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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  

E a quarta edição da Revista Paranhana Literário já 
está encontrando leitores nas mais diversas cidades.  
Disponibilizar o arquivo na internet e acompanhar as 
visualizações e downloads é sempre conforto e esperança. 
É saber a possibilidade do caminho melhor através das 
artes.  Estamos, desde agosto de 2020, mantendo o ritual 
de, a cada dois meses, publicarmos textos de autores 
inéditos, e também autores já consagrados, numa clara 
pluralidade de estilos e vozes. 

Nesta edição, teremos mais de 40 artistas de 20 
cidades diferentes, de 07 estados, de 03 países. São 
poetas, cronistas, contistas, músicos, artistas cênicos, 
ilustradores. Além de matérias especiais e entrevistas. 
Um verdadeiro mix cultural, um caldeirão com a 
diversidade e originalidade que  nosso país, através de 
tantos artistas, consegue oferecer.  

Seguiremos em frente. Oferecendo um espaço gratuito e 
democrático onde todos os autores, conhecidos ou não, 
já publicados ou ainda formando público leitor, possam 
apresentar seus contos, crônicas e poesias. 

E você? Já publicou conosco? Já mostrou teu texto ao 
mundo?



PARA SEMPRE

Desde 1º de janeiro, qualquer editora pode publicar a obra do 
escritor britânico George Orwell e não precisa pagar pelos direitos 

autorais do texto original. A produção do autor entrou em domínio 
público. Brasil e Reino Unido são signatários da Convenção de 

Berna. O tratado estabelece que os direitos autorais sobre as obras 
expiram depois de 70 anos, contados a partir do 1º de janeiro 

seguinte à morte do autor. Orwell viveu até 1950. Diversas editoras 
já estão lançando novas versões das obras. E o frisson todo é fácil 
de compreender: somente no ano de 2020, Orwel vendeu 60 mil 

cópias, apenas de seus dois livros mais conhecidos.

George Orwell é um pseudônimo de 
Eric Arthur Blair. Nasceu em Motihari, 
na Índia, em 25 de junho de 1903. O 
país era colônia britânica. Morreu em 
Londres em 21 de janeiro de 1950, de 
tuberculose. O escritor é conhecido 
no Brasil, principalmente pelas suas 
obras mais famosas, “A revolução dos 
bichos” e “1984”, no entanto, sua obra é 
multifacetada, tendo escrito resenhas, 
ficção, artigos jornalísticos polêmicos, 
crítica literária e poesia.

GEORGE ORWEL 



RESISTÊnCIA

“CADA VEZ MAIS ME ESPECIALIZO nA ARTE 
DE MELhORAR O SER hUMAnO. PORÉM, VOCÊ 

SÓ MELhORA O OUTRO A PARTIR DO TEU 
PROGRESSO InTERIOR”

       Em Taquara/RS, há 14 anos, a arte transforma vidas. Hip Hop, Street Dance, Teatro, Cinema de rua, Poesia, 
Grafite são algumas das oficinas que a ONG Vida Breve oferece gratuitamente para crianças e adolescentes das 
periferias da cidade e da região. Nas oficinas, trabalha-se a prevenção a violência e ao uso de drogas, praticando 
a inclusão e fortalecendo a autoestima desses jovens, através das expressões artísticas. O idealizador do projeto é 
o professor de matemática, Airton Schirmer, e ele conta que tudo começou na sala de aula. Certa vez, enquanto 
passava exercícios no quadro, alguns alunos jogaram-se ao chão e começaram a fazer piruetas de Hip Hop. Ali 
surgiu um acordo: formar um grupo de Hip Hop com aulas práticas sobre geometria, noções de espaço, ponto, reta 
e plano, onde as avaliações seriam implícitas. Inicialmente, a maioria dos alunos não entendeu muito bem, mas 
aceitaram a proposta. O resultado? O professor conta que aquele ano letivo foi extremamente positivo.
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Uma fatalidade, ocorrida às 23h do dia 17 de agosto 
de 2007, mudaria para sempre a trajetória da família 
Schirmer. Naquela noite, a filha mais velha do professor, 
Jheny Schirme, formanda do ensino médio, com apenas 
16 anos, sofreu um acidente fatal na rodovia ERS115.  
Foi nesse contexto de dor e resiliência que o professor 
ampliou o Projeto Aprendizes, da sala de aula, para 
a comunidade. Em homenagem a sua filha, a ONG 
passou a ser chamada, carinhosamente, VIDA BREVE.

“Quando os governos falham é que as entidades, 
em especial do terceiro setor, precisam fortalecer 
ainda mais as suas resistências, até que o Governo 
Federal, independente de qual partido, faça de fato 
o que é melhor para o povo brasileiro. Enquanto 
isso não ocorre, as ONGs têm que cumprir com seu 
princípio, que é sanar aquilo que o sistema não dá 
conta”.

VIDA BREVE
MAS nÃO EM VÃO
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Atualmente, a ONG Vida Breve realiza até 100 atendimentos diários e mais de 1.400 mensais e, nos últimos 14 
anos, esse número ultrapassou 5.000 alunos atendidos. De acordo com o professor, que mantém algum contato com 
esses alunos, o saldo positivo é sete para cada dez. Trata-se de uma verdadeira revolução utilizando a arte e a cultura 
no lugar de armas, muita escuta e diálogo.    

Em 2015, a ONG Vida Breve recebeu uma inesperada visita. O apresentador da Rede Globo, Luciano Huck, veio 
conhecer o trabalho realizado pela ONG e os alunos das oficinas de street dance e hip hop foram convidados para se 
apresentarem no programa Caldeirão do Huck.

“Os objetivos são atingidos diariamente e mudáveis a cada ano. Há 14 anos, o objetivo era reduzir 
os índices fatais nos kms de zero a três na EERS 115. Há 34 anos, quando o projeto atendia pelo 
nome “SE TU LUTAS, TU CONQUISTAS”, o objetivo era reduzir rixas entre vilas rivais. O objetivo 
atual é espalhar a nível Nacional o projeto “MULTIPLICADORES”, inspirado em nosso maior Valor: 
“Todos são Mestres”. O objetivo em médio prazo, além da construção de uma escola de Ensino Médio 
diferenciada, projetada para funcionar a partir de 2023, é tornar empregado ou empregador cada 
aluno que completar a maioridade dentro da ONG”.

“Todo antídoto vem do seu inverso. Cada vez mais me 
especializo na arte de melhorar o ser humano. Porém, você só 
melhora o outro a partir do teu progresso interior. Minha força 
vem de cada dificuldade que tive e tenho desde a infância. O 
segredo do sucesso é simples, você só precisa levantar uma 
vez mais além daquelas que caiu. Minha inspiração vem da 
memória da minha Filha Jenifer. Minha motivação vem dos 
resultados de que é possível melhorar a sociedade de menor 
para larga escala”.

“Recentemente, conclui o Mestrado de Liderança Social pela Falcons University e estou cursando 
uma Pós em Mediação de Conflitos. Os planos, para mim, apesar de recentemente aposentado e já 
com 55 anos de idade, ainda são de muito trabalho. Os planos para a ONG este ano, são espalhar 
nossa metodologia em nível Nacional e, até 2023, iniciar uma educação pioneira e revolucionária na 
Educação Básica do nosso público alvo. Também iniciaremos, em Março, a 7º etapa da capacitação 
“AS RUAS FALAM” ministrada com sucesso em nosso vale e direcionada para educadores sociais, 
professores, acadêmicos(as), conselheiros e quaisquer cidadão ou cidadã que tenha anseios em 
melhorar suas comunidades”.



nO            PERSOnAGEM 

Escrito e interpretado por Dora 
Lampert  e fotografada por Lise 

Lampert, 
no Ano da Peste.

A reprodução de quadros de artis-
tas plásticos consagrados interpre-

tados pelas irmãs e postados no 
Instagram e no Facebook, são um 

dos trabalhos visuais mais instigan-
tes atualmente nas redes sociais. 
Com uma apropriação original, 

caseira e cosmopolita, o trabalho 
da dupla é de imediato reconhecido 

e apreciado, tão logo alguém 
bate o olho nele.

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

Kiki nasceu Alice Ernestine Prin, em 2 de outubro de 
1901, em Châtillon-sur-Seine, França. Filha ilegítima, foi 
abandonada pela mãe, que a deixou aos cuidados da avó, 
vivendo em extrema pobreza. Aos doze anos, foi enviada 
a Paris para viver com a mãe, que a ignorava.

Carismática e com um corpo amadurecido para sua 
idade, aos quatorze anos ela posa nua para um escultor, 
o que a faz ser expulsa de casa pela mãe. Em troca de 
comida e lugar para dormir, passa a ser modelo vivo 
de vários artistas.  É na Paris boêmia, frequentando 
bares e posando para a nata de artistas da cidade 
que Alice Prin, jovem de origem pobre do interior, de 
beleza e personalidade emblemática, torna-se Kiki de 
Montparnasse, a musa da classe artística do período 
entre guerras. 

KIKI

Ela foi uma das primeiras mulheres emancipadas do século em que 
vivia, devendo isso a sua personalidade forte e impetuosa. Foi modelo, 
posando para dezenas de artistas, além de cantora, dançarina, pintora, 
atriz e escritora. Símbolo da boemia de Paris, aos 28 anos é declarada 
“La reine de Montparnasse”.

Em 1929, Kiki passa a ser a amante do jornalista Henri Broca, fundador 
da revista “Paris-Montparnasse”, em que aparecem os primeiros capítulos 
do livro de memórias que Kiki está prestes a publicar, a autobiografia 
“Memórias de Kiki”, com apresentações de Ernest Hemingway e Foujita 
Tsuguharu. Em 1930, o livro foi traduzido por Samuel Putnam e publicado 
em Manhattan por Black Manikin Press, mas foi imediatamente expulso 
pelo governo dos Estados Unidos, considerado “indecente”. O livro 
permaneceu proibido nos Estados Unidos até a década de 1970, quando 
ainda fazia parte da seção de livros proibidos na New York Public Library.

Em 1936, Kiki abriu sua própria taverna, a “Chez Kiki”. Anos depois, 
ela deixou Paris para evitar o exército de ocupação alemã durante a 
Segunda Guerra Mundial. Oficiais nazistas tinham uma reputação de 
intolerância para com a arte e os artistas associados a Montparnasse, 
que se estendia a todos os que abraçavam o seu estilo de vida liberal. 
Kiki nunca mais voltou a morar em Paris.

Ela morreu em 1953, em Sanary-sur-Mer, França, com 51 anos, tudo 
indica que a causa da sua morte deve-se a sua dependência ao álcool e 
drogas. Uma multidão de artistas e fãs foram ao seu funeral em Paris e 
seguiu o cortejo de seu enterro no cemitério de Montparnasse. Em sua 
lápide está escrito: “Kiki, 1901-1953, cantora, atriz, pintora, Rainha de 
Montparnasse”.
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TÔnIO CAETAnO 

       Vencedor do Prêmio SESC de Literatura 2020, uma das premiações mais concorridas do Brasil, 
com o livro de contos “Terra nos Cabelos” Tônio Caetano nasceu em Porto Alegre, capital gaúcha, em 
1982. Filho de Virginia e Armindo, cresceu correndo com os seis irmãos pelas lombas da Vila Vargas, 
periferia da cidade. Formou-se em Administração de Empresas pela PUCRS. E, depois de realizar sua 
primeira oficina de escrita criativa com Robertzon Frizero, buscou mais conhecimento sobre literatura 
na Especialização em Literatura Brasileira na PUCRS e no Curso de Formação da Metamorfose Cursos. 
Desde então, a escrita tem sido sua principal forma de expressão e de reflexão sobre o mundo. Tônio 
é, como ele mesmo se define, uma pessoa em busca da própria voz, do seu lugar na luta que cabe 
a cada um diante da realidade, da página em branco e de si. Também se diz uma pessoa simples, 
que adora madrugadas, caipirinha, ajuntamento com amigos, bom humor inteligente e fumaças 
adocicadas. Na entrevista a seguir, iremos conhecer mais sobre este importante nome da cena 
literária contemporânea.   

FOTO: DIVULGAÇÃO

“Escrever é político. Publicar 
também. Não tem como fugir da 
política, nem escrevendo fantasia. 
Assim, não existe escritor sem 
posicionamento político. Até 
a omissão do escritor sobre a 
realidade é um posicionamento 
político”

Quando surgiu o escritor Tônio Caetano?
O escritor Tônio Caetano surgiu na adolescência. Naquele momento em que bate a necessidade 

de dialogar com alguém sobre o que se sente. Como não tinha com quem conversar, a escrita tornou-
se o instrumento desta conversa interna. No fim da adolescência, surgiram os blogs e, logo depois, o 
interesse no curso de escrita criativa. Assim, o Tônio Caetano mais ficcionista tomou a dianteira.

O que forma um escritor? As oficinas, as especializações na área de literatura ou as vivências?
Tudo forma o escritor. O olhar interessado nos porquês da vida. O gosto pela leitura. A escrita e 

a persistência no seu desenvolvimento. Os cursos e oficinas, que ajudam nesse desenvolvimento, no 
encontro de apoio, direcionamento e disciplina. Também o processo que envolve uma publicação, 
desde a participação em coletânea até a obra individual. Também as vivências, repertório, que são 
fundamentais.

Podemos dizer que tua carreira já começou badalada. Acreditas que ter ganho o Prêmio SESC 
abreviou ou irá encurtar caminhos? Já medistes a importância desse prêmio para tua carreira?

Pensando como carreira, entendo que o meu começo se deu lá na Metamorfose Cursos com a 
publicação de contos em coletâneas, com o grupo de escrita, com os eventos, palestras e cursos com 
escritores consagrados. Com todo aquele ambiente que me fez ver a escrita literária como prazer, mas 
também de forma mais profissional. Eu tenho pensado o Prêmio Sesc de Literatura como uma etapa 
do meu desenvolvimento como escritor. O processo do livro - desde a decisão de participar do edital, 
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depois o anúncio, as fases da edição, lançamento, entrevistas e retornos dos leitores -, tem gerado 
momentos de grande alegria, aprendizado e de refletir sobre a escrita, a literatura, a relação com o leitor 
e o mercado editorial. Sem dúvida, o Prêmio abreviou alguns processos e, por mais que eu goste de uma 
festa, tenho tentado assimilar tudo para além da badalação. Na minha breve experiência, a badalação é 
a parte visível, mas tem o triplo de horas de leitura, dedicação e trabalho por trás. Impossível medir a 
importância do Prêmio Sesc neste momento, ainda estou vivendo muitas das suas etapas. O que posso 
dizer agora é que ele já ampliou meu alcance, amor e dedicação ao fazer literário.

Pensavas nesse ou outro prêmio quando escrevestes os contos ou qual era o objetivo 
dessa escrita? 

Eu não pensava em prêmio algum quando escrevi os contos de “Terra nos cabelos”. Na época, a 
formação que eu fiz na Metamorfose Cursos tinha como ato final a publicação de um livro. Os textos de 
“Terra nos cabelos” foram escritos para este livro. No entanto, com a primeira versão pronta, comecei a 
me questionar se eram realmente bons ou se seria uma publicação apressada. Mais: comecei a perceber 
um discurso comum de escritores consagrados sobre a imaturidade do seu primeiro livro. Então adiei 
a publicação e segui na reescrita durante o ano de 2019. No ano seguinte, 2020, quando saiu o edital do 
Prêmio Sesc, ainda com dúvidas, participar foi uma aposta, um mergulho. Feliz que deu pé.

Os contos do livro “Terra nos Cabelos” são narrados por mulheres, essa escolha tem ou 
teve conotação política ou com o debate acerca da diversidade de fala na literatura?

Eu entendo que o componente político está presente em tudo o que a gente faz. No entanto, isso 
não estava no primeiro plano das minhas reflexões quando escrevi os contos de “Terra nos cabelos”. O 
que eu buscava era aquela satisfação que o processo de escrita proporciona quando estou produzindo 
algo bom, dentro da minha percepção. As únicas questões em relação à diversidade que eu tinha em 
mente é que as personagens fossem reais, o mais próximo possível de pessoas que eu conhecia ou 
pudesse conhecer, com motivações únicas e distantes física e mentalmente umas das outras. Sempre 
que eu começava um novo conto, me perguntava: o que esta personagem vai ser diferente das que eu já 
havia escrito? Depois, com a disponibilização do livro e com os questionamentos dos leitores, comecei 
a refletir sobre o que significava um livro todo com personagens mulheres escrito por um homem e o 
quanto eu consegui ou não abarcar a diversidade nas quinze narrativas.

Como tens visto esse movimento em defesa de uma maior diversidade literária? São ações 
pontuais ou está nascendo um movimento que vem para ficar?

O escritor, mesmo inconscientemente, acaba trazendo seus interesses, realidade, identidade, 
cultura, cor para o texto literário. Assim, quanto maior a diversidade dos autores publicados, maior será 
a diversidade literária.

Espero que os leitores sigam reverberando sua vontade de ler novas narrativas. Espero que os 
escritores que fazem parte dessa diversidade sigam viabilizando suas publicações, mesmo a partir de 
financiamentos coletivos, de editoras populares, pequenas, “independentes”. Espero também que o 
mercado editorial entenda que esta é uma mudança importante e que merece ser fomentada. E não 
encarcerada em nichos.

Temos um governo federal inimigo declarado das artes e dos livros. Achas que o escritor 
deve ter um posicionamento político através da sua escrita, denunciando e expondo os 
problemas sociais e estruturais do país, ou esse não seria o papel do ficcionista?

O papel do ficcionista é o que ele quiser. E, como disse antes, mesmo inconscientemente, o escritor 
acaba trazendo seus interesses, realidade, identidade, cultura, cor para o texto literário. Escrever é 
político. Publicar também. Não tem como fugir da política, nem escrevendo fantasia. Assim, não existe 
escritor sem posicionamento político. Até a omissão do escritor sobre a realidade é um posicionamento 
político. Assim, a filiação do escritor e as suas denúncias estão postas desde a escolha dos personagens, 
do mundo em que eles vivem e das batalhas que enfrentam ou não. Além disso, parece-me impossível 
uma narrativa que acontece no hoje, de alguma forma, não trazer algo deste atraso que estamos vendo e 
vivendo.
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qual a função da literatura e para que ela serve?
Por hora, penso que a literatura é uma forma de expressão, de conversa entre leitor e texto literário, 

às vezes entre autor e leitor. Pode também ser a abertura de um parêntese no hoje para descobrir 
ou construir algum sentido a partir da leitura. Ou apenas um momento de descanso do delírio do 
cotidiano. Às vezes, o leitor certo encontrando o livro certo no momento certo e a literatura pode 
mudar uma vida. Enfim, dependendo do ponto de vista, a literatura pode ter tantas funções ou 
nenhuma.

A revista Paranhana Literário é muito lida por autores iniciantes e aspirantes a escritor. 
qual a dica sobre a carreira tu darias?

Além do básico - ler, escrever e, se possível, participar de um grupo de escrita -, teria duas dicas 
específicas. A primeira é nunca perder de vista a resposta da pergunta “Por que escrevo?”. Escrevo 
por diversão, escrevo por necessidade de expressão, escrevo porque ajuda a pensar na vida, escrevo 
por vaidade, escrevo porque quero estabelecer laços com leitores, etc. Não há resposta errada a essa 
pergunta. É preciso também ter em mente que não existe resposta definitiva. Pode-se evoluir ou 
retroceder, o caminho da escrita é um tanto de experimentar, descobrir o que funciona pra você.  Estar 
atento a isso, sem idealização, ajuda a perceber as possibilidades que a própria escrita apresenta e 
quais são as que te farão mais feliz. Uma escrita infeliz, forçada, não rende. Nem para o escritor, nem 
para o leitor. Fora que é um tempo, uma energia e um dinheiro muito mal empregados. A segunda 
dica é tratar a escrita como uma amiga. Amiga daquela que nos dedicamos porque é importante 
para nós. Uma amizade assim demanda tempo, constância, experiências compartilhadas, memórias, 
conversas, noites em claro, brigas e reconciliações. Quanto mais ela fizer parte do seu dia a dia, menor 
a possibilidade da desconexão, o temido “branco”. Uma amizade verdadeira com a escrita naturalmente 
presenteia, presentifica, torna as coisas mais fáceis, divertidas, ajuda a voar.

Tens uma rotina de escrita ou organização para produzir?
Gosto de iniciar a semana com uma proposta de escrita, um tema que me motive, que conecte os 

pensamentos durante os dias. Gosto de fazer leituras relacionadas, tentar chegar ao coração do tema, 
observar as pessoas na rua, no ônibus, no trabalho.  Escrevo à mão, num caderninho que levo para 
todos os lugares. Gosto de chegar na sexta-feira com bastante material escrito e já sabendo a história 
que vou contar. Então, no final de semana, construo 
a primeira versão do texto. Quando o texto passa do 
caderno para o computador, vem toda a racionalização 
sobre os aspectos da escrita. Há textos que funcionam 
como um quebra-cabeça, exigindo tempo maior, 
às vezes até distanciamento por dias. Mas também 
acontece de textos já nascerem inteiros, a voz da 
personagem se impõe e conta a história toda de uma 
vez.

quais os novos projetos literários?
2021 será o ano em que pretendo avançar na 

escrita do meu primeiro romance. Projeto que venho 
construindo aos poucos, antes mesmo de “Terra 
nos cabelos”. Uma história que se passa na Porto 
Alegre dos anos 70, 80 e 90. Há também um livro 
sendo escrito em conjunto. Produção do Grupo 
Literário 7x1, grupo formado por egressos do Curso 
de Formação da Metamorfose Cursos. Uma história 
ambientada na cidade de Uruguaiana, fronteira do 
Rio Grande do Sul com Argentina. Além disso, sigo 
escrevendo contos. E participarei de duas coletâneas, 
que devem ser lançadas ainda neste primeiro semestre.



     LIVRO 

CInCO PERGUnTAS
 SOBRE O LIVRO ...
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1. É verdade que o livro A floresta foi inteiramente escrito em uma noite de raios e 
trovões, durante uma pandemia, na segunda década do século XXI?

Exatamente. Inclusive, foi inteiramente escrito nas margens amareladas de um manual de ocultismo do 
século XVII, enquanto eu bebia vinho numa taça de crânio. Ou não. Talvez ele tenha sido escrito em 
alguns meses, nos intervalos em que eu tinha que cuidar de um bebê.

2. O que é exatamente folk horror e por que optou por esse caminho narrativo?

Folk horror foi um termo usado para designar um conjunto de filmes de terror dos anos 1970, que 
exploravam paisagens rurais, superstições populares e tradições antigas, sendo o mais conhecido deles 
O Homem de Palha, de 1973. Recentemente, o termo foi reavivado devido a algumas produções, que 
exploravam essas características, como A Bruxa (2015) e Midsommar (2019) e tem se popularizado 
bastante desde então. No Brasil, é chamado de “horror rural”. Hoje, o termo já é considerado um 
subgênero e engloba uma infinidade de filmes e livros que reúnam essas características. No geral, o 
conflito central no folk horror é a oposição entre o moderno e o arcaico, o civilizado e o primitivo, 
o racional e a crendice.  O motivo pelo qual optei por esse caminho foi o mais natural possível: 
sempre foi meu gênero preferido, mesmo sem saber. Só conheci o termo recentemente, mas os filmes, 
livros e temas que compõe o gênero sempre me fascinaram e escrever um livro que reunisse essas 
características foi espontâneo, não pensei muito nisso. Na hora de divulgar o livro, sim, gosto de me 
assumir como um escritor de folk horror, porque até então não vi nenhum outro escritor nacional 
fazendo isso e creio que seja uma forma de popularizar o gênero e conseguir chegar até os fãs. 

O AUTOR 
RESPOnDE
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DANIEL GRUBER  é mestre em estudos culturais 
e doutor em escrita criativa. Lançou os livros “O 

Jardim das Hespérides” (2017), finalista do Prêmio 
SESC e Minuano, e “Animais diários” (2019), finalista 

do Prêmio AGES. É criador do site “Escuro Medo”, 
sobre cinema e literatura de terror. É natural de Novo 

Hamburgo (RS), onde mora com a esposa, o filho e 
uma gata.
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3. A história de Anna Schutz se passa numa região de imigrantes alemães, no 
Sul do Brasil, região onde tu, o autor, moras. Ouvistes alguma lenda na região que 
ajudou a construir a narrativa?

Várias. Uma delas foi a centelha inicial para escrever o livro. Na cidade onde eu morava, havia um local 
chamado Buraco do Diabo e, conta a lenda, ele ganhou esse nome porque os colonos passavam por ali 
e os cavalos se assustavam. Alguns diziam ter visto passar por ali uma criatura grotesca e assustadora, 
que logo associaram ao Diabo. Mais tarde, porém, descobriram se tratar de um tamanduá, um animal 
de grande porte, que tem a capacidade de ficar de pé sobre as patas traseiras e que os imigrantes, 
vindos da Alemanha, não tinham qualquer conhecimento. Minha vó contava uma história parecida, de 
que uma vez se apavorou com um tamanduá na mata, que ela confundiu com um monstro. 
A graça da ficção, entretanto, é poder imaginar sentidos alternativos para essas histórias. Então, o 
livro nasceu desse questionamento: e se não fosse um tamanduá? E se houvesse mesmo uma entidade 
demoníaca habitando aqueles grotões?

4. Anna Schutz é filha de um pastor e é obrigada a abandonar seu sonho de ser 
escritora para se casar com um homem rude e violento. Essa premissa abre um leque 
de debates e discussões, esses temas estão presentes na obra ou são somente o pano 
de fundo de uma história de terror macabro?

Estão presentes. Aliás, o terror macabro é que acaba sendo um pano de fundo para discutir questão 
dos relacionamentos abusivos, da violência doméstica, do medo, da solidão, da busca por liberdade, 
etc. O livro pode ser lido como uma simples narrativa de horror sobrenatural para passar o tempo, mas 
também pode ser lido como uma analogia mais profunda aos estados psicológicos dessa personagem 
que se sente sufocada e aprisionada pelo mundo ao seu redor. 

5. O que habita a floresta? Podes deixar uma pista para instigar os leitores?

A floresta é como nosso inconsciente: selvagem, visceral e labiríntica. Quanto mais se adentra nela, 
mais escura e mais emaranhada ela fica e tanto mais perigosa. Entrar na floresta é como entrar dentro 
de si mesmo. Exige coragem e cuidado. Podemos nos seduzir com as danças em volta da fogueira, com 
o gosto ferroso da vingança e com o poder mágico e ancestral que emana de suas rochas e árvores, mas 
esquecemos que todo o poder nos corrompe na mesma proporção em que nos fortalece.

Projeto do Catarse: www.catarse.me/afloresta
Ebook na Amazon: https://bityli.com/qDs9L

http://www.catarse.me/afloresta
https://bityli.com/qDs9L
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AnnA, OS 
LIVROS E A ARTE 

DA GEnTILEZA
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MIChELE JUSTO IOST

Direto de Lisboa 
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Conheci Anna em um quiosque-livraria da estação do metrô, 
ela vendendo ilusões, eu comprando. Me viu perdida entre tantas 
opções desconhecidas e veio me salvar de ir embora com as mãos 
nos bolsos. Não sou expansiva por natureza e aqui aprimorei a 
habilidade da observação e não da fala, afinal, todos me diziam que 
os portugueses eram diretos, beiravam a grosseria e no geral não 
acolhiam bem os Brasileiros. 

Anna saiu do caixa e veio para o setor de filosofia na mesma 
hora em que eu fugi para o canto dos autores internacionais, ela 
arrumou uma fila de recém-chegados e mais uma vez diminuiu a 
distância. Eu estava longe da porta, não queria confessar minha 
ignorância para uma estranha qualquer e tive de decidir entre 
o corredor infantil e o científico, fui pelo mais curto e depois de 
encarar todos os monstros e princesas da Disney, desaguei bem na 
poesia contemporânea, o que me fez desistir de ir embora correndo. 
Reavaliei a margem de segurança para não ter de conversar com 
quem passa oito horas por dia na companhia de Shakespeare, 
Virgínia Woolf, Camões, Cervantes e me empenhei em caçar algum 
preço modesto entre obras e autores imensos, logo fiz uma pilha 
sem me dar conta da empolgação. Ouvi Anna rir e dizer algo sobre 
culpabilidade astrológica na influência das decisões, no meu caso, 
indecisões. Ela estava remarcando alguns livros enquanto separou 
três ou quatro autoras Portuguesas, me entregou dizendo que meus 
gostos “calhavam com aquelas raparigas”. Fiz que sim com a cabeça 
e me toquei a conferir as sugestões. Na primeira contracapa soltei 
um “bah, que tri”, ela me perguntou de onde eu era e foi sua única 
pergunta óbvia em nossa conversa. Fui me sentindo a vontade com 
aquela senhora despojada, cheia de paciência com a minha xucrice, 
apaixonada por Ana Cristina César, curiosa sobre Caio F. Abreu, tão 
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Leitora por vocação e 
escritora por opção, possui 
textos publicados em cinco 
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Correspondente em Lisboa da 
Revista Paranhana Literário.
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sabida de literatura - independente da nacionalidade – e certeira 
em conversar sobre existências em um intervalo de dez minutos 
da vida cotidiana. Sobre a Anna descobri pouca coisa, além do 
seu nome no crachá. Quando me apresentei (na despedida), ela 
cantou Beatles e lamentou não ter lembrado dessa opção para o 
nome da sua miúda.

Trocamos ideias, sorrisos, indicações literárias e a confissão 
pelo desgosto em pentear os cabelos. Levei Adília Lopes, Maria 
Teresa Horta, Raquel Nobre Guerra e Florbela Espanca.

Foi a única vez que vi Anna.

Entendo a dificuldade das relações humanas, porém, 
existimos e temos de conviver. Isso é arte, o convívio genuíno é 
arte em extinção. Saber lidar com os outros desafia o paradoxo 
nobreza/humildade. Não tem nada de pincéis, estrofes ou 
partituras, esse talento é abstrato, só se percebe nos imprevistos. 
Me encantam as pessoas preocupadas em trocar, que dedicam 
atenção de fato, escutam e sobretudo fazem questão de pequenas 
delicadezas, respeitam silêncios quando necessário, tornam leve 
o que poderia ser banal ou um fardo. 

Além das autoras Portuguesas, conheci uma autêntica 
artista. Anna me inspirou por sua cultura imaterial, pelo dom 
da sutileza; me fez sorrir ao comprar livros, me fez sorrir outra 
vez ao escrever sobre ela. Em qualquer lugar do mundo, são os 
mínimos detalhes que definem se você é ou não é artista.
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                    JESSICA BUEnO *
Alburquerque / EUA
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nOSSAS PAZES

Nunca o fui muito simpática
Apenas o utilizava, inerte e prática

Mas tu o chamaste tão de manso
E nossas almas assentaram, em descanso
 
Em fim de frase o tom sempre desce
 É tão sem pressa, quase como em prece

Não sei bem explicar o que aconteceu
Mas fizemos as pazes, meu nome e eu.

Natural de Taquara - RS. Estudou 
Letras na Universidade Feevale e, 

atualmente, 
é aluna do Mestrado em 

Estudos Culturais na Universityof 
New Mexico, onde também ensina 

língua portuguesa. Recebeu menção 
honrosa no Prêmio Lila Ripoll de 

poesia em 2017 
e no Prêmio Paulo Leminski de con-

tos em 2019. Para ela, a literatura é 
uma forma de organizar o caos, par-
tindo do individual para o coletivo. 

Ou como já disse
 Carlos Fuentes,é simplesmente 
o desejo de que o sofrimento se 

converta em algo ordenado.
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DAS CARTAS qUE nUnCA TE ESCREVEREI

DORA LAMPERT * 
Novo Hamburgo/ RS

FOTO: Divulgação

Dos limites do horizonte eu nada sei
Das palavras que conheço talvez duas ou três te tocariam
a que profundidade não sei....

se rasas como as poças na calçada
onde se perde a luz da lua 
ou fundas como as fossas abissais onde nadam os sonhos de sereia

Se as arranco desse meu avesso até a sombra de teu começo
e se as letras levariam um século
a dizer tudo
elas se escreveriam
nesse ínfimo tempo desconhecido chamado eternidade.

Seu trabalho por muitos anos como diretora de criação 
publicitária lhe rendeu um olhar apurado que mesmo 
afastada do meio permeia sua vida. Amante das artes, 
fez teatro de palco e de rua e participa de projetos de 
canto coral. A escrita veio de forma natural, refletindo 
seu gosto pela literatura. Poesia, prosa ou conto? Deixa 
sobre o papel o que lhe impressiona e afeta ou apenas 
inspira. Imagens e palavras.
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SILEnCIOSO

VERA REGINA  *

* Vera Regina de Oliveira é artesã, 
dona de casa, mulher, poeta. 

Apaixonada por poesia, ao longo 
dos anos foi publicando seus 

versos em livros feito de maneira 
artesanal. Seu livro Fragamentos 
de um sonho três foi lançado no 

início de 2021

Taquara/RS
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Este teu silêncio me mata,
Esta saudade me maltrata.
tu não me dá um sinal!
Não quero te ter assim,
tão longe de mim.
Isso me faz tanto mal.
Só me abandona,
não escreve, nem telefona.
É tudo sempre igual.
Eu fico me martirizando
Continuo te amando.
Te amarei até o final.
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Livre, leve, ilimitada
Apaixonada, atraente, intensa
Irritantemente insistente
Grito diferenças.

No reflexo, na voz, na ansiedade 
semelhanças me silenciam.

O quanto dela está aqui?

Um olhar... ela sabe o que escondo
E finge desver. É melhor mesmo.
Ela pode se ver.

* 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 e 
assim vai publicando seus textos.  
Segundo ela, muitos virão.

ALEXAnDRA FIGUEIREDO * 

Fragmento mais eu

Rio de Janeiro/RJ 
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* Psicóloga e Psicanalista. Ministra a 
Oficina Literária sobre a Arte de Escrever 

e Declamar Poesia on-line com Alcy 
Cheuiche. Organiza eventos de Literatura 
e Música por paixão. Praticante da leitura 

coletiva em voz alta.

LAURA BEnITES *
São Leopoldo/RS 
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Já tinha tantas bonecas
moldadas nas taquarinhas,
mas de cabelo de milho
 aquela seria a primeira.

A plantação agitou a novidade
os cabelos coloridos da espiga
brilhavam no milharal:
Essa vai dar boa boneca,
pensava enquanto corria

Sempre via a mãe dobrando 
um Natal de palhas e anjo.
Quem sabe vestia uma princesa
para juntar a criançada no quintal?

A manhã flutuava, primaveril.
Levou a boneca e os vestidos
pra hora das brincadeiras,
algazarra era o recheio.

Os caminhos se abriam pras crianças
enquanto inventavam destinos...
Os carrinhos eram lugares
que levavam a vida dentro.
A cozinha, o fogão e a panelinha, 
moldavam  curvaturas no tempo.

As visitas eram tão boas
Nas combinações de futuros
O devir virava causa
das decisões e dos burros.

Então a voz da mãe chamava 
para as chatices da vida...
Só os guris ficavam na rua.
As gurias, quietas em casa,
bonecas jogadas num canto!

A cantoria lá fora, dos grilos, 
a unificar os contrários,
seguia em natural festança.
Só o sonhar outro dia
de brincar novas histórias...

E, assim, seguia a dança.

CABELO DE MILhO 
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MARIA ALAÍDES DA COSTA  *

EnTRAnhAS 

Igrejinha/RS
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Esse amor que vem
Das entranhas da minha alma
E do meu coração também
Esse amor que sinto que me faz calma.

Sim esse amor galopante
Que vem do mundo para mim
Esse não tem fim
Ele tornou minha vida interessante

E minha emoção
Tá no som do meu coração
Que faz de mim, ser o que sou
 
E esse amor que estava guardado 
A sete chaves
Tornou se em poesia
Tudo que eu queria

Mulher. Mãe. Sonhadora. Maria Alaides é servidora 
pública em horário protocolar e poetisa em tempo 
integral. Foi vencedora de concursos literários e é 
membro fundadora da Associação Litero Cultural 

Igrejinhense – ALICI- Entre os projetos idealizados 
e aguardados com carinho e afeto, está a publicação 

do seu livro de poesias.
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FUI OU SOU

TAYME MEDInG *
Igrejinha/RS
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Fui o desejo de uma pessoa só
Depois de todas as tentativas
Fui a esperança de algo melhor

Fui a criança feia
Sou a fome que passei
Fui as lágrimas de arrependimento
Sou todas as vezes que apanhei

Fui a luz no fim do túnel
A vontade de um futuro de paz
Eu sou as guerras nos meus 
pensamentos
Sou a esperança que esvai

Fui a libertação dos pecados
Sou a chuva no inverno
Fui todos os sonhos loucos
Eu faço da sua vida um inferno

Fui tudo que não puderam fazer
Sou advogada, bailarina e professora
Fui cartada ao abismo
Sou o retrato de outrora

Fui histórias de princesas
Sou todos os livros que li
Fui curada em um altar
Mas Isabela ainda está aqui

Estudante de economia. É 
apaixonada por literatura desde 
criança e se considera escritora 

desde os doze anos. Transita entre 
saraus, bares cult, feira de livros 
e bibliotecas. É sócia fundadora 

da Associação Lítero Cultural 
Igrejinhense – ALICI -  Seu livro 

de contos está na fase de releituras 
e rescrita. Mas a ideia é que seja 

lançado em breve.
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Cabelos negros como a noite
Teus  olhos derramam languidez
És tão sublime que
Duvido ser fruto de mortais

Fala-me de Woodstock
Break another little bit of my heart now, darling
Have another little piece of my heart now, baby

Que linda sua pele
Branca como um fantasma
Teus lábios, tão lascivos
Afanam minha racionalidade

Fala-me de Poe, Byron
Cita Camões, Shakespeare, Bukowski
Tua alma é desprovida de métrica

Coisa mais linda teus seios
Dois poemas feitos de carne
Pensar em seu umbigo me faz tremer
És uma escultura de um Deus artista

Fala-me de filosofia
Heráclito, Sócrates, Platão
Sussurra que “filosofar é aprender a morrer”

Teu corpo desperta indecência
Exala um perfume convidativo
O falo enlouquece
Minha mente é volúpia...

Mas quem és tu,
Quimeras minha em forma de gente?

Sou tua morte!
Far-te-ei gozar teus últimos segundos

Em silêncio tudo se fez
E languidamente nossos lábios se tocaram.

O BEIJO DA MORTE

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)

 VALTER RIBEIRO  *
               Igrejinha/RS
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Comandada pela jornalista e publicitária Taína Lauck e pelo designer Rodrigo Viegas, a Tai Editora, 
com sede em Taquara/RS, desde 2019, vem se destacando no segmento de Histórias em Quadrinhos 
(HQs), trazendo ao Brasil títulos de relevância e identidades próprias como o polêmico “Necron”, do 
artista italiano Magnus; “Crazy Jack”, dos argentinos Manuel Morini e Rubén Meriggiou, ou o novo 
lançamento da casa, o também argentino, Caballeros. “Sou leitora e defensora da leitura. Acredito no 
poder transformador da mesma, independente do formato”, define-se a jornalista, explicando que, como 
qualquer outra empresa, publicar HQS apresenta seus desafios, entre eles, o valor dos insumos que 
determinam o preço dos livros. Também existe a questão de estar longe dos grandes centros, embora 
a internet diminua as distancias. “No início, foi mais complicado, até porque não vendemos nada em 
nossa região. Mas os leitores do resto do país nos receberam muito bem e a falta de adesão da região, 
hoje, já não faz mais diferença”, avalia.  De acordo com Taína, o propósito da Tai Editora é não ser mais 

“A cultura, como experiência e 
conhecimento, transforma. Mas caberá 
ao humano envolvido decidir se essa 
transformação será ou não produtiva 
para si e para seu entorno”

Como tu vês o mercado editorial atualmente, tanto o de HQs quanto 
o de livros? 

Uma pergunta bem ampla para uma resposta objetiva, pois vejo diferentes 
movimentações. O número de leitores, de maneira geral, diminuiu. 
No entanto, devido à pandemia, o número de leitores de quadrinhos 
subiu consideravelmente. Existe um movimento que está elitizando 
a leitura, com livros e quadrinhos chegando ao status “gourmet”, cuja 
parcela de pessoas capazes de adquirir é bem diminuta, ficando a porta 
de entrada para novos leitores, aqueles que, antigamente, comprariam 
com o dinheiro do lanche, praticamente fechada. Por outro lado, novos 
escritores e artistas, estão despontando graças ao financiamento coletivo, 
uma fórmula que já está aí há algum tempo, mas que, só agora, está sendo 
explorada de maneira bem mais forte e profissional. 

uma empresa genérica, mas publicar quadrinhos que não se encontram 
no mercado nacional, suprir necessidades literárias controversas, levar 
entretenimento para as pessoas que ainda guardam um pouco de rebeldia 
juvenil dentro de si, representado em uma boa leitura.

COnhEÇA A 
TAI EDITORA  
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Acreditas que o financiamento coletivo é a alternativa 
mais viável para projetos autorais? 

Depende de cada caso. É onde o artista coloca em xeque 
o engajamento das suas redes, seus amigos, sua família 
e o próprio alcance e relevância da sua obra a nível de 
mercado. O sonho de infância requer empenho para se 
realizar, independentemente se o artista está numa jornada 
solo ou em parceria com uma editora. Hoje em dia, se ele 
não colocar a cara, não dará vida a sua obra.

A região do Paranhana possui público consumidor pra 
esse segmento de hqs ou tu apostas nas vendas online, 
atingindo o público em qualquer parte do globo?  

Com certeza, sim. Apesar que ele deva ser bem pequeno, 
atualmente. As vendas online é o principal refúgio para uma 
editora, ainda mais em tempos de pandemia. As Comic 
Shops também são uma fatia desse bolo, mas é uma fatia 
bem pequena, visto que essas lojas também são uma minoria. 
Bancas então, impraticáveis para uma nova editora.

Dentre os lançamentos da Tai Editora, qual o título 
te trouxe mais alegria e qual trouxe mais retorno 
financeiro? 

Todos são muito especiais, principalmente porque cada 
um deles tem uma identidade e relevância própria, são 
como filhos, posso dizer. “Necron” e “Cazador” são, sem 
dúvida, nossos maiores sucessos, até agora. “Deadworld” 
desponta como uma série muito promissora, assim como 
o nosso novo quadrinho argentino, “Caballeros”.

A lei Aldir Blanc foi um sopro e um alivio pra muitos 
artistas. Vê uma luz no fim do túnel nesse quesito ou os 
artistas terão que, cada vez mais, se virar por sua conta e 
risco?  

A profissionalização do artista sempre foi um tabu em 
nosso país. Artistas não são crianças e devem entender 
que todo fomento da sua arte precisa trazer resultados 
efetivos para a sua evolução como profissional. É preciso 
saber fazer arte, mas, é ainda mais importante criar a sua 
própria estrutura autossustentável. É como qualquer outra 
profissão. Arte depende da vontade do artista de fazer 
acontecer, indo além da produção apenas. O governo tem 
seu papel e deveria fazer muito mais sim, mas as pessoas 
como indivíduos e como comunidade artística também. 
Ficar sempre na dependência de governos é muito 
limitante. A arte não deve ter limites.

Quais os novos projetos da Tai Editora?

Esse ano,teremos mais publicações, como “Deadworld”, 
“Caballeros”, continuação de “Necron”, de “Cazador”, Sagas 
e mais novidades. 
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“EU nÃO VIVO 
DA MÚSICA, É 

A MÚSICA qUE 
VIVE EM MIM”
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Morando em Taquara/RS, na região do Paranhana, mas natural de Porto Alegre, Capital Gaucha, 
Zé do Bêlo era figura conhecidíssima entre os ouvintes da lendária Rádio Ipanema FM, entre o final 
dos anos 1990 e começo dos anos 2000. Emplacou diversos hits na emissora e fez parte da coletânea 
“As 15 mais da Ipanema”, seu programa apresentado na Rádio batia na casa dos 13 pontos de audiência. 
Repaginado, atualmente, Zé do Bêlo dedica-se a pesquisar sons populares de todas as épocas do Brasil. 
Em seus shows, mostra essas músicas, fazendo com que o nome desses artistas chegue até o público de 
hoje em dia. Seu disco “A Moda Chegando Eu Vou Ver Como É”, onde gravou um buquê de canções 
que encontrou em fonogramas dos anos 1920 e 1930, foi elogiado por gente como Ricardo Cravo 
Albin e Rolando Boldrin. Nos shows, Zé conta um pouco das origens da nossa música popular, sempre 
orientando seu trabalho nas obras do escritor José Ramos Tinhorão.

Afinal,  hoje em dia tu és Mauricio Cambraia Sanches ou é Zé do Bêlo?

Zé do Bêlo, sempre, aconteça o que acontecer. Eu faço as mudanças, mas é pra melhor. A minha 
esposa, Vanessa, até me falou para voltar a fazer shows do Zé do Bêlo de antigamente, eu posso fazer 
sim, a qualquer momento. O segredo é surpreender o público. Por enquanto, tenho feito vídeos e 
programas de radioweb, fiz recentemente com o Zé do Bêlo das antigas, no youtube, uns 30 programas 
no canal da Rádio E/OU fiquei todo o 2019 apresentando isso todas quartas.

Tua passagem pela Rádio Ipanema foi muito marcante para toda uma geração, que era 
ouvinte da emissora naquele período. Teve importância pra ti? Sentes saudade?

Faz muito tempo, mas eu lembro, foi legal sim, eu tinha só um programa semanal, aos sábados de 
manhã, e bastou para fazer bastante sucesso. A ideia foi do Mutuca, (Musico Porto-alegrense, falecido 
em 2018) ele disse que seria legal se eu fizesse um programa de rádio na Ipanema. Daí, o Eduardo 
Santos, o diretor, comprou a ideia. A gente alcançava 13 pontos no Ibope. 

E como aconteceu esse encontro com a música e compositores de 100 anos atrás?

Fomos morar em Brasília em 2010. Lá, iniciei minhas leituras de José Ramos Tinhorão (Pequena 
História da Música Brasileira, História Social da Música Popular, Domingos Caldas Barbosa, Origens 
da Canção Urbana, Sons dos Negros no Brasil), que me inspiraram a procurar pelos fonogramas 
antigos, para conhecer aqueles artistas que ele fala nos livros. O livro da biografia do Jararaca e Ratinho 
também foi uma leitura marcante pra mim. Daí, eu escutava as faixas de acervos dos colecionadores e 
selecionei umas 20 para regravar. Com esse trabalho de rearranjar as músicas antigas lancei o CD “A 

ZÉ DO BÊLO 
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Moda Chegando Eu Vou Ver Como É”, em 2014, que o Sr Ricardo Cravo Albin, o musicólogo, elogiou 
muito, e depois o Sr Rolando Boldrin me entrevistou no programa dele, o Sr Brasil, da TV Cultura. 

E o que aproximou o Zé do Belo underground e clown da época da Ipanema, do pesquisador 
musical de hoje?

Eu encontrei os “Zé do Bêlo” de antigamente, os que faziam música com humor nos anos 1920 e 1930, 
os cantores de embolada, Manezinho Araújo, Jararaca e Ratinho, o cantor Baiano, da Casa Edson, 
que fazia músicas de duplo sentido, o Almirante e Bando de Tangarás, os sambistas João da Baiana, 
Noel Rosa, Ismael Silva. São autores que deixaram, lá na história, músicas cômicas para eu regravar. 
Então, nesse caso, quando as músicas são desconhecidas do público, quando nunca foram relançadas 
na modernidade, então é música autoral. O cover é quando a música é sucesso conhecido, entende, tu 
começa a cantar e o público sabe qual música é, da novela, do rádio, etc.

Ainda existe espaço para o musico autoral?

Tu diz o músico que faz tudo sozinho? Mas daí é muito heroísmo, né. Eu não vejo a música dessa 
maneira. Para mim, todos que trabalham são criadores. O autor que faz uma boa letra precisa de um 
compositor que faça a melodia perfeita, precisa do arranjador que crie um arranjo que cresce a canção, 
precisa de músicos intérpretes que executem esse arranjo de um jeito que emocione. Então, assim todos 
criam nesse processo, não é só o autor. É assim que acontece a música boa, daí consegue ganhar espaço 
sim. Eu sempre trabalhei nas parcerias.

Atualmente o Brasil vive um cenário de obscurantismo, tu achas que o artista precisa ser 
engajado politicamente ou não?

Se ele compreende a política sim, se não, é melhor ficar quieto. Eu vejo cada um aí que vou te contar. 
Mas o fato de estar obscuro ou iluminado o cenário, isso não muda muito, o artista segue fazendo as suas 
criações, de um jeito ou de outro.

quais teus novos projetos? 

A radioweb Dub Lab Brasil me pediu uma série de programas de rádio em 2019, daí eu criei o Programa 
do Zé, onde todos os artistas se chamam Zé, foi uma grande pesquisa, encontrei discos geniais como 
o de Zé Castor, Zé do Norte, Zé Catraca, Zé Côco do Riachão, Zé Bezerra, Zé Bicudo, Zé Paraíba, esse 
programa fez muito sucesso. Daí, muitos deles eram sanfoneiros dos 8 baixos, aquela sanfona de botão, 
a gaita-ponto. Eu gostei tanto do timbre do instrumento naquelas melodias que resolvi aprender a tocar. 
É música regional, popular e instrumental, conhecido por forró solado, venho transcrevendo as músicas 
dessas gravações, tem arrasta-pé, frevo, forró, baião, chorinho, de autores como Zé Calixto, Zé Jovino, 
Zé Honório, Abdias, Adolfinho, é tudo dos anos 1960/70, não tem letra, música instrumental, mas é bem 
popular, gostei muito. Daí, comecei a tirar essas músicas na gaita e não parei mais.

REPRISE 
(Zé do Bêlo / Márcio Cobaia)

Você marcou comigo no boteco e não foi
Tá pensando que eu sou boi pra levar chifre
Sua vaca, tudo tem seus limites
Acho a vida muito difícil, o amor é tão difícil, tudo é difícil
A dor que eu sinto no meu coração, sofrimento sem sentido
Espero que fique tudo bem, pra mim e pra você
E se um dia eu te encontrar, quero sorrir e dizer olá, não tem crise
Desde que você não me venha com reprise

FOTO: Divulgação
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LITEROMAnCIA: 

UMA REVISTA 
FOCADA EM FICÇÃO 

ESPECULATIVA

Para quem quer conhecer ou gosta da chamada 
literatura especulativa, uma boa pedida é a revista 
Literomancia, publicação digital gratuita sobre fantasia, 
ficção científica, terror e suspense. Com periodicidade 
trimestral, a revista acabou de alcançar a sétima edição, 
entrando no seu segundo ano de existência. Foi fundada 
pelos graduados em Escrita Criativa Luana Nicolaiewsky, 

que somado a esse amadorismo, 
existe a questão de editais, públicos 
ou não, que raramente favorecem 
a literatura, optando por festivais e 
eventos esportivos de grande escala, já 
consagrados, assim como fazer acordos 
com produtores já carimbados no 
meio. Para sobreviver, resta às editoras 
dedicarem-se a publicar autores 
internacionais, ou serem editoras 
meramente comerciais, que recebem 
um valor do autor para a publicação 
e muitas vezes não se dão sequer ao 
trabalho de divulgação da obra. O autor 
acaba se sentindo abandonado e até 
desnorteado por um conjunto de opções 
que parecem não ser tão promissoras.

É aqui que entra as revistas como 
a Literomancia e outros criadores de 
conteúdo. Pessoas que sabem, ou que 

que assume a editoria e Dré Santos, diretor de redação, o 
resto da equipe é formada pela editora e revisora Marcela 
Bezerra e pelos ilustradores Matchuca e Pablo Peixoto.

Os idealizadores da revista comentam que a 
motivação maior foi justamente a falta de revistas focadas 
em terror, fantasia e ficção científica direcionadas ao 
escritor. Algo que não levasse apenas contos, mas que 
também ensinasse técnicas de escrita, tivesse entrevistas 
com autores falando sobre a carreira, com profissionais 
de áreas de interesse como marketing, ilustração e até 
mesmo com investigadores de verdade, para quem gosta 
de literatura policial, por exemplo. “Nós sabemos que 
no Brasil há uma falta de profissionais capacitados para 
ensinar técnicas de escrita criativa. Eu e a Luana nos 
formamos juntos na área, éramos da mesma turma, na 
PUCRS. A Luana queria ser uma leitora melhor e, eu, 
queria me tornar um bom escritor”, lembra Dré Santos. 
Juntos, eles enxergaram essa brecha e decidiram-se a 
explorá-la. “Conforme abríamos os editais de publicação 
e líamos os contos, notamos dificuldades cada vez 
maiores entre os autores, tanto na escrita quanto 
na autopromoção. De autores que ignoram noções 
fundamentais da escrita, até aqueles que nos enviam seus 
contos com imagens de desenhos em vez de enviarem 
fotografias suas”, completa. 

O diretor da revista, que também é escritor, analisa 

FOTO: DIVULGAÇÃO
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fazem a mediação com quem sabe, como contornar 
esses problemas. Pessoas que podem explicar com 
tranquilidade o porquê de adjetivos em excesso 
serem ruins para o texto, que sabem o que é inbound 
marketing, sabem a importância de se usar a sua foto no 
lugar de um desenho na sua publicação em uma revista 
séria, que entendem como o escritor pode formar 
público e chamar a atenção de editoras, que entendem 
a importância do estudo e do currículo específico de 
autor. Afinal, uma graduação em engenharia pode sim 
ser interessante no currículo de um escritor, mas está se 
tornando cada vez menos relevante para abrir espaço 
em canais de publicações literárias. Mas um escritor 
engenheiro que já publicou texto em uma boa revista 
literária, tem um bom incremento em seu currículo 
literário.

Para a editora-chefe, Luana Nicolaiewsky, falando 
especificamente de literatura fantástica nacional, a 
situação fica ainda mais restrita. Trata-se de um nicho 
pequeno, que quase não sobrevive por si só. Geralmente, 
os escritores possuem outras profissões paralelas, mesmo 
que em áreas associadas. Porém, nem tudo são notícias 
ruins. “Veja um criador de conteúdo, por exemplo. Muitas 
vezes ele recebe mais de outras fontes do que daquela 
que o alçou ao lugar que alcançou, mesmo assim, ele não 
deixa de ser um criador de conteúdo daquela plataforma. 
Além do livro, um escritor pode ser pago por palestras, 
aulas, revisões, leituras críticas, editorações e nem por 
isso deixa de ser um escritor”, avalia.

“É importante lembrar também que quem vê apenas 
coisas negativas no nosso mercado, não percebe que 
ele é uma oportunidade sempre em aberto. Afinal, algo 
de positivo imediatamente se tornará destaque. É uma 
questão de ser criativo, montar seu próprio currículo 
para que sua voz seja relevante e, então, encontrar o 
lugar e o momento certo onde fazer essa voz ser ouvida”, 
finaliza a editora.

“Conforme abríamos 
os editais de publicação e 

líamos os contos, notamos 
dificuldades cada vez 

maiores entre os autores, 
tanto na escrita quanto na 
autopromoção. De autores 

que ignoram noções 
fundamentais da escrita, 

até aqueles que nos enviam 
seus contos com imagens 

de desenhos em vez de 
enviarem fotografias suas”

FOTO: DIVULGAÇÃO
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GIBIS  

Em dezembro de 2020, a Panini Comics 
publicou a Graphic MSP Jeremias-Alma, 
produzida por Rafael Calça e Jefferson Costa. 
A história protagonizada por Jeremias, que 
por muito tempo foi o único representante 
da cultura negra nos gibis de Mauricio de 
Souza, traz à tona um assunto indigesto 
por muitas vezes oculto: Nossas origens. 
Responder sobre a própria história pode ser 
fácil para muitos. Já para outros, conhecer 
sua ancestralidade é um direito que foi 
negado. E o que fazer quando a história 
de sua origem foi apagada? É isso que a 
nova HQ da Mauricio Souza Produções se 
propõe a discutir muito abertamente, nos 
fazendo refletir sobre o lugar privilegiado 
de alguns sobre aqueles que vivem sem 
saber de onde vieram.  

A narrativa apresenta Jeremias se 
mudando para o bairro do Limoeiro. Enquanto 
isso, seu amigo Franjinha irá passar uns dias 
na Itália, terra de seu tataravô. Esse evento 
faz surgir indagações na cabeça de Jeremias 
sobre seus antepassados, em uma somatória 
de acontecimentos que acaba envolvendo 

toda a sua família numa trama emocionante sobre 
ancestralidade, racismo, merecimento e histórias. O 
enredo, muito bem elaborado, diga-se, ainda encontra 
espaço para referências a lendas áfricas como Anansi 
e também ao conceito dos Griôs que tem por vocação 
preservar e transmitir a história para o povo.

Essa é a segunda graphic novel que traz o 
personagem. A primeira, Jeremias -Pele, lançado 
em 2018, foi um grande sucesso de público e crítica 
da linha Graphic MSP e, inclusive, ganhou o Prêmio 
Jabuti e o Troféu HQ Mix e foi produzida pela mesma 
dupla Rafael Calça e Jefferson Costa.

PARA COMBATER O 
APAGAMEnTO E COnTAR 

nOSSA hISTÓRIA.

ALÍPIO GOnZALES

FOTO: DIVULGAÇÃO
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PÂM DOnDÉ

“EU TENHO QUE ESTAR BEM 
PARA O DESENHO SAIR” 

FOTO: Divulgação

Natural de Caçapava do Sul/RS e, atualmente, moradora de Igrejinha/RS, a artista da capa desta 
edição se diz uma Ariana de coração mole, pois tem ascendente em Câncer, ama séries, animes, música, 
exercícios físico, dança, carnaval e, recentemente, apaixonou-se por yoga. Pâm Dondé é o nome 
da nossa artista. Formada em Artes Visuais pela Feevale, desde 2016, tem 27 anos e trabalha como 
Desenhista Gráfica no desenvolvimento de produtos e estampas.

A ARTISTA
DA CAPA

Como começou teu envolvimento com a arte ?
Lembro que, quando era criança, minha mãe me deu um livro de várias matérias, 
para complementar o que se aprendia na escola e uma delas era de artes, que me 
encantava muito. Bem provável algo da genética, pois meu pai também é formado 
em Artes Plásticas. Acredito que algo puxa. Depois de formada, tive muitas dúvidas 
e algumas cobranças internas, de não desenhar mais tanto ou ficar muito na arte 
digital e, querendo ou não, a gente acaba se comparando com outras pessoas, é 
normal do ser humano. Então, em 2018, nas sessões de terapia, eu comecei a me 
reencontrar como pessoa, aprender que cada um tem o seu tempo e pensar e agir 
como uma artista. Não como algo arrogante, mas lembrar o que estudei e que meu 
meio de trabalho é sim onde eu me expresso e não tem problema nisso. Então, 
voltando à pergunta, acredito que a arte sempre fez parte de mim.

Considera teu trabalho mais autoral ou comercial?
Acho que um pouco dos dois. Como eu trabalho com estampas que acabam 
virando produtos, sim é algo comercial. Mas tenho tanta liberdade para me 
expressar dentro da empresa, que acaba sendo algo autoral. 

Como recebe os estímulos ou de onde vem à inspiração para tua arte?
Acho que muito do que está acontecendo no momento, estou sempre ligada nos 
gostos das pessoas para ver se gera estampa e o que acontece no mundo da moda 
para ver cores e aspectos. E, olhando para um lado mais interno, acho que tudo 
acontece de acordo com a minha vida pessoal. E u tenho que estar bem para o 
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desenho sair. Então, tem dias que eu preciso caminhar pela empresa, parar 
um pouco no sol ou ficar olhando uns livros ou revistas, para pensar em 
outras coisas e ter novas ideias. 

quais tuas referências artísticas e quais ilustradores mais admiras?
Algo que sempre mantive, desde o começo do curso e, hoje, uso muito no 
desenvolvimento de estampas, é a repetição. Seja ela gráfica e presente no 
desenho ou como forma de definição. Com isso, um dos artistas que mais 
trago comigo é o Andy Warhol, sempre gostei dele e ele tinha um lado 
totalmente comercial, falava que seu ateliê era uma fábrica e hoje eu vivo 
totalmente isso, afinal, todo mundo quer dinheiro (risos). Outro cara que 
tem todo o meu o coração é o Salvador Dali, pelo surrealismo em si, retratar 
sonhos me encanta muito e o olhar dele me remete um olhar de curioso, eu 
sou um pouco também. E, como pessoas que eu admiro, com certeza, são 
as mulheres incríveis que conheci ao longo dos anos, desde que eu entrei no 
curso até hoje. Colegas, professoras, amigas... Cada uma com a sua arte e 
experiência, me ensinaram muito. 

Para a ilustração da capa desse mês da revista Paranhana 
Literário, que técnica usaste e de onde veio a inspiração?
Costumo dizer que sou mutável, gosto de varias técnicas e meios, hoje, acabo 
usando mais o digital, mas amo colagens e fotografias também. Eu quis pegar 
uma pouco do que eu trabalho nos últimos anos, então juntei um processo de 
repetição, que falei anteriormente, o desenho do Salvador Dali, que é um dos 
meus preferidos, que traz um pouco do meu traço e uma imagem por trás, 
que pega uma pouco das colagens e fotografia.

          Se não fosse artista/ilustradora gostarias de ser o quê?
Estilista. Essa foi a maior dúvida depois que me formei, “por que eu não fiz 
moda?”. Tenho por dizer que amo mais que a arte em si, no entanto, hoje, eu 
vejo que uma complementa a outra e que ter cursado arte é a base de tudo. 
Consegui trabalhar com algo que eu tenho as duas na minha mão. E sou 
muito feliz por isso. Um lugar que tem a Arte como referência e propósito, 
que ainda assim veste as pessoas. 

          Tu tens projetos futuros? Pode nos dizer quais são?
SIM, um grande sim em primeira mão! (nem sei se dá para falar, mas vou 
contar) O projeto consiste em eu pegar peças da loja (da empresa onde 
trabalho) e fazer um desenho nela, peças que ainda estão boas, mas que estão 
sem graça e assim dar vida para elas. A gente não acertou todos os detalhes, 
mas a ideia inicial é, que no momento que a gente tiver tantas peças, a gente 
faça um evento em formato de exposição. Mais que um quadro na parede, a 
“obra” vai ser usável. Torcendo para todos estarem vacinados. 
 
Onde é possível adquirir tuas obras e trabalhos? 
Eu tenho a ideia de mais para frente fazer uns prints e alguns materiais de 
papelaria, mas, por hora, minhas ilustras estão em forma de camisetas na 
Loja Quem te viu Quem te vê, no centro de Igrejinha/RS. 



A PRIMEIRA POETISA 
DE UM POVO

MEMÓRIA

ALÍPIO GOnZALES  * 

 * Redação Paranhana Literário
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Chamava-se Phillis, porque era o nome do navio 
negreiro que a trouxe da África Ocidental em 1761, 
e Wheatley, que era o nome do comerciante que a 
comprou em Boston, onde os traficantes de escravos 
colocaram-na à venda. Os vendedores gritavam que 
ela tinha apenas sete anos e seria uma boa égua. 
Completamente nua, foi tocada por muitas mãos e 
por fim, comprada por John Wheatley, para ajudar a 
esposa nos afazeres domésticos. Sendo um conhecido 
progressista, John Wheatley permitiu à escrava 
aprender a ler e escrever, assim, aos quatorze anos, ela 
escreveu, numa língua que não era a sua, o poema “To 
the university of Cambridge, in New England”.  Esse 
primeiro escrito chamou atenção da família e John 
passou a apoiar ainda mais sua educação.  No ano de 
1773, com 20 anos, depois de muita influência do rico 
comerciante, ela foi interrogada por um tribunal de 
dezoito cavalheiros iluminados de toga e peruca. Ela 
precisou recitar textos de Virgílio e Milton, algumas 
passagens bíblicas e jurar que os poemas escritos não 
eram plagiados. De uma cadeira ela fez seu longo exame, 
até que o tribunal a aceitou. Assim foi permitido que 
uma mulher, negra, escrava, e poetisa, pudesse publicar 
um livro nos Estados Unidos. Daí em diante a vida de 
Philis começou a seguir o caminho das letras, sendo 
chamada para eventos e receber elogios. Até mesmo 
Voltaire comentou publicamente que o povo negro podia 
escrever poesia. John Paul Jones, fez questão de mandar 
alguns de seus trabalhos para a poetisa ler e conhecer. 
Phillis foi homenageada por George Washington que 
ainda elogiou sua forma de escrita e seu precioso talento 
poético. Contudo, John Wheatley morre, e alguns meses 
depois, sua filha e a viúva também acabam morrendo. 

John deixou por escrito uma resolução 
que dava à escrava sua emancipação e 
ela acaba se casando com um negro livre 
que trabalhava como vendedor. Philis 
escreve outro livro, mas dessa vez, sem 
a influência de John e sem recursos 
financeiro, não conseguiu publicar. 
Devido às dívidas, o marido de Philis 
acabou preso em 1784, deixando Philis 
doente, com um bebê, e vivendo numa 
extrema pobreza. Ela precisava trabalhar, 
mas foi vítima de sexismo e racismo, e, 
devido às péssimas condições de vida, 
acabou falecendo no dia 05 de dezembro 
de 1784, aos 31 anos e seu filho, ainda 
bebê, morreu três horas e meia depois.

No ano de 2002, Molefi Kete Asante, 
um estudioso, inclui o nome de Philis 
Wheatley entre os 100 maiores afro-
estadunidenses. Foi destacada no ano de 
2003 em uma escultura no Memorial de 
Mulheres de Boston. Em 2012, seu nome 
foi utilizado para batizar o novo edifício 
da Escola de Comunicação e Ciências da 
Informação e na UMass de Boston, tem o 
nome de Whetley Hall por causa de sua 
passagem pelo mundo.

Phillis Wheatley é o nome da 
primeira escritora afro-americana 
a publicar um livro nos Estados 
Unidos. Ela nasceu no Senegal.



EnTRE A PITA E A ESCRITA  

VIVER EM ISRAEL: 
UM PEqUEnO GUIA 
DE SOBREVIVÊnCIA 
PARA IMIGRAnTES

 nurit Masijah Gil * 
Direto de Israel 

Muito se fala sobre o costume brasileiro de cumprimentar 
desconhecidos com muito mais que um aceno de mão. Verdade 
absoluta. Mas quando se trata de relações pessoais, os israelenses 
dão um show de talento e reinam absolutos na grande final do 
World’s Got Talent da intimidade, apesar do olhar de interrogação 
que lançam quando você surge numa reunião de pais da escola 
confraternizando com beijos na bochecha.

Não basta gostar de falafel e aprender alfabeto sem vogais. 
Assim, independente do país que você deixou — ou pretende 
deixar —, vale a pena conferir estas seis dicas antes de se aventurar 
por estas bandas como um local.

Gritos
Se estava acostumado a utilizar esta forma de comunicação 

apenas em momentos extremos, às vezes trancado no carro 
com música no mais alto volume para não correr o risco de 
ser considerado um ser humano em surto, liberte-se. Aqui, se 
grita para tudo. Experimente, por exemplo, sentar em qualquer 
departamento público. É tiro e queda. Você pega a sua ficha, 
procura um lugar vazio para sentar e conta até quinze. Treze, 
quatorze, quinze. Alguém, então, começará o cenário do caos. 
Pode ser porque o atendimento está demorado, porque alguém 
furou a fila (assunto para o próximo item), porque uma máquina 
qualquer está quebrada. Em seguida, outros começarão a gritar de 
volta e, nos poucos segundos em que você considera se refugiar 
no banheiro para sobreviver à próxima grande guerra, tudo já terá 
voltado ao normal, antigos inimigos estarão conversando sobre 
política e uma máquina chamará o próximo número. Mentalize 
uma luz azul. Decore algum mantra. Tente não se abalar.

Fila
Ou alinhamento de uma série de indivíduos em sequência, de 

modo que um esteja imediatamente atrás do outro. Praticamente 
um costume obsoleto (se é que já esteve em uso por aqui). Se 

você é recém-chegado, vai cair na 
cilada de ficar atrás da pessoa que 
está sendo atendida e até, imagine, 
se distrair checando mensagens de 
WhatsApp. Então, alguém chegará 
pela sua esquerda, outro pela direita 
e você nunca será o próximo nesta 
existência se não incorporar o sabra e 
gritar avisando que chegou primeiro. 
Lembre-se, é mais importante 
aprender esta frase no ulpan do que 
“Meu nome é Nurit, tenho 40 anos e 
vim do Brasil”.

Alimentação saudável
Um bom exemplo é a sessão de 

pães de qualquer supermercado. 
Sabe aquela pita obviamente sem 
embalagem que parece fresquinha? 
Pois tenha certeza de que ela já foi 
afofada por metade dos transeuntes 
em compras, um vendedor já a levou 
até o gerente para confirmar o preço, 
alguém já espirrou em cima dela e, 
se bobear, ela serviu como bola num 
jogo de vôlei de crianças entediadas. 
É hora de respirar fundo e tomar 
coragem. Pode comprar. Micróbios 
não são nada senão pequenos seres 
invisíveis e suor alheio é insípido 
quando misturado a zaatar.

Fim do mundo
Nostradamus previu o apocalipse, 
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* Nasceu em São Paulo e 
desde 2017 vive em Israel,  

onde decidiu escrever seus 
próximos capítulos. É formada 

em publicidade com pós-
graduação   em marketing. 
Cronista de corpo e alma, 

apaixonada por observar e 
escrever sobre o cotidiano, 
é autora do livro “Senhora 

perfeitinha” e outros textos.
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EnTRE A PITA E A ESCRITA  

mas não precisou onde ele aconteceria: num supermercado 
israelense em véspera de feriado. Se não tiver acabado o café na 
sua casa, ou seja, se não for uma questão de sobrevivência, evite 
fortemente e preserve sua integridade física. E mental.

Terapia
“Quanto você paga de aluguel” será seu novo “está lindo o 

dia hoje, não?!”. Aqui não é necessário ser amigo de infância para 
responder a perguntas íntimas. Quanto você ganha, se sua casa 
é comprada ou alugada e inclusive “que lindo seu soutien, mas 
porque você escolheu preto se a blusa é branca?” não passam de 
amistosas conversas de elevador. “Por quê?” será a contra-resposta 
para todas as suas respostas. Esteja preparado para compartilhar 
seus segredos mais íntimos enquanto compra frutas e treinar seu 
parco hebraico para explicar o motivo de seu filho ter celular, de 
você ter cancelado uma consulta médica, de preferir cebolinha a 
coentro, de escovar os dentes após o almoço, dos seus pais terem se 
separado na década de oitenta ou os fundamentos de sua existência 
terrena.

Intimidade
Sim, chegará a hora de você parar de chorar por quem deixou 

e desejar construir uma relação com pessoas que vivam a menos 
de milhares de quilômetros da sua casa, mesmo que diante delas 
você pareça uma criança de cinco anos tentando se comunicar. 
Vai fundo. Pode não parecer à primeira vista, mas israelenses são 
doces (verdade, verdade) e admiram quem cruza fronteiras (“Uau, 
Brazil!”). Agora, como saber se você está sendo bem sucedido? 
Quais são os sinais de uma relação próspera se segredos aqui são 
compartilhados até com o motorista de ônibus? Basta um:

Torça para que coloquem os pés descalços no seu sofá.

Se você leu até aqui e decidiu seguir em frente, desejo sorte. 
Mas principalmente, boas-vindas. Porque tudo vai passar. E 
acredite: pode levar um tempo, mas você vai se apaixonar.

Glossário:

Sabra: fruta áspera por fora e suave e 
doce em seu interior que cresce nos cactos de 
Israel e que, justamente por sua característica, 
também designa os judeus nascidos no país.

Ulpan: escola de ensino intensivo de 
hebraico para imigrantes

Pita: pão típico do oriente Médio
Zaatar: mistura de especiarias usada como 

condimento e originária do Oriente Médio.
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O hOMEM qUE 
VIVEU CEM VIDAS

* 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.

Luís Felipe Loro*
  Igrejinha/RS 
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Nos momentos finais do livro O Senhor Embaixador, 
obra de Erico Veríssimo, há uma conversa marcante entre 
um homem, que está prestes a ser julgado por um inclemente 
tribunal; e seu advogado. Trata-se de um caso perdido, uma 
audiência de cartas marcadas na qual os julgadores estão 
motivados por muitos fatores, entre os quais certamente não 
está o desejo de fazer justiça. Gabriel Heliodoro – o protagonista 
- sabe que será condenado à morte no dia seguinte.

Os dois conversam em uma cela fétida e quase vazia. 
Neste ponto, o leitor imagina que Heliodoro esteja abalado 
por profundas reflexões acerca de sua vida, seus erros, acertos 
e arrependimentos. Bom, pelo menos é isso que eu sempre 
imaginei que deveria acontecer com as pessoas quando 
elas sabem que estão na iminência de morrer. Mas não. 
Na conversa com o advogado, Heliodoro está calmamente 
resignado, e tasca a seguinte pergunta:

“Vivi cem vidas. Quantos podem dizer o mesmo?”.
Travei nessa frase, fechei o livro, refleti alguns instantes 

e voltei a abri-lo. Heliodoro podia até ser um criminoso no 
corredor da morte, mas nesse ponto estava certo. Afinal, 
um homem que aproveitou tudo aquilo que a vida pode lhe 
oferecer, que teve inúmeras aventuras amorosas, bebedeiras 
inenarráveis, que soube valorizar um amigo leal, que cultivou 
valores nobres e sorveu cada sopro de vida com intensidade; 
este é com certeza um homem que viveu cem vidas.

É um homem que, mesmo nas derrotas mais retumbantes, 
cai com a cabeça erguida. Com arrependimentos, claro 
que sim, mas arrependimentos pelo que fez; não pelas 
oportunidades que deixou passar. Viver, viver intensamente, 
viver sem tirar o pé; esse é o segredo para construir um final 
no qual poderemos olhar para trás e sorrir com satisfação 
daquilo que produzimos.

É preciso viver não uma, mas cem vidas.
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ESTAREMOS 
TODOS?

* 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).
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 Roseli Santos *
Ivoti/RS
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Estaremos todos devidamente desinfetados no amanhã? E 
quando o amanhã chegar, se chegar, estaremos todos? E se alguns 
não estiverem mais? Como será?

Estaremos todos imunizados, limpos, higienizados, 
esterilizados por dentro e por fora? Estaremos? Quem vai ficar 
para contar o hoje, amanhã?

Estaremos todos lúcidos, mentalmente aptos a relatar o 
passado aos que virão? Aos que sobreviverão? 

Estaremos nutridos, empregados, falidos, corrompidos, 
jogados, esfomeados, destruídos, animados, desesperados, 
amparados, vivos ou desencarnados?

Seremos espectadores, desertores, atores neste mundo de 
horrores? Quem filmará a saga dessa geração? Quem poderá 
atuar? Quem poderá assistir? Como será a arte, a música, o 
cinema, as novelas, o ir e vir, o comer, o sair, o porvir?

Estaremos todos na plateia para aplaudir essa odisseia? 
Morreremos todos no último ato? Quem vai baixar as cortinas 
para o teatro vazio?

Quem vai estender o tapete vermelho para passarmos com 
glamour rumo à fama, ao estrelato que não existirá? Quem 
sobreviverá ao anonimato?

Estaremos mais informados, mais cultos, mais inteligentes, 
mais perspicazes depois de centenas de lives e cursos online? 
Quem será o melhor?

Estaremos mais leves, menos angustiados, mais livres, menos 
afortunados, mais adaptados, menos acorrentados?

 Seremos mais solidários, mais humanitários, perdulários 
ou sovinas? Quem saberá a nossa sina?

 Estaremos prontos para o que virá? E se ao final, o fim 
chegar? Quem garantirá? 

 Chegaremos devidamente purificados do lado de lá? De 
que lado você está? Lave as mãos e abra a porta do mundo que se 
apresentar. Estaremos todos? Só o futuro dirá...
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ISSO É COISA DE 
InTERIOR

Émerson Barbosa *
 Pesqueiro /PE 
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Como esquecer aquele gostinho de infância, limitado a glória 
esperançosa de que aquele dia predeterminado, indomável e 
divertido, perturbado e desesperado logo chegasse. Espetáculo 
ao ar livre é a feira de uma cidade. Evento público que entrecorta 
as principais ruas, antes que o sol nesse dia possa raiar, os 
bancos com seus produtos já estão postos, nesse dia mais do 
que a qualquer outro, as mãos que plantam são valorizadas 
pessoalmente. Tão logo a escuridão se esvai e o sol aparece, 
é possível escutar de longe o grito de um vendedor com voz 
carregada que cantarola o seu produto, no final do dia estará 
rouco de tanto gritar.

Homens e mulheres de longe e de perto, vida dura com 
trabalho a céu aberto, mas sem temor diante deste mesmo céu. 
Nessas ruas não se encontra o olhar de Deus, ou melhor, eu 
prefiro não o encontrar, vejo uma banca na esquina com maçãs 
e me pergunto, “que paraíso foi esse criado que não se podia 
comer uma fruta tão deliciosa como essa?”.

As donas de casa, antes de comprar, procuram e pesquisam 
os produtos de banco em banco, sempre pedindo um menos, 
pechinchando. A variedade é muita, mas ela não pode levar 
tudo, economiza em uma fruta, não esquece do legume e do 
tempero, da carne que é cara e quase não rende, se por um 
lado a vida do feirante não é de rico produtor, a dona de casa, 
com o seu trocado, nem sempre consegue prover de tudo a sua 
moradia, precisa sempre economizar, apertar o cinto, fazer toda 
semana um sacrifício. E no final todos somos dignos de piedade, 
mas de quem?

Numa e noutra banca a gente sente o cheiro de peixe, 

Foto: jamarattigan.com
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 * Formado em História pela AESA. E mestrando pela 
UFPE. Escreve crônicas e contos para um periódico 

expresso da sua cidade. Encontra em Eça de Queiroz, sua 
própria definição. Cultiva a escrita e narrativa literária por 

acreditar que o “desinteressante” do absurdo cotidiano, 
pode ser dito em palavras. Aqueles que muitos imaginam e 
podem escrever, podem ter menos demônios dentro de si.

de carne, de um abacaxi e uma melancia cortada. Ouve-se 
o movimento condoído de uma bacia com algumas pratas, 
que um pedindo na esquina de umas ruas balança, sua vida é 
mais calvário do que vida, ninguém o acompanha, o sol nunca 
é quente, nunca tem mormaço, a calçada dele é sempre fria. 
Cheiros, cheiros, muitos cheiros, pessoas que vão e voltam, 
doidos, cantigas no meio da praça, meninos que deviam estar 
na escola, mas se amontoam entre esse vai e vem com suas 
carroças, na esperança de que alguma velha lhes ofereça um 
frete que não paga nem um pastel e caldo de cana. Há quem 
critique essas feiras no meio da cidade, estes ao certo nunca 
obtiveram desejos renunciados, nada precisaram engolir no 
seco e guardar no coração, aflições certamente colocadas na 
mão de algum Deus que cura, o do povo só escuta. Esses que 
criticam nunca precisaram ouvir, “tudo tem seu tempo”, a alma 
dos que a feira critica, padece de uma ausência de sentimento, 
elas não vivem, vagueiam. Na rua está o dilaceramento de 
qualquer alma, é só saber enxergar, sentir, ouvir.

Mas diante desse movimento de olhos abatidos, frutos 
maduros e podres, cheiros os mais diversos, do pastel, da tapioca 
e do açougue, na porta os cachorros na espera de algum osso. 
Encontro-me imerso em toda essa placidez, quando criança era 
isento de prestar contas, hoje não me isento, mas a forma que 
sei prestar contas é através do sentimento e do desassombro de 
encontrar em meio a multidão um indivíduo. 

Trazendo para fora tudo que tenho dentro, tento simbolizar 
vários mundos, mas quero terminar com um belo, quanto mais se 
guarda um bom sentimento, na memória ele se apura, e nesses 
momentos ela nunca nos é ardilosa. Ao final da compra semanal, 
com responsabilidade que a dona de casa faz, depois da somatória 
de esforços em pesquisar, pedir um menos e pechinchar, ela 
sempre consegue guardar um trocado pro confeito do filho a 
lhe acompanhar. Ele o recebe com real contentamento, aquele 
confeito tem um gosto apaixonado e ardente, que ultrapassa o 
humano entendimento, em meio a um vasto descontentamento. 
Esse gesto sempre será ditado pela sua memória, mas ao certo 
não o único, e diante do desassombro de viver, aquele confeito 
que só na feira se encontra, torna-se uma das muitas reproduções 
de um chamado bem querer.
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“Gatos são animais extremamente higiênicos”.
Ah, ah, ah, desculpem, mas isso é uma das maiores mentiras 

eternizadas nas leis não escritas de nosso universo afetivo-
residencial. Os gatos domésticos só parecem bichinhos limpos 
porque, no convívio com eles, atua (através da nossa iniciativa, é 
claro) uma prática fundamental para o bom funcionamento do 
mundo: a arte da manutenção. Sem manutenção o planeta, o país, 
a cidade, o bairro, tua casa, teu carro, teu quarto, tudo acabaria 
emperrado, soterrado sob os dejetos sujos da preguiça. Isso vale 
também pra nossa relação com os felinos. Experimente ficar dois 
dias sem limpar a caixa de areia de um gato. Os presentinhos que 
ele deixará sobre os lençóis da tua cama! Quanto àquele lance do 
auto-lambimento… bem, na verdade esse gesto repulsivo é um 
grande vício narcísico, uma neurose doentia a que os bichamos 
se entregam obsessivamente como forma de alívio, talvez por não 
fazerem nada de útil o dia inteiro. Caso houvesse uma glândula 
que injetasse sabão líquido no processo de lambimento, aí sim 
estaríamos falando, de fato, em higiene.

“Os gatos são seres misteriosos e cheios de espiritualidade”.
Óbvio que são seres misteriosos. Abelhas, rinocerontes, emas 

e ministros da economia também são. Onde houver um abismo 
de linguagem entre dois seres, sempre haverá mistério. Já a crença 
de que gatos são “cheios de espiritualidade” deve ser porque os 
bichanos, muitas vezes, ficam olhando pro nada durante um tempo, 
antes de explodirem numa correria alucinada. Ben Johnson, Usain 
Bolt e minha sobrinha de quatro anos fazem a mesma coisa, mas 
nunca ninguém disse algo parecido a respeito.

qUATRO MEnTIRAS 
SOBRE GATOS

T.S. Marcon *
 Caxias do Sul /RS 

Foto: jamarattigan.com
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“Os gatos protegem o ambiente de energias negativas”.
Lembra das aulas de física da escola ou do cursinho pré-

vestibular, onde os cacoetes performáticos dos professores 
eram instrumentos inigualáveis para a fixação da matéria? 
Sem falar no método imbatível de transformação de fórmulas 
em frases: DVT, “Deus Vê Tudo” (Distância é igual Velocidade 
vezes Tempo), QMV, “Quero Mais Vinho” (Quantidade de 
movimento é igual a Massa vezes Velocidade). Pois é, nessa onda, 
lembrei de uma das lições básicas sobre energia e partículas 
subatômicas: PPEN: Padre Paulo Entupiu o Nariz (Prótons têm 
carga elétrica Positiva; Elétrons, Negativa). Tudo isso pra dizer 
que, se os gatos nos protegessem mesmo de energias negativas, 
funcionariam como grandes tubos catódicos de carne osso e 
pelos, veríamos os bichos atraindo para si aqueles raiozinhos 
coloridos que aparecem nos experimentos em laboratórios 
de física ou nos filmes de ficção científica antigos. Talvez o 
pessoal da RGE, uma das grandes empresas do setor energético 
brasileiro, saiba mais ainda a respeito: a RGE combate os gatos 
e esse fato talvez tenha alguma interpretação que, feito um 
felino irrequieto, me escapa agora.

“Gatos são animais muito inteligentes”.
O presidente da república possui cerca de 86 bilhões de 

neurônios. Um gato tem só 250 milhões. Se tomarmos como 
verdade a suposição esdrúxula de que os gatos são muito 
inteligentes, então, por um raciocínio proporcional, o presidente 
da república seria um super-homem, um Übermensch, um 
gênio incomparável na história da humanidade. Perto dele, 
Einstein não passaria de um zigoto. Não é preciso se alongar 
nesse raciocínio em busca do absurdo.

Mesmo assim, ó gatos despidos da bela aura dessas 
mentiras, não consigo imaginar o mundo sem vocês.

Tiago Sozo Marcon, T.S. Marcon, é arquiteto. Autor do livro 
de crônicas “Deus veste legging”. Já participou de diversas 

antologias de contos, entre elas “Onisciente Contemporâneo”, 
“Translações Singulares” e “Não Culpe o Narrador”. É um 

dos organizadores do grupo “Órbita Literária”. Atualmente, 
cozinha em fogo brando seu primeiro romance.
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Escrever ou falar sobre Dança também é escrever e falar 
sobre movimento. Afinal, dançar é o corpo em movimento e nós 
somos o nosso movimento. Assim como escrever ou falar sobre 
Dança, também é escrever e falar sobre quem somos e sobre a 
nossa história, que também se faz presente no nosso fazer, seja ele 
artístico ou não. E com isso vem a responsabilidade de relacionar 
e conectar o ser dançante e o ser em movimento, com a própria 
dança e o mundo. Em que uma rede de relações e conexões 
se estabelecem, colaborando para a produção de sentido, de 
significados que ampliam a visão de dança/arte, como também a 
visão de mundo. Criando novos espaços e novas possibilidades. Já 
dizia Isabel Marques, artista e autora da dança, que nós “lemos” a 
dança e o mundo, não somente com nossos olhos, mas também, 
com o nosso corpo.

É um desafio diário, direcionar os olhares para a dança, 
para além de algo “mecanizado” e automatizado, onde a própria 
sociedade vive no dia a dia, para uma realidade que nos permite 
outros caminhos na dança. O movimento faz parte de quem 
somos desde sempre, nos constituindo enquanto pessoas através 
das nossas experiências individuais ao longo dos anos. Este 
movimento que muitas vezes também não é explorado dentro 
da escola, na educação, se perde. Ficando “encaixotado” em 
um pequeno espaço de uma sala de aula, sem devida atenção. 
A Dança é uma área de conhecimento que nos permite novas 
possibilidades de movimento, de expressão, de autoconhecimento, 
de escuta, de criação, de percepção, entre outros, mas não como 
um “meio para” algo, e sim dança enquanto dança. Arte enquanto 
Arte. Construindo conhecimento.

 A Dança me permitiu mergulhar para dentro de mim de uma 
forma que antes não conseguia, conectou-me ainda mais com 
o criador, descobrindo-me e potencializando quem sou e meu 
fazer. Mas foi somente mergulhando no mundo da dança, que 
tive a oportunidade de novas possibilidades, direcionando-me a 

O CORPO EM 
MOVIMEnTO

“Eu decido escolher a Arte e ser 
artista todos os dias”

Maiara Amorim

Diretora do Centro de Movimento 
Maiara Amorim - Três Coroas/RS
Presidente do Conselho Municipal 
de Políticas Culturais da cidade de 
Três Coroas
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novas experiências, ampliando a minha visão não somente de 
dança, de mundo, como também de mim mesma em relação a 
tudo que me cercava e me cerca até hoje. Saindo do raso e indo 
para um lugar de profundidade. Em constante transformação. 
Colocando-me ainda mais no protagonismo da minha própria 
história, da minha carreira enquanto artista-professora. A 
arte sempre fez parte de mim em todos os sentidos. Buscar a 
dança e olhar para o corpo, onde todas as nossas experiências 
se atravessam, foi a melhor escolha a ser feita. Desde nova 
era instigada, através de vivências escolares e de apreciações 
artísticas, e já sabia o que queria em relação a Arte, sempre 
muito curiosa e cheia de vontade. Participei de várias atividades 
voltadas ao meio artístico e cultural no ambiente educacional 
até de fato buscar por cursos, aulas e experiências em outros 
lugares, no final do ensino médio. Na época, a carência de oferta 
na cidade era grande e não havia espaço para isso. Até chegar o 
tempo de conseguir cursar a tão esperada e sonhada graduação 
em Dança, que me fez olhar ainda mais com outros olhos a dança 
e me apaixonar ainda mais por essa esfera com possibilidades 
sem fim. E, principalmente, vendo a importância da formação 
em Dança para sua atuação, assim como em qualquer esfera da 
Arte. Somente as aulas que fazia, os cursos que fazia, não eram 
suficientes, precisava de mais, como sempre precisaremos.

Iniciar uma trajetória acadêmica requer entrar em uma 
temporada de novas descobertas e possibilidades e se dispor 
a percorrer novos caminhos. Encontrei-me nesse lugar, ao 
ingressar no Curso de Dança: Licenciatura da Universidade 
Estadual do Rio Grande do Sul, o qual me oportunizou vivenciar 
novas práticas e reflexões acerca de Dança/Arte,

como também de educação. Assim, minha visão de dança 
e de mundo se ampliou no decorrer deste tempo, como ainda 
continua a se ampliar. De fato, o contato com novas abordagens 
corporais e também a descoberta em relação a como o contexto 
da dança se modificou nos últimos tempos, influenciou nas 
minhas possibilidades de aproximação a temas específicos 
na área da dança, com pesquisa e desenvolvimento de um 
trabalho sólido, consistente, criando novos espaços para a dança 
acontecer. Assim como afirma Alba Vieira, ao abordar sobre a 
influência da Dança Moderna e Expressionista no Brasil, que 
hoje, temos não mais um corpo produzido pelo lugar, mas um 
corpo que produz novos lugares e espaços e a partir de sua 
história. Que nosso potencial criativo venha se despertar para 
desenvolver novos lugares e novos espaços. Que ao olhar para 
toda história e o contexto da dança, da arte, outros contextos 
e outras realidades sejam criados de forma ainda maior, 
expandindo os horizontes dessa esfera tão rica e novas rupturas 
venham surgir. Criando novos caminhos de pensamento na 
dança, na arte, pois a verdadeira transformação se dá somente 
pela mudança de mentalidade. E quando, mesmo sendo difícil, 
eu decido escolher a Arte e ser artista todos os dias, pois se eu 
não escolher ser aquilo que queima dentro de mim, serei apenas 
mais um(a) que se conformou e não lutou.

“Se eu não 
escolher ser 

aquilo que 
queima dentro de 
mim, serei apenas 
mais um(a) que se 

conformou e não 
lutou”
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A estreia do escritor Claudir dos Santos deu-se por conta 
de uma narrativa jornalística, onde o autor aborda nuances e 
histórias sobre um esporte super importante para Três Coroas/
RS, cidade do Vale do Paranhana, conhecida mundialmente pelo 
tema do qual o livro trata: Canoagem. “No rio que corre ligeiro 
– A história da Canoagem em Três Coroas”, livro lançado em 
dezembro de 2020, pela Editora JM2D, busca eternizar momentos 
da história desse esporte, desde o surgimento, ainda de modo 
totalmente amador, passando pela sua evolução e conquistas de 
campeonatos mundiais, mostrando ao mundo os talentos que 
emergiam das águas do Rio Paranhana. De acordo com o autor, 
a repercussão do livro tem sido bastante positiva, “De maneira 
geral, as pessoas ficam felizes e se localizam em algum momento 
do resgaste da história local. Muita gente da comunidade possui 
alguma história relacionada à canoagem em Três Coroas, seja 
competindo, assistindo ou ajudando na organização.” O autor 
lembra ainda que a pandemia acabou atrasando o projeto que 
era para ter sido lançado no primeiro semestre de 2020, contudo, 
após reavaliação e reorganização, o projeto seguiu em frente e o 
lançamento se deu através de uma Live durante a Feira do Livro 
da Cidade.  “Na semana seguinte ao lançamento do livro, quando 
participei de um bate papo sobre o livro com os alunos da escola 
de canoagem da Asteca (Associação Trescoroense de Canoagem), 
conheci um novo aluno que procurou o esporte após o contato 
com o livro. Fiquei bastante feliz e emocionado por ver esse livro 
estimulando decisões nas pessoas.” Resume o escritor, que já tem 
planos em andamento de um novo livro, que deverá surgir muito 
em breve, pois já está todo escrito e na fase de revisões.

PELAS áGUAS DO 
RIO qUE CORRE 

LIGEIRO

“Somente 
escrever já não é 

mais o suficiente, 
tenho exigido 

mais de mim após 
ter lançado o 

livro.” 
Claudir dos Santos

Foto:Divulgação

Obra registra a história da canoagem de Tres Coroas, 
no Rio Grande do Sul, através de de uma visão construída 

a partir de pesquisas e entrevistas realizadas pelo autor.
LANÇAMENTO DA EDITORA JM2D



CAPPUCCInO E 
BRIOChES 

Ana Braz 
 Igrejinha/RS *

Foto: jamarattigan.com
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Sabia que ia ser difícil. Tinha certeza que ia terminar em 
confusão, mas já tinha decidido que era mais do que necessário.

Pegou o telefone. Ligações, mesmo as de vídeo, são   tão 
impessoais. Precisava olhar no olho, sentir o cheiro da pessoa, 
talvez um toque.

Precisava ter certeza que ele não ia negar um encontro.
Parou no centro da sala. Olhou em volta com cuidado. 
Tinham sido felizes ali. Criado um mundo  lindo durante a 

pandemia e, com a vacina e tudo voltando ao normal, o mundo 
deles se acabou.  Foram pra  rua. Pro trabalho. 

– Maldita vacina!
Achou, no canto da sala, o violão. 
– Como eu não tinha percebido isso? 
Nem lembrava que o violão tava ali. O certo era que andava 

cega dentro do apartamento. Não queria ver os lugares onde 
tinham transado ou onde viam filmes e trocavam ideias sobre 
história, política, filosofia. 

O instrumento ia ser a desculpa pra uma conversa definitiva. 
Faxinou a casa e o violão. Teve umas ideias pra um jantar. 

Tudo parecia certo. 
Mandou uma mensagem. Esperou resposta. E chegou...
“Bê, eu tô com o gesso no braço e, vou ser sincero, não tenho 

vontade de ir na tua casa nem pelo violão. Tá td meio errado 
ainda. Espero q vc entenda. Mas se vc quer se livrar dele, traz  aq 
em casa. Amanhã, às 16h. Tô sozinho. Não te preocupa.”

Não gostou. Refez o plano. 
A porta abriu. Ele apareceu. O coração dela tava acelerado, 

achou que não ia conseguir.
- Oi. Trouxe o Cappuccino Cappuccino do Gentil e os 

brioches da Lola. 
- Eu achei que você só vinha pra entregar o violão.
- Que isso, TJ? Não vou te atacar. – Ele olhou o gesso no 

braço. 
- TJ, ficou provado que foi um acidente. Eu jamais te 

atropelaria de propósito. Foi uma pane no carro. A polícia 
confirmou. Por favor. Eu quero saber de você. Só um pouquinho.

- Tá. Entra. Mas meu irmão chega às 19 e 30 e ele não quer 
te ver nem pintada.

Foto: jamarattigan.com



* Formada em Letras/Ingles. É Professora, escritora 
e editora do Paranhana Literário. Ativista cultural é 

integrante da Associação Litero Cultural de Igrejinha 
(ALICI).  Fica feliz entre amigos e família, em uma mesa 

de bar, com uma cerveja e uma boa conversa.

Foto: Arquivo
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- Bebe o teu  café antes que esfrie.
- Então, TJ. Quero entender se você me traiu com aquela garota 

do teu escritório. Nada demais. Só quero saber a verdade.
Ele levantou a cabeça, mas tava tudo girando.  Parecia que 

tava de ressaca. Amarrado numa cadeira. Quanto tempo tava ali 
daquele jeito? 

- Oi, meu amor. Tá tudo bem. -  Passou as mãos nos 
cabelos dele.

- Bê!? O que é isso? Você me drogou? Pirou de vez? – a língua 
tava pesada, tentou manter a calma, mas o medo era maior, ela 
tinha um olhar sinistro.

- TJ, calma. Coloquei umas gotas do meu remédio pra  dormir 
no café, nada demais. Só quero conversar. Mas você só dificulta. 
Não atende telefone, não responde mensagem.  Presta atenção na 
minha pergunta e fala a verdade.

- Eu não te traí. Me solta, por favor.
- Quero a verdade, TJ. – Ficou atrás dele, fazendo um carinho 

nos ombros, nos cabelos, no rosto. – Eu quero a verdade.
- Bê, eu NÃO te trai. Me solta. Vamos conversar.
Ela não ouvia direito. Sabia que ele tava mentindo. Tinha visto 

os dois, rindo, atravessando a rua no dia em que jogou o carro neles. 
- A vaca saiu sem um arranhão. 
- O quê? Do que você está falando, Bê? Você não tá bem. Deixa 

eu te ajudar.
Ela sentou na frente dele. Olhos nos olhos. Os dois choravam. 

Ele, de medo. Ela, porque tinha certeza que foi enganada. Sozinha, 
viveu um conto de fadas, esculhambado por uma vacina.

- Você acha que, se ainda tivesse pandemia, a gente ia tá feliz?
- O quê?
- Você não acha que, se ainda tivesse pandemia, a gente ia 

continuar sendo feliz? Só nós dois no nosso mundinho. 
- Não sei. Me solta, meu irmão tá chegando. Me solta, vai 

embora e eu não conto nada pra ninguém.  Bê, me escuta.
- Viu, só eu vivi aquele amor, você só queria um lugar pra ficar 

durante o isolamento e aproveitou o que eu tinha pra oferecer. 
-Bê....
Ela não fez barulho. A faca foi rápida. O pescoço ficou 

pendurado. A força da raiva, da traição, ainda estava no punho 
dela, quando  furou os olhos dele e cortou fora uma das orelhas.

Não fugiu. O sangue dele escorria pelo rosto dela, pelo 
pescoço, molhando a roupa. Ficou esperando. O irmão dele 
chegaria às 19h e 30min.   
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Confeitaria, a arte de transformar doces em beleza, 
requinte, sofisticação. Bolo de casamento, o ápice do evento. 
O doce por si só já possui o poder de transformar lábios 
singelos em sorrisos ardentes. Olhares tímidos em quentes. 
Ainda mais quando o que os olhos enxergam é lindo de 
tirar o folego. O momento crucial é quando o paladar sente 
o gosto do recheio. Os olhos se fecham. A respiração suave 
se transforma em um suspiro. Esse bolo que preparo vai 
fazer muito mais que isso. Além de arder os lábios de quem 
provar, trazer calor a cada olhar e um último suspiro a todo 
aquele que provar; vai também castigar aquela que quis me 
deixar para com outro mais rico casar.

* Graduada em Ciências Contábeis pela UFSC, 
especialista em Auditoria e Controladoria pelo 
ICEP, apaixonada por música, livros e, mais 
recentemente, escrita. Tem descoberto grande 
fascínio pelo mundo das palavras, compartilha 
um pouco pelo Facebook e Instagram com o @
trechosdasminhashistorias e em breve pretende 
tirar outros projetos literários da gaveta.

Tatieli Machado*
São José/SC

áPICE

Foto: jamarattigan.com
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Chegou decidido. Olhou na volta. Tudo do jeito que 
era. Perguntou por Antônia. Não vai trabalhar hoje, o velho, 
detrás do balcão, respondeu sem vontade. Nada mais. Quero 
um copo de pura, a garrafa fica também, disse. 

Deixou que o olhassem que apontassem que murmuras-
sem, deixou. Sabe que o chamam de Teobaldo Fosco e não se 
importa. Faz tempos, largou mão de culpar Deus ou o Dia-
bo pelo acontecido. Bem capaz, então, que vai dar bola prum 
bando de velhacos. O apelido de Teobaldo Fosco é porque seu 
rosto não possui cor definida. Teve a pele queimada por com-
pleto durante incêndio que acabou com a serraria, herança 
do pai. Com a falência dos negócios, e as queimaduras pelo 
corpo de Teobaldo, o amor de Antônia estremeceu. Já não era 
fixa e exclusiva dele. Aceitava pagamentos de outros. Até com 
peão suspeita-se que tenha deitado. Isso, no entanto, Teobal-
do tinha planos de mudar. 

Sentado no lugar de sempre, permitiu ao pensamento sau-
doso, o abraço forte. A bebida tomando posse enquanto a noi-
te ia ficando pesada. O corpo quente e quase preto de Antônia 
numa esfrega boa começa a dançar dentro da cabeça. É o trago, 
decerto, mas deixar de beber é que não dá. Se levantou, a perna 
traiçoeira, cachaça filha da puta, cambaleou, depois caiu. Bei-
jou o chão duro, era pra ser beijo em Antônia. Recebeu chute 
nas costas. “Suma-se daqui, vai.” Pontapé na cara e nos bagos. 
“Ela não te disse pra não voltar?” A pergunta gritada com fúria. 
Sangue e dente quebrado e costelas trincadas enquanto Teobaldo 
Fosco rolava no assoalho de tábuas brutas. “Caia fora, desapare-
ça ou vai morrer.” Foi a sentença e foi arrastado e foi jogado no 
meio da rua. Outro beijo, agora no barro, era pra ser beijo em 
Antônia. Ainda caído, revirou o corpo cheio de dor, procurou 
nos bolsos da fatiota. Encontrou. Em seguida ficou de pé. 

Os olhos cinzas de Teobaldo Fosco, quase cobertos de 
pelancas que derreteram e escorreram pela testa naquele dia 
do incêndio, miraram a entrada. “Putero de merda!” Deu seis 
tiros. Acertou o velho vendeiro. Era pra ser tiro em Antônia.

                   * Ativista cultural, jornalista 
e escritor.  Criador e editor da revista  

Paranhana Literário. É autor dos 
livros “Anjos também usam boné”, “O 
Cânion de dentro” e “Dentes no copo 
de Uísque & outros contos de crime”. 
Possui textos publicados em diversas 

antologias.

A VInGAnÇA  ROUBADA DE 
TEOBALDO FOSCO

Foto: Arquivo

Doralino Souza  * 
Igrejinha / RS 
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- Número 407 - disse a mulher do lado de dentro do balcão.
Sentada nas cadeiras de plástico, Rafaela baixava os olhos para 

conferir sua senha a cada número chamado; como se o número 
413 que marcava o papel que segurava com as mãos suadas 
pudesse ter mudado de uma hora para outra. Decidiu por desistir 
do anacrônico relógio de madeira que jazia na parede do Cartório. 
Seus ponteiros pareciam estar parados há horas e o pêndulo que se 
movia ao som de tique-taque estava lhe dando nos nervos.

“Calma”, ela pensou. “Essa decisão mudará minha vida, apesar 
de sempre ter sido o único caminho possível”. Mirou as portas 
do cartório, por onde os pais já deveriam ter chegado. “Será que 
anotaram o endereço certo?”.

Foi chamado o número 410 e o suor molhava sua nuca. “O ar-
condicionado está quebrado?”- suspirou. Levantando-se, foi até o 
bebedouro, a pasta de elásticos e papelão vermelho abraçada contra 
o peito, protegida como um tesouro incomensurável. Forçou a 
alavanca que liberava os copos de plástico, mas isso fez o copinho 
dar uma pirueta no ar e cair ruidosamente no piso de ardósia.

 – Calma gente, está tudo bem. Foi a natureza me trolando por usar 
copo de plástico – disse Rafaela, ao perceber que seus amigos de senha 
haviam se virado para aquele som que parecera cortar o ar abafado.

– Número 412.
Rafaela umedeceu os lábios secos enquanto sua mente viajava 

ao passado, pela infância e juventude, quando o nome Rafaela 
parecia impossível de existir. Os efeitos doloridos dos hormônios, 
os constantes hematomas deixados por meninos malvados, as 
tentativas de aprovação dos outros, o medo de se apaixonar, as 
acusações de egoísmo, como se pudesse guardar no armário do 
quarto aquela parte dela mesma, para dias melhores ou não, os 
olhos vermelhos de sua mãe... tudo se culminava naquele exato 
momento.

Ao chamarem seu número, Rafaela congelou. Seu corpo não 
conseguia responder a moça que a chamava no balcão. Olhou uma 
última vez para a porta e sentiu indesejadas lágrimas umedecerem 
sua maquiagem. Estava sozinha. 

- Bom dia. Sou transgênero. 
Aqui estão os documentos para 
retificação de nome e de sexo no 
registro civil. – Dissera ela, com a 
cabeça erguida, tentando não se 
importar aos já tão conhecidos 
olhares que a atravessavam 
naquele momento.

É servidora pública e 
professora de artes. Publicou 
a coletânea “Sete Flores Num 

Ramalhete”, participou de antologias e 
revistas literárias e tem se dedicado à 

sua primeira novela literária. 

Renata Correia de Lima * 
Santo André / SP. 

OFÍCIO EM 
SER 

Foto: Divulgação
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 Cristiane Dias * 
    Criciúma/SC

O menino pedalava na faixa de concreto do parque enquanto 
era observado pela avó. A mãe, celular em mãos, registrava o 
momento em que Dudu, de sete anos, contornava o campinho de 
futebol em que um grupo de meninos se reunia. Como se apostasse 
corrida com um amigo imaginário, ele pedalou o mais rápido que 
pode até chegar ao banco em que estavam sentadas as mulheres. 
A mãe encerrou a gravação quando ele freou a centímetros de 
seus pés e ainda não era possível ver os olhos marejados. 

— Posso jogar agora? 
 A mãe concordou e ele deixou a bicicleta ao lado dela, de 

pé, sustentada pelas rodinhas de apoio. Enxugou os olhos com a 
camiseta e correu para o campinho. A avó, séria, viu o menino 
entrar no campinho de grama e se misturar com o grupo que 
organizava uma partida de futebol. 

— Que pena — comentou a avó — andou tão pouco. 
— Ele detesta bicicleta — disse a mãe, enquanto deslizava o 

dedo pela tela do celular, escolhendo as melhores fotos do filho. 
— Na idade dele, o Augusto adorava. Não é à toa que, quando 

ele me pediu para comprar um presente de aniversário para o 
menino, pensei logo na bicicleta. Vermelha, igual a cor da que ele 
tinha. Mas acho que o Dudu não gostou muito da cor.

— Não acho que o Dudu se importe com a cor. 
— O que incomoda ele, então? 
— Acho que são as rodinhas. 
— As rodinhas são para segurança. O Augusto usou as 

rodinhas por muito tempo. 
A mãe selecionou duas fotos em que Dudu aparecia pedalando 

a bicicleta vermelha de rodinhas. Deu uma olhada no vídeo que 
gravou do filho. Achou melhor editar. Sem tirar os olhos do 
aparelho, perguntou à sogra: 

— E como o Augusto deixou de usar as rodinhas na bicicleta? 
— Ah, foi meu marido quem tirou. Eu fiquei apreensiva, o 

Augusto poderia se machucar. Mas ele ficou do lado do meu filho 
o tempo todo, segurando o menino, até ganhar confiança. 

A mãe enviou as fotos e o vídeo de Dudu, devidamente 
editado. 

— Dudu está crescendo 
rápido. Daqui a pouco a bicicleta 
vai ficar pequena para ele — a mãe 
comentou. 

— Então eu espero que ele use 
bastante. Uma bicicleta, mesmo 
infantil, não é barata. 

A mãe deixou escapar um 
pensamento em voz alta: 

— Acho que se o Augusto 
estivesse aqui, o Dudu já estaria 
aprendendo a andar sem as 
rodinhas. 

A sogra balançou os ombros, 
cruzou os braços, levantou o 
queixo e fixou o olhar no neto, 
enquanto soltava a respiração forte 
pelas narinas. 

A mãe recebeu uma mensagem 
de texto. “Está calor aí? Aqui está 
nevando. Olha só”.

 Um vídeo de alguns segundos 
chegou aos seu celular. Nele 
Augusto aparecia participando de 
uma guerra de bolas de neve com 
outras duas pessoas. 

— Semana que vem vai fazer 
um ano que ele foi para os Estados 
Unidos — comentou a mãe em voz 
alta. 

— Ah, sinto tanta saudade 
do meu filho... Inteligente... 
Trabalhador... 

Enquanto falava, a mãe recebia 
fotos de Augusto fazendo bonecos 

RODInhAS

Foto: jamarattigan.com
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de neve, patinando e fazendo pizza.  “Que legal que o Dudu 
gostou da bicicleta” — escreveu Augusto. “Minha mãe soube 
escolher bem o presente”. 

Ela digitava rápido, tentando escapar dos olhares curiosos da 
sogra. 

“Estamos com saudades de você. O Dudu e eu. Quando é que 
a gente vai ficar juntos?” 

“Eu também estou com saudade de vocês”.
Olhou para o filho bem na hora que o time comemorava um 

gol. 
Em seguida recebeu um áudio. Aproximou o celular da orelha 

para que apenas ela ouvisse: 
— Oi, baby, sabe como é aqui na América, né? A gente ganha 

em dólar, mas gasta em dólar. O dono da pizzaria gostou de mim 
e eu acho que daqui a pouco eu viro gerente. Não vejo a hora de 
vocês virem para cá”. 

A sogra a observava pois ela ainda estava com o celular colado 
à orelha. 

— Baby, minha mãe está aí com você? Manda um beijo pra 
ela. Diz que eu estou com saudade, que vou ligar na segunda-feira 
que é a minha folga. Diz que estou preparando tudo pra ela vir 
morar aqui também. Vai ser muito bom a gente ficar todos juntos, 
né, baby? Ah, e não esquece de agradecer a ela por ter comprado o 
presente do Dudu.

Assim que terminou de ouvir a mensagem, colocou o celular 
na bolsa. A sogra olhava desconfiada. 

— Era o Augusto? — perguntou. 
— Era. 
— Mandou algum recado para mim? 
— Não.  
A mãe levantou-se do banco e caminhou em direção ao filho 

que ainda jogava. Para trás deixou a velha e a bicicleta de rodinhas. 

* Professora e escritora. 
Vencedora do 4º Prêmio UFES de Literatura e 

semifinalista do 4º Prêmio Guarulhos de Literatura 
com o livro “As matrioskas”. Autora de “Coisas 

Desinteressantes”  “Ouro Negro” “As matrioskas” 
“As janelas e outros contos” e “Miss Plus Size” 

Foto: Divulgação



COnTO 

LOBO 

* Juliana Lino 
 Campinas/SP

Foto: jamarattigan.com

Aline chegou animada na festa. Usava seu vestido 
vermelho da sorte, na esperança de que ele finalmente a 
notasse. Era aniversário de Julia, sua melhor amiga. E a casa 
estava movimentada, cheia de adolescentes com hormônios 
transbordando.

Não demorou muito para o encontrar. Mais alto e robusto do 
que a maioria dos meninos, Marcelo não passava desapercebido. 
Porém, não parecia perceber mais ninguém. Estava rodeado de 
amigos e não se preocupava com o que acontecia a sua volta.

Aline resolveu se aproximar da roda e, quem sabe, participar 
da conversa. Caminhava com o olhar fixo em seu alvo, pensando 
em como abordá-lo. Oferecer uma lata de cerveja? Ele já 
segurava uma. Ou um dos sanduiches? Não, isso seria muito 
idiota.

Distraída, trombou com alguém vindo na direção oposta e 
imediatamente sentiu um líquido gelado molhar todo seu vestido.

- Me desculpe, princesa! – Um homem barbudo se lamentou. 
– Não vi você. Mas fique tranquila, era só água dentro do copo. 
Não vai manchar esse seu lindo vestido vermelho.

- Tudo bem, eu também não estava prestando atenção.
Sem graça, Aline olhou para onde os meninos estavam. 

Aparentemente, nem notaram o ocorrido. O desconhecido 
estendeu a mão:

- Me chamo Jorge. Trabalho com o pai da Julia.
- Aline. – Aceitou o comprimento sem prestar muita atenção.
- Você é linda, princesa! Deve ter uma fila de fãs atrás de você.
Tal comentário a tirou de seus devaneios e a fez prestar atenção 

na pessoa a sua frente. Jorge não era muito alto, mas era grande. Tinha 
cabelos presos em um rabo baixo, uma barba volumosa que já ficava 
grisalha e sobrancelhas grossas e peludas. Seu sorriso mal intencionado 
mostrava dentes grande e amarelados. Sentiu uma certa repulsa.

- Obrigada. Preciso encontrar a Julia agora...
Rapidamente se desvencilhou daquele homem inconveniente 

e encontrou sua amiga na área 
da piscina. Enquanto conversava 
com a aniversariante, podia ver 
o tal de Jorge parado a alguns 
metros, com o olhar fixo nela. Era 
inquietante.

- Que cara estranho esse 
amigo do seu pai. Ele não para de 
olhar para cá!

- Quem? O Jorge? Não liga 
pra ele não. Papai sempre fala 
que ele está na idade do lobo.

- Idade do lobo?
- Você sabe: coroas que 

não aceitam que são coroas e 
continuam tentando pegar as 
menininhas.

- Que nojo!
A festa passou rápido. Foi 

divertida, mas Aline não trocou 
nenhuma palavra com Marcelo, e 
aquele coroa esquisito não parou 
de rodeá-la. No final, seu humor 
já estava péssimo e ela só queria 
ir para casa.

- Leve um pedaço do bolo 
para sua avó, Aline. Espero que 
ela esteja melhorando dessa 
gripe terrível! – A mãe de Julia 
embrulhava um pedaço generoso 
para viajem. – Tem certeza de 
que é seguro você andar sozinha 
na rua a essa hora? Já é quase 
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* 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.

uma da manhã.
- Claro, tia, não se preocupe. São só três quarteirões. 
Aline saiu para a noite fresca,andando rapidamente por aquele 

percurso entre as casas do bairro que já cruzara inúmeras vezes.O caminho 
não estava bem iluminado, mas a menina já conhecia de cor cada desnível 
das calçadas.

Ao cruzar o primeiro quarteirão, ouviu passos as suas costas. Virou-se 
sobressaltada, deparando-se com uma massa escura se movimentando 
pelas sombras da rua. Ia sair correndo, quando uma voz conhecida a 
chamou:

- Calma, princesa! Sou eu, o Jorge. Fiquei preocupado com você 
andando sozinha a essa hora e vim te acompanhar até sua casa.

O coração da Aline ainda estava galopando quando reconheceu a 
barba volumosa e os dentes amarelados. Não ficou muito aliviada em vê-
lo, mas sabia que poderia ter sido pior.

Em silêncio, foram andando lado a lado. Jorge jogou a bituca de cigarro 
no chão e a esmagou com o sapato. A repulsa da menina só aumentou ao 
sentir o cheiro azedo da nicotina. Ao cruzarem o segundo quarteirão, o homem 
subitamente jogou seu peso sobre o corpo pequeno de Aline, obrigando-a a 
entrar em um beco mais escuro.

A surpresa impediu a garota de reagir e Jorge aproveitou para 
encurralá-la contra um muro.

- O que está fazendo?!
- Você já tem idade suficiente para saber das necessidades de um 

homem, princesa!
Aline podia sentir a barba áspera com cheiro de suor roçando no 

seu pescoço, o hálito amargo suspirando em seu ouvido, enquanto uma 
quente mão úmida subia por suas pernas e agarrava sua nádega por baixo 
do vestido.

- Pare com isso! Socorro! Socorro! Socorro!
Foi calada por uma bofetada na face que a derrubou no chão. Jorge sentou-

se sobre ela, a imobilizando, enquanto desafivelava o cinto.
- Socorro! Socorro! Alguém me ajude, pelo amor de Deus!
Mais uma bofetada deixou a menina tonta e com gosto de sangue na 

boca.
- Vou bater quantas vezes forem preciso até que você cale essa boca, 

princesa!
Aline chorava e tentava se desvencilhar daquele peso, mas era inútil, ela 

não tinha a força necessária. Jorge agora forçava suas pernas para que se 
afastassem enquanto ela esperneava e tentava chutá-lo.

- Socorro! Por favor, socorro!

Outra bofetada, mais forte 
dessa vez. Aline apagou por 
alguns segundos. Pôde ouvi-lo 
abrir a braguilha, mas a investida 
não aconteceu. Com a visão 
fora de foco, a menina percebeu 
que Jorge lutava com o zíper da 
calça emperrado, que lacerara 
seu prepúcio, fazendo o sangue 
escorrer enquanto ele gemia de 
dor. Se esgueirou então como 
uma cobra para sair de baixo do 
homem o mais rápido que pôde.

Livre do agressor, seu primeiro 
impulso foi sair correndo. Porém algo 
a deteve. Notou uma grande pedra 
solta do calçamento. Agarrou-a com 
ambas as mãos e com a maior força 
que conseguiu, golpeou a cabeça do 
violador que ainda se encontrava 
ajoelhado no chão.

Jorge caiu imóvel. A garota 
deteve-se por um instante. Não 
sentia mais desespero para sair 
dali. Seu medo fora substituído por 
uma grande satisfação. Observou 
o homem inerte por um momento, 
indefeso como ela estava a pouco. 
Sem pensar, ergueu novamente 
a pedra e o golpeou na cabeça 
mais uma vez. E de novo, de novo 
e de novo, sentindo um frenesi 
e uma excitação como jamais 
experimentara antes.  

Quando seus braços 
cansaram, fitou admirada a massa 
amorfa que antes fora um rosto, 
e agora não passava de sangue, 
ossos e massa encefálica exposta. 
Sorriu satisfeita:

- Eu não sou uma princesa!

Foto: Divulgação
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DIAS 
nUBLADOS

Foto: jamarattigan.com

O dia amanheceu nublado, muito nublado, e estava quente 
demais.  Acho até que esse foi o dia mais quente daquele ano. Pelo 
menos que eu lembrasse. Eu já havia passado por ali muitas vezes, 
sempre ao acaso. Ou era a rota de alguma festa ou o caminho 
para visitar algum amigo. A casa, desprovida de qualquer beleza 
arquitetônica, estava sempre no caminho dos meus passos. A 
porta pequena, o chão sujo, o homem com a revista de sacanagem 
lhe encobrindo o rosto, o telefone tocando, o cheiro de cevada 
e eu na porta esperando. Teve um momento que eu poderia ter 
voltado. Quase voltei. Então, pensei e achei que seria melhor 
chegar assustada e molhada de suor do que sair estampada na 
primeira página do jornal como a delegada que não apareceu para 
assumir o seu posto. Um segundo de hesitação e entrei. Ninguém 
me reconheceu. Eu havia mudado muito. Aliás, eu mudara tudo, 
inclusive o meu nome que mudei para Margareth, como a irmã da 
Rainha da Inglaterra. Essas são lembranças do dia em que assumi 
a delegacia de Portal da Serra, a pequena cidade, onde o tempo 
parou a medida.  Que merda!  Sonhar em ser uma famosa arquiteta 
em Paris e acabar na insignificante delegacia da cidade onde nasci. 
Numa trilha já traçada, segui a carreira policial, o que deixou meu 
pai orgulhoso, entretanto, para o bem ou para o mal, ele já havia 
morrido quando voltei.

O dia amanhece nublado. Está muito frio. Estufo o tórax para 
parecer que tenho peito e calço as botas com solado fino para não 
parecer tão alta. Coloco o coldre por cima da camisa e visto o 
casaco.  Apalpo as costas e mesmo através de toda a roupa, sinto 
o frio da arma na ponta dos dedos. A cidade se agita na fria e 

Regina Porto*
Porto Alegre

Foto: jamarattigan.com
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nublada manhã. O corpo do jovem nu, com marcas de violência, 
causa espanto. O rosto com barba bem aparada no desenho do 
cavanhaque, como dita a moda entre os rapazes, tem cicatrizes no 
lugar dos seios e vagina entre os pentelhos.

- Bom dia, Durval! Foi muito agitada a noite?
Ele me olha com os olhos apertadinhos de enxergar tudo e 

me alcança um copo plástico com café. Ele é único. Se eu quisesse 
compará-lo com alguma coisa, seria com as manhãs ensolaradas. 
Ele não fala sobre o rapaz que é moça e eu também nada comento. 
Ele é homem de poucas palavras.

-Um pouco mais que as outras, Delegada.
Penso em algo interessante para dizer, mas, como também sou 

de poucas palavras, digo o de sempre.
-Vamos lá. 
- Quem dirige delegada?
Ele diz isso e pega as chaves da viatura, pois já sabia a resposta.
Seus olhos apertadinhos me olham mais uma vez e com minha 

medragem saímos na fria manhã desse dia nublado.

O dia amanhecerá nublado.  Não sei se estará quente ou frio, 
se será inverno, primavera ou verão, mas sei que será nublado. 
Eu serei uma velha delegada, com cabelos loiros para disfarçar 
os brancos e uma enorme solidão. Terei zumbido nos ouvidos, 
tomarei chá com bolachas sem jamais ter amado o suficiente para 
me declarar. Não assumirei ser o filho do Delegado e não terei filhos 
na mediocridade desse lugar. A cidade continuará, até a eternidade, 
comentando nos bares, nas esquinas e nas quermesses sobre o rapaz 
que morreu por ser uma moça. Vou experimentar vertigens que não 
serão de prazer, mas sim resultado de uma labirintite que tentarei 
esconder como tudo que sempre escondi. Deixarei as lágrimas 
escorrerem pelos sulcos da face sem a pose das viúvas. Fungarei 
sem constrangimentos e limparei o nariz na manga do casaco. 
Minha arma eu entregarei sem nunca ter dado um tiro. Esse será 
o futuro de um covarde. Ou quem sabe eu desnublarei essa manhã 
e passearei nua na praia. Dirão que sou estranha, então serei o que 
nunca fui. Me olharei no espelho com as janelas abertas. Me amarei 
como um rio e me transformarei a cada pedra por onde escorrerei. 
Tocarei nos meus seios e deixarei que outros os toquem. Me jogarei 
no mundo sem as sombras do passado. Serei feliz mesmo que as 
manhãs sejam nubladas. Ou, quem sabe alguém me desvendará e 
eu venha a morrer por inteiro com o corpo nu, os seios de silicone 
e um membro entre os pentelhos.

Trabalhou arduamente com moda e por quinze anos debruçou-se 
sobre os números de onde tirou o sustento. Mas, só na maturidade, já 

aposentada, cedeu a sua   paixão pela escrita. Tem contos e crônicas 
premiados e publicados em antologias e restos de poesia que trouxe 

da infância.

Foto: Divulgação
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Um renomado festival de balé se anunciava. Um jovem 
bailarino de carreira promissora, inscreveu-se para o evento. 
Seria importante para seu curriculum, sonhava com carreira 
internacional. Chegando no lugar, procurou uma bailarina para 
ensaiar com ele. Por motivos pessoais, sua parceira chegaria apenas 
na véspera do evento. 

Foi ao teatro local buscar informações de profissionais de 
dança. Encontrou uma jovem, que prometeu que o ajudaria, mas, 
somente à noite. Depois que o teatro encerrasse suas atrações.  Sem 
opções, aceitou. Na hora combinada, eles estariam lá. Ela sempre 
chegava primeiro, ensaiavam a noite toda. Pedro estava feliz, tudo 
estava indo muito bem. E chegado o dia do evento, o bailarino 
convidou a moça para assistir o espetáculo. Naquele dia, tudo saiu 
perfeito, mas uma coisa o deixou triste. A ausência de sua nova 
amiga. Ele ficou observando a cadeira vazia, reservada para ela. 
Apenas o seu nome no cartaz. Estava angustiado, queria agradecer 
e se despedir.

 Procurou a administração do teatro.
 – Como posso encontrar Maria Alice?
 – Não conheço nenhuma Maria Alice. 
– Ela disse que era Primeira Bailarina do teatro. – O funcionário 

com cara de espanto, olhou para o rapaz. – Você tem certeza?
- Sim, ela ensaiava comigo aqui todas as noites.
 – Não pode ser meu rapaz. – Essa pessoa não existe.
- Como não existe?
- Como disse, não existe.
- Você quer dizer que dancei com um fantasma?
- É o que parece meu rapaz.
 – Impossível!
- Não tenha certeza disso.
- Você poderia me falar como era essa moça?

A BAILARInA 
DE AZUL

Maria Lucimar Vieira Bezerra *
Fortaleza/CE

Foto: jamarattigan.com
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- Era jovem, magra, cabelos longos, pretos e vestia sempre 
vestido azul.

- O funcionário ficou em silêncio por um tempo. -  Não quero 
assustar você, mas Maria Alice morreu há mais de 50 anos. 

Pedro, com olhos arregalados, perdeu a cor. - A palidez do 
bailarino era visível, parecia tontear. O homem ofereceu uma 
cadeira e um copo de água. Ele parecia não ouvir o que falavam, 
estava prestes a desmaiar.

Depois de um copo de água e um pouco de ar fresco, queria 
fugir dali, sempre tivera muito medo de fantasmas. Nunca na vida 
assistiu nem um filme de terror, odiava esse gênero. Como isso tinha 
acontecido logo com ele?

Tentando se refazer do susto, queria sair dali, mas não sem 
antes saber o que aconteceu com Maria Alice. O homem contou 
que a bailarina de azul aparecia de repente, em qualquer parte do 
teatro. Andava apressada e sempre dizia que “precisava ensaiar”. 
Coisas misteriosas aconteciam no teatro José de Alencar. O 
piano, à noite, tocava sozinho, as luzes se acendiam e se ouviam 
passos...Funcionários e visitantes a viam fazendo piruetas nos 
corredores e no palco.

Contam que seria promovida a Primeira Bailarina. Teatro 
lotado, autoridades presentes. Ela teria se preparado com afinco 
para aquele dia, era a grande merecedora daquele posto. Dispunha 
de muito carisma, talento, disciplina e técnica. Ao chegar ao teatro, 
teve um mal súbito. Socorrida, mas não teve o sucesso e os aplausos 
que costumava receber. O evento aconteceu em homenagem 
póstuma.

Pedro, imerso em tudo isso, sentia-se um personagem de filme 
de terror, já tinha ouvido falar em muitas histórias de fantasmas em 
teatros. O fantasma da ópera, da bailarina do Teatro Municipal do 
Rio de Janeiro. No teatro do Amazonas, contam que uma mulher 
reservou a cadeira 13, para todas as noites de concertos de um certo 
cantor lírico e nunca compareceu. Pensou nos motivos pelos quais 
essas almas não se libertavam das suas missões na terra. − Seria por 
amor à arte? − Missão não concluída? Todo esse mistério o deixava 
muito intrigado.

−Mas isso acontecer logo com ele, dançar com um fantasma, 
era bizarro...

Com essa experiência no curriculum, Pedro voltou para casa 
com a reflexão. “Por mais estranho que pareça, a vida dos artistas 
é movida de mistérios. “Fato este que, para desejar boa sorte antes 
de uma peça, um musical ou uma apresentação artística, os atores 
dizem ‘ break your leg’”.

* Professora de Língua 
Estrangeira da rede pública, 

escritora iniciante, lançando seu 
primeiro romance de memórias. 

“Histórias que Vivemos para 
Contar” e participação na 

Antologia Raízes, com o Conto: “A 
Botija do Coronel” .

Foto: Divulgação
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Dona Amélia despertou do sono no momento em que os 
primeiros e grossos pingos de chuva começaram a cair sobre o 
telhado. Ainda sob o quentinho prazeroso da coberta, virou-
se para a brecha da janela e, pela pouca quantidade de luz que 
adentrava o quarto, não conseguiu identificar mais ou menos a 
hora, como sempre fazia em dias ensolarados. Então, passou a mão 
sobre o criado-mudo, pegou o celular e confirmou o horário: cinco 
e quarenta da manhã. Já era tempo de levantar.

Sentada na cama, fez o sinal da cruz e, baixinho, rezou suas 
orações. Em seguida, acendeu a luz do quarto, beijou as pontas dos 
dedos e tocou a imagem de Cristo crucificado na parede. Tirou 
a camisola branca, colocou seu vestido florado e foi ao banheiro 
tratar das necessidades básicas. 

Entrou na cozinha abrindo a boca e espreguiçando. Tinha 
vontade de aproveitar mais o tempo chuvoso debaixo da coberta, 
mas o costume de madrugar falava mais alto. Resignada, porém 
contente, retirou a massa de cuscuz da geladeira, encheu a vasilha 
até a metade e colocou para cozinhar. Enquanto o fogão trabalhava, 
torrou o café. Para ela, café bom só servia se torrado na hora. 
Nunca usara esses de mercado. 

A fumaça exalando o cheirinho forte de café e o barulho da 
chuva lá fora produziam uma atmosfera de puro encantamento. 
E ela ficou ainda mais deslumbrada quando derramou a manteiga 
caseira sobre o cuscuz quentinho. Não havia, em sua opinião, 
casamento mais certeiro que o desses dois ingredientes. A barriga, 
ainda em jejum, até fez barulho. 

No momento em que, finalmente, sentou-se à mesa para 
saborear o café da manhã, ouviu toques na porta lateral da 
cozinha. Era Valdenilson. Com a cara fofa de satisfação pela visita 
inesperada, mandou o velho entrar. Ele limpou os pés enlameados 
no tapete, retirou o chapéu de palha e o pendurou no cabideiro 
de prego improvisado na parede. Com um pano de prato, Dona 
Amélia secou-lhe o rosto. 

—  Que surpresa boa, Valdenilson! Estava fazendo falta.

— O cheirinho de cuscuz com 
manteiga tá indo longe, Amélia... 
Vim ver se tem um pedacinho aí 
pra mim. 

—  Um, dois, três...quantos 
você quiser. Anda, vamos chegar!

Valdenilson, apaixonado por 
tamanha generosidade, encostou 
na amada e lhe ofereceu um terno 
abraço, seguido de um cheiro 
demorado no pescoço, como de 
costume. 

Sentaram-se à mesa. Ele, 
enquanto saboreava o cuscuz, a 
ouvia comentar, com peculiar 
entusiasmo, sobre a chuva e 
sobre as plantações no quintal. 
As expectativas eram as melhores 
possíveis naqueles tempos. Ela 
esperava colher boa safra de 
mandioca e milho. Para confirmar 
sua empolgação, Dona Amélia 
levantou-se e sumiu pela despensa. 
Instantes depois, voltou puxando 
um saco cheio de feijão por 
debulhar e o expôs ao velho, como 
um troféu:

— Olha só que belezura! Passei 
o dia de ontem todo colhendo. 
Hoje farei feijão farofado com 
toucinho no almoço, do jeito que 
você gosta. Faço toda questão da 
sua presença. Não aceito desfeita. 

— Sua vontade é uma ordem, 

Marcos Nunes Loiola*  
Botuporã -Ba

CUSCUZ 
COM 
MAnTEIGA

Foto: jamarattigan.com



minha querida!
Minutos depois, foram interrompidos por um barulho na 

cancela de acesso ao corredor lateral da casa. Dona Amélia, 
temerária, mandou Valdenilson se apressar e sair pelo outro lado. 
Pelos passos, era Eduardo, que há dias não aparecia. Ela até se 
assustou com a visita do filho àquela hora da manhã.

— Sua benção, mãe!
— Deus abençoe! Que milagre por aqui logo cedo? Aconteceu 

alguma coisa?
— Não. Hoje fui levar Adriana na escola, por conta da chuva. 

Aproveitei para vir lhe ver, minha mãe. Como está? — esclareceu o 
filho único, enquanto a abraçava.

— Estou indo, meu filho... Bastante animada com essas chuvas, 
as plantações agradecem. Olha só a fartura (apontando o dedo para 
o saco de feijão). Sente aí, toma um cafezinho comigo.

Havia tempo que Eduardo não comia um cuscuz tão gostoso. 
Mesmo morando na mesma cidade, não tinha ele o hábito 
de visitar a mãe todos os dias. A consciência, aos poucos, ia 
pesando cada vez mais por deixá-la naquela casa, sozinha. Sentiu 
compaixão e decidiu, pois, passar aquela manhã toda em sua 
companhia, dando-lhe total atenção. Aproveitou, inclusive, para 
debulhar todo o feijão verde. 

Conversa vai, conversa vem, as horas foram passando sem que 
percebessem. Mais precisamente às onze horas, Eduardo pegou a 
chave do carro para buscar a filha na escola. Depois pegaria a esposa, 
em sua casa. A mãe havia o intimado para o almoço. No exato 
momento em que entrava no carro, o vizinho, reconhecendo-o, 
chamou-lhe a atenção:

— E aí, Eduardo?! Descobriu quem é a pessoa com quem Dona 
Amélia tanto conversa o dia todo? 

— Descobri, sim, seu Gilson. Depois que o senhor me alertou, 
resolvi aparecer hoje, de surpresa. Tenho uma cópia da chave da 
cancela. Destravei com todo cuidado, dei a volta pelo outro lado do 
corredor e fiquei espiando pela fenda da janela da cozinha. Acabei 
presenciando uma cena comovente, seu Gilson.

—  Mas então, o que foi? 
— Vi minha mãe preparando o cuscuz com manteiga e coando 

o café. Aparentava bem alegre, satisfeita. Depois a ouvi conversando 
sobre a chuva, sobre plantação de feijão, toda orgulhosa. Por fim, 
seu Gilson, a ouvi convidando meu pai para o almoço, como se 
vivo fosse.

*Advogado. Apaixonado por literatura desde criança. Escreve 
contos e poemas há um ano. Acredita no inestimável poder 

de transformação da leitura. Venceu o X Concurso de Poesias 
Professor Roberto Tonelloti, também foi um dos vencedores do 

II Prêmio Literário Afeigraf/ Scortecci – 2020.
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A Lei nº 14.017, mais conhecida como “Lei Aldir Blanc”, 
dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural que 
foram adotadas pelos Municípios e Estados durante o estado 
de calamidade pública gerado pela larga contaminação pelo 
Covid-19.

Aldir Blanc foi compositor e escritor que morreu em março 
do ano passado, de 2020, aos 73 anos, vítima de Covid-19. Blanc 
é autor de uma vasta obra musical e literária, como “O Bêbado e 
a Equilibrista”, feita com João Bosco e eternizada na voz de Elis 
Regina.

Sancionada em Junho de 2020, a mesma foi uma conquista 
do setor cultural brasileiro, frente ao grande desafio destes 
profissionais durante a pandemia do Covid 19, pois esse foi um 
dos setores que mais sofreu em função do distanciamento social. 
A arte pede gente, é aglomeração, é troca de energia, é estar 
próximo, é sentir com outro... Assim sendo, a mesma teve que se 
reinventar. Muitos artistas, produtores e prestadores de serviço 
em cultura viram de uma hora para outra seus planejamentos 
de um ano inteiro se fragmentando com o passar dos dias em 
isolamento. Em função disso, nasce a necessidade do setor 
público em garantir o mínimo de dignidade para aqueles e 
aquelas que garantem entretenimento, mas também reflexões 
profundas sobre a nossa existência. 

 A lei Aldir Blanc passa a garantir uma renda emergencial aos 
artistas, contadores de histórias e professores de escolas de arte 
e capoeira. A União entregou aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, em parcela única, no exercício de 2020, o valor 
de R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais) para aplicação, 
através dos Poderes Executivos locais, em ações emergenciais 
de apoio ao setor cultural em três eixos: I - renda emergencial 
mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura; II - subsídio 
mensal para manutenção de espaços artísticos e culturais, 
microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, 
instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as 

nÃO SE FAZ ARTE 
SEM ARTISTAS!

*Mônica Facio *
Taquara/RS

Foto: jamarattigan.com



OPInIÃO

suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento 
social; e, III - editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de 
bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos 
destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, 
de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades 
de economia criativa e de economia solidária, de produções 
audiovisuais, de manifestações culturais, bem como à realização 
de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas 
pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras 
plataformas digitais.

A economia criativa no RS é responsável por 4,1% (IBGE 2018) 
da força de trabalho, logo, setores da cultura geram mais empregos 
que seguimentos tradicionais da economia gaúcha, pois tem o 
mesmo impacto econômico que a construção civil e ultrapassa 
o setor automobilístico e calçadista. Logo, a necessidade desta 
Lei é de assegurar a cadeia de empregos e serviços gerados pela 
cultura. A Lei é emergencial, mas tem função de fomentar a cultura 
e arte contribuindo com elementos de adaptação, criatividade e 
solidariedade.

No Vale do Paranhana, foi injetado RS 1.541.000,00 (Um 
milhão quinhentos e quarenta mil reais) na economia local, o 
que movimenta muito a engrenagem econômica e social de nossa 
região. (Portal de Transparência Governo Federal)

Em Taquara, a Lei operou R$ 124.373,13 (Cento e vinte 
quatro mil, trezentos e setenta e três reais com treze centavos) - 
subsídios destinados à manutenção de espaços artísticos e culturais, 
microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, 
instituições e organizações culturais comunitárias, a partir da 
aprovação de 11 (onze) projetos de instituições e associações e R$ 
290.203,97 (Duzentos e noventa mil, duzentos e três reais com 
noventa e sete centavos)- voltado a editais, prêmios e aquisição 
de bens vinculados ao setor cultural, mediante a aprovação de 62 
(sessenta e dois) projetos de artistas locais.

Saudamos essa importante Lei, mas também saudamos cada 
artista que coloca sua arte à disposição de suas comunidades, 
pois, como afirma Edgar Morin (sociólogo francês), somos 
seres de cultura, porque temos a competência de problematizar 
nossas relações e vivências, sendo a arte o principal instrumento 
humano, desde as pinturas rupestres até Fernanda Quinderé 
(artista brasileira), para entendermos nossa complexa arquitetura. 
Então, aproveite esse momento sensível que vivemos, onde a 
necessidade de cuidado da vida pede um certo distanciamento do 
cotidiano social e acompanhe os artistas locais, assista suas lives, 
vídeos e produções, aproveite o conforto de seu sofá ou cadeira 
preferida e prestigie as produções regionais, pois com toda certeza 
esse rolê será um momento de descontração e aprendizado em 
casa com sua família.

* Professora, filósofa, 
psicopedagoga e mestranda 
em desenvolvimento 
regional.
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        O DESPERTAR DO ESCRITOR

O meu despertar ao mundo literário foi - talvez - um 
pouco precoce, e isso acarretou em experiências extremamente 
satisfatórias, mas também em decepções que me fizeram crescer. 
Não tive grandes problemas por ter entrado nesse meio tão 
cedo. Já com quatro anos fabulava histórias junto de minha 
mãe antes de dormir e, aos onze,comecei a escrever (ou pelo 
menos achar que escrevia).  Porém, só percebi meu amadurecer 
como escritora durante o lançamento do meu primeiro livro 
“Savánalia”, (2019), coletânea de poemas ainda imaturos de 
minha produção literária de anos. 

Um ponto positivo da minha personalidade é minha 
desinibição em mostrar meus textos, por isso, desde o meu 
primeiro “poema” - sim, comecei escrevendo pseudo poemas 
-, a pequena Maria já mostrava aos professores, pais e amigos. 
Por mais que eu ainda não tivesse nenhuma técnica, eu tinha 
sentimento e as pessoas gostavam disso. 

Sentimento sempre foi algo importante para mim, presente 
em toda minha produção artística e ele me faz permanecer no 
meio artístico junto de colegas que se identificam com meus 
escritos. Deixo aqui um trecho de um poema meu escrito aos 
doze anos: 

“Às vezes o paraíso não é tão paraíso assim,
O paraíso é o que eu vivo hoje, 
É o que eu olho pela janela e vejo
Tenho que dar valor a isso
Dar valor a quem me ama, 
E sem compromisso
Viver feliz com tudo isso!”

Nota-se meu amadorismo infantil, mas quando olho para 
o passado, percebo o amadurecimento em minha escrita e 
isso é de extrema importância para um escritor: perceber o 
crescimento no trabalho. Como publiquei “Savanália” com 
dezessete anos e, logo depois, com dezoito anos, “Canibalística”, 
(2020) - outra coletânea de poemas -, muitos poderiam 

“Sentimento 
sempre foi algo 

importante para 
mim, presente 

em toda minha 
produção artística 

e ele me faz 
permanecer no 

meio artístico 
junto de colegas 

que se identificam 
com meus escritos”

“Vida de escritor é isso, 
nunca parar de pensar, 

nem sentir” 

MARIA OTTÍLIA 
RODRIGUÊS 
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      O DESPERTAR DO ESCRITOR

considerar que não tive tempo de me aprimorar, porém, talvez 
pelo fato de ainda ser bastante jovem, pude aperfeiçoar minha 
escrita nesta última publicação. Aprendi a usar métrica, rima 
e outros artifícios que até então me eram desconhecidos. 
“Canibalística” foi um marco para mim, que dizia não gostar 
de formas fixas, principalmente, por não saber fazê-las. E sim, 
admito isso. Porém, convivendo com outros poetas, entendi que 
precisamos ter o conhecimento dos clássicos, se quisermos depois 
quebrarmos paradigmas. O próprio Mário de Andrade escreveu 
formas fixas maravilhosamente bem e, depois disso, estabeleceu 
o modernismo. Para encerrarmos essa parte mais poética do 
relato, temos a terceira e quarta estrofe do “Soneto para o peão”, 
publicado em “Canibalística”: 

“Sei que tens amor em ti, meu amado
Quanto mais tu negas, mais aflorado
Não escondas tua face no breu!

Não finjas que ficas amedrontado
Logo tu, andarilho desenfreado
Não te refutes, já amanheceu.” 

Não posso negar que a minha arte-mãe é a poesia, mas 
em 2020 comecei a ler mais romances e fazer algumas oficinas 
literárias, assim como assistir lives do mesmo assunto - lado 
minimamente bom da pandemia - e assim me inspirei, junto desta 
última coletânea poética, a escrever uma novela. Sim, novela, 
pois romance ainda preciso de muita estrada, não tenho fôlego 
para escrever quatrocentas páginas (ainda). Foi assim que nasceu 
“Por causa de você, menina” um livro curto, de 106 páginas, 
que engloba todos os assuntos que eu estava apta a escrever e 
me orgulho desse respeito que eu tive comigo: o de saber que 
ainda não estava na hora de ficar três anos escrevendo um livro 
específico. Em “Por causa de você, menina” retomo o poder do 
diálogo e da filosofia de botequim. Admito que a maior parte da 
filosofia clássica que cito no livro foi aprendida no Ensino Médio 
(e bem, não há problema nenhum nisso), por isso considero o 
livro “Young Adult” e sempre quando alguém que não se encaixa 
nessa faixa etária me fala que gostou, fico muito lisonjeada, 
pois mostra que a vida de uma menina - a do livro - pode ser 
interessante e não superficial. 

Acredito que minha entrada no curso de Letras em 2021 
também me ajudará a expandir meus horizontes literários, 
trazendo novas influências à minha produção, além de 
consequências. Penso eu que a pandemia - e o tempo a mais que 
conseguimos desfrutar - impactou muito minha vida de escritora. 
Por mais que tenha escrito dois livros durante a quarentena, já 
estou com mais um em mente e outro sendo escrito. Vida de 
escritor é isso, nunca parar de pensar, nem sentir.  

* Maria Ottília Rodriguês 
tem 19 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 livro 
“Young Adult”  Por causa de 

você, menina.
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      RESEnhA 

Valter Hugo Mãe poderia ter nomeado Halldora e a irmã 
Sigridur com nomes latinos, germânicos ou árabes, a melancolia 
desta história caberia em todos os lugares do mundo, mas 
nenhuma paisagem como aquela dos fjords da Islândia lhe daria 
um cenário tão perfeito. As duas crianças são gémeas. E é a morte 
da última que dá o ponto de partida para o texto, Halldora (Halla) 
perde uma parte de si. Mito que seja, aquele que diz que os gêmeos 
sentem o que o outro experimenta; a perda de Sigridur deixa a 
irmã incompleta, torna-se um resto, o que sobrou de uma vida. 

A desumanização conta-nos, pelos olhos de Halla, como 
se entra na juventude saindo de uma realidade construída pela 
falsa presença de Sigridur. A menina molda a vida e todos os 
pensamentos em torno de uma irmã que ainda vive num lugar 
onde ela não pode ir nem vê-la, só senti-la lá, constante. Mas não 
é só por causa de Sigridur que Halla vive neste buraco; o luto dos 
pais é igual, e cada um à sua maneira relembram-na que é apenas 
um resto, nunca inteira, e que a melhor parte dela se foi.

Dirá, então, quem leia estes parágrafos ou o livro, que o texto 
de Valter Hugo Mãe é sobre o luto. Talvez seja, mas eu diria que é 
sobre muito mais que o luto, traz-nos o sentimento de desespero, 
de não pertença, o da tristeza de se sentir sempre incompleto, de 
ser metade, da insatisfação.

Cada frase de A desumanização é uma passada pesada. Valter 
Hugo Mãe traz-nos uma imagética perfeita para o sentimento de 
isolamento. É como se sentíssemos o frio dos outonos nos fjords, 
úmidos, ventosos e desolados. As orações são curtas, os diálogos 
escassos, e o texto repleto de metáforas. Aqui e ali, o autor repete-
nos uma fala, uma expressão, quase como versos de um poema, 
uma ordem “Pensa melhor nisto que acabaste de ler.”.

Ao reduzir o número de personagens da primeira parte do 
livro, o autor assenta o caminho escorregadio para o lugar onde 
Halla cresce como uma sobra de Sigridur. Estamos isolados com 
ela, sendo empurrados para baixo por uma mãe depressiva e um pai 
incapaz de se erguer. Depois chega Einar, introduzido devagar, uma 
personagem estranha, incompreendida, ideal também, porque não 
reflete a irmã que falta em Halla. Einar é a habituação, Einar invade, 
é inevitável. Eventualmente, num terceiro ato, entendemos que a 
vila tem mais gente, mais histórias, e a menina cresce.

A DESUMAnIZAÇÃO
de Valter Hugo Mãe

Valter Hugo Mãe buscou na 
Islândia, nos seus fjords, mitologia 
e nos rigores daquela terra, a 
inspiração para uma história que 
carrega um peso que passa ao 
leitor. Não se ficará indiferente 
ao vagar do texto, e quem, 
porventura, conhecer a região 
e os povos nórdicos, entenderá 
o quão bem o autor passou essa 
sensação para o texto. Quem 
conhece a escrita de Valter Hugo 
Mãe entende o que esperar de um 
texto com tal temática. Uma obra 
contemporânea de um autor que 
se reinventa nas suas obras

* 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.
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CURITIBA/PR
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       ESTAnTE 

Mergulhando no imaginário fantástico, a autora fluminense 
explora um novo mundo fantástico
Estava tudo normal no Recanto dos Gênios, uma dimensão mágica 
do planeta Aygam, quando a protagonista de “Gi é um gênio” é 
convocada pelos deuses a realizar um teste no mundo dos mortais, 
onde antes nunca tinha posto os pés. Esse é o enredo do primeiro 
livro de fantasia de Vaneza Lopes. Apesar da importância do teste 
para a trama, a história caminha para descobertas significativas 
de Gi diante dos seus poderes e valores de gênio, e de como 
precisa lidar com eles no mundo dos mortais. Vaneza enriquece 
a narrativa abordando temas como confiança, lealdade e senso de 
justiça. Publicado pela Luva Editora.

À VEnDA nA AMAZOn 

LIVRO InFAnTO-JUVEnIL E A MAGIA DOS GÊnIOS

Psicopedagoga, professora e escritora fluminense, Vaneza 
Lopes gosta da escrita desde pequena. 

“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.” 

O autor 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.

hISTÓRIAS DE CRIMES qUE DIZEM MAIS DO qUE APAREnTAM! 
O POnTO CEnTRAL nÃO É VIOLÊnCIA A qUE O TÍTULO REMETE; É A VOCALIDADE DOS 
nARRADORES E O qUE ELES nOS COnTAM.

COMPRE O LIVRO EM: 

VEnDAS@JM2D.COM.BR  OU  AMAZOn
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