincero, distante da vaidade.
Estar viva é…
se interessar pela alma do outro;
elogiar o que te inspira e te mostra caminhos
desconhecidos e interessantes, com amorosidade.
Estar viva é ... não ter medo de sentir;
é sentir o vento, o mar, o sol, a brisa da noite,
e até mesmo a tristeza.
Estar viva é estar atenta com as vozes que surgem de dentro,
te mostrando os caminhos da sua essência.
Para viver basta respirar?
Eu estou viva. E você?
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* Historiadora. Gosta de ler
desde criança. Acredita na
mágica de possibilidades que
a leitura oferece. De ler e criar
os cenários de acordo com a
própria imaginação. A escrita
sempre esteve presente em sua
vida, muitas vezes como forma
de desabafo, de carinho para
amigos e familiares em ocasiões
especiais e atualmente como
forma de expressão.

POESIA

A ELA

(Para Sheila Andrade)
VALTER RIBEIRO *
IGRJINHA/RS

Em teus verdes olhares
enredo-me tal qual
os pobres gregos
a mercê de ninfas douradas.
Em teus lábios
provo do néctar de Afrodite
embriago-me do amor
que Camões versou.
Ao teu toque
elevo-me ao Panteão
sou Zeus, Apolo, Poseidon
sou brasa, furor e furacão.
Teu sorriso gracioso
é como o brilho do sol
faz minha vida um gozo
põe na minha tempestade um farol.
À tua face de traços finos
entrego carícias e mimos
repouso meus cândidos beijos
e revelo meus áureos desejos.
Amo-te da aurora ao luar
Amo-te entre a lua e o sol
Amo-te não de um simples amor...
Amo-te como Poeta!

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)

LITERATURA NA REDE

Vamos ler
os latinos?
FOTO: Divulgação

Professora de literatura e de espanhol por formação, Jessica Vaz de Mattos, desde 2017, comenta e
indica livros na internet. Mantém um canal no Youtube com produção de dois vídeos por semana em
que fala de literaturas e de culturas (com resenhas de livros, projetos temáticos de leitura, entrevistas
com autores, dicas latino-americanas, quadros específicos como o Feito por mulher, entre outros) e um
Instagram em que se mostra mais pessoalmente, mas também comentando leituras que vai fazendo e
tudo que a move na vida. Além disso, encontra tempo para mediar clubes de leitura, tanto o Clube Leia
os Latinos, quanto o da TAG Experiências Literárias na sua cidade, Pelotas/RS.
Mas, afinal, o que é o Clube Leia os Latinos? De acordo com a professora e youtuber, é um clube
de leitura virtual, mas também um ponto de encontro das literaturas latino-americanas. Nesse clube,
todo mês, ela indica uma obra de autor(a) nascido(a) na América Latina e, depois da leitura, envia
um pacote cultural que chama de Curadoria além dos livros – em que recomenda entrevistas, filmes,
músicas, materiais sobre história e outros livros do país de origem da obra lida. Além disso, uma vez
por bimestre, faz sorteio de livros que valem para todos os assinantes e ajudam a pensar nas questões
mais características da região. Assim, os leitores vão conhecendo, gradativamente, mais da América
Latina e dos países que cercam o Brasil.
Como surgiu o Clube Leia Os Latinos e por quê?
Durante o curso de Letras/Espanhol aprofundei
os estudos sobre o continente e sobre as literaturas
daqui. Conheci diversos autores que têm uma
vasta produção, como Gabriel García Márquez,
Isabel Allende e Mario Vargas Llosa, mas que não
são tão estudados ou lidos ou divulgados por aí. A
ausência desses nomes nos canais de literatura do
Youtube, nos perfis literários do Instagram, entre
leitores, me assustou. Achei que eu poderia fazer
algo, um movimento contrário ao fluxo de autores
de língua inglesa que chega ao Brasil e comecei
pelo “Leia Latinos” no meu canal, que teve uma resposta muito boa. De lá para cá, aumentando o
número de indicações e percebendo a demanda, senti que estava na hora de criar um clube e tornar essa
iniciativa ainda mais compromissada. E cá estamos.
Como são escolhidos os livros?
Sempre pensando nos países menos lidos da América Latina e no gênero dos autores. Quanto aos países,
a ideia é conhecer lugares e ampliar o repertório, que pode contar com livros de Argentina e México,
sim, para citar alguns dos mais conhecidos do público brasileiro, mas que também vai olhar para
República Dominicana, Venezuela, El Salvador, Nicarágua, Bolívia... E quanto ao gênero, minha única
regra é a seguinte: pelo menos metade dos livros lidos ao longo do ano deve ser escrito por mulheres e a
outra, por homens. Mas a preferência é dada sempre às autoras por motivos óbvios de desvalorização da
produção feminina, de discriminação sofrida pelas mulheres no mercado editorial, enfim.

LITERATURA NA REDE

Como tu vês a literatura Latina na atualidade?
Vibrante e em expansão. Estamos vivendo uma onda de publicações e de procura por autores latinos e o
que encontramos é um número grande de escritores excelentes, com muito a nos dizer. Essa onda pode
passar, mas volta, e cada vez que volta traz diversos nomes novos para a gente. Isso me alegra.
Achas que os autores latinos estão sendo publicados no Brasil em sua totalidade ou é pouca coisa
traduzida, sendo apenas os nomes mais conhecidos?
Já existem os confirmados, como Gabo, Llosa, Allende, Borges, mas para os novos autores ainda é um
mercado difícil e acho que há várias coisas afetando esse alcance (como a não-identificação de leitores
brasileiros com a América Latina e a consequente não-procura de obras dos países vizinhos, mas
também uma série de aspectos do próprio mercado editorial que não cabem aqui). Há alguns países
que nos chegam mais, como a Argentina e o Chile, mas me parece que, de um modo geral, ficamos
concentrados no sul do continente. São poucos os autores da Bolívia e da Venezuela publicados aqui,
por exemplo, e do Paraguai quase não se ouve falar. Da América Central e Caribe chega alguma coisa,
mas não é um número expressivo, quem tem curiosidade de saber esses nomes precisa buscar no Google
por um bom tempo até formar uma lista numerosa. Mas acredito que quando há demanda o processo
acelera e é mais ou menos isso que tento fazer com o clube: apresentar autores e criar demanda.
Existe diversidade na literatura latina ou é basicamente escritores homens brancos?
Existe mais diversidade hoje em dia, sim, e ela é linda. Há muitas escritoras sendo publicadas agora e
esse número é quase igual ao de homens. Ainda assim, o número de autores (as) negros (as) é menor,
porque o racismo estrutural ainda é realidade em todo o continente e isso afeta, obviamente, a produção
cultural e a literatura dentro dela. Nos autores que mais me surpreenderam, citei Teresa Cárdenas, que
é uma escritora negra cubana, mas, como se vê, foi um nome apenas, dentre tantos outros (as) autores
(as) brancos (as). No Brasil, já temos várias pessoas negras publicando, felizmente, só nos falta lê-las e
divulgá-las mais e, por fim, reconhecer sua/nossa latinidade. Neste país continental, temos um número
muito expressivo de autores (as) negros (as) a considerar.
Quais os autores tu indicarias para quem quer começar a ler os latinos?
Bem... para quem quer começar por um livro envolvente e leve, sem apelar para o clássico do autor,
recomendo fortemente “O amor nos tempos do cólera” (Gabo), que é um livro apaixonante e foge um
pouco da ideia de realismo mágico pela qual Gabo ficou conhecido e que pode assustar muitos leitores.
Para quem já começou e gosta de se aventurar pelo conto, recomendo muito “As coisas que perdemos
no fogo” (Mariana Enriquez), um dos melhores do gênero. E para quem quer conhecer um dos temas
que compartilhamos com quase toda a América Latina, recomendo “Primavera num espelho partido”
(Mario Benedetti), que fala sobre o período da ditadura no Uruguai de uma forma muito profunda e
bonita.
FOTO: Divulgação

Saiba mais em:
Canal: youtube.com/jessicamattos
Instagram: instagram.com/jessicavmattos
Catarse: catarse.me/clubeleialatinos

A leitura de dezembro do Clube Leia Latinos é
Luto, de Eduardo Hafon, publicado pela Editora
Mundareu. O autor é da Guatemala e muito pouco
se conhece sobre a literatura daquele país.

SONS E PALAVRAS
FOTO: Divulgação

Eu não sei
como não
ser músico
Em 2019, Tiago Heinrich, ou TH, como é mais
conhecido, foi convidado para fazer a turnê acústica da
Tequila Baby e integrou também o time elétrico da banda.
Em 2020, lançou o EP “Recomeçar”, o EP “Aquarela”, o
single “Tem Dias”, o single “Aquarela Remix” e o single
“Eu não pedi sua aprovação”. Todos inteiramente tocados
e produzidos por ele. Além disso, pretende abrir novas
parcerias e um novo jingle em 2021. Natural de Taquara/RS,
fã dos Beatles, Mutantes e de comida oriental, TH respira música desde a infância, compondo, gravando
e tocando em bailinhos. Na adolescência, tocou em bandas cover na região do Paranhana, ficando
conhecido entre os músicos pelo seu talento e trabalho autoral, isso acabou levando-o a tocar em bandas
de renome no Estado como “A Barata Oriental”, “Os The Darma Lóvers”, “Projeto Dragão”, “Plano Z”, dali
em diante, conheceu quase todo mundo da música, entre eles, o Dado- Villa-Lobos, com quem iniciou
parceria musical.
Como tu avalias o atual cenário musical?
O cenário musical nunca esteve tão fértil! Existe muito mais bandas autorais de qualidade excelente
hoje do que no passado. As dificuldades se dão pela falta de interesse do público médio em procurar, já
que bandas independentes não costumam frequentar a grande mídia.
Existe espaço para o artista autoral?
Hoje mais que nunca. Antigamente, tu precisava assinar um contrato com uma grande gravadora para
poder lançar um disco e então pagar para as grandes mídias rodarem. Hoje, só precisa de uma boa
ideia. Pode gravar em casa ou em estúdios pequenos e tornar disponível para o mundo todo através da
internet. Sobre lugares físicos, bem… os lugares existem. São específicos para os nichos.
As novas tecnologias e, principalmente, as novas formas de consumir músicas, ajudam ou pioram
para o artista independente ou para quem não produz algo de consumo das massas?
Ajudam muito! O consumo em massa é que morreu. As pessoas não se importam tanto com o que está
tocando nas rádios. Cada um escolhe as playlists que gosta de ouvir e ignora a grande máquina. Hoje,
tu não precisa ir no Faustão para fazer sucesso. Tua música pode “bombar” no Youtube sem gastar um
centavo.
Nesse cenário de obscurantismo em que o Brasil vive, qual o papel do artista? Ele deve ser engajado,
precisa contestar?
O artista expressa aquilo que ele tem no coração e na mente. Às vezes, só para alegrar as pessoas…
outras vezes para instigar as pessoas ou até informar. Mas a arte nunca está alheia ao momento
histórico. Todas as grandes mudanças de comportamento são amplamente documentadas através de
obras de arte. Não é diferente na música moderna. Os artistas são tradutores de sentimentos e, por
isso, têm tanta relevância na sociedade. Lembrando que arte não é só aquilo que você acha bom. Arte
também tem o papel de causar desconforto.

SONS E PALAVRAS

O governo “ferra” com a classe artista ou a ignora?
Os artistas já foram exaltados, já foram ignorados, já foram expulsos do país… Hoje, estamos sendo
ferrados mesmo. Tanto o governo, quanto a classe que ele representa não querem saber da arte livre.
Estão tirando os direitos autorais, que são a renda do artista, de vários meios. As leis de incentivo à arte
são demonizadas. A arte não é tida como prioridade hoje. Eu proponho fazermos, então, um carnaval…
uma oktoberfest… um kerb… SEM MÚSICA. Vai ser bem divertido.
Quais teus novos projetos? Teremos novas músicas ou parcerias?
Além da minha nova música “eu não pedi sua aprovação”, recém lançada, em 04 de dezembro, e a nova
da Tequila Baby, “Não Tenha Medo”, esse ano, em virtude da pandemia, tivemos que nos reinventar. Fiz
parceria com o Jéf (músico da região do Paranhana, mas com renome nacional) e com o Dado VillaLobos. Estou planejando uma nova parceria para um single em 2021! Aguardem!
FOTO: Divulgação

EM TEMPO
a gente inventa tanta coisa
pra ocupar o nosso tempo
a gente se desgasta tanto
pra descansar no fim da vida
sem perceber que a vida pode estar no fim
a gente se apressa tanto
pra poder ter um minuto a mais
e descansar um pouco mais
e viver um pouco mais
um dia… talvez…
eu não consigo lembrar
da última vez que te vi
só porque eu tava a fim e não porque a gente combinou
um amor marcado assim também tem hora pra terminar
a gente se acostumou
a sempre pensar no futuro
e guardar a felicidade numa caixa pra abrir depois
e depois achar graça do que já passou
a gente economiza tempo
pra depois gastar com mais trabalho
e viver sempre atrasado
pra um dia poder parar
mas esse dia não vem
eu não consigo lembrar
da última vez que te vi
só porque eu tava a fim e não porque a gente combinou
um amor marcado assim também tem hora pra terminar
a vida corre
tudo corre
o mundo parece acelerar
meu sorriso atrasado
minha vida acumulada
quando isso vai parar?
letra e música de TH

FOTO: Divulgação

LITERATURA FANTÁSTICA

vida longa
à Odisseia
de literatura
Fantástica

A Odisseia de Literatura Fantástica é um dos
principais eventos literário dedicado à literatura
fantástica e demais gêneros relacionados (como horror,
fantasia e ficção científica) que acontece no Brasil.
Criado e organizando por Duda Falcão, César
Alcázar e Christopher Kastensmidt, o evento é
realizado anualmente em Porto Alegre/RS e sua
primeira edição ocorreu em 27 e 28 de abril de 2012,
no Memorial do Rio Grande do Sul, contando com a
participação de dezenas de autores e editoras. Naquele
ano, houve 80 sessões de autógrafos, além de debates e
palestras relacionados a seu tema. Em 2014, a Odisseia
de Literatura Fantástica recebeu o Troféu Amigo do
Livro, oferecido pela Câmara Rio-Grandense do Livro.
O evento ocorreu anualmente até 2015 (passando,
nesta edição, a ser realizado no Centro Cultural CEEE
Erico Verissimo), entrando em um hiato de três anos e
retornando à periodicidade anual em 2018, quando as
atividades foram ampliadas, passando a incluir também
oficinas, feira de livros, espaço para fã-clubes, sala de RPG
e exposições. Na edição de 2018, o evento contou com o
convidado internacional Thomas Olde Heuvelt, autor do
livro de horror Hex, então recém-lançado no Brasil.

Na edição de 2019, foi realizada a
primeira edição do Prêmio Odisseia de
Literatura Fantástica, destinado a eleger
as melhores obras nos gêneros de ficção
científica, horror e fantasia publicados no
ano anterior, seja em formato impresso
ou digital. O prêmio contou com sete
categorias: “narrativa longa horror”,
“narrativa longa fantasia”, “narrativa longa
ficção científica”, “narrativa curta horror”,
“narrativa curta fantasia”, “narrativa curta
ficção científica” e “narrativa longa literatura
juvenil” (romance ou novela, de fantasia,
ficção científica ou horror). O troféu foi
criado pelo artista plástico Lucas Strey.
Este ano, por conta da pandemia, o
segundo Prêmio Odisseia de Literatura
Fantástica ocorreu de maneira virtual
no mês de novembro. Foi realizada
somente a premiação, pelo Google Meet
e disponibilizado o link para o público no
Facebook da Odisseia.

Vencedores do Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica 2020:
PROJETO GRÁFICO
André Schuck – “O inferno é aqui” – Editora Coerência.
NARRATIVA LONGA LITERATURA INFANTO JUVENIL
Otávio Definski – “Terra Vazia” – Editora Metamorfose.
NARRATIVA CURTA FANTASIA
Cristina Pezel – “Jeremejevite” – Editora Draco.
NARRATIVA CURTA FICÇÃO CIENTÍFICA
Ana Rüsche – “A telepatia são os outros” – Monomito Editorial.
NARRATIVA CURTA HORROR
Márcio Benjamin – “Sete cordas” – Editora Escribas.
NARRATIVA LONGA FANTASIA
Carol Chiovatto – “Porém Bruxa” – AVEC Editora.
NARRATIVA LONGA FICÇÃO CIENTÍFICA
Nikelen Witter – “Viajantes do Abismo” – AVEC Editora.
NARRATIVA LONGA HORROR
Júlio Ricardo da Rosa – “O inverno do vampiro” – Independente.

GIBIS

Indígena brasileira
será a nova Mulher
Maravilha

Yara Flor assume posto de Mulher Maravilha
em ‘Future State’, nova saga da DC Comics
que introduz novos personagens no
universo de super-heróis já consagrado nos
quadrinhos e no cinema.

Em outubro, a DC Comics anunciou uma
nova geração de super-heróis e vilões a partir
de 2021 e, entre eles, está Yara Flor, uma
indígena nascida na Floresta Amazônica.
Batizado de DC Future State, as histórias
acontecerão em um futuro alternativo, no ano
de 2030, em que nada mais é igual. Gotham
City está dominada pelo grupo conhecido por
Magistrate e Batman foi assassinado. Clark
Kent não veste mais o manto de super-herói,
seu filho Jon, assume o papel de defensor dos
humanos. Com eles, Yara Flor faz parte da
chamada Família Superman (as outras duas
são a Família Batman e a Liga da Justiça).
Apesar de não termos ainda muitas
informações sobre as origens de Yara e como
ela se tornou a Mulher Maravilha, o editor
do Superman Group, Jamie S. Rich, revelou
algumas informações que indicam que
veremos muito Brasil nos próximos números
da DC. “Acabaremos descobrindo que existem
conexões com as outras tribos amazônicas.
Yara tem alguma ligação com as Amazonas
e, parte do que vamos descobrir na origem
dela, é o que ativa sua posição, o que a torna
Mulher Maravilha nesta época. Ela é do Brasil,
mas foi imigrante da América. Tem também
isso como elemento de sua história. Mesmo
que a vejamos atualmente ativa como Mulher
Maravilha, eventualmente, também veremos
ela descobrindo o que isso significa, de onde
ela é, porque é ela, como ela se relaciona com
Diana , como ela se relaciona com as outras
amazonas”.
* Redação do Paranhana Literário

De acordo com Rich, a indígena ainda tem muito
de sua humanidade ‘intacta’. “Diana Prince é uma
deusa, então ela está sempre um pouco acima de nós.
Esta é uma chance de meio que voltar a algumas das
raízes iniciais da Mulher Maravilha, onde Diana estava
tentando ser humana e tentando aprender como ser
humana. Agora estamos indo para o caminho oposto –
como uma humana aprende a ser uma deusa?”, revela.
A DC Comics lançará as novidades a partir de janeiro
do ano que vem, em revistas de diferentes formatos e
periodicidades.
A nova saga será escrita por roteiristas como
John Ridley (que escreveu o premiado “12 Anos de
Escravidão”) e Meghan Fitzmartin (que foi um dos
criadores da série “Supernatural”), além da já consagrada
Joëlle Jones.
A amazonense não
substituirá Diana
Prince, a MulherMaravilha original.
A personagem
clássica, assim como
a brasileira, terá uma
saga independente.

GIBIS

histórias em
quadrinhos
feitas por
artistas
mulheres e
não binárias

A jornalista e pesquisadora em quadrinhos, Gabriela Borges,
fundou a plataforma Mina de HQ há cinco anos. O selo independente
e feminista tem como objetivo fazer com que cada vez mais pessoas
leiam histórias em quadrinhos feitas por artistas mulheres e não
binárias. E, para ampliar a proposta, Gabriela também criou a revista
Mina de HQ, que será lançada agora em dezembro.
A publicação independente contém 20 quadrinhos inéditos sobre
a pandemia da Covid-19 e tem financiamento coletivo pelo Catarse.
Ela comenta que os projetos são trabalhos com perspectiva de gênero
sobre histórias em quadrinhos, pois, segundo ela, o mercado das HQs
é masculino e mainstream. “Para quebrar esse ciclo, contrato artistas
independentes e incentivo a representatividade e a representação
feminina no formato das HQ’s”, comenta.
De acordo com Gabriela, a representação feminina nos
quadrinhos ainda é sexista. Ela acontece de forma hipersexualizada,
com quadrinhos privilegiando os personagens masculinos e
tornando as mulheres coadjuvantes. Outro obstáculo seria a falta de
diversidade nos grandes eventos, editoras e prêmios como reflexo da
sociedade machista. “No mercado independente, o olhar é diferente.
Existe maior comunicação com o público e auto representação pelas
artistas”, afirma.

www.minadehq.com.br

Desde 2015, realizamos no site Mina de
HQ um trabalho independente, feminista e
com perspectiva de gênero de jornalismo,
pesquisa e divulgação de histórias em
quadrinhos, com foco na produção de
mulheres e pessoas não binárias. Todo o
conteúdo está disponível gratuitamente
no site, nas redes sociais e na newsletter.
O objetivo é fazer com que cada vez mais
pessoas leiam quadrinhos e conheçam
novas artistas.
* Redação do Paranhana Literário

Gabriela Borges fundou o selo independente e revista Mina de HQ.
Foto: Arquivo Pessoal / Divulgação

A CAPA

KARIEN GOETTERT

A ARTISTA
DA CAPA
“Sempre escolho viver da arte.
Mesmo que vá correr atrás
todos os dias.”
FOTO: Divulgação

Natural de Taquara e moradora de Três Coroas, ambas cidades do Vale do Paranhana/RS, a artista da
capa dessa edição conta que desenha desde sempre, que cursou pedagogia, mas optou por se dedicar às
ilustrações em tempo integral. Karien Goettert respira e transpira arte. Num aconchegante atelier anexo
a sua casa, com muito verde e canto de pássaros, ela se dedica a ilustração e a criação de personagens
de pano, possui uma linha sustentável de bijus com reaproveitamento de tecidos e produz ecobags de
retalhos. A artista também realiza Body art (arte do corpo) uma manifestação das artes visuais onde
até o corpo do próprio artista pode ser utilizado como suporte ou meio de expressão. Diz que gosta
da natureza, rios, matas, estrada de chão batido e de ficar longe do concreto. No urbano o que toca
seu coração é a arte de rua. O grafite e suas interações. Confessa que ama suas ilustras, a inspiração
embalada pelo lúdico, amorosidade, natureza, magia, empoderamento da pessoa como sonhadora.
Desse modo consegue dizer não ao preconceito e a falta de amor aos animais e natureza.
Há quanto tempo tu ilustras?
Desenho há tanto tempo que acho que nunca não desenhei. Meus cadernos
primários sempre tinham mais rabiscos nas margens do que matéria nas linhas!
Sempre muita influência da família. Meu pai era modelista criativo, desenhista e
escultor. Minha mãe além de muitas habilidades manuais, também pintava telas.
Costumas fazer exposições do teu trabalho?
Já levei meus trabalhos para alguns eventos. O varal poético, literalmente
um varal, onde “estendo” as ilustras. Tenho grande parte da linha de criações
vendida no Empório Canela, na cidade turística de Canela/RS
Tens preferência por algum tipo de trabalho na tua área artística?
Difícil sobre o que prefiro fazer. Amo tudo que faço! Desenhar, criar
personagens no pano, pintura corporal, murais... Acho que o que muda é a
inspiração do dia, isso sim!
Essas personagens, as cabeludas, qual o conceito ou inspiração?
Sempre digo que somos todas cabeludas sonhadoras! E cabeludos sonhadores
também! De forma figurada, sobre o que carregamos em nós. Força e sonhos
para suportar da maneira mais legal todo o cinza da realidade. Os elementos
figurados nas ilustras nos lembram que a amorosidade, leveza, empatia é o que
nos enfeita realmente. De dentro pra fora, o resto é ilusório.

A CAPA
Quais os ilustradores que mais admiras?
Bah, tantos ilustradores que gosto! Mas vou te falar de uma artista
que sempre me inspira, Frida Kahlo!
Para a ilustração da capa da revista Paranhana Literário, que
técnica usastes e qual a inspiração?
O desenho original foi feito free hand, no lápis. Depois passada a
caneta e o colorido foi feito digital. Foi uma das primeiras meninas
cabeludas que carregam toda a leveza de poder juntar a fantasia
do sonhar à realidade. De carregar os passarinhos que simbolizam
sonhos e leveza para a realidade. Nas mãos a caneca de café, o
momento presente que nos damos para parar no dia e absorver a
vida, construir, criar, direcionar. As cores diversas nos pássaros, são
as cores diversas e lindas das diferenças. “Não” ao preconceito, “sim” a
beleza de somar culturas e tudo que temos ao nosso redor!
Acreditas no ser humano? Por quê?
Acredito em grande parte dos seres humanos. Quero continuar
acreditando que os bons são em maior número. Que os bons de
coração têm mais força. Que estamos em evolução ascendendo para o
amor. São dias difíceis, pesados e cinza. As vezes só a arte cura.
Achas que a nossa região é fértil em produzir artistas? Eles têm
visibilidade?
Sim! Temos muitos, mas nossa região precisa despertar para uma
maior visibilidade. É uma região difícil para o artista se consolidar!
Se não fosses artista, gostaria de ser o que?
Acho que cozinhar é arte! Talvez me dedicaria mais a isto se
não trabalhasse no que faço. Amo cozinhar! Aí que nasceu a Maria
boneca Café. Uma mistura de tudo! Com a intenção de proporcionar
momentos especiais para quem vinha para o quintal. Infelizmente,
tivemos que nos reinventar nesta pandemia. Agora a Maria volta em
formato de delivery, tocada pelo meu filho Arthur. Mas leva toda
alma e carinho do quintal, do abraço na comida, da amorosidade no
tempero.
Quais teus próximos projetos?
Vou me dedicar mais à arte, aos murais. Talvez no próximo ano
investir tempo e dinheiro em um bom curso para tatuar. Quero fazer
também fazer um canal no youtube. Nem vou dizer que de ilustrações
sou muito “inspirável” ... hehe ... amanheço muitas cores todos os
dias. Vai ser pra artes que o dia me inspirar!

Onde as pessoas encontram o teu trabalho
e como podem encomendar
ou contratá-la?
Além do Empório Canela, no meu atelier e
encomendas através das redes sociais, onde sempre
divulgo. @KarienGoettert. Contato 51 996492653.

MEMÓRIA

Reparação ainda
que tardia

Alípio Gonzales *
FOTO: Divulgação

O Conselho de Coordenação do Centro de Filosofia
e Ciências Humanas (CFCH) aprovou por unanimidade,
em sua 880ª reunião ordinária, realizada em 09 de
novembro, o título de Doutora honoris causa à escritora
Carolina Maria de Jesus. A homenagem póstuma foi
sugerida pela Direção do Instituto de Filosofia e Ciências
Sociais (IFCS) da UFRJ. O parecer é assinado pela
Comissão Acadêmica do Conselho.
Na justificativa, a comissão destaca a relevância da
escritora, nascida na década de 1910 e falecida em 1977,
que é tema de 58 teses e dissertações nos últimos seis
anos, de acordo com o Portal da Capes.
As motivações apresentadas enfatizam, ainda, que
Carolina Maria de Jesus é uma autora “fundamental na
luta antirracista”, tendo enfrentado em vida “questões
relacionadas ao que se denominou ‘racismo estrutural’
que, dentre as suas mais variadas formas de produzir o
apagamento do negro da história nacional, procurou
silenciar mulheres como Carolina Maria de Jesus como
parte da produção da literatura brasileira”.
O documento afirma a importância da concessão do
título honorífico pela necessária “reparação histórica
do apagamento não de uma personalidade, mas de um
segmento étnico que historicamente foi negado o lugar na
cultura nacional”. Ainda, de acordo com as justificativas

apresentadas, o papel da Universidade,
neste sentido, seria “não apenas no
reconhecimento de injustiças do passado”,
mas, sobretudo, o da “construção de novas
possibilidades e percursos para mulheres
negras, cuja marca de subalternidade,
que alijou Carolina Maria de Jesus do
espaço público e literário, ainda precisa ser
superada”.
O parecer da Comissão Acadêmica
concorda com a concessão do título “pelo
incentivo a pesquisas que visem a elevação
de figuras nacionais representativas da
cultura negra; a valorização de ações
culturais, no campo de ensino e da extensão,
que sigam na mesma direção”. Desta forma,
os conselheiros reconhecem “o apagamento
das figuras negras da memória nacional”,
que contou com a colaboração das próprias
instituições acadêmicas, e afirmam a
necessidade de “reparação que se inicia
no interior da Universidade e deverá se
espraiar para a sociedade com a concessão
do título de Doutora Honoris Causa para
toda a sociedade”.

Quarto de despejo: diário de uma favelada
Livro de estreia da autora tornou-se um best seller, ultrapassando a venda
de 10 mil exemplares em uma semana, tendo oito edições no ano de seu
lançamento. Foi traduzido para 16 idiomas, publicado em 46 países e é um
importante meio de denúncia de um Brasil extremamente desigual, uma
tentativa literária de escapar a condições de vida sem o mínimo necessário para
a sobrevivência, retrato lúcido de um país racista, esfomeado e sombrio, que não
aparecia na grande mídia.
* Redação Paranhana Literário

ENTRE A PITA E A ESCRITA

A PERIFERIA E
O TEMPO

Nurit Masijah Gil *
Direto de Israel

FOTO/ARQUIVO PESSOAL DA AUTORA

Faz dois anos que, na contramão dos caminhos intuitivos de
quem cruza o oceano, peguei uma bifurcação mais excêntrica e
escolhi viver numa comunidade isolada bem perto de onde Judas,
de fato, perdeu as botas.
Para a cosmopolita e badalada Tel Aviv, chego depois de
dirigir algumas horas pelo deserto. Até Jerusalém, só depois de
cruzar com alguns camelos pela estrada.
Escolhas de lar pouco convencionais, longe das cidades
grandes, suas possibilidades e ofertas abundantes de trabalho,
obrigam a deixar de lado adjetivos superlativos relacionados à
carreira e ao ego. Não existe cargo de CEO no meio do deserto,
do mato ou de uma praia escondida. Também não existe delivery
24 horas, vida notívaga entre bares modernos, o que quer que se
precise ali na esquina. A Escola. O Hospital. A Empresa. Nada que
caiba dentro de uma caixa lacrada com a etiqueta “vida padrão”.
O que nos traz até o meião do nada, então, que não seja definido
como o “pirou de vez” que tanto escutei antes de vir para cá?
Um detalhe: o tempo. Aquele que raramente se encontra nos
lugares onde não se enxerga o horizonte e que me fez falta enorme
enquanto morava no centro do país. Não o que se aproveita com
susto numa greve de quarta-feira, mas aquele que existe de uma
forma tão consistente que é quase possível abraçar. Tempo para
preparar café da manhã, acordar os filhos com meia luz, almoçar
comida caseira. Para criança correr livre, tomar café ao entardecer,
caminhar quando o sol se põe. E escrever e observar e ler.
Este ano, de repente, o mundo pausou. Executivos trabalharam
de pijama, escritórios invejáveis ficaram às moscas, as melhores
escolas perderam o chão. Sobrou aquele espaço limitado, que
tanto se costuma usar somente como dormitório, chamado lar. E
alguns poucos metros ao redor dele. Mudou tudo. A liberdade, o
trabalho, a carreira. As possibilidades, as ofertas. A caixa da vida
padrão.
E onde ela nunca existiu?
Na comunidade onde eu vivo, as crianças continuam passando
as tardes correndo juntas ao ar livre. A comida continua sendo
caseira, o entardecer cor de rosa segue o mesmo curso durante
as caminhadas. Não há pessoas suficientes para caracterizar uma
multidão, apenas a natureza deslumbrante conhecida no resto do

país como periferia — aquela onde
ninguém quer viver. E enquanto se
luta para voltar a respirar, quem um
dia já pirou de vez, rasgou alguma
caixa cheia de paradigmas e escolheu
abraçar o tempo no meio de um
palco, ganhou de vez a certeza que
talvez até então não passasse de
forte suspeita: o meio do nada pode
sempre ser o centro de tudo.

FOTO/ARQUIVO PESSOAL DA AUTORA

* Nasceu em São Paulo e
desde 2017 vive em Israel,
onde decidiu escrever seus
próximos capítulos. É formada
em publicidade com pósgraduação em marketing.
Cronista de corpo e alma,
apaixonada por observar e
escrever sobre o cotidiano,
é autora do livro “Senhora
perfeitinha” e outros textos.

CRÔNICA

O poder dos
bilhetes antigos

Luís Felipe Loro - Igrejinha/RS *

Foto: jamarattigan.com

Antigamente, as pessoas costumavam guardar álbuns
de fotografias em gavetas cuidadosamente escolhidas.
Folhear um desses tinha ares de ritual, mas com a exceção
de roupas cafonas e cortes de cabelo memoráveis, havia
pouco para se notar. Porque o que realmente importa não
há máquina fotográfica que consiga registrar.
Quem guarda uma foto em uma velha caixa pode
até pensar que está carregando consigo um momento
do passado, como se pudesse congelá-lo em milhões de
pixels. Porém, esse é apenas um jeito doce de se iludir.
Registros como esse são apenas a marca deixada por um
instante fugaz.
O que entrega mesmo quem fomos outrora é aquilo
que escrevemos. Por detrás da letra apagada e do papel
amarelado, há algo que precisou ser pensado, planejado e,
acima de tudo, algo que foi sentido. No universo mágico
das palavras, cada qual com seus significados e múltiplas
interpretações, ousamos tentar descrever o que nos move e
dá sentido a tudo o que acreditamos.
É por isso que bilhetes antigos de amor são relíquias de
nós mesmos. Pedaços que ficaram ao longo do caminho,
nas infindáveis mudanças internas pelas quais passamos,
como animais que renovam a pele em cada estação.
O que somos hoje foi forjado em cada letra
cuidadosamente desenhada no passado. Escrever uma
declaração é tornar eterno aquilo que é efêmero, em
uma tentativa desesperada de barrar o esquecimento. As
palavras gravadas no papel não deixam dúvidas: aquilo
realmente existiu.

* É mestrando em Educação
pela Universidad Europea
Del Atlántico (ESP), formado
em Letras pela Universidade
Feevale e especialista em
Formação de Leitores pela
Faculdade Internacional
Signorelli. É também diretor
do Instituto Desenvolver
desde 2018 e membro da
ALICI – Associação Lítero
Cultural Igrejinhense.
FOTO/DIVULGAÇÃO
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Um meteoro caiu
em Bagé

Virginia Vianna Rocha- Porto Alegre /RS *
FOTO: ARQUIVO

- O que sabe a respeito do caso, pergunta-se, não sem tropeço,
no entendimento. Nada de nada, responde a si mesmo. Importante
ou desimportante; fica em dúvida. Caiu sem tocar o chão. Há de
ser importante, a Defesa Civil está alerta desde o fogaréu em noite
aberta. Explodiu 94 km acima da cabeça do teatino no pampa,
na fronteira entre o Rio Grande do Sul, na área de Bagé, com o
Uruguai, diz Observatório Espacial Heller & Jung, com sede na
cidade de Taquara RS.
O noticiário geral, em rede nacional, enfatiza: se você
testemunhou o fenômeno ou tiver informação sobre meteoritos
encontrados, os pesquisadores pedem relatos no site da Exoss.
Mais e mais, soltam-se imagens sobre o espetáculo pirotécnico
ao público.
Hum... Vaporizada na explosão a massa da estrela fugaz; se
caíram pedaços em solo, são minúsculos, inofensivos meteoritos.
Caiu sem chegar ao chão ou está na órbita do lixo dos satélites e
naves - flagelo poluente e danoso que gravita, sem rumo, sobre o
planeta derruída estrela.
Nenhum tom respeitoso das inconfidências - como se está
tentando escolher a melhor palavra - corre em boca solta na
cidade que o alambrado celeste deixou passar o meteoro para
cair diretamente sobre municípios vizinhos e de igual nome:
Aceguá no BRASIL e no URUGUAI. Alguns fragmentos, todavia,
desgarram-se nas alturas, vindo da atmosfera cair sobre Bagé.
Na real, segundo maldizentes, os fragmentos da massa d’estrela
cadente foram atraídos pelo gás poluente de Candiota. Aí, microalgas prometem capturar gás carbônico liberado na atmosfera
com a queima do carvão mineral que movimenta turbinas nas
Termoelétricas para o próximo verão.
Hum... Sabe fazer contas desde guri. Puxa fios de arame, de
metro e meio entre um mourão e outro, onde amarra forte a cerca.
Alambrador de confiança sabe que ovelha é diferente de boi e cada
bicho requer um tipo de aramado. Também é cerqueiro urbano;
rodeia com tela o próprio em defesa ao ataque alheio, violência,
vandalismo. Cada serviço convém à burla de bicho ou gente.
Dando tratos ao miolo, faz contas de chegar; 94 milhas de
altitude é trajetória de foguete extraviado. Meteoritos, vindo ao

chão de tamanha distância, áugures
celestes.
Tem pedaço de pedra reluzente,
escura, quente que lhe bateu nos
costados sobre o leito na relva;
apanhou como se os olhos da
Teiniaguá - Salamanca do Jarau
- depois de iluminar seu corpo
no céu, antes da queda. Engole
meia taça de café com leite, pão
e manteiga, esquece o noticiário.
Fazer
estupendo
espetáculo
pirotécnico no alambrado celeste
tem recorte no bolso.

* Advogada e poetisa.
É uma leitora assídua e
exigente. Acredita que escrever
é assoprar a vida.
FOTO/DIVULGAÇÃO
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TIA CARMEM

Roseli Santos - Ivoti/RS *

A notícia do fechamento da famosa casa noturna da Tia
Carmem, em Porto Alegre, repercutiu com tristeza entre seus
frequentadores ou admiradores. A morte anunciada foi lamentada
por quem conhecia a proprietária e o local, uma referência na
capital gaúcha, assim como a Gruta Azul e outras casas do gênero
que ainda existem por aí.
Imagino que, com essa pandemia, muitas delas já sucumbiram
ou fecharão suas portas, como centenas de outros estabelecimentos
comerciais que, assim como estes, empregam pessoas que vivem
dos prazeres da vida noturna e têm a prostituição como meio de
sobrevivência.
Embora o assunto seja tabu ou hipocritamente camuflado pela
maioria dos cidadãos, impossível deixar de pensar neste ramo de
trabalho e imaginar as dificuldades que as acompanhantes dos
clientes devem estar passando, assim como os próprios clientes,
em distanciamento.
Para quem acompanhava a movimentação recente,
especialmente no verão, às margens das rodovias da região, onde
dezenas de mulheres “prospectavam” até pouco tempo clientes
para garantir o pão de cada dia, há uma ausência quase tão
melancólica quando o olhar daquela jovem que aguardava algum
contato sempre sentada sob uma árvore à beira da estrada.
Sempre tive curiosidade de entrar em uma dessas casas
noturnas, principalmente em Taquara, município que foi
referência em se tratando deste assunto, com belas mulheres e
clientes famosos, como políticos e outras celebridades conhecidas,
que frequentavam grandes boates como a Centauro e a Apolo 11,
que não existem mais, e outras que surgiram mais recentemente
e que talvez ainda estejam na ativa.
Essa é outra curiosidade que me vem à mente porque duvido
que não haja algum cliente em busca de algum momento de
prazer e descontração, mesmo com todo os apelos para o
distanciamento entre as pessoas. Será possível manter dois
metros de distância das garotas de programa que vivem disso?
Sexo, para alguns homens e mulheres, é a conexão com tudo o
que eles têm de mais primitivo e deve ser desesperador transar
passando álcool gel pelo corpo todo.
Acredito que a profissão considerada a mais antiga do mundo
não desaparecerá, ao contrário de milhares de outras funções
burocráticas e ditas “decentes” que já se extinguiram, também
por falta de clientes. As moças da Tia Carmem e das demais
casas noturnas do Brasil e do mundo sempre estarão à espera

Foto: jamarattigan.com

de alguém, atendendo desejos
alheios para sustento próprio ou
de suas famílias.
Há várias Tias Carmens
falindo por aí e talvez seja
o
momento
de
prestar
solidariedade a quem tem o
corpo como mercadoria, mas que
não aparece nos registros oficiais
dos desempregados. Hão de
sobreviver, com certeza, mas vai
ser difícil um novo normal para
quem precisa do outro, qualquer
outro, para manter o negócio de
pé e a comida na mesa.

* Jornalista e autora do livro “A
Caixa das Palavras”. Tem textos
seus publicados na coletânea
“Vozes Femininas do Paranhana”,
organizada pelo curso de Letras das
Faculdades Integradas de Taquara
(Faccat).
FOTO/DIVULGAÇÃO
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TAQUARA E O
PRÉDIO DE 91
ANDARES

Rafael Tourinho Raymundo - Taquara /RS *

Foto: jamarattigan.com

Uma incorporadora apresentou à prefeitura de Taquara, no
Vale do Paranhana, projeto para erguer um edifício de 91 andares.
Não, não seriam 19. Seriam 91 andares rasgando o céu numa área
central do município, onde atualmente vem sendo demolida uma
antiga sede de uma fábrica de inseticidas.
Ora, que ousadia, construir um dos prédios mais altos do
Brasil numa cidadezinha com menos de 60 mil habitantes e
sem atrativos turísticos. Nem mesmo Odorico Paraguaçu teria
pretensões tão vertiginosas para sua Sucupira!
Bem, obra de tamanha magnitude certamente poria Bamboo
Town no mapa. Só esperamos que o solo aguente, já que a região
está em cima de um banhado. Vale lembrar que, uns anos atrás,
a rua lateral da rodoviária afundou devido ao tráfego de ônibus.
Foi necessário interditar o trecho por meses até o asfaltamento.
Mas por certo que a tão arrojada empreitada do espigão
demandaria um trabalho importante de fundações e drenagem.
Tecnologia para isso existe. Só esperamos que também haja
escoamento para o esgoto de tantas unidades habitacionais.
A zona urbana taquarense vem sofrendo com alagamentos
frequentes e ninguém gostaria de chafurdar nos dejetos dos
vizinhos durante a próxima chuvarada.
Ok, digamos que o sistema hidráulico não seja problema.
Então só esperamos que a obra chegue até o fim. Há tantos
projetos abandonados Taquara afora! Edifícios de modestos dez
pavimentos amargam, por anos, no esqueleto. A restauração da
Casa Vidal, mais antiga casa de alvenaria do município, também
está pela metade e paralisada por falta de verba. Aliás, quanto
mais complicada a obra, maiores as chances de imprevistos
financeiros.
Ah, mas um empreendimento de luxo, com habitações
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do tipo loft, envolve grana que não acaba mais. Resolvido! Só
esperamos que a poluição sonora dos tempos de construção não
seja proporcional ao preço final da moradia.
Se bem que o povo da cidade já está acostumado aos carros de
som circulando pelo centro, anunciando as ofertas do comércio
local. Barulho a mais, barulho a menos, tanto faz. Só esperamos que
o vaivém de caminhões, tratores e guindastes no canteiro de obras
poupe o trânsito. Afinal, o terreno vai da Rio Branco à Guilherme
Lahm, vias de mão única e com grande fluxo de veículos, de forma
que a movimentação na área poderia causar lentidão no tráfego.
Pensando bem... Com tantos quebra-molas inexplicáveis pelas
ruas, instalados em locais que ninguém entende, todo motorista
taquarense sabe que deve frear para avançar. Alguns desvios de
rota seriam um transtorno pequeno frente ao progresso! (Em
tempo: tem quebra-molas quase na esquina da Rio Branco com
a Ernesto Alves, então até os prováveis caminhões do canteiro de
obras teriam que andar devagarinho por ali.) Só esperamos que
o prédio não pegue fogo, pois o Corpo de Bombeiros não tem
escada Magirus que alcance os últimos pisos.
Aff, até parece, né? A empreiteira com certeza adquiriria
equipamentos novos e mais modernos para a corporação, em
contrapartida ao impacto do arranha-céu. Quiçá faça uma ligação
exclusiva para bombear água direto do Rio Paranhana para a
cobertura – contanto que não haja seca, obviamente, mas isso a
empresa não pode prever.
Aí tudo bem ter um trambolho instalado no coração da cidade,
tapando o sol de quarteirões inteiros, com apartamentos tão caros
que pouquíssimos cidadãos conseguiriam comprar. Poderíamos
ir além: tirar do papel ideias sugeridas por alguns gaiatos, como
terraço com vista para a praia de Tramandaí ou tirolesa ligando
nosso Empire State à Av. Borges de Medeiros, em Gramado. Mais
rápido e divertido que pegar ônibus de excursão, com certeza.
Piadas à parte, desconfio que a área da antiga sede da Pirisa
dê lugar a mais um caixote de concreto com meia dúzia de salas
comerciais. É provável que abram ali uma igreja neopentecostal,
uma filial das Farmácias São João, uma loja de roupas e uma
açaiteria (ou qualquer outra lancheria da moda). As demais salas
ficam vazias, como é comum por estes pagos.

* Jornalista, mestre e doutorando em Ciências da
Comunicação. Ganha a vida escrevendo conteúdo para
blogs corporativos, além de atuar com revisão de textos.
Publica uma coluna mensal no site da Rádio Taquara,
na qual analisa pautas sociais. Em breve vai tirar alguns
projetos literários da gaveta.
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Alérgicos:
Cuidado!
Pode conter poesia

FOTO: Divulgação

Conhecida no meio cultural da região do Paranhana,
litoral e capital do RS, por conta do “Saraucoteando” e do
“Sarau com Café”, eventos literários do qual faz parte, Ilana
Lehn acaba de lançar seu primeiro livro, o “Alérgicos:
Cuidado! Pode conter poesia.”.
O lançamento foi virtual em razão da pandemia, mas
assim que for possível Ilana pretende promover sessão de
autógrafos presenciais. O momento foi marcado pela leitura
dos poemas da autora, com a música de Marcelo Astiazara e
Claudinho Fuhrmann, além da participação dos membros do
Saraucoteado, Marisabel Lehn e Gabriel Fernandes.
O livro é um compilado de poemas escritos pela poetisa
há mais de 10 anos, mas só publicado agora. Segundo ela,
a realização dessa obra decorre de uma parceria de pessoas
importantes na sua trajetória como artista.
“Foram muitas pessoas envolvidas. A arte gráfica do
livro foi realizada pela designer Clarissa Kappel, o texto
introdutório da orelha do livro, pela jornalista Roseli Santos,
o prefácio pela poetisa Marisabel Lehn e a crítica do livro,
pelo escritor Dilan Camargo. Um dos poemas, inclusive,
foi musicado por Daniel Cavalcanti, músico e também
idealizador do Sarau com Café.
Nascida em Porto Alegre há algumas décadas (não
revelando a idade) e registrada “fora da lei”, como ela mesma
destaca, em Taquara, onde começou a se envolver com arte,
mudou-se para o litoral, município de Imbé, onde reside há
alguns anos. “A chamado do mar”, diz a poetisa e geóloga de
formação, que hoje vive entre a capital e o mundo, por onde
vai pipocar sempre que é chamada.
Ilana Lehn tira a poesia dos livros e as apresenta em

saraus há mais de 15 anos. “A
literatura está viva e cada um
doa sua parte para que ela tome
forma e invada nosso cotidiano,
salvando-nos”, profetiza a
escritora, entusiasmada com o
primeiro livro.
Enquanto a pandemia não
permite encontros presenciais,
os leitores e fãs de Ilana podem
adquirir o livro em livrarias (em
Porto Alegre, Tramandaí, Imbé,
Taquara e Igrejinha) e aguardar
ansiosamente para uma sessão
presencial de autógrafos com
a autora que, espera-se, não
demore muito para acontecer.

LITERATURA INDÍGENA

Saberes e
histórias
ancestrais

Alípio Gonzales *

Desde 2008, o ensino da história e da cultura da
civilização indígena brasileira tornou-se obrigatório na
Educação Básica.
No entanto, a produção deste material, ainda é feita por
pessoas não-indígenas. Isso ocorre mesmo com o Brasil
sendo um dos países com mais escritores pertencentes
à etnia, mas que ainda têm pouco espaço no mercado.
Apesar disso, a história dos povos ancestrais vem sendo
registrada em livro por nomes como Eliane Potiguara, Kaká
Werá, Daniel Munduruku e, agora, encontra novas vozes,
linguagens e temas – sempre com o mesmo respeito pela
ancestralidade e pela terra.
Quem quer conhecer sobre essa instigante literatura,
pode acessar a Livraria Maracá, uma livraria online
especializada em literatura indígena produzida no Brasil. O
catálogo conta com obras de escritores de diferentes povos
e regiões do país, que compartilham seus conhecimentos,
tradições e histórias através da escrita. Desse modo, segundo
os organizadores da livraria, todos os povos indígenas são
respeitados e têm suas culturas reconhecidas pelo grande
valor que possuem. Ainda, de acordo com os organizadores,
o objetivo é ampliar o alcance e visibilidade da literatura
indígena e dos saberes ancestrais, disponibilizando um
acervo de títulos selecionados produzidos por escritores
indígenas e/ou de temática relacionada.

A Livraria Maracá é a primeira
livraria especializada em
literatura indígena do Brasil!
Curadoria literária
Enviamos para todo o Brasil
www.livrariamaraca.com.br

* Redação Paranhana Literário

“O maracá, do tupi mbara’ká, é um objeto ritual, capaz
de ligar os mundos físico e espiritual. Por outro lado,
acreditamos que a literatura é capaz de unir pessoas
de diferentes lugares, crenças e realidades.Queremos
ser referência no acesso aos livros de escritores
indígenas, atendendo leitores de todo o Brasil.
Acreditamos no poder da leitura e do conhecimento
como agentes transformadores de realidades”
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RÉQUIEM DE
DOMINGO
Ana Braz - Igrejinha/RS *

Tocava Beatles em algum lugar do prédio. Gostava de Beatles,
mas preferia alguma coisa mais pesada, vigorosa.
Na sua cabeça sempre martelava “Mein Herz Brennt”, do
Rammstein, e ele se via no meio de um grande mosh, entrando
em êxtase coletivo. Não se considerava um headbanger, mas
gostava do código de autenticidade daquela tribo, ele mesmo se
considerava muito autêntico.
Porém, naquele momento, tocava Beatles.
- Que ironia!
Passou os olhos pelo quarto simples onde dormia, estava
tudo em ordem, cada coisa em seu devido lugar.
Olhou suas mãos. Estavam firmemente colocadas ao redor do
pescoço dela, apertando, ele nem percebeu que ainda fazia força.
Gentilmente, abriu as mãos e olhou para a garota.
- Não é que você é bonita mesmo! Quer café? Eu estou
faminto.
Antes de levantar, passou os dedos pelos cabelos castanhos
dela. Os olhos, muito abertos, pareciam assustados; a boca, roxa;
a língua pendia um pouco para fora.
“Little darling…Here comes the sun…Here comes de sun…
It’s all right”
Saiu da cama, remexeu na bolsa da garota.
- Vera? Esse nome nem combina com você. - riu debochado.
- Vamos ver: celular, carteira, chaves, batom, camisinha.
Ahhh, sua danadinha. Tudo aqui. Cadê suas roupas, Dona Vera?
Saiu catando as roupas dela pelo chão, saindo do quarto,
chegando até a sala.
“Come together, right now. Over me.”
Que noite! – espreguiçou-se, nu, no meio da sala, com as
roupas da garota nas mãos.
Voltou para o quarto e verificou as horas.
- Nossa! Muito tarde, o café vai ficar para depois. Vamos,
Dona Vera, precisamos nos vestir. Vou te levar para casa.
“I want you... I want you so bad…”
O cadáver já apresentava sinais de rigor mortis.
- Nota mental: não dormir demais na próxima.
Desceu as escadas do pequeno prédio.
“She’s so... heavy...”
Levava a garota no colo, como já tinha feito antes e, por

Foto: jamarattigan.com

este motivo, escolhia as menores,
as mais magrinhas, as de estilo
‘mignon’, não davam trabalho para
um homem do tamanho dele.
Não havia ninguém na escada,
na garagem, na rua também não
haveria.
- Maravilhas de morar em um
bairro boêmio: domingo é dia de
dormir. - Gargalhou.
“Let it be...let it be....let it be...”
Saiu da garagem, pegou à
direita e foi em direção ao seu
local de trabalho: o Crematório
Municipal.
“And nothing to get hung
about…Strawberry fields forever.”
Foto: Arquivo

* Formada em Letras/Ingles. É
Professora, escritora e editora do
Paranhana Literário. Fica feliz entre
amigos e família, em uma mesa de
bar, com uma cerveja e uma boa
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CANCELA
MENTO

Lourenço Moura - Curitiba/PR *

Foto: jamarattigan.com

Assumamos o gosto humano pelo reflexo. Especialmente ao
vermos Inês Sant’anna recuando para se ver naquele espelho na
galeria. Um qualquer que não conhecesse o conceito de vaidade,
e, para que não nos detenhamos a pensar se somos nós esse um
qualquer, diremos que tal ser, no distanciamento que adoramos
dar à nossa humanidade; tal ser, ao ver a moça olhar-se ao espelho,
pentear o cabelo e ajeitar a roupa percebera que ela não fizera nada
para mudar a sua figura. Permanecia exatamente a mesma. Olhando
daqui, esse ser encolheria os ombros, se essa personificação nos é
permitida.
Inês Sant’anna deteve-se em frente ao próprio reflexo, tirou do
bolso o smartphone e enquadrou o ângulo da câmara. De perfil,
pé erguido e joelho dobrado, depois de frente, com a anca puxada
para um lado, e a face moldada com as contrações dos músculos
faciais, ora com os lábios unidos, ora as bochechas metidas para
dentro, experimentações, dir-se-ia. Ali esteve a jovem por dois
minutos até que se satisfez e saiu com a máquina na mão. Escolheu
entre todas as imagens aquelas em que os filtros digitais melhor a
refletiam e distribuiu-as entre os milhares que as esperavam.
Dentro em pouco, a seita completa acompanhava-a com preces
e adorações, elogios e interjeições. Caminhavam lado a lado com
Inês Sant’anna, bajulavam o perfil, os jeitos, a beleza e os arranjos,
o sucesso, a inteligência clara das suas declarações, tudo nela era
um raio de sol primaveril colorido a arco-íris. Aquela comitiva
era uma repetição do dia anterior e de outros antes; e os aplausos,
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esses cresciam, inaudíveis, às centenas por dia, mais e mais mãos
procuravam o momento certo para olhar aquela jovem e aplaudila.
Ora, na galeria vendiam umas quantas coisas, e Inês Sant’anna
foi paga para que movesse os seus seguidores a comprar tais
extravagâncias. Foi assim, que decidiu gravar-se numa live,
milhares a esperavam.
Iniciou a apresentação efusivamente, como era marca pessoal,
Olá, minhas queridas e meus queridos!, exclamou prolongando as
tónicas e inventando outras. Falou maravilhas de tais produtos e
tais marcas, E agora, minha gente, vou pular nessa maravilha!, e
saltou para o colchão de água que exibia ao lado enquanto o grupo
cultuava tal acrobacia, ansioso por repeti-lo.
Aconteceu que, num inadequado cálculo de forças e atritos, o
pulo não foi bem executado, o corpo caiu curvado no colchão, e, no
instinto de se estabilizar, o sapato rasgou a bolsa e ficou preso ali,
vazando a água, e lentamente, em direto, sem conseguir se libertar,
Inês Sant’anna afundou-se nos arranjos molhados da cama. Os
milhares que a acompanharam, e os outros tantos que foram ver
depois as os registos de tal acontecimento, emudeceram-se perante
a cinzenta situação.
Esses humanos, olhando a tela dos seus aparelhos, vendo-se ali
refletidos, tomando para si o reflexo de outros, não suportaram
ver-se numa imagem molhada e impotente, as preces e bajulações
terminaram ali. Assim foi que a trupe decidiu cancelar a modelo,
Inês Sant’anna não foi mais adorada. Ícones desaparecem da
mesma forma que os deuses.
Alguns loucos ficaram com ela, satisfeitos pela humanização da
figura, diziam-lhe, Inês, és humana, agora estás mais próxima de
nós!, e com isso, Inês Sant’anna cancelou esses outros seguidores.

* É Mestre em Engenharia Eletrotécnica e de
Computadores. Estreou na literatura com o
romance “Macário” e publicou pela Amazon a
coletânea de contos “Sombras do Isolamento”.
Mantém o blog “ler20linhas.wordpress.com”
onde publica crônicas, contos e poesia.
Foto: Divulgação

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

* Krishna Grandi - Taquara/RS.

Foto: jamarattigan.com

Letícia estava na cama. Olhava o entardecer pela janela
enquanto pensava em qual lingerie usaria naquela noite. Tinha
a branca, favorita dele. Mas tinha a preta rendada, favorita dela.
Contrastava com seu corpo e realçava a meiguice das suas curvas
suaves. Optou por ir tomar um banho e ficar nua, até decidir.
Saiu do banho e olhou as mensagens no celular. As conversas
com ele foram intensas. Bruno era incisivo, na maioria das vezes,
mas tinha aquele olhar. O olhar de quem via a alma de Letícia.
Ela, por sua vez, sabia onde estava se metendo. Mas não podia
negar que, em seu coração, tinha uma esperança. Aquela noite
seria determinante.
Os encontros com Bruno eram sempre escondidos.
Normalmente, em motéis ou hotéis. Quando ele inventava uma
mentira consistente e conseguia um finde numa cidade de interior,
levava Letícia consigo. E assim eles se viam. Ela sabia que ele tinha
uma namorada. Mas ela também era a namorada dele. Em juras,
Bruno declarava o seu amor e ela alimentava um amor por ele.
Bruno prometera consertar a situação. Fazer do jeito certo.
Estavam há quase um ano nesses encontros furtivos, quando
Letícia decidiu desabafar. Colocou o seu conjunto favorito e pegou

o carro. Pelas ruas de Taquara, foi
até a casa de Roberta.
- Acho que não aguento mais
isso... – Um pouco trêmula,
com um sentimento de inveja
misturado com raiva, dirigia um
pouco ofegante.
Ao chegar na casa de Roberta,
Letícia começou a estalar os
dedos. Estava nervosa com a
confissão.
- Oii, Lê! – Roberta abriu a
porta. – Quanto tempo?!
- Beta, eu... – Sentando no sofá,
Letícia jogou a bolsa em um canto
e olhou bem sério para Roberta,
num tom firme, mas não gritando,
Letícia fez o seu desabafo:
– Eu te odeio! Eu te odeio,
porque tu és perfeita. Eu te
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invejo, porque tu tens fotos lindas no Instagram. Eu... Eu não falo
contigo há tempo, porque eu comecei a namorar um homem.
Ele é carinhoso comigo, me dá presentes, diz o quanto eu sou
maravilhosa. Principalmente na cama. Ele gosta muito de me
filmar, diz que sou fotogênica e que deveria ser modelo. Comecei
a trabalhar como recepcionista em hotéis para poder ver ele mais
vezes...
- Letícia, eu não estou entendendo. E por que veio aqui se me
odeia? – Roberta estava confusa.
- Roberta... Eu te invejo, porque tu és assumida. – Letícia tirou
o seu celular do bolso e abriu a galeria. Mais calma, sentou no sofá.
– Senta do meu lado?
Roberta estava receosa, mas sabia que Letícia era uma boa
garota, estava sempre na dela. Eram amigas de jogar conversas
fora. Não muito íntimas, mas boas conhecidas. Sentou ao lado de
Letícia e um pouco chocada com a atitude dela exigiu:
- O que está acontecendo?
- Eu queria te mostrar as minhas fotos. Tá vendo ele? É o meu
namorado. – Roberta pegou o celular e lágrimas começaram a
escorrer pelos olhos. Bruno estava em algumas fotografias. Nunca
olhando para a foto. As fotos eram mais selfies de Letícia, com
o Bruno ao fundo cozinhando. Ou uma foto dos dois em uma
piscina, em que ela estava na beirada e ele mergulhando.
- O que o Bruno faz nessas fotos? – Roberta estava confusa. – O
Bruno é o meu namorado.
- Lembra daquela vez que ele te disse que ia precisar estudar um
finde em Santa Catarina? Eu estava lá com ele... – Letícia começou
a chorar. – Eu estou cansada de não ser assumida. De ficar em
segundo plano ou esperando uma mentira. Eu queria te dizer que
amo o Bruno. Assim como você ama ele.
Roberta estava chorando. Sentia seu coração apertado de dor.
- Eu preciso que saia da minha casa agora. – Roberta levantou
nervosa e abriu a porta. Letícia passou por ela. Seus olhos se

encontraram. – Ele deve ter
te iludido como me iludiu. Te
agradeço por ter me contado. Eu
não estava desconfiando. Mas
não quero nunca mais te ver. Não
quero saber por quanto tempo foi
e nem como.
Letícia pegou o carro e foi
embora. Roberta fechou a porta
atrás de si e foi para a cama.
Tirou as roupas que sufocavam
sua respiração. Colocou a
lingerie que ganhara de Bruno e
que, por isso, era a favorita dele.
Uma lingerie preta e rendada.
Até combinava com a cor de
sua pele, mas Roberta preferia a
branca, que contrastava com seu
corpo farto e desenvolvido. Ficou
imaginando os tipos de filmagem
que deveriam ter acontecido
entre Letícia e Bruno. Ele, que
vivia dizendo que isso era coisa
de mulher vadia. Não gostava
que Roberta enviasse uma foto
sensual. Muito menos filmar.
Sobre o que mais ele mentia?
Em meio às lágrimas, Roberta
esbravejou de seu quarto:
-Eu te invejo, Letícia! Qual
é a graça de ser assumida se eu
sequer consigo demonstrar meu
lado vadia pra alguém?

* É publicitária em formação, atriz e
escritora. Ganhou prêmios literários,
participou da Coletânea Vozes Femininas
do Paranhana e escreve uma coluna
mensal pro Site Panorama. Seu livro está a
caminho.
Foto: Divulgação

CONTO

Das
incessantes
perguntas

* Eraldo Galindo.
Arcoverde/ PE
Foto: jamarattigan.com

— Você me ama?
Seus olhos, cravados em mim, degustam o “sim” mil vezes
repetido. Ela implora por mais confissões. Inconformada com a
reduzida potência das palavras, volta a perguntar: “Você me ama?”
E saca a fita métrica, querendo mensurar o amor: comprimento,
altura, largura e profundidade. Ai de mim se fizer pouco caso desse
apuro geométrico. As horas preguiçosas caminham lentamente.
Sonolento, aperto-a entre os braços, para que ela sinta em volta do
corpo o abraço do mundo. Quero protegê-la, mimá-la no fundo
escuro da noite. Fazê-la esquecer por um instante os medos da
vida. Ela não quer somente meus abraços; menina que é, deseja o
calor de um útero materno. Quantas vezes me fingi mulher para
dar-lhe colo, atenuar suas angústias e lágrimas!
Ela chega à tardinha, extenuada, detalhando os afazeres
que cumpriu e todos os demais “eventos” do dia: o que comeu
no almoço; que boletos quitou; as modorrentas reuniões no
escritório; a euforia teatral dos homens de negócios; os tipos
humanos que viu nas ruas; os carros resfolegantes no trânsito
maluco da cidade; os mendigos a implorar pão e rogar pragas
aos indiferentes; as crianças que brincam e sorriem nas praças
ou à saída das escolas (como se ainda houvesse inocência no
mundo); os olhares pétreos de gentes solitárias; os rádios que dão
notícias da marcha intempestiva da humanidade; as ciganas que
leem mãos a troco de moedas, mesmo que já não saibam ler o
destino; os velhos que arrastam chinelos e desesperanças sobre as
pedras das calçadas... Nada escapa aos seus olhos. Tudo mergulha
para dentro dela, tocando suas fibras íntimas. Ao abrir a porta,
me encontra invariavelmente sentado à escrivaninha, tendo ao
alcance das mãos caneta e caderno de escrita, além da indefectível
garrafa de café. Meu sorriso a acolhe e acaricia, mesmo que nele
não mais exista a flama de outrora. Todas as sensações que seu

corpo recolheu ao longo do dia são
derramadas aos meus pés. Higiene
mental necessária para sacudir
os escombros armazenados. Eu,
receptáculo dos seus entulhos,
sinto por ela uma piedade
mesclada de ternura. Dividimos
fardos e enfados, além de parcas
alegrias.
— Você me ama? — Reafirmolhe o amor, acrescentando que a
amo “do meu jeito”. Ela franze a
testa esperando um pouco mais
de eloquência. Com os dedos
sobre os lábios, atira-me um beijo
protocolar, enfim conformada. Este
é o pão que lhe dou diariamente, o
único de que disponho.
À boca da noite, depois do
banho, improvisamos um jantar
rápido, seguido de duas taças
de vinho. Uma fruta no meio
da noite, talvez um dedo de
sorvete caramelado. Filme na TV
ou música? Não calculamos as
escolhas, tudo vem no automático.
Até nos vermos sonolentos. Então,
temos duas vias: o afundamento
nos lençóis ou o sexo ritmado
pela fadiga. São raros os fulgores
na cama, mas há sempre entrega
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delicada. Quando transamos pela última vez com entusiasmo?
Puxo pela memória. Talvez na viagem à praia, coisa de dez meses
passados; talvez depois do baile de Carnaval, um tanto bêbados,
assaltados por repentino romantismo. Bom, antes de perder a
consciência, eu sei que deverei balbuciar alguma resposta ao
“Você me ama?”. Desse ritual ela depende para adormecer ou, mais
provavelmente, para se sentir “minha” mulher.
Jamais menti sobre o amor. De fato, a amo. Diariamente,
reafirmo os afetos do coração. Por que ela pergunta a cada noite?
Não são confiáveis as palavras de um escritor? Não vale como
garantia os anos juntos? Contamos mais de uma década de coisas
vividas em parceria, coisas grandes e miúdas — coisas nossas,
impregnadas das nossas falas, modos e aromas.
Não a amo. Pelo menos, não como maioria das pessoas
imaginam o amor. Aprenderam em romances, filmes, canções e
poesias. Aprenderam com os mitos, desde tempos imemoriais. Que
se percam em ilusões! Não a amo com flores e versos, é verdade.
Amo o seu corpo que envelhece ao meu lado, seus medos (também
meus); amo a sua alma estreita a tatear na escuridão — singela e
humana como a minha. Reconheço nela as minhas precariedades,
as palavras sem nexo nas horas de torpor, os eflúvios dos desejos.
Amo sua beleza fugidia, que me ensina sobre a celeridade do tempo
e a metamorfose de todas as coisas. Amo sem palavras, ornamentos
ou foguetórios. Amo seus ossos ressecados, sua pele sem cremes, o
rosto sem maquiagem: a “verdade” dela diante de minhas retinas.
Amo vê-la vigilante, as mãos entrelaçadas às minhas, quando me
vêm frustrações, quedas e perdas. Amo a saudade que sinto quando
está distante, inalcançável. Quando as palavras nada podem, amo
o seu silêncio. Quando o silêncio é ameaça e atordoamento, amo
seus ruídos.
— Você me ama? — Amo (e detesto) a pergunta renitente de
todas as noites. Se pergunta, é porque ainda respira o meu hálito.

Foto: Divulgação

* Professor de filosofia. Desde menino, cultiva a literatura, a
música e o cinema. Escreve para dialogar com as dimensões
do humano e tatear os enigmas da existência. Prefere o
gênero Conto, por acreditar que o essencial pode ser dito em
número reduzido de palavras. Não encontraria sentido no
mundo se não lesse e escrevesse ficção literária.
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O MÉDICO E
O BÊBADO

* Juliana Lino - Campinas/SP

Foto: jamarattigan.com

Era mais um plantão de sábado à noite. O pronto socorro
estava movimentado, mas a maioria dos pacientes não apresentava
gravidade. Eram resultado de brigas estúpidas, bêbados desacordados
ou vomitando, trazidos pelos amigos tão bêbados quanto ou crises
de ansiedades geradas por términos de relacionamentos.
Rodrigo já estava habituado com essa rotina. Afinal, esse era
o seu posto desde que terminara a residência médica em cirurgia
geral. Duas noites de sábado por mês, nos últimos oito meses. Não
era algo que pretendia manter por muito tempo. Estava cansado
de perder programas muito mais interessantes com os amigos para
cuidar de quem nem deveria estar em um hospital, e sim em uma
detenção escolar, aprendendo boas maneiras ou no consultório de
um terapeuta. Mas pagava as contas.
Seus devaneios e a sutura que realizava na testa de um brigão
foram interrompidos por um enfermeiro esbaforido, que adentrou
ruidosamente a sala de procedimentos:
- Doutor, o SAMU acabou de ligar e estão trazendo três vítimas
de acidente automobilístico!
O funcionário mal terminara a frase e já era possível ouvir as
sirenes se aproximando.
- Peça para alguém terminar esse curativo. – Rodrigo já
descalçava as luvas e corria para a sala de emergência para receber
os pacientes.
Tratava-se de dois homens e uma garota. Um dos homens estava
acordado, gritando e xingando todos os profissionais por terem o
amarrado na prancha de salvamento e colocado um enforcador no
seu pescoço. Tratava-se do colar cervical. Ele estava evidentemente
muito alcoolizado. As outras vítimas estavam desacordadas, já
entubadas e sendo ventiladas artificialmente. E isso não era bom.
O socorrista informou tratar-se de uma colisão frontal de dois
automóveis, causada pelo paciente agitado. As vítimas desacordadas
eram pai e filha.
Rodrigo e a equipe do pronto-atendimento colocaramse a trabalhar rapidamente e avaliar a situação de cada um. A
fratura exposta do fêmur direito do pai chamava a atenção, mas
o achatamento do tórax apontava-o como o estado mais grave.

A menina aparentemente não
apresentava nenhum sangramento
e mantinha um bom ritmo cardíaco.
E o bêbado continuava berrando e
ameaçando a todos. Isso era sinal
de que era o menos grave dos três.
- Quero um ultrassom
abdominal da garota. – Rodrigo
orientava o enfermeiro.
Um monitor começou a apitar
insistentemente. O pai havia sofrido
uma parada cardíaca. Médico e
equipe prontamente iniciaram
as manobras de ressuscitação.
Massagem, ventilação, drogas,
hidratação. Cardioversão elétrica.
Nada. Então recomeçaram tudo
de novo e de novo e de novo. Sem
sucesso, a morte da vítima foi
declarada às 2:26.
Rodrigo
controlou
sua
frustração e se concentrou na
menina. Aparentemente, o único
ferimento era um corte na testa
rodeado por um hematoma elevado.
No resultado do ultrassom, uma
surpresa: ela estava grávida!
Depois de uma avaliação
minuciosa, foi afastado qualquer
risco de sangramento iminente.
- Ela está estável. Vamos levá-la
para a tomografia de crânio. – O
jovem médico já se preparava para
acompanhar a paciente.
Enquanto a máquina fazia o seu
trabalho, Rodrigo acompanhava as
imagens obtidas pelo computador
da sala de laudos. Em poucos
instantes, todas suas esperanças
esvaíram-se. O cérebro da menina
dava lugar a uma enorme massa
branca que ocupava praticamente o
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hemisfério esquerdo inteiro. Era uma hemorragia gravíssima e fatal.
Não havia nada que ele pudesse fazer.
Voltou para o pronto socorro com a maior sensação de impotência
que já sentira. Três vidas escorreram entre seus dedos: o pai, a filha e o
bebê. E ele não foi capaz de salvá-las. Chegando à sala de emergência,
estranhou o silêncio. Faltava algo.
- Onde está a terceira vítima do acidente? O Bêbado?
- Evadiu. – Informou a auxiliar. – Conseguiu se soltar da prancha
e foi embora.
Rodrigo ficou irado. Sem perceber, descarregou sua raiva em
uma bandeja com materiais de curativo, fazendo todos voarem pelos
ares. Sentou-se no primeiro banco que encontrou, massageando as
têmporas suadas e apoiando a cabeça na parede de ladrilhos amarelos.
Era uma injustiça sem tamanho! Uma família inteira morta por
um irresponsável, bêbado, que nada sofreu. Que conseguiu fugir
do hospital sem prestar as devidas contas com as autoridades! E a
menina, que só tinha 16 anos, estava grávida! Outra vida que não teve
nem a chance de vir ao mundo!
O resto do plantão transcorreu sem intercorrências e não passou
de cenas sem conexão na mente de Rodrigo. Ele estava preso àquelas
vítimas. Àquela tragédia. Àquele bêbado, bandido e foragido. Um
ódio aflorou em sua alma. Como ele gostaria de encontrar aquele
monstro e encher sua cara de porrada, até ver todos os dentes caírem
e ele fosse incapaz de continuar gritando irritantemente todas aqueles
absurdos que teve que ouvir. E ele continuaria socando e socando e
socando, até a tomografia de crânio do bêbado ficar igual a tomografia
de crânio da menina. Isso seria justiça!
Foi despertado dessa imagem satisfatória com uma buzina do carro
de trás, impaciente. Mal tinha se dado conta que o turno já tinha acabado
e ele estava dirigindo de volta para casa. Acelerou até o próximo semáforo
fechado, tentando se concentrar no que estava fazendo.
Foi quando o viu. Ali, bem na sua frente: o bêbado. Parado no meio
da rua, xingando o nada, agitando os braços como se discutisse com
alguém bem a sua frente. Ainda usava o colar cervical. Rodrigo olhou
para os lados: as ruas estavam desertas às 7h da manhã de domingo.
Não havia nenhuma testemunha. E se ele acelerasse? Apertasse o
pedal até o fundo e não desviasse? Não seria justo?
A ideia era muito convidativa. Rodrigo sentiu seu coração disparar
e as mãos suavam ao volante. Manteve os olhos fixos no alvo. Ele
estaria apenas terminando o que o destino não deu conta. Quanto
tempo demoraria para aquele desgraçado matar outro inocente?
Sem raciocinar mais, apenas enfiou o pé no acelerador até sentir o
fundo do carro embaixo dele. Os pneus cantaram e o carro disparou.
Rodrigo olhou fixamente para aquele assassino e deixou o carro

avançar. Já podia imaginar qual
seria a sensação de quebrar todos
os seus ossos.
Mas no último momento,
desviou. Não teve coragem. Só
conseguiu com que o bêbado
se desequilibrasse com o susto
e caísse sentado no chão. Podia
ouvir seus insultos, quando
perdeu o controle do carro. A
virada brusca em alta velocidade
fez o automóvel capotar.
Rodrigo foi jogado em várias
direções. Só então percebeu
que estava sem o cinto de
segurança. Colidiu com o
volante, o teto, o freio de mão.
Quando finalmente parou de ser
sacudido, não identificava mais
em que direção ficava o céu e o
solo. Não sentia suas pernas e
um líquido morno rapidamente
o molhava inteiro.
Sentiu-se tonto e o mundo
se fechava em uma escuridão
acolhedora. Ouviu o bêbado
se aproximando. Seus passos
cessaram e seu rosto apareceu
pela janela com os vidros
estraçalhados. Estava sério, com
o semblante sombrio. Encarava
Rodrigo sem desviar o olhar.
Aparentava sobriedade total.
Rodrigo tentou alcançálo com as mãos, pedindo
socorro, mas o bêbado não se
mexeu. Ficou parado, apenas
observando diretamente seus
olhos. Com uma gargalhada
medonha e uma voz não
humana, pronunciou as últimas
palavras que o médico ouviria:
- O bêbado filho da puta
matou mais um.

* Médica Hematologista, formada pela PUC-Campinas, tem na literatura um
refúgio através das histórias. Autora do blog www.viajandonasideias.com onde
publica contos, crônicas e sua trajetória como escritora. Suas criações carregam
um toque de suspense e mistério, que marcam o seu estilo. Seu primeiro romance,
“A cor da morte”, é o primeiro volume da trilogia “A garota que via cores”, está em
fase de finalização com breve lançamento.
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Talismán

Gabriela Chiapa *
Mendoza - Argentina

Foto: jamarattigan.com

Detrás de esos ojos se guardaba un secreto. Se veía un
alma encerrada, gritando por su libertad, pero resignada a su
confinamiento en ese cuerpo ya rígido de aceites y lienzos. Cuando
los vi quede absorta ante cada detalle en sus pupilas, intentando en
vano desenterrar la historia que escondía detrás de tanta belleza.
No eran ojos exóticos, eran más bien comunes, no era eso lo que
atraía a mirarlos. El color marrón de ellos encerraba una cierta
magia.
La primera vez que la vi,posaba en una fotografía en el margen
superior del lienzo del artista. Él estaba observándola, absorbiendo
cada minúsculo detalle de la muchacha que posaba allí. Morena
de ojos marrones, cabello largo y espeso. Lo saludé pero ignoró
mi llamado. El artista estaba creando su obra en su cabeza. «Es
su musa» escuché detrás de mí, una mujer mayor de sonrisa
contagiosa se me acercaba para recibirme.
—Me parte el alma verlo así, hace meses que solo observa la
fotografía y nadie sabe por qué—Ambos mirábamos al artista y al
lienzo en blanco a la misma vez. De golpe se dio vuelta y me atendió
invitándome a beber una cerveza. Extrañamente fue amable y
gracioso, como ignorando que había estado con el pensamiento
en otro mundo. Pasamos el día sin ningún sobresalto, como
los grandes amigos que una vez habíamos sido. Aunque, no me
animaba a preguntarle nada sobre esa fotografía. Si algo recordaba
de él era su predilección por la comida picante, acompañada de
unas cuantas cervezas bien heladas. Casi todo era como siempre,
las charlas, las risas, las mismas frases; pero algo andaba mal, lo

sentía en su mirada, se perdía en
algún horizonte que no podía
comprender.
Llegamos un poco mareados
a casa listos para dormir y, como
siempre, me tocaba el futón. Fui
directo hacia él y me desplomé,
casi al instante me dormí
profundamente. Una mezcla de
imágenes mareaba mi cerebro
durante el sueño, la sensación de
estar en una pesadilla sin poder
escapar hizo que me despertara
sobresaltada. Intentaba ubicarme
en el espacio-tiempo, quitándome
las telarañas del sueño, cuando
vi a mi amigo parado frente a su
lienzo, aún en blanco, abstraído
con la fotografía delante. De
repente comenzó a mover sus
manos. El pincel parecía una
máquina autómata, que volaba
entre los dedos del pintor, la
paleta, con los oleos dispuestos
desordenadamente, parecía una
obra de arte en sí misma. Ni
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siquiera miraba a su alrededor, solo su mano se movía indiscreta por
las sinuosas curvas que iban reflejando el cuerpo de la muchacha
morena. Su mirada no se movía ni un milímetro de la fotografía, fija
en ella, dejaba que su pincel sea el que hablara por él. La oscuridad
nos envolvía, solo una vela iluminaba la escena de mi amigo pintor
y su obra. Para él no era necesario más que eso, se sabía de memoria
cada detalle que debía plasmar.
Todavía me quedaban rezagos de una suerte de borrachera, volví
a desparramarme en el sillón. Dejé a mi amigo ahí con su arte a flor
de piel, nunca mejor dicha esa frase. Me olvidé del asunto y hasta
cerca del mediodía no me levanté. Cuando pude reincorporarme,
el artista ya no estaba frente a su pintura, vi el cuadro tapado con
otro lienzo encima. Busqué algo de comer y como no había ni
siquiera café para preparar, decidí salir a pasear en busca de alguna
cafetería cercana. Le mandé un mensaje a mi amigo para que se
acercara apenas pudiera, así almorzábamos juntos alguna pasta
en el restaurant a la vuelta de su casa. Aproveché ese tiempo entre
medio para seguir con mi lectura que había quedado trunca al bajar
del colectivo. Llegada la hora, esperé un buen rato pero no aparecía
nadie y ni siquiera respondía los mensajes. Yo sabía que algo
raro pasaba dentro de Marcelo, pero preferí no hacer teorías sin
hablarlo directamente con él. El hambre me estaba carcomiendo
el estómago y decidí pedir la comida, total, él se lo perdía. Volví
a su casa al finalizar el postre, que era un flan casero de esos que
parece que tocaras un mundo mágico de dulzuras y no querés
terminar. La casa seguía vacía, ni Marcelo ni la mujer mayor se
encontraban allí. La pintura seguía tapada y en el mismo lugar. Me
senté frente al lienzo, tratando de encontrar qué era lo que llamaba
tanto la atención de mi amigo pintor, la fotografía ya no estaba, los
pinceles seguían embadurnados de oleos y todo parecía en su lugar.
Si hay algo que me caracteriza es mi alto nivel de ansiedad, es lo que
me llevó a destapar la pintura sin permiso de nadie. Y allí estaba
ella, con todos sus detalles, con esos ojos marrones tan atrapantes
y seductores. Cada cabello era una pincelada precisa, el borde de
su vestido mostraba hasta las costuras que tenía, y el collar… ¡Ese
collar azul que no recordaba en la foto! Era lo más realista que había
en la pintura, casi daban ganas de tocarlo para saber si era pintura o
colgaba de verdad en el cuadro.
La pintura me atrapó en ese instante. Y comencé a notar
esa sensación de alma encerrada. ¿Cuál era el secreto detrás de esa
imagen? La historia estaba allí, entre los ojos vivaces que parecían
seguirme hacia donde me moviera y ese collar azul que saltaba de la
pintura.
La mujer mayor apareció hacia mitad de la tarde y titubeante
me dijo que tal vez Marcelo se habría ido a dar una clase. Yo
tenía el pasaje de colectivo en la mano y tenía que irme sin poder
despedirme. Aún los mensajes no eran leídos por mi amigo, pero
no me quedaba de otra que saludarlo a través de ellos. Pasaron unos
días y sonó mi celular. Era la policía de Maipú que me interrogaba
por si conocía el paradero del artista plástico Marcelo, en su celular
había mensajes míos y por eso decidieron contactarme. La mujer
mayor había hecho una denuncia declarando que su profesor de
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arte no aparecía hacía tiempo, sin responder llamadas ni mensajes.
Me citaron para hacer una declaración, por lo que tuve que
viajar hasta allí y sentarme frente a un oficial, su interrogatorio
me pareció una eternidad. Me pidieron hasta el detalle de lo que
comí en el restaurant, qué hice en cada paso que di y por qué me
había marchado sin esperar la llegada de mi amigo. Volví luego
del interrogatorio hacia la casa de Marcelo, traté de buscar alguna
pista de donde pudiera haberse ido. No había nada. De su gata
se habían hecho cargo los vecinos acercándole comida, ella no se
separaba de la pintura, que aún estaba tapada con el lienzo, tal cual
la había dejado días atrás.
Detrás de esos ojos marrones se escondía algo, lo presentía.
Me seguían en cada paso, parecían vivos detrás de esa capa de
oleos y aceites. Mi amigo no volvió a aparecer. Dejaron el caso a
medias por carecer de pistas. Interrogaron a la muchacha morena
de la foto, pero ni ella sabía siquiera que Marcelo tenía su retrato.
Solo dijo a la policía que él le había declarado su amor mucho
tiempo atrás, viviendo un corto romance por que la situación
era “complicada”. Me llevé la pintura y a la gata a mi casa. Y
cada vez que pasaba delante de ella sentía una angustia que
me oprimía el pecho. La gata no se movía más que para comer
y hacer sus necesidades. Había una historia detrás, sí, eso lo sé
con seguridad, pero nadie me contó cuál era su secreto. Saqué
varias conclusiones del paradero de mi amigo, pero ninguna
correspondía a una respuesta real.
Una noche mientras cenaba y, le daba de comer a la gata,miré
de reojo el cuadro y saltó a mi vista el collar. La mujer no llevaba

collar en la foto, eso era seguro.
Desde ese ángulo bajo pude
distinguir que algo se movía en
la pintura, como una mano que
intentaba salir del collar azul. Era
de noche y estaba sola, el miedo
me ganó y salí a caminar por la
ciudad. Al volver más tranquila,
miré el cuadro nuevamente.
Estaba rasgado en varias partes,
quedaban jirones de la pintura,
casi deshecha en gran parte. Solo
quedaba a salvo el collar y la
mitad del rostro. Me acerqué para
mirar más detalladamente lo que
quedaba y ahí lo vi. Dentro del
collar, de manera muy sutil, se
distinguía un cuerpo, era mi amigo
que había quedado plasmado allí,
con un grito desgarrador en su
rostro y una postura suplicante.
El ojo que quedaba sano tenía una
chispa un poco satánica, parecía
como si se riera, había logrado su
cometido.

Foto: Divulgação

*Desde pequeña siente atracción por la literatura, gusto fomentado por su
madre. Escritora autodidacta, motivada por suya curiosidad e por la lectura
constante decida escribir obras propias descubriendo la pasión por el cuento
corto y abocándose al género fantástico, donde abundan fantasmas, en el
sentido romántico de la idea.
Sente-se atraída pela literatura desde pequena, gosto promovido por sua mãe.
Escritora autodidata, motivada pela curiosidade e leitura constante, decidiu
escrever suas próprias obras. Descobrindo sua paixão pelo conto, se voltou para
o gênero fantasia, onde abundam fantasmas, no sentido romântico da ideia.
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PULSOS CORTADOS
A assepsia da sala mantinha no ar pureza oxidante. A enfermeira, emoldurada na parede, no incansável gesto, pedia silêncio.
Os estofados em couro preto e o verde das samambaias eram o
contraste com a brancura.
Os dois, sentados lado a lado, não diziam nada.
Depois de um tempo, Ana Luiza perguntou:
“A mãe vai morrer né?”
“Creio que sim”, ele disse “foi grave o que ela fez.”
Ana Luiza ficou quieta, depois o beijou na boca com intensidade.
Em seguida falou:
“Prefiro ela morta do que trepando contigo.”
Outra vez silêncio.
*

Foto: jamarattigan.com

* Esse conto faz parte do livro
DENTES NO COPO DE UÍSQUE & OUTROS CONTOS DE CRIME

“Há quem diga ser bem fácil matar uma
ou duas pessoas, mesmo sem justificativa
plausível. Existe estudo mostrando que 4%
da população, entre homens e mulheres,
apresenta essa facilidade.
Resta saber se são assassinos, perdedores,
amargurados ou sobreviventes.”
Compre o livro em:
vendas@jm2d.com.br
ou Amazon

* Doralino Souza é jornalista
e ativista cultural. Editor da revista
Paranhana Literário. Autor dos livros
“Anjos também usam boné”, “O
Cânion de dentro” e “Dentes no copo
de Uísque & outros contos de crime”.
Teve textos premiados e participa de
diversas antologias.

ARTIGO
Em tempos de crises
[moral, ideológica, sanitária,
econômica...], que a Literatura nos
salve do caos e da ignorância.

VALTER RIBEIRO - IGRJINHA/RS
A literatura é um direito humano! Tenho como afirmação
esta defesa do célebre Antonio Candido. Por que é um direito
humano? Porque é um bem indispensável à nossa humanização! E,
é indispensável à nossa humanização porque desempenha funções
essenciais para o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos.
A literatura permite o pleno desenvolvimento da nossa imaginação,
que é a essência do desenvolvimento cultural da humanidade. A
literatura possibilita e provoca nossa imaginação a nos colocar no
lugar do outro, (viver as situações e os dilemas dos personagens),
ou seja, propõe-nos o exercício da alteridade; contribui para o
desenvolvimento do nosso repertório linguístico, aumentando nossa
capacidade de comunicação com o mundo; e, ainda, nos propicia
de uma outra maneira conhecer o desenvolvimento do mundo e os
conhecimentos produzidos ao longo da história.
Isso é possível porque a literatura não só reflete o mundo social
em que é produzida, mas também é parte constitutiva desse mundo.
Ou seja, expressa visões de mundo que são constituídas a partir
do pensamento coletivo de determinados grupos sociais. Essas
cosmovisões são informadas pela experiência histórica concreta
desses grupos sociais que as formulam, mas também são elas mesmas
construtoras dessa experiência. Elas compõem a prática social
material desses indivíduos e dos grupos aos quais elas pertencem, ou
com os quais se relacionam.
O exercício de ler literatura aos poucos vai nos possibilitando
perceber que nossas múltiplas visões e interpretações da realidade se
entrecruzam, dialogam com os textos de diferentes gêneros e períodos
históricos e se transformam em outras percepções de mundo. Com
isso, desenvolvemos nosso olhar, apuramos nossa sensibilidade,
desenvolvemos nossa humanidade e passamos a “pensar fora da caixa”.
Pode-se dizer que esta é, pois, a função social da literatura,
estimular o leitor para uma maior percepção do mundo que o cerca
em sua pluralidade e diversidade. Isso implica em dizer que leitor e
leitura atuam na construção de um processo social de mão dupla,
desenvolvendo um tipo de ação que se realiza em um espaço bastante
amplo, pois as inumeráveis possibilidades de aferição de sentidos
que podem ser atribuídas a um texto literário e dele são também

absorvidas entram em consonância
com a história de cada um e, ainda,
em consonância com o imaginário
pessoal e o imaginário coletivo do
indivíduo. Em outras palavras, é
aquilo que Candido dizia sobre “a
literatura ser o sonhar acordado das
civilizações”.
Nesse sentido, é sensato inferir
à literatura o status de um direito
humano, afinal, ler literatura, além
de nos proporcionar momentos de
puro deleite, ainda nos prepara para
que tenhamos maior sensibilidade
e inteligência emocional para
enfrentarmos as agruras da vida,
especialmente nestes tempos turvos
mediante a ameaça de um vírus
invisível e as cotidianas ameaças
de um governo que desconsidera a
pluralidade do povo que constitui
essa nação e refuta de forma inculta
o legado educacional e científico
posto sob muitas lutas e pesquisas,
entre tantas outras barbaridades
orquestradas pelo presidente, sua
família e sua equipe de governo.
Nota*:Texto
adaptado
do
“Capitulo 1, da Monografia ‘A
Representação dos Aspectos Sociais
na Poesia de Patativa do Assaré:
O Homem e a Terra’.” Apresentado
como requisito parcial para obtenção
de título de Licenciado em Letras pela
Unisinos, no ano de 2014.

Formado em Letras – Português e suas respectivas Literaturas pela UNISINOS.
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)
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Mantenha-se cético:
divulgação científica e
literatura

Dré Santos – Porto Alegre/RS
Foto: jamarattigan.com

Divulgação científica é justamente o que diz o nome. Tratase de divulgar conhecimento científico, propagá-lo da forma mais
compreensível e acessível possível para as massas de leigos. Envolve a
habilidade de tornar claro conceitos e ideias complexas que explicam
a natureza da nossa realidade. E é claro que, quando pensamos em
ciência, nos vêm à mente as matérias exatas. Mas a arte também é uma
área de estudo acadêmico. Ela também explica fenômenos através de
leis verificadas por métodos e, portanto, também é ciência.
Humanas e exatas são mais do que irmãs; elas são partes do mesmo
processo que molda nossas vidas e nossa sociedade. Na literatura
especificamente, quantas vezes Freud usou textos literários para
exemplificar seus estudos do comportamento humano? Quantas vezes
a ficção inspirou estudos, designs, projetos, e quantas vezes ela mudou a
maneira como nós, em nossa vida particular, enxergávamos algo? Uma
narrativa bem montada é a mais poderosa forma de expressão que existe,
e por isso deve ser estudada e suas nuances compreendidas mesmo por
aqueles que não são da área, principalmente no quesito interpretação.
A divulgação científica tornou-se ainda mais importante nos tempos
atuais. Tão importante que há quem trate o conjunto de aspectos que
envolvem a divulgação do conhecimento como uma Guerra Cultural,
alguns pensam que tudo gira ao redor de batalhas de propaganda ou de
opinião, quando, de fato, estamos vivendo uma época em que pessoas
maliciosas estão tentando desconceituar a verdade. E por isso é tão
importante o trabalho de revistas, páginas e influenciadores que trazem
informação de forma gratuita, e com convidados que dedicaram suas
vidas a embasar e estruturar esse conhecimento.

Não é um trabalho fácil
selecionar o que é verdade e o que
é mentira. Muitas propagandas até
se travestem de artigos científicos
e de meias verdades. Um exemplo
são os “artigos científicos que
comprovam a eficácia de uma
fruta específica no combate a
um problema qualquer”, que
aparecem justamente na época
em que tais frutas estão fora de
temporada; ou seja, ruins, caras
e com pouca procura. Justamente
por isso o apelo não é para que
as pessoas pesquisem tudo a
respeito de um artigo, que saibam
quem o escreveu, que busquem
outras fontes. Não. Sabemos que
isso tudo, apesar de interessante,
é pedir demais. O apelo que
a comunidade científica faz é
outro, muito mais simples e viável
para qualquer pessoa, leigo ou
cientista:
Mantenha-se cético.
Foto: Divulgação

Graduado em Escrita Criativa pela PUCRS com ênfase em
construção de universos ficcionais, bolsista de iniciação científica
em projeto de pesquisa em tecnologia e ficção, diretor de redação
e editoria da revista Literomancia especializada em fantasia, terror
e científica, palestrante, revisor, contista, publicado em antologias
pela AVEC, Metamorfose, Flyve, Bestiário e Buró e em revistas
como a Dragão Brasil.
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2021 está chegando!
O que esperamos?
PATRÍCIA ZIANI BENITES - PORTO ALEGRE
Quando 2019 chegava ao fim, não imaginávamos o que nos esperava
em 2020….. Celebração da virada, reunião com família e amigos, para
alguns, pulos nas ondas do mar, renovação de promessas e desejo de
um ano promissor...
E aqui estamos... Terminando 2020 com a sensação de quem nem
entramos nele...
Mas sim. É real. Passamos por ele. Um ano completamente
inimaginável. Quem ninguém esperava, desenhava ou desejava.
Mas o que aprendemos com 2020? Isto nos dará a perspectiva do
que esperarmos para 2021. Muito além do desejo de uma vacina e do
controle da pandemia, há um campo que é de cada um. Mas para isto,
precisamos “Parar, Respirar e Sentir”.
O ano foi e está sendo de grandes desafios e com oportunidades.
Sim! Oportunidades! Porque, hoje, penso que dificuldades são
oportunidades. Foi um ano de aprendizagem.
Precisamos nos redescobrir e rever absolutamente tudo na nossa
vida. Seja no trabalho, na escola, na família, necessitamos reaprender.
Este ano está sendo do espelho. Ano em que precisamos nos
enxergar. O que não estava no nosso cenário de vida. Vivíamos correndo,
conversando, basicamente, através das redes sociais, pouca empatia e
contato consigo próprio e voltados para o mundo externo. Para a vida
acelerada, onde o “ter” estava sendo mais importante do que o “ser”.
Perdendo-nos a cada dia através da névoa do cotidiano inebriante.
Aí, 2020 chega e para a nossa corrida desvairada para um lugar que nem
sabíamos qual era! Um tempo de recesso. Mas o que fizemos neste ano?
O que aprendemos? Somente reclamamos ou nos agarramos às
oportunidades e estamos redimensionando a nossa vida? Alguns
podem pensar: Mas que oportunidades? Se tivemos tantas mortes,
desemprego e distanciamento?
As mortes devem ser lembradas, pois elas nos tornam mais
empáticos. Não devem ser banalizadas ou estar no campo da
normalidade. O sofrimento produzido nos convoca para a solidariedade
e, assim, pensarmos não somente em nós, mas nos outros. Isto nos
ajuda a mantermos as medidas de prevenção.
O próximo ano será de Esperança! A Esperança que estamos
construindo a cada dia. Então, Pare, Respire, Sinta!
Neste momento, sintonize com o seu interior e busque um sentido
para continuar a caminhada. É um tempo de limparmos os nossos
pensamentos e sentimentos. É tempo de nos motivarmos a seguir a
caminhada com mais flexibilidade e amorosidade.
O Ser Humano é dotado de uma capacidade infinita de
transformação. É dotado de bom humor, afeto pulsante e é,
intrinsecamente, esperançoso. 2020 não foi em vão! É um ano que marca
a nossa história e descortina os olhos para muitos aspectos da vida que

estavam obscuros ou esquecidos. É
um ano onde as máscaras descolaram
dos nossos rostos. Como assim?
Algumas pessoas podem perguntar.
A máscara deforma o rosto, a
percepção fica distorcida e, quando
percebemos, não sabemos mais
quem somos. Neste ano, precisamos
enxergar o que é obscuro.
Reconhecer a nossa família,
reinventar formas de estarmos perto
de quem amamos, reaprendermos o
trabalho e o estudo……
E as redes sociais e o celular que nos
afastavam e que cheguei a comentar
no meu livro, nos aproximaram.
Realizamos até comemoração de
aniversário por chamadas de vídeo
ou lives. Então, que sigamos o nosso
caminho com Paz, Esperança, Força,
Resiliência e Persistência. Que
sejamos Luz, iluminando os nossos
pensamentos, sentimentos e ações e
que possamos iluminar tudo a nossa
volta com muita Sabedoria.
Que venha 2021!!!

* Psicóloga e escritora. Autora do livro
Escutando o Coração Enxergando a Alma

RESENHA

Nicole Carina Siebel *
PORTO ALEGRE/RS
A sociedade literária e a torta de casca de batata é um livro escrito a
quatro mãos por Mary Ann Shaffer e Annie Barrows. A história fictícia é
baseada em acontecimentos da Segunda Guerra Mundial e na ocupação
alemã de ilhas no Canal da Mancha durante a guerra.
Tudo começa quando Juliet, uma escritora londrina, recebe uma
carta de Dawsey, um morador da ilha de Guernsey. Na mensagem, ele
comenta que encontrou seu endereço em um livro que adquiriu e que
gostaria da ajuda dela para encontrar alguns livros, já que em Guernsey
não há mais livrarias. Os dois começam a se comunicar e aos poucos
Dawsey conta sobre a sociedade literária que ele e seus amigos formaram
durante a ocupação alemã.
O interesse de Juliet pela história faz com que ela se corresponda com
os demais membros do clube de leitura e aos poucos ela se aproxima deles,
enquanto tenta reconstruir um retrato dos impactos da guerra.
O livro é todo composto por cartas trocadas entre os personagens. Juliet
é a personagem central da trama e é principalmente a sua correspondência
que o leitor acompanha. Ainda assim, entre envios dela e respostas que
recebe, a história é construída. Cabe ao leitor o papel de unir as informações
contidas nas cartas para estruturar a história de Juliet e seus amigos.
E justamente por ser escrita em cartas e mensagens, o livro proporciona
uma leitura bastante rápida, pois a linguagem adotada pelos personagens
é bastante direta e simples. Assim, os fatos são narrados em um ritmo
agradável e fluído, permitindo que o avanço seja constante.
Não apenas o ritmo do texto contribui para a leitura fluir, como também
os personagens o fazem. São muitos os membros da Sociedade Literária e
a curiosidade em saber sobre suas histórias peculiares mobiliza o leitor a
seguir adiante.
Isola, Dawsey, Elizabeth, Eben, Eli, Sidney… Cada personagem desperta
um carinho especial no leitor por sua forma de ser e por suas histórias que,
apesar de marcadas pelo sofrimento da guerra, encontraram superação na
amizade e na literatura.
A narrativa parte de um acontecimento real: a tomada das ilhas do Canal
da Mancha pelos alemães. Apesar de elas pertenceram ao território britânico,
são relativamente independentes em suas decisões. Assim, não receberam
muita ajuda concreta, ficando sob o domínio alemão por vários anos.
A partir das histórias de seus personagens, A sociedade literária e a
torta de casca de batata apresenta a realidade da guerra sob olhares pessoas
de quem vivenciou acontecimentos terríveis e também momentos de
esperança e alegria em meio ao que ocorria. Assim, temos um retrato muito
íntimo da situação da guerra e de como as pessoas encontravam maneiras
de enfrentar o isolamento, as restrições e a violência.
No contexto da guerra, mesmo com histórias e personalidades diferentes,
todos os personagens encontraram uma forma em comum de lidar com
suas experiências: a literatura. É por meio dos livros que Juliet consegue
expressar suas opiniões sobre os fatos da realidade que vive. Assim como
por meio dela os moradores de Guernsey encontram uma desculpa para
confraternizar e fugir da realidade da ocupação.

Foto: Divulgação

A SOCIEDADE
LITERÁRIA E A TORTA
DE CASCA DE BATATA

É muito cativante a forma como
o livro consegue apresentar essa
mensagem sem forçá-la: não há
discursos dos personagens sobre
a importância da leitura, mas
percebemos pela sua conexão com os
livros o quanto a literatura os salvou
de seus demônios e memórias.
Com uma escrita delicada, A
sociedade literária e a torta de casca
de batata apresenta um retrato
humanizado de um episódio bastante
tenebroso da história mundial. O
livro consegue destacar a beleza
dos recomeços e da manutenção
da esperança mesmo em meio a
situações desesperadoras.
Por isso tudo, vale muito a
pena conferir a correspondência
trocada entre Juliet e seus amigos,
se emocionar com as experiências
narradas e refletir sobre como
encaramos nossas próprias provações.

Foto: Divulgação

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

Julio Cezar Colbeich *
PORTO ALEGRE/RS
Foto: Divulgação

O livro, dividido em 21 capítulos, apresenta uma ficção teórica
concebida pelo professor Dr. Fabrício Silveira como parte da
disciplina “Epistemologia fabulatória, experimentação metodológica
e criação escrita na pesquisa em Comunicação”, ministrada na
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, no programa de
pós-graduação em Comunicação, que ocorre em Porto Alegre, sendo
um dos produtos de pós-doutorado do autor.
O primeiro capítulo introduz a personagem que irá conduzir a
narração dos acontecimentos, Fabiano, que se depara com uma
situação demissionária que dá início à trajetória autoficcional do
autor/personagem abordando questões sobre o meio acadêmico, tais
como a produção de artigos por mera pontuação no curriculum lattes
dentro de um sistema que mescla burocracias e academia e identifica,
com certa ironia, o uso de um sistema cujos parâmetros nem sempre
valem para todos.
Na sequência, são apresentadas atribuições de um professor de
pós-graduação e a produção científica que é utilizada para mensurar
a qualidade do trabalho, periódicos, qualis, orientações, sistemas
de avaliação, idas e vindas em um jogo produtivo para chegar a
um público diminuto. Elabora também a possibilidade de escrever
livros que fornecem opções distintas para chegar ao público, mas
que também passam por ciclos avaliativos, porém diferentes do
sistema qualis. As revistas também são alvo de crítica por demonstrar
um ambiente tóxico onde operações de poder são realizadas,
homogeneizando as pesquisas, normas técnicas, citações e autoreferências e mais um grupo de regras não escritas para o convívio
acadêmico. Nos livros existe a possibilidade de maior liberdade,
espaço para experimentações, risco e negociações de modo produtivo.
Porém, dependendo do caso, dois artigos podem valer mais do que
um livro de duzentas páginas, “distorções do sistema”, reflete Fabiano.
Há uma abordagem sobre o romance entre Fabiano e Raíssa,
sua aluna e orientanda, onde as personagens, apesar de olhares
reprovadores e possíveis comentários pelas costas, levam em frente o
relacionamento que contém cumplicidade, afeto, dividindo alegrias e
preocupações, cogitam sobre o campo da pesquisa e agregam grupos
de amigos, professores, ex-alunos, o casal não dá espaço para o

fantasma da reprovação moral que
poderia atrapalhar sua felicidade.
“Fui desligado”. Frase icônica em
tempos de capitalismo foi a expressão
utilizada por Fabiano ao relatar para
Raíssa que havia sido demitido
após 20 anos de trabalho de sua
universidade. O sistema demissional
sempre alega motivos tangenciais
para não se comprometer.
Fabiano
leu
Realismo
Capitalista, livro que foi publicado
em 2009 e escrito por Mark
Fisher, crítico inglês, que também
postava suas inquietações em
seu blog, “K-punk”, onde debatia
ideias, impasses, melancolias que
atormentavam parte da juventude
inglesa. Política trabalhista e
cultura pop. Fabiano discorre sobre
leituras feitas sobre a obra de Fisher
e da impressão que ela lhe causa,
mais ainda, dos novos sentidos
que emergiram com a situação do
desligamento. Fisher se apropria
do termo realismo capitalista e
o requenta ingressando numa
tradição da crítica cultural que
remonta a David Harvey, Steven
Connor e Frederic Jameson, ligados
à propagação do debate sobre a
pós-modernidade na década de
1980. Afirma Fisher que é mais
fácil imaginar o fim do mundo do
que o fim do sistema capitalista.
No Brasil atual, a personagem
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lembra da liberação das armas pelo presidente Bolsonaro, consumo,
hedonismo e outras implicações de diversas naturezas. Enquanto o
cotidiano se insere na narrativa, traça uma lógica onde universidade e
call center tem elementos em comum.
Problemas do cotidiano surgem no livro, Raíssa, que sofre de
bruxismo, acorda nervosa decidida a colocar uma placa recomendada
pelo dentista. A questão é recorrente em momentos de tensão, como
nos dias que antecederam a defesa da dissertação. Fabiano recorda que
o recorte da pesquisa de Raíssa era bastante exigente, o que possíbilitou
resultados significativos e problemas de grande magnitude também.
Fabiano decide observar os editais, concursos e cargos disponíveis,
mensagens de amigos chegam dando dicas. Rememora tempos de
faculdade onde cada busca por uma vaga era uma narrativa de uma
história possível, roupas, entrevistas em um jogo cênico. Porém,
a personagem devia agora encarar com seriedade alternativas e
percursos a serem avaliados.
A monotonia sentida por Fabiano descrita em um cotidiano
ambientado no calor de fevereiro em Porto Alegre, redes sociais,
trancado no apartamento, horas de um vazio preocupado, um relato de
coisas a serem feitas em meio ao tédio, encontra no livro A Estrutura
das Revoluções Científicas, de Thomas Kuhn, um alento, pois precisa se
distrair e isso serve para cogitar e criticar sobre os processos das revistas
científicas com base no autor.
Raíssa pesquisa no Lattes e prova que os parâmetros utilizados no
desligamento de Fabiano não servem para todos, e, com certa ironia,
este processo é descrito no capítulo nove. Também encontra um edital
da universidade do estado que pode ser interessante para Fabiano e ele
decide tentar a seleção.
Nas leitura de Fabiano, analisadas no livro, está Mil Anos de
História Não-Linear, de Manuel De Landa, autor que despontou como
um dos principais comentadores da obra de Gilles Delleuze, além de
ser conhecido por ser responsável pela teoria das assemblages, uma
teoria das mesclas ou das misturas. Uma leitura que, instigado por
Raíssa, o fez revigorar os ânimos, e abrir os trabalhos para um projeto
sobre arqueologia das mídias no qual Fabiano estava engajado.
Fabiano não tem celular, motivo de brincadeira entre amigos, usa o
número de Raíssa para recados. A insistência em não ter telefone móvel
torna difícil encontrar Fabiano, ainda mais quando a internet passa a
dar problemas de conexão em casa. Lucas e Jaqueline, ex-alunos, se
tornaram amigos nos últimos anos. Eram frequentadores dos mesmos
locais. Tinham interesses em comum. Lucas deseja parabéns pelo
aniversário de Fabiano pelo Facebook. Enquanto isso os problemas na
internet se tornam mais complicados e a personagem tenta resolver
o problema com a operadora pelo telefone fixo, presencialmente,
Anatel... Uma peregrinação pela burocracia institucionalizada e
enfadonha das companhias.
Fabiano aguarda o resultado do edital enquanto espera uma
nova conexão para a internet, acompanha notícias políticas, Guaidó,
Damares, Salles, adulteração de currículos viram notícia, atualizar
Lattes, uma bolha social própria, uma vida organizada por meio
de folhas A4. Como direcionar o currículo, o que omitir, destacar,
estratégias de sobrevivência no meio acadêmico como co-autoria,
círculos de relacionamento, burocracias das universidades também são
abordados no capítulo treze. Editais contemplados, autoplágio, a lista
é dissecada sem meandros, até o afagar de egos, pares competidores,

monitoramentos acadêmicos. Raíssa
cita a “endogenia” como sintoma
que permite explorar brechas e que
são exploradas profissionalmente.
Outros problemas são citados:
bajuladores se vendendo por bolsas
de estudo, causar impacto imediato
para “lacrar”, mais do que buscar
argumentos justos...
Problemas
de
conexão
resolvidos,
escatologias
do
presidente Bolsonaro, comemorar
a classificação em primeiro
lugar no edital da universidade,
diálogos inesperados, radicalismos
vivenciados,
para
finalmente
voltar à universidade, agora como
bolsista, sendo bem recebido
pela
ex-orientadora
Beatriz,
e se inicia a participação no
grupo Epistemologias do Sul
que permitia maior flexibilidade,
experimentações, novos formatos
de
escrita,
leituras
pouco
conhecidas. Juliana, professora
responsável pelo projeto, reúne o
grupo de pesquisadores e orienta
como será o funcionamento do
grupo de pesquisa. Os presentes
na sala de reunião se apresentam,
bem como discorrem sobre
seus projetos de investigação,
identidade, gênero, sexualização da
infância, ameríndios, entre outros
temas, bem como os de Fabiano:
arqueologia das mídias, que tenta
catalogar estudos pioneiros entre
esta matriz teórica, além de a
música pop fora do mainstream, o
pop como criptocomunismo.
Considerando Gilles Deleuze
como articulador teórico “guardachuva”, bem como Butler, o grupo já
tem um ponto de partida para iniciar
os trabalhos investigativos sem se
preocupar em agradar nenhum
governo, nem mercado, moralidade
e as platitudes dominantes. Juliana
orienta que os trabalhos tenham,
além da aproximação teórica,
algum tipo de campo empírico,
embora o foco principal recairá
na discussão teórica. Mais alguns
avisos burocráticos e o grupo fica
encarregado de fazer resenhas de
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livros para o próximo encontro, Fabiano fica encarregado do livro
Cyclonopedia, de Reza Negarestani.
Fabiano estabelece um ritmo de leitura e apontamentos enquanto
o governo federal estabelece as universidades como inimigas da
população, ameaça cortes de bolsas, ameaçando o foco na leitura de
Cyclonopedia. Raíssa relata a briga entre Lucas e Jaqueline e relembra
uma conversa em um bar que possa ter sido o motivo da briga em
que Natália acusa Fausto Bernardo de ser agressor de mulheres e os
outros participantes da conversa de aprovarem tal atitude. O impasse
estava posto e Fabiano não tinha como resolvê-lo. Decidiu não insistir
e esperar a resolução dos fatos. Por outro lado, inquietações sobre a
continuação das bolsas ou suas suspenções, notícias diárias lembravam
o conflito institucional em que o Governo Federal se metera.
Fabiano apresenta a resenha do livro escrito por Negarestani,
Cyclopedia. Complicity with anonymous materials, de 2008, lançado
em Melborne, pela editora Re.press. Relata que no início o livro
tem características de um diário de viagem assinado por Kristen
Alvanson, que é uma artista plástica, amiga pessoal do autor, os dois
personagens reais são transformados em personagens. Alvanson
encontra um manuscrito de um livro assinado por alguém chamado
Reza Negarestani, trechos do livro são comentados e leva para os
EUA com intenção de publicá-lo. Passada a parte do diário inicia-se a
leitura de Incognitum Hactenus, a partir de então a narrativa se torna
impessoal, objetiva, onde é informado sobre o desaparecimento de
um antigo professor da Universidade de Teerã, Dr. Hamid Parsani,
investigador de colapsos oculturais mesopotâmicos, matemáticas
arcaicas e especialista em Oriente Médio. A partir disso se traça
um thriller de ação com natureza policial com informações sobre a
Pérsia antiga, história e teologia, onde o petróleo se torna presença
recorrente. Para Fabiano, o livro é um texto híbrido, difícil de
classificar, combinando filosofia e literatura de horror, estudo
arqueológico e tratado geopolítico sobre a Guerra do Golfo. Distintos
modelos epistemológicos são invocados para interpretá-lo.
A resenha feita por Fabiano sobre o livro de Negarestani é
entregue ao grupo de pesquisa ainda na dúvida de que talvez jamais
fosse lida, um sentimento de consternação entre os colegas, Juliana
informa sobre o novo cenário conforme novas diretrizes recebidas

da Capes e do CNPQ...
O livro de Silveira é preciso,
mescla informações reais com
ficcão, permite ao leitor que
também percorre os caminhos das
universidades se identificar com
diversas situações, desgostos, alegrias,
tédio, burocracias. Disseca sem pudor
estratégias acadêmicas para elevar a
pontuação em currículos como se
fossem produtos de uma indústria
voltada à produção de conteúdo
mercadológico. Aos leitores que
desconhecem o sistema por trás
da academia o livro pode causar
certo estranhamento, que talvez lhe
façam perder a visão inocente de
novos pesquisadores que iniciam sua
trajetórias. Se torna leitura importante
para o campo da comunicação, pois
no decorrer na narração dá pistas
fundamentais, caminhos para a
autoteoria e autoficção e o resultado é
um livro necessário.
Silveira consegue neste livro
um trabalho atemporal, visto que
a história narrada encontrará
leitores que podem se identificar e
possivelmente vivenciar, talvez de
outras formas, muitas das situações
vividas pelas personagens ou
ainda propor outras visões. É um
livro que estabelece o “não falado
abertamente” nas universidades,
o que passa a ser então, com esta
obra de Silveira, tema obrigatório
nos debates acadêmicos.
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Mestre e doutor em ciências da comunicação
pela Unisinos, professor nos cursos de Design,
Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e
Criação Digital na UCS. Tem por interesse pesquisa
nas áreas da Cultura Pop, Internet, Redes Sociais e
estudos de fãs.

ESTANTE

vencedo0r do Prêmio odisséia de
literatura fantástica

categoria Narrativa longa de horror

De Júlio Ricardo da Rosa, o livro narra a instória de um bancário que, em 1960 é
transferido do interior para a capital. Em busca de um lugar para morar, aluga um
quarto na casa de um homem que se dedica a pesquisas estranhas e é fascinado
pelas inovações técnicas que começam a surgir, como a televisão. Uma noite
que ele fica até mais tarde na agência onde trabalha, é atacado por uma mulher
estranha e um homem de aparência revoltante. Consegue escapar, mas eles o
perseguem até sua casa e são rechaçados pelo senhorio do bancário. São vampiros.
O senhorio leva o bancário até a biblioteca e mostra o diário de um antepassado
que narra os estranhos acontecimentos passados durante a enchente de 1941. A
narrativa volta então para 1960 e narra a luta do bancário, do senhorio e de um
médico que se une a eles na caça ao casal de vampiros.
À VENDA NA AMAZON

romance “longe” das aldeias tem ótima
repercussão em árabe
O romance de Robertson Frizero, Longe das Aldeias, que conta a história de
Emanuel – jovem que reúne os cacos do passado de sua família na guerra para
compreender a si próprio – faz sucesso em sua versão em árabe
O livro chegou às livrarias em novembro e conta com a tradução de Mark Gamal,
jovem tradutor egípcio que atualmente vive em Madrid. Em seu currículo, ele
tem traduções de obras de Machado de Assis e Gabriel Garcia Márquez, todas
elas para seu idioma nativo, o árabe. O romance de Frizero é lançado em árabe
pela Editora Takween, com sede no Kuwait e Iraque.
Longe das Aldeias foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, em 2016,
e do Prêmio Açorianos do mesmo ano, tendo sido escolhido como melhor
Romance do Prêmio AGES – Associação Gaúcha de Escritores.
A proposta de tradução do livro para o árabe veio após um encontro de editoras
independentes na Feira do Livro de Doha, no Catar, em 2019. Gustavo Faraon,
editor e sócio da Dublinense, apresentou uma série de títulos às editoras
presentes e o Longe das Aldeias acabou sendo o único escolhido.
Os direitos de tradução da obra para o árabe foram comprados pela Editora
Takween, que distribui para todo o mundo árabe. Além disso, suas
obras circulam em países com colônias expressivas de falantes do árabe,
como Inglaterra e França.

Para o autor ter a obra traduzida em outras culturas é enriquecedor.
“É ainda mais importante pela possibilidade de ter contato, através
do livro, com leitores de culturas tão distintas e saber como a
história é recebida por eles”, complementa.

