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Primeiramente, espero que me perdoem pela demora no 

lançamento da revista. Infelizmente, por enquanto, trabalho 

sozinho na produção de conteúdo e, exceto pela força de 

meu amigo/parceiro Walter Cavalcan�, que me �ra o peso 

da revisão ortográfica/grama�cal, estou em busca de 

parceiros que me ajudem a deixar esta publicação ainda 

melhor e, de preferência, cumprindo os prazos de 

lançamento.

O intuito - como já foi falado algumas vezes - da produção 

da revista é devolver ao mercado um veículo que traga em 

s u a  e s s ê n c i a  a  p ro d u çã o  l i te rá r i a .  C l a ro  q u e , 

par�cularmente, é um voo rela�vamente alto, no entanto, é 

preciso ser alçado para a�ngirmos novos horizontes. E eu 

estou querendo alçar esse voo, mas tomando o devido 

cuidado com o calor do sol.

A Nº #1 ( ) saiu extremamente fácil e sem leia clicando aqui

qualquer tensão, porém, a situação mudou de figura com a 

#2, não sei se devido aos entrevistados: Marcos DeBrito, um 

cineasta nacional que vem se destacando na Sé�ma Arte e 

também na literária; Jéssica Milato, uma autora que tornou-

se editora; e Fábio Shiva, uma pessoa iluminada que tem 

como finalidade espalhar a cultura por todos os lugares.

Se você me perguntar por que me preocupei tanto com a 

#2, por que fiz e refiz textos, por que pedi opinião de amigos 

para dar con�nuidade e afins... eu vou responder: 

simplesmente para oferecer algo aos amantes de livros e 

boas histórias, um lugar para encontrarem um conteúdo de 

qualidade.

E tenho dito.

Boa leitura!Todas as imagens existentes nesta revista foram re�radas da internet
Os textos são de responsabilidade de seus autores.
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EDGAR ALLAN POE

 No dia 19 de Janeiro de 1809, 
nasceu Edgar Poe, filho de David 
Poe e Elizabeth Arnold, ambos 

atores de teatro. Sempre digo que 
algumas coisas ruins acontecem para 

outras coisas boas acontecerem. Tudo 
bem que em algumas situações, pensar 

assim é trágico, mas não sabemos quais 
resultados sur�rão sobre a nossa psique ou 

nosso caminho. Enfim, Elizabeth faleceu e o 
pai abandonou o pequeno Edgar, que acabou 

sendo acolhido por uma família de comerciantes ricos, 
os Allan.

 Edgar Allan Poe (1809-1849) foi um romancista, 
escritor, crí�co literário, editor e poeta. Como você pode 
ver, Edgar nutria uma paixão pelas palavras. Entre suas 
obras, uma de suas mais conhecidas e aclamadas, sem 
dúvidas, é o “O Corvo”, um poema que vale ser lido, afinal 

de contas, podemos dizer que “O Corvo” é um dos 
raros poemas que conquistaram muito mais que 

os apaixonados por poesias. 

 Edgar não foi formalmente adotado pela família, 

contudo, recebeu seu nome e o melhor estudo que uma 

família rica poderia oferecer a uma criança. Devido à 

qualidade dos estudos e de seus professores, Edgar  

  Com algo assim, poderíamos afirmar 
que a vida de Edgar Allan Poe no mundo 

das letras foi uma verdadeira maravilha. 
No entanto, o intuito da EntreContos é 
destacar as dificuldades que os 
autores passaram em suas vidas e, 
Edgar, por maior que seja sua fama 
e seu legado, não teve uma vida da 
qual poderíamos dizer que tudo 
era “flores”... Talvez até poderia 
ter sido, mas em vez de �rarem os 
espinhos, �raram as pétalas.

empre afirmei que qualquer forma de arte eterniza seu 
criador. Renato Russo nos deixou faz algum tempo, mas 
sua música con�nua entre nós, provavelmente para nos 

lembrar dos anos que compar�lhou o planeta com nossas 
almas. O mesmo fato acontece quando assisto algo na 
televisão e me deparo com a imagem de José Wilker, 
Chico Anísio, entre outros. Fico pensando o que 
essas mentes brilhantes poderiam estar 
produzindo se ainda es�vessem por aqui. 
 Nutro a mesma curiosidade ao 
pensar nos autores que par�ram há 
muito tempo. Quais outros contos 
poderiam sair da cabeça de H.P. 
Lovecra�? Qual seria sua emoção 
ao ouvir a música The Call of Kthulu 
do Metallica, inspirado em seu 
conto? Isso sem mencionar os 
filmes,  curtas,  autores que 
declaram o grande mestre do 
indizível como inspiração — 
Stephen King, inclusive, faz parte 
desta lista. Penso no que poderia 
sair da mente de Edgar Allan Poe, 
nosso homem da capa deste mês. 
 Ed ga r  A l l a n  Po e  n ã o  fo i 
escolhido para ilustrar a número dois 
da EntreContos apenas por causa de 
sua genialidade, mas também devido à 
sua árdua batalha no mundo literário. Se 
você acha que Edgar era tão conhecido no seu 
tempo como é hoje em dia, está enganado. E isso 
me traz aquela certeza sobre reconhecimento 
póstumo. Com H.P. Lovecra� aconteceu pra�camente a 
mesma coisa, mas falaremos um pouco mais deste úl�mo 
mais para frente. O momento é de Edgar Allan Poe, 
considerado por muitos “o pai dos romances policiais”. 
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 Por conta de sua expulsão, Edgar perdeu o direito à 

mesada paga por seu tutor e, para sobreviver, recorreu aos 

textos. Com isso, acabou se tornando editor de uma 

revista de Richmond, e acabou indo morar com uma �a 

viúva e sua prima, Virginia Clemm. Em 1836, Edgar se 

casou com sua prima e, logo em seguida, perdeu o 

trabalho e começou a ter graves problemas financeiros, o 

que o forçou a recorrer mais uma vez aos textos para 

conseguir alguns trocados. Nesse período ficou sabendo 

sobre um concurso de contos e poesias promovido pela 

revista “Southern Literary Messager”; se inscreveu e 

acabou vencendo.

ingressou na Universidade de Virgínia, onde se destacou 

no estudo de línguas an�gas, român�cas e modernas.

Apesar do destaque de sua turma, Edgar Allan Poe era um 

jovem inquieto, indisciplinado e preferia passar a maior 

parte de seu tempo na presença de mulheres e, melhor 

ainda, se houvesse bebidas por perto. Por isso acabou 

abandonando a faculdade para seguir seus próprios 

caminhos.

 M a s ,  co m o  d i s s e  n o 

começo do texto, Edgar Allan 

Poe deixou muito mais do que 

sua biografia triste para nos 

fazer recordar de sua 

p a s s a ge m  s o b re  a 

Terra. Edgar deixou 

p o e m a s , 

r o m a n c e s , 

h i s t ó r i a s 

policiais e de 

horror. Muitos 

o consideram como 

o pai  da l i teratura 

p o l i c i a l .  A  m o r t e 

incitava a imaginação 

do autor, prova disso 

era o que acreditava a 

respeito do poema 

mais român�co: um 

poema sobre a morte 

de uma bela mulher.

 Como estava dizendo, a morte de Poe foi digna de um 

de seus contos: no dia 03 de outubro foi encontrado 

delirante pelas ruas de Bal�more, com roupas que não 

eram suas, e levado para o Washington College Hospital 

onde, quatro dias depois, veio a falar, mas sem antes 

proferir suas úl�mas palavras: Senhor, por favor, ajude 

minha pobre alma. A causa-mor�s de Poe nunca foi 

devidamente apurada, porém alguns relataram que foi 

por embriaguez, entretanto, existem outras teorias que 

acreditam que Poe pôde ter sido 

ví�ma de diabetes, sífilis, raiva e 

doenças cerebrais raras.

 O falecimento de um dos maiores autores do mundo 

ocorreu em circunstâncias misteriosas, talvez, como seus 

próprios trabalhos escritos. Após a morte de sua esposa, 

Poe cortejou outra mulher, mas devido à fama que o 

precedia, acabou tendo suas intenções frustradas com 

ajuda da mãe de sua noiva; talvez tenha sido este um dos 

mo�vos para sua tenta�va de suicídio ao tomar uma 

superdose de láudano. Depois desse episódio, Poe 

retomou o relacionamento com Sarah Elmira, uma paixão 

dos tempos de infância. 

 Como a literatura era uma paixão an�ga em sua vida, 

Edgar começou a inves�r nesse mundo. Um de seus 

primeiros trabalhos foi uma coletânea de poemas que 

lançou anonimamente em 1827, sob o nome de 

“Tomerlane and Other Poems”. No ano de 1829 ingressou 

para a carreira militar, mas, devido à sua indisciplina, 

acabou sendo expulso da Academia de West Point.

 Além de ganhar o concurso, Edgar Allan Poe foi 

convidado a dirigir a revista, posto que ocupou durante 

dois anos, o qual possibilitou a publicação de contos, 

ar�gos de crí�ca literária e poemas. A vida de Edgar 

parecia seguir adiante, no entanto, por causa de seu vício 

em bebida, acabou perdendo o emprego e, logo na 

sequência, sua querida esposa adoeceu. Passou a 

trabalhar como freelancer, mas sem colher muitos frutos. 

Sua esposa faleceu e Edgar se afundou no álcool. E assim, 

Poe con�nuou seus dias até o derradeiro 07 de Outubro de 

1849, quando faleceu em uma taberna na cidade de 

Bal�more, vi�mado por doenças decorrentes do vício. 

Pelo menos é o que algumas fontes dizem...



 O interessante é que, se Poe fosse algum �po de 
criatura imortal, provavelmente estaria vivendo muito bem 
com os royal�es que seus livros e adaptações de suas obras 
lhe proporcionariam nos tempos de hoje. Enfim, chega de 
divagações e vamos falar a respeito de alguns contos de Poe 
que você não pode deixar de conferir.

dgar Allan Poe construiu um legado importante para 
o mundo da literatura devido aos seus contos e, por 
isso, nada mais natural que serem lançadas diversas 
coletâneas com seus trabalhos. Por esta razão, não 

abordaremos uma coletânea em si, mas alguns contos que 
não podem deixar de ser lidos.
 Vale lembrar que Poe é uma das figuras mais 
importantes do terror, fantasia e mistério, um dos primeiros 
autores que tentou ganhar a vida apenas escrevendo, o que 
acabou resultando em uma vida financeira extremamente 
complicada. Se hoje em dia, viver de literatura é di�cil, 
imagine naquela época, ainda mais tecendo palavras com as 
quais as pessoas não estavam acostumadas.

CONTOS DE CONTOS DE 
EDGAR ALLAN POEEDGAR ALLAN POE

CONTOS DE 
EDGAR ALLAN POE
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O  co nto  s e g u e  o  te m a  d o 
doppelgänger e é escrito num 
es�lo baseado na racionalidade. 
Foi publicado pela primeira vez 
em 1839, e depois apareceu em 
1840  na  co leção  H istór ias 
Extraordinárias; o mesmo foi 
adaptado diversas vezes. Este é 
u m  c o n t o  p r o f u n d a m e n t e 
psicológico, que sonda os limites 

da alma perdida do Homem. Entramos, a convite de 
Poe, dentro da alma corrompida de um homem 
doente e compar�lhamos com ele de sua decadência 
e maldade.

William Wilson (1839)

Morella (1835)
Um narrador sem nome se casa com 
Morella, uma mulher com grande 
co n h e c i m e nto  a ca d ê m i co  q u e 
inves�ga estudos dos filósofos 
alemães Fichte e Schelling, que lidam 
com a questão da iden�dade. Morella 
gasta seu tempo na cama lendo e 
ensinando seu marido. Percebendo 
sua deterioração �sica, seu marido, o 
narrador, fica com medo e deseja para 

a morte de sua esposa uma paz eterna. Eventualmente, 
Morella morre no parto proclamando:
– Estou morrendo, e contudo viverei.
– Morella!

– Repito que estou morrendo. Mas dentro de mim há um 
penhor da afeição

– Os dias em que pudeste me amar, estes não houve — mas 
aquela que em vida detestou, na morte adorarás.
– Morella!

A mansão gó�ca está em ruínas e aos 
poucos afunda no pântano sob ela. 
Seus moradores estão doentes e 
deslizando para o mundo da loucura. 
E se você ouvir com atenção, poderá 
escutar o som da hera subindo pelas 
paredes, o vento sussurrando seu 
nome e as árvores estalando quando 
es�cam seus galhos para recebê-lo. 
Por favor, tente aproveitar sua 
estada…

A Queda da Casa de Usher (1839)

Conta a história de dois brutais 
assassinatos de mulheres na Rua 
Morgue,  em Paris ,  casos que 
parecem insolúveis até que o 
dete�ve C. Auguste Dupin assume o 
caso e, usando sua estupenda 
inteligência, desvenda esse grande 
mistér io .  O dete�ve Dupin  é 
considerado o precursor de Sherlock 
Holmes. Os métodos de inves�gação 

são semelhantes aos do dete�ve inglês e, as histórias 
policiais nas quais aparece encontram-se no período da 
gênese da literatura policial internacional.

Os Assassinatos da Rua Morgue 
(1841)

E
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O Gato Preto (1843)
Poe conta a história de um homem 
que, movido pelo abuso de álcool e 
t r a n s t o r n a d o  p e l o  a m o r 
incondicional que um bicho pode 
dedicar a seu dono, acaba por 
enforcar seu próprio gato de 
e s � m a ç ã o .  P e r s e g u i d o  p e l o 
fantasma do gato, ele adota outro 
animal, que, com o passar do tempo, 
além de despertar a mesma aversão 
em seu dono, revela em sua pelagem 
a marca da forca.

A Máscara da Morte Rubra (1842)
Enquanto a Morte Rubra dizima o 
povo, o Príncipe encastela-se em uma 
de suas propriedades, inviolável 
construção, onde a peste jamais 
poderia adentrar. Blindando sua 
fortaleza das emanações da terrível 
epidemia, promove festas, bailes e 
t o d o  � p o  d e  d i v e r s ã o .  E  l á 
permaneceria enquanto o mundo não 

anunciasse o fim do perigo. Num desses bailes, no entanto, 
uma presença chama a atenção de todos aqueles que se 
julgam invulneráveis.

O Corvo (1845)
Neste poema, a figura do misterioso 
corvo que pousa sobre o busto de 
Pallas (ou Atena) representa a 
inexorabilidade da morte e seu 
impacto sobre o personagem, o qual, 
n o  s e u  p a p e l  d e  a r q u é � p o 
correspondente às tendências da 
geração literária de Poe, lamenta e 
sofre profundamente com a perda 
de sua amada Leonora (Lenore, no 
original). No final do poema, o corvo, 

que representa, como dito acima, a inexorabilidade da 
morte, repousa sobre o busto de Pallas, simbolizando o 
pesar eterno que se abateu sobre a alma do protagonista.

O conto traz a percepção de que o 
protagonista se vingará de um 
desafeto: no meio, há indícios de 
como será a vingança; no fim, o 
protagonista exerce sua vingança 
lentamente. É importante notar as 
várias simbologias nesse texto, 
como: a roupa de palhaço de 
Fotunato, a pá de pedreiro do 
Motresor e também a camisinha 
usada por eles após o ato sexual nas 

catacumbas de Montresor, que queria apenas um romance 
com um bom vinho.

O Barril de Amon�llado (1846)

O Poço e o Pêndulo  (1842)
Conta a história de um homem julgado 
e condenado por inquisidores e que, 
após sentenciado, é a�rado em um 
calabouço. Ali ele vem a sofrer imensa 
tortura, tanto �sica quanto emocional 
e psicológica. O narrador é colocado 
em uma sala escura com paredes de 
metal e uma armadilha (o Poço) que jaz 
e m  s e u  c e n t r o .  E l e  a n d a 
cuidadosamente pela sala medindo-a, 

e escapa por cen�metros de uma morte dolorosa quando 
percebe o fundo buraco no chão. Cansado, dorme, e 
quando acorda recebe comida e água, na qual estava 
con�da alguma coisa que o fez cair no mais profundo sono.

O Coração Revelador (1843)
O conto trata de um narrador anônimo 
que mata o velho com quem vive por 
não aguentar ver o olho cego que o 
mesmo �nha. Após jogar a cama em 
que o velho dormia em cima dele e 
matá-lo, o narrador desmembra e 
“enterra”  o  corpo embaixo do 
assoalho.

OUTROS CONTOS NÃO TÃO CONHECIDOS OU FALADOS
DE EDGAR ALLAN POE

Um viajante e seu companheiro 
decidem visitar um manicômio 
decrépito que se eleva acima de uma 
floresta francesa. O principal mo�vo 
de sua visita é conhecer o método 
inovador com que tratam seus 
internos. O diretor do hospital 
psiquiátrico diz que tem tudo sob 
controle, mas os protagonistas 

alertam que algo muito estranho acontece por trás dessas 
paredes.

O sistema do Dr. Alcatrão e do 
professor Pena “Se algo pode dar errado, vai dar 

errado” é um dos princípios da lei de 
Murphy que Poe caricaturiza na forma 
de um anjo, cujo corpo é composto de 
barris e garrafas. Nessa história 
engraçada, uma estranha criatura 
tenta convencer o protagonista 
incrédulo que, além de ser real, é o 
autor de todas as coisas estranhas que 
acontecem aos seres humanos.

O Anjo do Bizarro



 Poe não alcançou o reconhecimento que desejava em 
vida, porém, depois de sua par�da, sua obra, além de 
imortalizá-lo, ainda lhe concedeu um patamar entre os 
maiores e mais importantes mestres da literatura 
fantás�ca, alias, podemos afirmar que suas obras foram os 
alicerces deste es�lo e os filmes inspirados em seus escritos 
se tornaram um marco do es�lo nos cinemas.
 Dos dez filmes selecionados para compor essa lista, 
nove são baseados em suas obras e o décimo, seria um filme 
recente que traz no papel central um autor de um �po de 
literatura sombria que acaba se tornando alvo de 
inves�gações, vivendo o personagem Edgar Allan Poe, John 
Cusack. E aproveitando o momento, gostaria de jus�ficar a 
ausência de O Corvo de Brandon Lee e sua respec�va 
sequencia, pois o foco são os filmes inspirados na obra em 
geral e não apenas em uma ideia isolada.

Sé�ma Arte sempre busca inspiração em livros para 
levar às telas, um pouco do brilhan�smo de algumas 
mentes. Edgar Allan Poe, foi uma dessas mentes, 
muito além do seu tempo, criando tramas e situações 

que con�nuam sendo aplaudidas até os dias de hoje.

FILMES INSPIRADOS EM FILMES INSPIRADOS EM 
EDGAR ALLAN POEEDGAR ALLAN POE

FILMES INSPIRADOS EM 
EDGAR ALLAN POE
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Os Assassinatos da Rua Morgue – 
1932

Paris, 1845, Dr. Mirakle (Bela Lugosi) 
apresenta seu show com Erik, o 
homem-macaco, mostrando suas 
teorias sobre o parentesco do homem 
com o macaco. Ao mesmo tempo 
ocorrem assassinatos de jovens 
mulheres nas redondezas, os quais o 
estudante de medicina Pierre Dupin 

(Leon Waycoff) acredita estarem relacionados, e em sua 
inves�gação, descobre que pode haver uma ligação com o 
Dr. Mirakle, e a vida de sua namorada Camille (Sidney Fox) 
pode estar em risco. Baseado no famoso conto de Edgar 
Allan Poe.

O Gato Preto – 1934

Em lua-de-mel na Hungria, Joan 
(Julie Bishop) e Peter Allison (David 
Manners) dividem uma cabine de 
trem com o Dr. Vitus Verdegast (Bela 
Lugosi), um cortês, mas sofrido 
homem, que está retornando para as 
ruínas da cidade que defendeu antes 
de se tornar prisioneiro de guerra 
por 15 anos. Verdegast disse que 
está ali para visitar Hjalmar Poelzig 

(Boris Karloff), um velho amigo, mas na verdade é um 
acerto de contas. Após saírem do trem, pegam um ônibus 
que, durante uma tempestade, sofre um acidente. O 
motorista morre e Joan fica ferida, assim os viajantes 
buscam abrigo na casa de Poelzig que, por ser engenheiro, 
fez uma casa bem diferente. Mas o que acontece dentro 
daquelas paredes é muito mais estranho e lá Verdegast vai 
extravasar sua fobia por gatos, descobrir o des�no da sua 
mulher, sofrer por sua filha Karen (Lucille Lund) e jogar uma 
par�da de xadrez para tentar salvar a vida de Joan.

O Corvo – 1935

A linda Jean Thatcher sofre um 
acidente de carro. De imediato, seu 
pai  e um amigo imploram ao 
cirurgião aposentado, Dr. Richard 
Vollin, que faça uma cirurgia de 
emergência para restaurar a saúde 
d a  m o ça .  C o m  u m a  a m i za d e 
crescente com a jovem, o doutor 
revela seu fascínio pela obra de 
Edgar Allan Poe e sua coleção de 

aparelhos de tortura, para então pedir a mão de Jean em 
casamento. O pai da moça o desencoraja e, cheio de raiva, 
Richard se u�liza do pedido de mudança de rosto feita por 
Bateman, um assassino fugi�vo, para arquitetar sua 
vingança contra os Thatcher. Como Bateman se recusa a 
ajudá-lo, Vollin o transforma em um monstro desfigurado 
até que tenha seu auxílio. Mas há muito mais por trás dos 
planos do doutor.

A
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Túmulo sinistro – 1964

O viúvo Verden Fell (Vincent Price) 
ainda acredita, mesmo após alguns 
anos, que sua esposa Ligeia (Elizabeth 
Sheperd) ainda está viva. Após a queda 
da jovem Rowena (Elizabeth Sheperd) 
sobre a sepultura de Ligeia, Verden a 
ajuda e acaba casando-se com ela. Um 
certo dia, Rowena começa a ter sonhos 
obscuros e o marido crê serem avisos 
da falecida esposa.

O sinistro satanista Príncipe Prospero 
(Vincent Price) se enclausura em seu 
castelo com um seleto grupo de 
convidados quando descobre que uma 
peste mortal se aproxima de sua vila. 
Ele organiza um baile de máscaras 
repleto de luxúria, que atrai uma 
visitante muito especial.

A Orgia da Morte – 1964

Em meio a uma Inglaterra dividida por 
uma guerra civil, um sangrento 
período de caça às bruxas começa. 
Ma�hew Hopkins (Vincent Price), um 
cruel e violento autoin�tulado 
caçador de bruxas vai de vilarejo em 
vi larejo inglês,  junto com seu 
assistente, alegando falsamente 

seguir ordens do Parlamento para processar e executar 
bruxas. Ele procura homens, mulheres, padres, ou o que 
for, acusados de bruxaria, e os tortura e mata, recebendo 
ouro da população em troca de seus serviços. Eles vão até 
Brandestone para executar o padre John Lowes (Rupert 
Davis). Só que eles não contavam com a existência de um 
homem: Richard Marshall (Ian Ogilvy), noivo da sobrinha 
do padre, que está disposto a acabar com o poder de 
Hopkins.

O caçador de bruxas – 1968

Em "Metzengerste in" ,  a  nobre 
C o n d e s s a  F r e d e r i q u e  d e 
Metzengerstein (Jane Fonda) se 
apaixona pelo primo (Peter Fonda), 
mas não é correspondida. Em "William 
Wilson", o oficial William Wilson (Alain 
Delon) comete vários crimes, inclusive 
contra uma mulher com quem joga 
cartas (Brigi�e Bardot). Enfim, em 

"Toby Dammit", o astro de cinema Toby Dammit (Terence 
Stamp) é um viciado em álcool e drogas que se esforça para 
ser aceito na mídia italiana.

Histórias extraordinárias – 1968

Dois olhos satânicos – 1990

Duas histórias. A primeira acompanha 
Jessica (Adrienne Barbeau) e seu 
amante, que planejam hipno�zar 
Ernest, o marido dela, para que ele 
assine uns documentos passando toda 
sua fortuna para o nome dela. Logo 
depois de assinar os papéis, ele morre 
ainda sob hipnose e fica preso no 
limbo, entre o mundo dos vivos e dos 

mortos. A segunda é sobre Roderick (Harvey Keitel), um 
fotógrafo forense que não gosta muito da ideia de que sua 
namorada, Annabel (Madeleine Po�er), tenha levado um 
gato de rua para casa. Secretamente ele se livra do gato, 
mas acaba descobrindo que isso não será assim tão fácil.

Para distrair uma bruxa (Deborah 
Harry) que pretende comê-lo de jantar, 
o jovem Timmy (Ma�hew Lawrence) 
conta três histórias de terror. Uma 
envolve uma múmia perseguindo 
estudantes, a segunda é sobre o gato 
do inferno, e a úl�ma é o conto de uma 
testemunha de  assassinato.

Contos da Escuridão – 1990

O Poço e o pêndulo – 1991

No século XVI, durante o duro período 
da Inquisição Espanhola, a jovem Maria 
(Rona De Ricci)  está totalmente 
inconformada com os caminhos de sua 
nação. O problema é que ela decide 
colocar toda sua insa�sfação para fora: 
é presa arbitrariamente e é acusada de 
ser uma bruxa. Sua única salvação 
estará nas mãos de seu marido.

Um jovem recém-graduado na 
faculdade de medicina assume um 
cargo numa ins�tuição mental e logo 
se vê apaixonado por uma de seus 
colegas - e tal distração não permite 
que ele perceba uma terrível mudança 
no corpo de funcionários.

Refúgio do medo – 2015

O Corvo – 2012

O escritor Edgar Alan Poe (John Cusack) 
está na caça de um assassino serial que 
imita os crimes de seus contos e ainda 
sequestrou sua noiva Emily (Alice Eve). 
Para ajudá-lo na inves�gação, o 
dete�ve Emmet (Luke Evans) assume o 
caso e pretende dar um fim aos 
terr íveis  assass inatos,  que são 

seguidos de charadas criadas pelo criminoso que desafia a 
inteligência do autor num jogo de gato e rato.



 Um dos grandes problemas no Brasil em termos de 
literatura é o fato de o próprio país se esforçar para estar 
entre os primeiros lugares da erradicação do analfabe�smo 
(pelo menos em número), mesmo que, para isso, os alunos 
precisem apenas estar em sala de aula todos os dias. E estar 
todos os dias por simplesmente confirmar uma presença 
não transforma nenhum aluno em leitor, e muito menos um 
indivíduo em aluno. O sistema educacional, devido aos 
problemas polí�cos, sociais, entre outros, não tem 

 Minha resposta para esta pergunta é sempre a 
mesma: a culpa é da Secretaria da Educação, que insiste em 
colocar os clássicos em sua grade curricular. Bem, neste 
momento você me fala: e as bibliotecas com diversos livros 
q u e  o  g o v e r n o  c r i o u ?  N ã o 
representa alguma coisa? E eu 
respondo: sim, representa um 
esforço, no entanto, os jovens que 
fazem uso dessas bibl iotecas 
adquiriram o gosto pela leitura por 
conta de um parente, amigo, entre 
outras razões. E não pelo sistema 
educacional, como deveria ser.

 Cheguei a pensar em abandonar a leitura de 
Machado? Sim! Cheguei a pensar mais de uma vez e sabe 
por quê? Porque naquele momento não estava preparado 
para algo tão complexo e de di�cil compreensão. E este é o 
ponto deste novo ar�go para a Entrecontos #2. Os clássicos 
são maravilhosos? São, e fazem parte de nossa história e 
cultura. Os clássicos trazem uma espécie de retrato falado 
sobre a época de sua concepção, ou seja, o momento 
polí�co, financeiro, entre outros fatos significa�vos que os 

autores inserem em suas obras para 
localizá-las em uma linha de tempo.

or ser escritor e apaixonado por literatura, uma 
pergunta que sempre me fazem é: por que os jovens 
de hoje estão lendo tão pouco? Tudo bem que na 

Bienal de São Paulo, em 2018, os corredores estavam 
tomados por milhares e milhares de jovens, entretanto, se 
fizermos um cálculo de densidade, perceberemos que os 
jovens que os lotaram no evento  representam uma fa�a 
pequenina de um todo.

 A literatura, a meu ver, está 
ligada ao prazer e ao entretenimento 
cultural, ou seja, é algo que deve ser 
buscado pelo próprio leitor. Quando 
é ele que procura por sua livre e espontânea vontade, as 
possibilidades de se tornar um leitor são muito maiores se 
comparadas àquele jovem de 12 anos que precisa ler “O 
Alienista, de Machado de Assis” para fazer algum trabalho 
escolar.

 Algumas pessoas deliram ao ler 
obras clássicas? Sim. Confesso que 
ao lembrar-me de “O conto de duas 
cidades”, de Charles Dickens, sinto 
u m  d e s e j o  e n o r m e  d e  l ê - l o 
novamente. É um livro di�cil devido 
às suas caracterís�cas linguís�cas? 
S i m ,  e n t r e t a n t o ,  q u a n d o 
aprendemos e passamos a ter o 
ó�mo hábito de sempre estar lendo 
algo, os clássicos deixam de ser 

complicados e se transformam em livros profundos e 
significa�vos. 

 Bom, antes de con�nuar, quero deixar bem claro que 
não tenho nada contra os grandes clássicos da literatura, 
pelo contrário, alguns autores e histórias são simplesmente 
espetaculares. Lembro-me do que sen� ao conhecer o 
trabalho de José de Alencar em  Senhora: as palavras me 
pareceram harmoniosa e apaixonadamente combinadas, a 

leitura seguiu um ritmo prosaico e familiar, bem diferente 
de O Alienista, de Machado de Assis, que acabou se 
arrastando por cada página virada.P
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 Mas, me ocorreu algo neste instante... Será que o 
governo u�liza os clássicos por configurarem domínio 
público e não precisarem pagar royal�es a esses autores? Eis 
a dúvida cruel. Ambas têm fundamentos, contudo, não vim 
até aqui para ques�onar tais possibilidades, mas sim para 
explicar, pelo meu ponto de vista, por que uma parte muito 
pequena de nossa população prefere ficar longe dos livros.

despertado nos alunos aquele desejo de aprender, mas sim 
de concluir uma obrigação.

 Assim sendo, não podem cur�r seu tempo e 
precisam ler os clássicos para passarem de ano, caso 
contrário, repetem e 
t u d o  v a i  p o r  á g u a 
abaixo. E esses trabalhos 
geralmente não são 
feitos em classe; ler um 
l ivro  ou conto,  por 
m e n o r  q u e  s e j a , 
complica a grade de 
ensino em aula e, por 
isso, acabam passando 
lição para o final de 
s e m a n a ,  a fi n a l  d e 
contas, o jovem estudante não precisa de nada a não ser 
estudar, não é o que pensam?

 Tais pressões acabam influenciando o fator leitura nas 
escolas pelo simples fato de se tornar uma exigência. Você 

não lê um clássico pelo prazer, você é forçado a lê-lo para 
desenvolver um trabalho que valerá nota e, caso ela seja 
baixa, poderá gerar um tsunami de proporções bíblicas em 
seu lar e, consequentemente, gerando dias e mais dias de 
cas�go, sem televisão, videogame ou internet. 

 É pra�camente um milagre que um aluno goste de um 
Machado ou Alencar; sejamos francos, é uma minoria. 
Convenhamos que, para ler um autor clássico é preciso ter 
gosto desenvolvido pela literatura, é preciso ter uma 
bagagem para compreendê-lo e degustá-lo como merece. 
Algo que as escolas acabam minando ao forçar seus alunos a 
realizarem trabalhos em cima desses livros tão importantes 
para nossa história ar�s�ca. Por exemplo, um aluno não 
pode desenvolver um resumo de um livro clássico em 
sala de aula, por isso, nada mais comum que ser 
passado como trabalho de casa, ou seja, você está 
dando um clássico para ser lido no tempo livre, 
quando poderia estar fazendo alguma outra coisa 
diver�da.

Agora a pergunta: acha que um jovem que passou por isso 
buscará algum livro para ler? Infelizmente, a resposta é não. 
Ele desenvolverá um trauma e quando finalmente ficar livre 
da escola, dirá adeus a tudo que foi forçado a aprender e, 
mesmo assim, a maioria das coisas foram apenas decoradas 
e não aprendidas.

 Não estou dizendo que sou contra os clássicos estarem 
presentes em nossa grade curricular, mas sim que deveriam 
ser incluídos de uma maneira mais planejada para evitar que 
os alunos criem sen�mentos nega�vos a respeito da leitura 
e, também, da nossa própria literatura. Se pararmos para 
analisar, muitos desses alunos deixarão de pesquisar sobre 
livros nacionais por acharem que todos eles seguem a 
mesma linha de complexidade ou, uma palavra mais 
coerente, chatos.

 Mas esses momentos, que geralmente são em finais de 
semana, acabam sendo comprome�dos por leituras 
clássicas, algo que exige não somente atenção redobrada 
como dedicação, em outras palavras, horas e mais horas de 
descanso sacrificadas para poder entregar aquele trabalho, 
caso contrário, bomba.

 Nos meus tempos de escola, alguns professores diziam 
que nosso governo não queria jovens realmente capazes de 
ques�onar e, por isso, inseriam o método “decoreba”. Se 
avaliarmos, é muito mais fácil decorar do que aprender. 
Também não queriam jovens leitores, a leitura desenvolve o 
senso de crí�ca, ins�ga o raciocínio, amplia a imaginação e, 
consequentemente, gera um ser mais pensante e 
ques�onador. Para que um país corrupto gostaria de ter 

j o v e n s  c a p a z e s  d e 
raciocinar?
  A culpa não é dos 
c l á s s i c o s ,  n e m  d o s 
professores,  nem das 
escolas e muito menos das 
e s t r e l a s .  N a  m i n h a 
humilde opinião, a culpa 
por termos tão poucos 
jovens lendo é do próprio 
governo, que u�liza obras 
f a n t á s � c a s  ( q u e  s ã o 

fragmentos de nossa história) como material pesado 
de trabalho, jogando nas costas desses autores a 
responsabilidade de fomentar o desejo de palavras 
que, na minha opinião, só pode acontecer depois que 
o jovem se transforma em leitor e, para isso, existe um 
processo que deve par�r de uma inicia�va do próprio 
jovem: a busca por um livro que realmente deseja ler, 
para si, e não para mostrar que entendeu ou não.

 Tem uma história que sempre conto; aconteceu na 
quarta série, se não me engano. A professora de português 
nos passou um trabalho que consis�a resumir um livro da 
an�ga Série Vagalume, não me recordo se foram quinze dias 
ou apenas o final de semana, tudo que tenho certeza é de 
que abandonei o livro em casa e nem cheguei perto dele. No 
dia da entrega do trabalho, desesperado, li as duas orelhas 
do livro e, com aquelas informações, fiz o meu resumo. Nem 
preciso dizer qual foi minha nota, preciso?

 Bom, na minha opinião, todos precisamos de um 
descanso, todos nós precisamos recarregar nossas baterias 
para podermos fazer algo com prazer e com toda nossa 
atenção. Se trabalharmos de segunda a segunda, com 
certeza em algum momento as coisas poderão sair dos 
trilhos e não teremos um aprendizado proveitoso, por isso, 
até mesmo para aqueles que estudam é primordial ter o seu 
momento de relaxamento.
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ada mais comum para os autores em busca de 
editoras se depararem com uma série de regras. Em 
algumas, o editor é apresentado de tal forma que 

temos a ní�da impressão de estarmos diante de algum deus 
com poderes de definir nosso des�no (o que de certa 
forma, não está errado). Isso sem mencionar o aviso claro e 
destacado em seus respec�vos sites: aos originais 
enviados, em caso de recusa, não serão respondidos... 
Deixando assim autor, sonho e esperanças em um hiato 
agon izante  de  s i lênc io 
expectante.

 A  Editora  Hope fo i 
fundada em Outubro de 
2015, e nestes cinco anos, soma cerca de 180 autores que 
encontraram uma “casa” para chamarem de sua e, além 
disso, tem par�cipado dos grandes eventos literários, 
apresentando trabalhos de qualidade, não somente na 
questão conteúdo, como também no capricho e cuidado 
com sua concepção gráfica. E para falar um pouco mais a 
respeito sobre esse trajeto autora/editora, com vocês, 
Jéssica Milato.

EntreContos: Jéssica, primeiramente quero agradecer por 
sua disponibilidade em responder algumas perguntas para 
a EntreContos. Para iniciarmos, conte-nos um pouco a 

respeito de como começou sua carreira literária?

EntreContos:  E como as superou?

J.M: Acredito que todas as 
á r e a s  e  c a r r e i r a s ,  a 
dificuldade é presente. No 
meio editorial também. E 
c o m e ç a m  d e s d e  “ s e 
encontrar” até encontrar uma 

casa editorial séria. Temos muitas pessoas oferecendo 
serviços sem serem qualificados para isso. A minha maior 
dificuldade como autora, foi ter passado por uma editora 
que não sabia o que fazia. E é o que digo sempre aos meus 
amigos: pesquisem. Vejam CNPJ, se tem cadastro na BN 
como editor (já �vemos caso de editoras que vendiam 
pacotes de publicação e inventavam número de ISBN). Se 
possível comprem um livro, para verem qualidade do 
material. Conversem com autores da casa. “Percam tempo” 
pesquisando a casa editorial que você almeja. 

EntreContos:  Nós temos 
como finalidade levar ao 
conhecimento de nossos 
leitores, um pouco a respeito 
das  dificuldades que os 
a u to re s  p a s s a ra m  p a ra 
chegarem onde chegaram. 
Conte-nos quais foram suas 
principais dificuldades.

 Isso é algo que não 
acontece na Editora Hope, 
uma realizadora de sonhos, 
que nasceu pela inicia�va da 
até então autora Jéssica 
Milato, que chegou com a 
p r o p o s t a  d e  f a z e r  u m 
trabalho editorial diferente e 
m a i s  h u m a n i z a d o , 
apostando na parceria com 
seus  autores  e  demais 
colaboradores. 

J.M: Eu iniciei no meio literário em 2015. Apesar de ser 
leitora assídua desde a infância, foi apenas aos 26 anos que 
me arrisquei a adentrar no meio como autora. Escrevi meu 
primeiro livro no wa�pad e ainda no ano de 2015, mais 
especificamente na Bienal do RJ, o lancei em �sico. A par�r 
daí, não larguei mais. Abri a minha editora e hoje atuo mais 
como Publisher. 

N
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EntreContos: Acredita que os livros digitais serão o futuro 
da literatura mundial ou acredita que os livros �sicos jamais 
deixarão de exis�r?

EntreContos: Grandes livrarias �veram problemas 
financeiros nos úl�mos anos, algumas chegaram a reduzir o 
quadro de colaboradores e até mesmo reduzir o número de 
lojas. Isso demonstra um momento delicado para o mundo 
editorial. Você acha que essa é uma crise momentânea ou é 
algo que veio para se estabelecer, ou melhor, para 
reestruturar o mundo literário?

EntreContos:  Quantos autores a Hope Editorial conta em 
seu catálogo atualmente?

J.M: Abrindo a minha editora e prometendo ser diferente 
de tudo o que eu já conhecia. E é isso que tem nos 
consolidado no mercado. Não temos letras miúdas e nem 
nada nas entrelinhas. Ofertamos o que podemos cumprir.  
A ajuda dos leitores também é fundamental. Por isso é 
importante os autores fidelizarem seu público e fazê-los 
amigos. 

EntreContos: Jéssica, você é proprietária do Grupo Editorial 
Hope. Conte para nossos leitores o que fez uma autora abrir 
sua própria editora?

J.M: Os �sicos nunca deixarão de exis�r, pois nós leitores, 
os temos como troféus em nossas estantes. Amamos uma 
capa bem feita, páginas bem elaboradas e o Kindle ainda 
não tem cheiro, então...J.M: Eu já �nha CNPJ desde 2014. Fiz uma busca de como 

mudá-lo. Meu contador fez todos os trâmites legais 
necessários (inclusive Alvará de funcionamento). Eu já 
�nha umas amigas que faziam capa, revisão e afins. Nossos 
primeiros 6 meses foram dessa forma. Até construímos 
uma equipe forte. Eu fiz dezenas de cursos na área e 
também um MBA de Book Publishing. Abrir uma editora é 
muito fácil, todos os dias temos novas abrindo (e acho o 
máximo, pois da novas oportunidades aos autores), só que 
é importante o autor saber se quem está por trás é editor 
ou só designador de tarefas.  

J.M: Hoje temos mais de 180 obras publicadas. Já passaram 
por nossa casa, mais de 170 autores. De crianças a idosos. 
De livro infan�l a autoajuda. Somos bem eclé�cos e temos 
selos editoriais para gêneros dis�ntos. 

J.M: Acredito que é uma crise que sempre houve, mas que 
só agora explodiu. Livrarias �sicas perdem espaço para as 
digitais, porque os valores para uma editora deixar um livro 
nas �sicas é muito grande, e o pagamento da venda dos 
mesmos vem após 6 meses (isso quando respondem aos e-
mails). Já as virtuais pagam num tempo mínimo e as 
porcentagens  que  ficam com eles, é muito baixa. Elas 
devem milhões as editoras, fazendo com que várias 
quebrem pela falta de pagamento e possivelmente 
faltando o capital de giro. 

EntreContos: E falando em reestruturar o mundo literário: 
uma das maiores empresas a apostar em livros digitais e 
ainda, dar oportunidade para todo autor a se autopublicar 
foi a Amazon. O que você acha da plataforma?

J.M: Eu amo a Amazon. Ela veio para dar liberdade ao autor, 
de poder ganhar com seus livros. O Brasil é um grande 

consumidor de livros digitais. Só devemos lembrar que, 
quando colocamos um livro a venda, ele passa a ser um 
produto. Então não devemos vender algo com “defeito”. 
Uma boa capa e revisão é fundamental. 

J.M: Eu quem agradeço pelo espaço cedido. Obrigada por 
me convidar a par�cipar dessa entrevista, o que pra mim é 
uma honra. 

EntreContos: Jéssica, quando um autor finaliza um 
trabalho, nada mais comum que dar aquela pesquisada 
básica de como apresentar seu trabalho para as editoras. 
Algumas editoras contam com car�lhas extremamente 
básicas, diretas e extremamente frias. Como funciona o 
envio de originais para a Hope Editorial? A Hope manda 
algum e-mail informando a respeito do des�no do original 
ou deixam o autor na expecta�va?

EntreContos: E para encerrar, gostaria de agradecer por sua 
atenção e deixo esse espaço livre para você compar�lhar 
suas redes sociais ou qualquer outra informação a respeito 
de sua editora ou de sua carreira como autora.

J.M: Em nosso site, deixamos um manual bem detalhado 
sobre nossas formas de publicação e gêneros. Todos os 
livros enviados para a gente, passam de fato por uma 
análise crí�ca e o autor a recebe, com notas e crí�cas ao seu 
trabalho. Mesmo em caso de recusas, dizemos o porque 
dela. Aqui é tudo muito humanizado. Os envios são feitos 
para os e-mails disponibilizados em nosso site. E a resposta 
é dada em até 60 dias. 
 

Os autores que par�ciparam na coletânea: 
Quando a noite cai, lançada na Livraria Nobel/Guarulhos

Se interessou em conhecer mais sobre a Hope?
Acesse: www.editorahope.com

https://www.youtube.com/watch?v=OpHXIQIHpCI&t=8s


A.V.: Bom, ler um livro por prazer é bem diferente de ler um 
livro para um determinado fim. Confesso que foi bem di�cil 
encontrar o caminho para começar a desenvolver as letras. 
Por ser escritor, meio que precisava de uma linha de 
raciocínio para sair desenvolvendo de uma forma con�nua 
que fizesse sen�do. Não me recordo quanto tempo levei 

 Enfim, no ano de 2001, era 
lançada uma obra em áudio que se 
tornaria um dos grandes marcos do 
Heavy Metal Nacional, o projeto William Shakespeare 
Hamlet, trazido à luz do mundo pela Gravadora Die Hard 
Records, que uniu um dos es�los musicais mais pesados e 
controversos com uma obra imortal que até hoje é pauta 
para estudos e discussões devido à sua complexidade.

EntreContos: E como foi o processo de criação das letras?

A.V.: Não, não houve concurso. Na verdade acho que fui a 
única opção dos caras, por exemplo: não tem outro, vai tu 
mesmo, saca? Bom, na verdade, tencionava fazer um CD 
conceitual com a minha banda, nos derradeiros anos da 

década de noventa – acredito 
98/99, já não me recordo tão 
bem... Na época estava com o 
“Morbid Tales of Wasted Land”, 
que �nha como proposta cantar 
algumas letras inspiradas em uma 
terra mórbida e desperdiçada, no 
entanto, foi na época em que 
decidi fazer algo democrá�co e dei 
poder para todos na banda 
decidirem o que gostariam de 
fazer. Ficamos nos covers durante 
muito tempo e isso meio que foi 
minando minha vontade da banda 
seguir adiante. Foi nessa época 
que estava lendo o livro “Hamlet” 
e, não me recordo exatamente do 

momento, mas foi um lampejo de luz vinda de algum lugar 
além do além que me fez pensar na possibilidade de criar as 
letras em cima daquela história. Enfim, naquela época 
costumava passar muito tempo pela Galeria do Rock, 
geralmente na Die Hard que, na época, era uma loja de CDs 
com dois proprietários fantás�cos (Fausto e André), e não 
sei por que, lembro de ter colocado o livro sobre a mesa e 
dito: isso aqui daria um CD fantás�co... O Fausto olhou e 
disse que conversaríamos mais para frente. Meses depois, 
me chamou para conversar e foi nesse momento que deu a 
carta branca para começar a escrever.

EntreContos não tem somente 
a  fi n a l i d a d e  d e  f a l a r 
puramente apenas sobre 

literatura e seus autores, mas 
também explorar todas as vertentes, 
desde que tenham livros envolvidos. 
E, como sabemos, os livros estão em 
todas as partes de qualquer arte: 
antes de exis�r qualquer imagem, 
exis�a primeiro a palavra. Podemos 
dizer que este fato é bíblico, afinal de 
contas, segundo a Bíblia, (um dos 
livros mais vendidos do globo), o 
mundo se originou da Palavra.

EntreContos: Adriano, como surgiu a oportunidade de 
par�cipar de um projeto musical desse calibre? Houve 
algum concurso para encontrar o poeta ideal ou coisa 
parecida?

E, como tudo começou pela palavra, nada mais indicado 
que conversarmos com Adriano Villa, o poeta responsável 
em transformar a peça shakespeariana nos poemas que 
foram interpretados por quatorze bandas emergentes do 
cenário nacional. E agora, com a palavra: Adriano Villa.

A
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EntreContos: E quando as letras começaram a ser 
produzidas? Demoraram muito tempo?

A.V.: Parando para pensar... Não existe nenhuma razão 
especial que tenha feito escolher esse autor, quer dizer, 

�rando o fato de achá-lo perfeito, mesmo exis�ndo tantas 
controvérsias a respeito de seus escritos. Alguns 
historiadores dizem que, de escritor, Shakespeare não �nha 
nada. E isso é algo bem interessante de se falar e destacar... 
naquele filme “Shakespeare Apaixonado”, por mais 
ficcional que seja, tem uma parte em que Shakespeare 
troca uma ideia sobre o seu Romeu e Julieta com um tal de 
Christopher Marlowe, que lhe dá uma dica de ouro para sua 
obra. E mesmo sendo um filme de ficção, isso indica que 
realmente existem pessoas que defendem que 
Shakespeare era um ó�mo ator, e não escritor. Agora, 
respondendo a pergunta: não sei por que escolhi este 
autor, tudo que lembro era de estar lendo a peça e vir algo à 
minha mente: esse livro daria um ó�mo CD. E seja lá quem 
soprou isso ao meu ouvido, estava certo. Mas só para 
registro: sou apaixonado pelas obras de Shakespeare, foi o 
segundo autor que devorei ao despertar o gosto pela 
leitura.

EntreContos: E quanto à seleção das bandas para o projeto. 
Como funcionou? Você teve alguma par�cipação?

A.V.: Não. Isso ficou a cargo da gravadora, por isso não 
posso dizer como funcionou. Mas posso dizer a respeito da 
sensibilidade que o pessoal teve para colocar cada banda 
em um momento da peça que condizia com seu es�lo 
musical. Por exemplo, existem duas bandas de peso no CD: 

NervoChaos e Torture Squad, duas bandas de metal pesado 
que ficaram responsáveis por momentos mais tensos e 
nervosos. Na minha opinião, isso foi simplesmente genial, 
pois manteve a ordem e harmonia que sen�mos ao ler a 
peça. 

A.V.: As letras começaram a surgir assim que acordei 
naquele dia. Lembro de ter pego o livro, um caderno, alguns 
maços de cigarros, uma garrafa de vinho e ter subido para a 
parte de cima de minha casa. Não escrevi de pronto, sen�a 
que aquelas letras �nham que ter algo mais do que 
especial. Lembro de ter olhado ao meu redor, apreciado as 
costas da serra da Cantareira por um momento e, depois de 
res p i ra r  p ro f u n d a m ente ,  co m eça r  a  es c rever. 
Par�cularmente, achei que as letras seriam complicadas, 
no entanto, para minha surpresa, elas seguiram um fluxo 
harmonioso bem interessante, acho que não demorei nem 
um mês para escrevê-las depois de ter encontrado o 
caminho.

para escrever as letras, mas lembro que uma boa parte do 
tempo gastei buscando por esse fio condutor. Na época, era 
fácil me ver caminhando por aí com o mesmo livro debaixo 
do braço, até mesmo quando ia para a Led Slay levava-o 
comigo para dar uma lida durante o percurso. E parecia não 

encontrar. Sen� que precisava encontrar outros meios de 
consumir a obra de uma maneira mais rápida, e passei a 
assis�r consecu�vamente o filme com Mel Gibson. Para 
você ter uma ideia de minha busca por esse tal fio condutor, 
cheguei a decorá-lo. Isso causava estranheza em casa. 
Minha irmã, certa vez, me pegou assis�ndo ao filme e 
recitando as falas, era o final do filme e lá estava Hamlet 
agonizando, envenenando, quase dando um beijo em 
Horácio (risos). Ela havia acabado de acordar e perguntou: 
por que você fica assis�ndo um filme do qual já decorou as 
falas? E foi nesse momento que, inesperadamente, meus 
olhos se focaram na tela e uma frase de Hamlet chamou 
minha atenção: Horácio, conte para For�nbras os eventos 
que me trouxeram até esse fim (claro, as palavras não são 
essas, mas é bem por aí). Naquele momento, me sen�ndo 
vitorioso por encontrar o que buscava, adormeci.

EntreContos: E por que William Shakespeare? Existe uma 
razão especial para a escolha desse autor?

EntreContos: Houve alguma exigência em torno das letras 
ou o pessoal da Die Hard Records  deixou livre para criar? 
Alguma pressão?

A.V.: Em nenhum momento... Tanto é que essa calmaria 
toda chegou a me deixar preocupado se con�nuariam ou 
não. Como disse, o projeto começou bem antes com as 
letras, algo que, sinceramente, acho que demoraram uns 
quatro ou cinco meses para ficarem prontas... Desse 
tempo, cerca de três meses foi buscando o bendito fio 
condutor. Foram três meses de leitura ininterrupta e de 
assis�r ao filme todos os dias. Por isso, quando achei o 



EntreContos: E falando em frases. Se você seguiu a ordem 
dos fatos descritos por Shakespeare em sua peça, por que 
uma de suas frases mais célebres (ser ou não ser, eis a 
questão) fechou o CD?

A.V.: O Hamlet me abriu muitas portas no mundo musical. 
Havia tentado tantas vezes com uma banda própria, mas foi 
escrevendo que contribuí para o metal nacional. Depois do 
Hamlet, veio o House of Bones, CD da banda Versover, de 

Bebedouro/SP, com letras inspiradas em meu livro “A Casa 
de Ossos”. Depois foi a vez de trabalhar com o pessoal do 
Tropa de Shock, mas desta vez, fizemos o caminho 
contrário: escrevemos uma história em cima de um CD. Foi 
um trabalho bem interessante, ainda mais na época em que 
esse negócio de distopia não estava tão no auge quanto 
hoje em dia. O livro está disponível pela Amazon, A�er 
Twilight – A Zona do Crepúsculo. Depois disso, foi a vez de 
trabalhar com Alex Voorhess, do Imago Mor�s, via MSN. 
Começamos a criar a parte conceitual do sucessor do Vida – 
The play of change, o Transcendental. E fiz algumas letras 
para outras bandas, como por exemplo: o Psico�c Eyes, 
banda do meu amigo Dimitri, e para o Em Ruínas, de outro 
amigo das an�gas. 

A.V.: Tinha planos para outro projeto. Algo bem diferente 
do Hamlet e acredito que um pouco mais audacioso ainda. 
A intenção era apresentar a ideia para o André Matos e 
tocarmos isso juntos, mas, por ser um músico reconhecido 
mundialmente, era complicado encontrar um espaço na 
agenda para conversarmos, mesmo assim, acreditava que 

nos falaríamos no momento certo e as coisas acabariam 
fluindo perfeitamente... Bom, isso até perdermos o André 
em 2019. Prefiro não entrar em detalhes sobre o que seria, 
afinal de contas, vai que um dia encontro alguém que 
queira transformar essa outra ideia em um evento.

A.V.: Essa letra tem uma história bem interessante. Quando 
entreguei  a  encadernação com todas as letras 
desenvolvidas para o Fausto, disse que leria e que 
conversaríamos novamente. Essa conversa demorou algum 
tempo para ser realizada, provavelmente pela análise da 
Die Hard Records. Mesmo assim, como �nhamos uma 
amizade e frequentava a loja de CDs na Galeria do Rock, 
estava todos os finais de semana por lá. E foi em um desses 
finais de semana que a conversa se deu. Depois de elogiar o 
trabalho, Fausto mencionou a ausência daquela frase tão 
conhecida. Expliquei para ele que o momento em que 
Hamlet a pronunciava, estava forjando uma loucura, não 
aquela loucura sem pé nem cabeça, mas uma loucura 
filosófica... Cheguei a mencionar que não daria uma letra 
bacana, mas ele fez questão da frase e foi quando sugeri: o 
que podemos fazer é uma letra usando apenas a frase “ser 
ou não ser, eis a questão”. Ele acatou a ideia e, naquele 
mesmo momento, sobre o balcão da Die Hard, comecei a 
escrever a To Be... E durante o processo de escrita, vinha à 
cabeça que aquela era uma letra especial, e foi quando 
começamos a conversar em como ela deveria ser 
apresentada. Como estava fora de seu contexto, sugeri que 
fosse cantada pelos vocalistas e que �vesse uma orquestra 
também... E o resultado não poderia ter sido melhor.

EntreContos: E para encerrarmos, tenciona lançar algum 
outro trabalho inspirado em Shakespeare?

caminho naquela manhã de domingo, adormeci tranquilo 
por saber exatamente aonde chegaria. Tanto é que não 
demorei dois meses para terminar todas as letras. Mas a 
Die Hard exigiu algo de mim: que destacasse nas letras as 
grandes frases da obra. Isso foi a única coisa que me 
pediram. Acho que queriam trabalhar o marke�ng em cima 
delas. 

EntreContos: Fale-nos um pouco dos outros trabalhos que 
desenvolveu. E se existe algum projeto audacioso em sua 
mente.
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O

FÁBIO SHIVAFÁBIO SHIVAFÁBIO SHIVA
muito mais que um artistamuito mais que um artistamuito mais que um artista

 N e s t e  m o m e n t o ,  q u e r o 
apresentar uma dessas ilustres pessoas 
que conheci na tarde de fotos que �ramos 
para o projeto no parque do Ibirapuera. 
Quando o Imago Mor�s, recém-chegado do Rio de Janeiro, 
se juntou à turma de cabeludos, pude sen�r um pouco da 
serenidade que o nosso entrevistado me passou naquele 
momento.
 Fábio Shiva não é apenas um grande compositor e 
letrista, mas um cara tão apaixonado pela arte que, na 
Bahia, tornou-se um grande a�vista, divulgador, escritor e 
incen�vador da criação poé�ca. E para falar um pouco mais 
a respeito, ninguém melhor que ele próprio.

projeto Hamlet não trouxe apenas 
a oportunidade de gravar meu 
nome na  h istór ia  do  meta l 

n a c i o n a l ,  m a s  t ro u xe  ta m b é m  a 
oportunidade de conhecer outros 
profissionais do meio musical; alguns 
ficaram apenas como parceiros de 
trabalho, outros acabaram se tornando 
amigos.

F.S: Sempre sonhei em ser escritor. Antes 
mesmo de querer aprender a tocar um instrumento, eu 
queria contar histórias. Lembro com muita clareza do 
momento em que descobri esse desejo dentro de mim. Eu 
�nha de 10 para 11 anos, e contemplava minha pequena e  
amada biblioteca, que por essa época era formada 
basicamente pelas aventuras de Sherlock Holmes, por 
alguns livros de Agatha Chris�e e por exemplares da série 
de ficção cien�fica Perry Rhodan e da Coleção Vagalume. 
Ao admirar aqueles poucos livros, certo dia, sen� uma 
emoção muito intensa e descobri que queria mesmo fazer 
parte do mundo mágico dos escritores. EntreContos: Antes de começarmos a falar a respeito de 

seu envolvimento com o incen�vo à criação poé�ca, fale-
nos um pouco de como a arte brotou em sua vida. Como 
você percebeu que �nha algo diferente em você?

EntreContos: Por ser músico e compositor, 
quando percebeu que poderia escrever um 
livro?

EntreContos: O intuito da EntreContos é trazer ao público, 
as dificuldades dos escritores no início de suas carreiras. 
Hoje em dia, você conta com mais de um livro lançado, fato 
que nos passa uma ideia de sucesso, afinal de contas, 
muitos autores mal conseguem ser avaliados por uma 
editora. Gostaria de saber quais foram as suas dificuldades 
em lançar seu primeiro livro?

F.S: Levei quatro anos escrevendo meu primeiro romance, 
“O Sincronicídio” (h�ps://caligo.lojaintegrada.com.br/o-
sincronicidio-fabio-shiva). Depois disso levei mais dois anos 
procurando uma editora que es�vesse disposta a publicar o 

F.S: É estranho considerarmos a vocação ar�s�ca como 
“algo diferente”, não é mesmo? Penso que a necessidade 
da arte é parte essencial do que nos torna humanos. Mas 
entendo o sen�do de sua pergunta, pois muitas vezes esse 
chamado da arte é embotado em nossa sociedade, algo 
visto com receio e desconfiança. De certa forma, vivenciei 
essa estranheza na pele. Pois desde que me entendo por 
gente me interesso por arte, e escrevi minhas primeiras 
poesias e músicas aos 7 anos. Mas isso para mim era o 

normal, era como todo mundo deveria se 
sen�r, ao meu ver. Só ao entrar na 
adolescência foi que percebi esse chamado 
como algo “diferente”, ao notar que eram 
poucos os meninos e meninas de minha 
idade que se interessavam pelas mesmas 
coisas que eu.
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livro. Uma grande dificuldade que �ve com esse primeiro 
livro foi devido ao número de páginas, mais de 500, o que 
assustava as editoras. Confesso que chegou um momento 
em que me conformei em não ser publicado, em deixar o 
meu livro tão arduamente escrito mofando em uma gaveta. 
Foi quando uma amiga muito querida, Elda Araújo, me deu 
um puxão de orelha daqueles: “Então você quer ser que 
nem Van Gogh? Está contente em só ser conhecido depois 
de morto?” Sou muito grato por essas palavras, que 
despertaram algo em mim. Resolvi escrever um segundo 
livro, esse de contos, com bem menos páginas, para tornar 
a minha publicação enquanto autor estreante mais 
atraente para as editoras. Comecei a par�cipar de 
coletâneas de contos e poesias, para ir “botando a cara na 
vitrine”. Acho que nesse processo liberei alguma energia 
que estava presa. “O Sincronicídio” acabou encantando 
uma outra amiga, Bia Machado, que por essa época estava 
montando uma editora. E foi assim que meu livro acabou se 
tornando a primeira obra do catálogo da Caligo Editora.

EntreContos: Você u�liza muito as redes sociais 
para divulgar seus trabalhos e projetos. Algum 
tempo atrás, você lançou para o Brasil, o projeto 
“Doce Poesia Doce” que consis�a entregar 
poemas para pessoas juntamente com uma 

bala. Como surgiu a ideia desse projeto? Quantos poemas 
foram recebidos ao todo pelo projeto?

F.S: Desde 2011 tenho a felicidade de coordenar o projeto 
“ O fi c i n a  d e  M u i t a  M ú s i c a ! ” 

F.S: O “Doce Poesia Doce” foi um fruto literal e simbólico de 
um projeto anterior, o “Pé de Poesia”, de 2016, quando 
decoramos as árvores das praças de Salvador com mais de 
500 poemas de autores clássicos e contemporâneos. Já 
com o “Doce Poesia Doce”, em 2017, distribuímos 10.000 
“poesias doces” (poesias impressas embalando balas 
doces) em hospitais, escolas, CAPS, e outros locais de 
Salvador. Esses dois projetos foram aprovados no Edital 
Arte Todo Dia, da Fundação Gregório de Ma�os, assim 
c o m o  o  “ P o e s i a  d e  B o t ã o ” 
( ), em 2018, que é um jogo h�ps://youtu.be/UUm0XQfaslM
que ensina as crianças a rimar e fazer poesia (disponível no 
l i n k :  h� p s : / / w w w. re ca nto d a s l et ra s . co m . b r /e -
livros/6446934). E atualmente estamos produzindo, 
também pelo Edital Arte Todo Dia da Fundação Gregório de 
M a � o s ,  a  “ G i n c a n a  d a 
Poesia”( ), h�ps://www.facebook.com/poesianasarvores
com um concurso de poemas que já conta com quase 2.000 
inscrições e que dará prêmios em dinheiro e livros, além da 
publicação dos poemas vencedores.

EntreContos: Apesar dos livros lançados, você não 
abandonou a música e depois de alguns anos, 
vocês trouxeram ao mundo a banda Mensageiros 
do Vento que, diferentemente do Imago Mor�s, 
aposta em letras cantadas em Português. Fale um 
pouco para nossos leitores sobre essa banda que 

conta com letras tão significa�vas.

EntreContos: Sei também que leciona música para pessoas 
interessadas em aprender. Como surgiu esse projeto?

F.S: No Imago Mor�s também fazíamos letras em 
português, desde o início da banda. Nossa demo-tape 
“Réquiem” �nha a sua canção-�tulo em português. No 
primeiro CD do Imago �vemos três músicas em português, 
sendo uma delas a própria “Réquiem”, que se tornou uma 
das músicas mais emblemá�cas da banda. Nesse CD 
também marcou a versão metal que fizemos para o clássico 
de Chico Buarque, “Deus Lhe Pague”. E até a ópera rock 
“VIDA” é encerrada com uma faixa em português, 
“Saudade”. Na verdade, só fazíamos músicas em inglês no 
Imago Mor�s porque era quase uma exigência do público e 
principalmente da imprensa especializada na época. 
Pessoalmente, eu curto muito o heavy metal brasileiro dos 
anos 1980, que era cantado principalmente em português. 
Nessa época, o metal brasileiro era um es�lo único, que só 
exis�a no Brasil. Acho lamentável que o sucesso do 

Sepultura no exterior tenha �do a consequência de tornar 
pra�camente obrigatório que as bandas de metal 
brasileiras cantassem em inglês. Com isso perdemos o que 
�nhamos de mais forte e original, em minha opinião. Tanto 
que, com Mensageiros do Vento, quando lançamos o 
“ANUNNAKI” ( ), que foi a h�ps://youtu.be/bBkdLzya3B4
primeira ópera rock em animação produzida no Brasil, 
fizemos questão de que as músicas fossem cantadas em 
português. 
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EntreContos: Por estar sempre envolvido 
em diversas ações voltadas para a arte, 
gostaria de saber se recebe algum �po de 
apoio de alguma ONG, prefeitura, governo e 
etc.

F.S: Para me ajudar a lembrar das histórias 
engraçadas e das situações bizarras que 
vivemos com a banda, o vocalista do Imago 
Mor�s, Alex Voorhees, teve a ideia de criar 
um grupo no WhatsApp. Além dele e de mim, 
meu irmão Fabrício Barre�o, Tufi Sami, Alex 
Guimarães, Flavio Duarte e Janna Souza 
toparam fazer parte do grupo.  E  as 
lembranças realmente afloraram, sem contar 
que todos ficamos muito felizes por aquele 
contato tão intenso após anos e anos sem nos 
falarmos com frequência. A ideia de 
gravarmos uma nova música juntos surgiu 
espontaneamente. Foi uma experiência 
muito feliz e gra�ficante para nós todos. 
Quanto aos futuros rumos do Imago Mor�s, 
quem pode falar sobre isso é o nosso querido 
Dumal, o vocalista Alex Voorhees, que está 
conduzindo a banda com muito empenho e 
galhardia, junto com os talentosos músicos 
da nova formação.

F.S: O processo de gravação de “O Mistério da 
Vida” foi muito interessante. Eu e Fabrício 
estamos em Salvador, o baterista Duarte e o 
vocalista Tufi estão no Rio, Dumal está no Sul 
e o tecladista Alex Touca Preta está no Caribe. 
Então pode-se dizer que gravamos via 
WhatsApp, cada um gravou sua parte de 
onde estava e mandou a gravação para o 

(h�ps://www.facebook.com/oficinamuita
musica), que atualmente oferece aulas 
gratuitas de Violão, Xadrez, Dança Indiana e 
Meditação, além de sessões de Reiki na Casa 
da Música (SECULT/BA). Todos são alunos e 
professores de todos no projeto, que tem 
como lema: “vou aprender a ler para ensinar 
meus camaradas”. Você me pergunta como 
surgiu esse projeto. Sinceramente, não sei. 
Por incrível que pareça, não guardo 
lembrança de como tudo começou. Só sei 
que um belo dia eu estava lá, às margens da 
lagoa do Abaeté, dando aulas de violão. E 
nunca mais parei, graças a Deus.

EntreContos: O Mistério da Vida é cantada 
em português, diferente do idioma adotado 
pelo Imago Mor�s. Podemos esperar que, 
futuramente poderão nos presentear com 
um álbum repleto de novas canções cantadas 
em português? Como surgiu a ideia da música 
Single?

EntreContos: Como aconteceu o processo de 
gravação da nova música do Imago Mor�s, 
aliás, aproveitando o momento, existe a 
p o s s i b i l i d a d e  d e  vo c ê  e  s e u  i r m ã o 
regressarem à banda?

EntreContos: Seu trabalho mais recente é o 
livro chamado “Diário de um Imago” que 
narra os velhos tempos de banda e ainda, 
nos presenteia com a belíssima e inédita “O 
mistério da vida”. Conte-nos como surgiu a 
ideia de escrever um livro sobre os velhos 
tempos da banda.

F. S :  At u o  co m o  p ro d u to r  c u l t u ra l , 
elaborando, coordenando e produzindo 
diversos projetos que envolvem música, 
literatura e artes em geral. Dentre esses 
projetos, alguns são patrocinados por 
editais públicos, como os projetos de poesia 
citados acima, que foram financiados pela 
Fundação Gregório de Ma�os. Outros 
projetos são realizados por conta própria, 
outros ainda envolvem serviço voluntário, 
como a “Oficina de Muita Música!” e o 
“Bahia Canta Paz”, projeto iniciado em 2017 
com a proposta de celebrar e fomentar a 
fraternidade, a tolerância e o respeito à 
d i v e r s i d a d e  p o r  m e i o  d o  p o d e r 
transformador e posi�vo da música (confira 
os vídeos:  e h�ps://youtu.be/1By0C2ieui8
h�ps://youtu.be/fCw9nDgn3Os).

F.S: Esse livro contando a história do Imago 
Mor�s estava prome�do há muito tempo. O 
querido amigo Mauro Fonseca foi um dos 
maiores incen�vadores dessa ideia. 
C o n t u d o  fo i  e m  2 0 1 8  q u e  e u  � v e 
conhecimento da dissertação de mestrado 
“A Morte Como Acontecimento Semió�co – 
a perspec�va simbólica da banda de heavy 
metal Imago Mor�s”, defendida por Bruno 
Pael dos Santos na Universidade Federal da 

Grande Dourados. Basicamente, o Bruno fez 
em seu trabalho uma minuciosa análise das 
letras e das músicas de nossa ópera rock 
“VIDA”. Então você pode imaginar o quanto 
isso nos impactou, ver uma dissertação de 
mestrado sobre um disco que fizemos no 
Imago Mor�s. Foi o que me fez sen�r que 
estava na hora de escrever esse livro. Lançado 
recentemente, “DIÁRIO DE UM IMAGO: 
contos e causos de uma banda underground” 
está concorrendo ao Prêmio Kindle e pode ser 
c o n f e r i d o  n o  l i n k : 
h�ps://www.amazon.com.br/dp/B07Z5CBT
Q3
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F.S: Eu agradeço a oportunidade e o espaço, é sempre um 
grande privilégio e um prazer poder falar sobre música, 
literatura e arte. Agradeço especialmente a você, que está 
lendo esta entrevista, por ter dedicado seu tempo e sua 
energia mental para somar conosco. Acredito na arte como 
forma de libertar o homem de suas amarras psicológicas, 
como caminho de autoconhecimento, como ferramenta de 
transcendência e revolução. Que bom saber que não estou 
sonhando sozinho!

grupo. Eu fiz a letra, Fabrício fez a música e os arranjos, além 
de gravar a guitarra. Então Duarte colocou a bateria, Alex TP 
gravou o teclado, eu gravei o baixo, Tufi e Dumal gravaram 
os vocais. Finalmente, Dumal mixou, aproveitando ainda 
um trecho da voz que Fabrício havia gravado na guia. 
Considero essa gravação como um encerramento mais que 
perfeito para a narra�va feita no livro, que tem a proposta 
também de relatar as intensas transformações 
tecnológicas e sociais que o mundo atravessou nas úl�mas 
duas décadas. Então nada mais apropriado para uma banda 
que inicia na década de 1990 gravando uma fita cassete em 
oito canais, estar hoje se valendo da Internet para unir os 
músicos em uma mesma canção. Foi uma experiência 
muito feliz para nós todos, por isso existe sim uma boa 
chance de nos reunirmos para um show comemora�vo ou 
a l g o  a s s i m .  M a s  n ã o 
pensamos em voltar ao 
I m a g o  c o m o  m e m b r o s 
e fe� vo s .  A  b a n d a  e stá 
caminhando muito bem 
como está.

F.S:  Em 2013 publiquei  meu primeiro l ivro,  “O 
SIncronicídio” (h�ps://caligo.lojaintegrada.com.br/o-
sincronicidio-fabio-shiva), pela Caligo Editora. Trata-se de 
um romance policial inspirado no jogo de xadrez e no 
milenar oráculo chinês do I Ching. No início de 2019 lancei 
m e u  s e g u n d o  r o m a n c e ,  “ F a v e l a  G ó � c a ” 
(h�ps://www.verlidelas.com/product-page/favela-
g%C3%B3�ca), pela Verlidelas Editora. Esse pode ser 
descrito como uma fantasia distópica com toques de ficção 
cien�fica e horror. E no mês passado publiquei na Amazon o 
“DIÁRIO DE UM IMAGO: contos e causos de uma banda 
u n d e r g r o u n d ” 
( ), que eu h�ps://www.amazon.com.br/dp/B07Z5CBTQ3
classifico como um romance cômico de não ficção. Além 
desses, em 2016 publiquei dois livros pela Cogito Editora 
que atualmente estão esgotados, mas estão disponíveis 
gratuitamente na Internet: organizei o livro cole�vo 
“Escr itores Perguntam, Escr itores Respondem” 
( ), h�p://www.recantodasletras.com.br/e-livros/5890058
que é basicamente um bate papo sobre literatura com 
escritores de diversos es�los e de todos os cantos do país, e 
lancei o livro duplo de contos “Labirinto Circular” 
(h�ps://www.wa�pad.com/story/146687272-labirinto-
c i r c u l a r )  /  “ I s s o  T u d o  É  M u i t o  R a r o ” 
(h�ps://www.wa�pad.com/story/146683456-isso-tudo-
%C3%A9-muito-raro). Também escrevi, junto com meu 
irmão Fabrício Barre�o, o “MANIFESTO – Mensageiros do 
Vento” (h�p://www.recantodasletras.com.br/e-

livros/5823590) e a ópera rock em animação “ANUNNAKI” 
( ). Fora esses organizei duas h�ps://youtu.be/bBkdLzya3B4
antologias de poesia: “Doce Poesia Doce” (2018, Cogito 
Editora) e “Poesia de Botão” (2019, Verlidelas Editora - 
h�ps://www.verlidelas.com/poesia-de-botao-infancia). E 
também atuo como “ghost writer”, ou seja, escrevo 
anonimamente livros sob encomenda. Obviamente não 
posso revelar os �tulos, mas já atuei em cinco livros dessa 
forma, sendo o mais recente deles publicado agora, em 
novembro de 2019. Atualmente estou escrevendo um livro 
sobre Capoeira: “Grande Alma da Capoeira – a vida e os 
ensinamentos de Mestre Tyko Kamaleão”. Então, 
respondendo sua pergunta, escrevo sobre temas bastante 
variados. Mais do que uma vocação profissional ou 
ar�s�ca, enxergo a Literatura como um caminho espiritual, 

uma filosofia de vida. Busco, 
através de cada livro que 
escrevo, me tornar uma 
pessoa um pouco melhor, 
mais consciente da realidade 
da vida. Espero, dessa forma, 
c o n t r i b u i r  t a m b é m  n a 
caminhada de meus leitores. 
E penso que não conseguiria 
fazer isso se con�nuasse 
escrevendo sempre sobre o 
mesmo tema.

EntreContos: Fale-nos um 
pouco sobre seus livros. 
Onde nosso leitor pode 
comprar? E que �po de tema 
costuma abordar em seus 
trabalhos?

EntreContos: Antes de encerrarmos. Gostaria de agradecer 
pela disposição em nos conceder essa entrevista para 
sabermos um pouco mais a respeito de uma das bandas 
mais icônicas do país. Mande alguma mensagem para 
nossos leitores e não esqueça de deixar e-mail e links das 
redes sociais para as pessoas conhecerem um pouco mais 
de seu trabalho e projetos.

Mensageiros do Vento
h�p://www.mensageirosdovento.com.br/Home.html

Facebook
h�ps://www.facebook.com/sincronicidio

Instagram
h�ps://www.instagram.com/prosaepoesiadefabioshiva/

YouTube
h�ps://youtu.be/bBkdLzya3B4

https://www.youtube.com/watch?v=OpHXIQIHpCI&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=OpHXIQIHpCI&t=8s
https://www.adrianovilla.com.br/entrecontos-1-stephen-king.html
https://www.youtube.com/watch?v=OpHXIQIHpCI&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=OpHXIQIHpCI&t=8s
https://www.adrianovilla.com.br/entrecontos-1-stephen-king.html
https://www.adrianovilla.com.br/entrecontos-1-stephen-king.html
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QUE TAL FAZERMOSQUE TAL FAZERMOS
COMO OS COMO OS 

AMERICANOS?AMERICANOS?

QUE TAL FAZERMOS
COMO OS 

AMERICANOS?
ou começar este texto falando a respeito de um autor 

que conheci há muito tempo, em uma época que não 

exis�a essa modernidade de internet, redes sociais, 

smartphones e muito menos livros digitais. Naquela época, 

os amantes das letras não se encontravam em páginas de 

internet, grupos de WhatsApp ou em plataformas digitais, 

mas sim em qualquer lugar onde houvesse livros. Para um 

bibliófilo, não basta ler, é preciso ter e, ainda melhor, 

conversar sobre as suas preciosidades e as que ainda deseja 

adquirir. Por isso, em livrarias, sebos ou qualquer outro 

lugar que tenha livros, nada mais comum do que 

encontrarmos espécimes desta categoria. E foi em um 

desses comércios que conheci 

o Eugênio.

 Val já havia mencionado outro cliente que nutria uma 

amizade semelhante, mas até aquele momento não havia 

surgido oportunidade de encontrá-lo, o que era uma pena; 

mais um membro para adicionar outro ponto de vista para 

as conversas poderia ser enriquecedor. Em certo final de 

semana, eis que vejo se aproximando da banca um rapaz 

franzino, trajando uma daquelas bermudas folgadas que 

vão até o joelho, uma camisa larga e um boné. Fiquei 

olhando para ele por alguns instantes apenas para ver que 

�po de livro ele pegaria para examinar. Os amantes de livros 

fazem essas coisas, não basta conhecer o próprio gosto, 

mas também o gosto dos outros. Assim que Val terminou de 

atender um cliente, caminhou até o rapaz que observava 

alguns livros e se cumprimentaram com um aperto de 

mãos. Eles trocaram algumas palavras e foi quando percebi 

o rapaz me olhando discretamente. Logo em seguida, 

aprox imaram-se  e  Va l  o 

apresentou: Eugênio.

 N a q u e l e  p r i m e i r o 

m o m e n t o ,  E u g ê n i o  m e 

pareceu um rapaz �mido, 

limitou-se a ficar próximo, 

ouvindo o que conversávamos 

a t e n t a m e n t e  s e m  d a r 

nenhuma contribuição. Isso 

me fez pensar a respeito da 

propaganda que Val havia feito 

sobre o rapaz. Na semana 

s e g u i n t e ,  c o m o  e r a  d e 

costume, fui até a banca e 

acabei encontrando novamente o rapaz, que pareceu mais 

falante. Conversamos sobre autores, literatura e nossas 

próprias criações. Em comum, além do amor pelos livros, 

compar�lhávamos admiração por um mesmo autor, 

Stephen King, o qual estava latente em seus escritos.  

 Por volta da década de 

n o v e n t a ,  n a  p r a ç a  d a 

República, havia, e ainda 

existe (a banca, os livros, não 

tenho certeza) uma banca de 

jornais que havia alugado 

uma de suas laterais para um 

c o m e r c i a n t e  d e  l i v r o s 

chamado Val. Não sabia como 

e l e  c o n s e g u i a  s e u s 

exemplares, mas eram bem 

mais baratos que os que eram 

comercializados nas grandes livrarias. Claro que o dinheiro 

que ganhava na época não comportava a quan�dade de 

livros que queria e, por conta  da amizade que começou a 

nascer, passou a permi�r que pagasse quando recebesse. E 

a par�r daí, todos os finais de semana, lá estava eu e o Val, 

sentados e conversando sobre livros e autores.  Autores quando se encontram não conversam apenas 

a respeito de uma obra ou outra, mas também sobre seus 

próprios projetos e ideias. E foi em uma de nossas 

conversas que mencionou que tencionava iniciar sua 

carreira literária com um pseudônimo estrangeiro para 

V
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 Eugênio é apenas mais um no meio de tantos outros 

autores que foram se distanciando do mundo literário. 

Claro, ninguém se distancia de algo que gosta por livre e 

espontânea vontade, talvez tenha se afastado pela falta de 

oportunidades ou pelo azar de ter nascido com este dom 

em terras tupiniquins. Infelizmente, compreendo por que 

Eugênio queria adotar um nome estrangeiro. Os leitores 

nacionais valorizam muito mais um livro com um nome que 

mal conseguem pronunciar ou que fazem parte da lista de 

best-sellers americanos. Segundo alguns leitores de 

autores internacionais, a qualidade, não somente de 

escrita, mas no quesito história é um dos principais fatores 

dessa preferência. No entanto, acredito que existam outras 

razões que deixem essa balança 

tão desequilibrada. 

 Agora, uma pergunta: será que nossos autores não 

seriam tão bons quanto se fossem incen�vados, ou melhor, 

mais valorizados pelo seu próprio povo? Infelizmente, os 

autores nacionais lutam contra um mercado equilibrista, e 

algumas editoras perceberam nessa carência do autor uma 

forma de conseguirem se manter em momentos tão 

delicados quanto este que vivemos. Certa vez, fui 

convidado para uma reunião com uma editora que estava 

começando a se destacar no mercado. Lembro de ter 

ves�do minha melhor roupa e feito a melhor cara de autor 

que poderia fazer; mal sabia que na tão esperada reunião, a 

editora me proporia uma parceria, na qual deveria custear 

parte dos gastos que, infelizmente, estava além de minhas 

possibilidades (e acredito que de qualquer outro autor): R$ 

15.000,00. 

 Naquela época dava facilmente para imprimir três 

mil exemplares, pagar diagramadores, revisores, capistas, e 

ainda sobrava um dinheiro para tomar um café na São João 

com a Av. Ipiranga. Pelos meus cálculos, nesse esquema 

proposto, a editora, caso o livro emplacasse, ganharia livre 

cerca de R$ 35.000,00 a R$ 45.000,00. Vamos �rar uns R$ 

10.000.00 para outros gastos e não computar os R$ 

15.000.00 pagos em quatro vezes para facilitar o 

pagamento por parte do autor. Independente de quanto 

restaria para a editora, já seria lucro, afinal de contas, não 

pagou impressão, revisão, capa, entre outros serviços.

 Esta mesma editora começou com autores 

nacionais e, depois de certo tempo, passou a inves�r em 

autores internacionais. Lá fora as coisas funcionam 

diferente e, antes que as negociações cheguem aos ouvidos 

do autor, já passou pelo seu agente literário, que já acertou 

todos os detalhes acerca de direitos autorais, entre outros 

pontos, incluindo o sinal que deve ser dado no momento do 

contrato. Ou seja, será que essa editora sugeriu que o autor 

fizesse esse esquema de pagar pela edição do livro? Ou 

seguiu o es�lo americano e pagou adiantado para o autor? 

Se sim, de onde saiu todo esse 

d i n h e i r o ?  P a r a  u m  b o m 

entendedor, meia palavra basta. 

Concorda comigo?

 Vou tentar exemplificar 

o que quero dizer: adoramos 

autores estrangeiros, suas 

histórias são cria�vas, suas 

narra�vas envolventes e, como 

se não bastasse, os best-sellers 

americanos são propensos a se 

tornarem grandes filmes. 

A g o r a ,  c o m o  u m  l i v r o 

americano consegue ser um 

sucesso americano? Simples! O 

povo americano valoriza sua própria arte, apoia seus 

produtores. E quando isso acontece, a arte deixa de ser 

apenas uma expressão individual para se tornar uma 

expressão geográfica (e econômica), que destaca a cultura 

de um local, estado ou nação, tornando-o um norte para os 

demais países. Deu para compreender aonde quero 

chegar?

 M u i t o s  d e  n ó s 

acompanhamos e esperamos o 

O s c a r  i m p a c i e n t e m e n t e , 

chegamos a roer as unhas de 

tanta emoção e ansiedade. Já os 

fes�va i s  nac iona is ,  só  os 

profissionais do ramo anseiam 

para acompanharem a festa, 

dando a mesma importância de 

um Oscar para cada diretor, ator, montador, fotógrafo, 

roteirista, e por aí vai. Pagamos horrores para assis�r um 

show do Metallica ou qualquer outro ar�sta internacional, 

mas reclamamos do preço do show do Zé Ramalho ou de 

alguma banda nacional de metal emergente. Idolatramos 

uma série americana sobre reinos enquanto autores 

brasileiros são forçados a descartar uma ideia por causa das 

semelhanças.

 E o mais extraordinário é: a história de nossa 

cultura poderia ser diferente, caso nós mesmos, brasileiros, 

valorizássemos um pouco mais a nossa produção. Por isso 

costumo dizer que copiamos os americanos em tantas 

coisas, menos no que poderia nos tornar um país bem 

melhor: o patrio�smo, afinal de contas, nós somos 

brasileiros, vivemos em uma terra abençoada e produ�va. 

Precisamos parar de olhar para a grama do vizinho e cuidar 

de nosso próprio jardim, antes que as ervas daninhas 

matem toda e qualquer expressão de beleza de nossa 

cultura e nos tornemos um pedaço de terra cheio de 

florestas, mas sem nenhuma alma ou conteúdo.

atrair mais atenção. Lembro que fui contra essa ideia e 

ainda defendi o fato de ele usar o próprio nome. 

Infelizmente, acho que acabou seguindo meu conselho. 

Digo infelizmente porque, depois de certo tempo, 

d e i x a m o s  d e  f r e q u e n t a r  a  b a n c a  d o  Va l  e , 

consequentemente, acabamos perdendo o contato. 

Mesmo assim, até hoje recordo-me de um escrito no qual 

me  confiara na época; algumas imagens ainda estão em 

minha memória, o que atesta a qualidade narra�va 

daquele rapaz.
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O

MARCOS DEBRITOMARCOS DEBRITOMARCOS DEBRITO
das telas para as letrasdas telas para as letrasdas telas para as letras

 Marcos DeBrito começou seu 
caminho dirigindo uma máquina 
filmadora, mas com o passar dos anos 
foi encontrando outras maneiras de 
contar uma boa história, e atualmente 
é reconhecido como uma das grandes 
promessas do terror nacional. Prova 
disso foi a indicação para o Prêmio 
Jabu� de sua estreia no mundo 
literário. E para falar um pouco mais a 
respeito de seus trabalhos, nada mais 
adequado que o próprio Marcos. 
Confiram a entrevista:

mundo das artes é um universo repleto de grandes 
emoções. E não importa a maneira que contamos 
uma determinada história, o que realmente importa 

é contá-la com nosso coração, algo que podemos observar 
nos trabalhos de nosso entrevistado: Marcos DeBrito, 
cineasta e escritor que tem trazido ao mundo obras 
peculiares devido à sua forma de 
observar o mundo à sua volta.

EntreContos:  Antes de qualquer 
palavra, gostaria de agradecer pela 
disposição em nos conceder essa entrevista. Marcos, você 
é cineasta, roteirista, montador (não de móveis, gente!) e 
escritor, gostaria de saber qual foi o primeiro monstro a 
querer sair de suas entranhas: o escritor ou o cineasta. 
Como isso aconteceu?

M.B: Acredito que o verdadeiro monstro que habita minha 
pele seja o contador de histórias, em qualquer formato. 
Além desses dois mencionados na sua pergunta, também 
estou escrevendo uma HQ e — se eu �vesse a 
oportunidade — adoraria criar narra�vas para videogames. 
Mas seria correto afirmar que o cinema foi minha primeira 
paixão. Já na pré-adolescência eu escrevia e dirigia uns 

curtas bem amadores com uma câmera VHS de um �o, e, 
quando ganhei a minha, juntei uma turma de amigos e 
fizemos vários vídeos durante alguns anos quando 
estávamos no ensino médio. Minha veia audiovisual 
sempre esteve muito presente, portanto acabei seguindo o 
que eu já fazia e transformei meu hobby em profissão.

EntreContos: Segundo as poucas fontes 
encontradas, você nasceu em Florianópolis, 
veio para São Paulo e passou a cursar Cinema 
na FAAP. Essa mudança se deu exclusivamente 
por causa do curso?

M.B: Na verdade, o primeiro registro audiovisual que foi 

EntreContos:  Seu primeiro registro audiovisual, 
“Uninverso” de 2001, (que pode ser conferido no Youtube), 
demonstra uma par�cularidade de explorar situações 
insólitas. Fale um pouco sobre esse primeiro registro: da 
ideia a concepção?

M.B: Eu �nha acabado de retornar de um 
intercâmbio e precisava escolher um curso 
para prestar o ves�bular, mas não me 
conectava  com nada  que  ex i s�a  em 
Florianópolis. Na época não �nha curso de 
cinema por lá e se eu con�nuasse morando na 
ilha teria que cursar jornalismo, que era o mais 
próximo de audiovisual. Cogitei estudar fora, 
visitei duas faculdades nos EUA, mas quando 
descobri que havia o curso de cinema em São 
Paulo, aproveitei que meu pai �nha se 

mudado pra cá e pedi pra vir junto. Man�ve por um bom 
tempo a ideia de fazer ao menos um mestrado na USC em 
Los Angeles, porém fui trabalhando, montei empresa, 
formei família e acabei criando raízes que me prenderam 
por aqui.

https://www.youtube.com/watch?v=OpHXIQIHpCI&t=8s
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para fes�vais, inclusive ganhando um Kikito no fes�val de 
Gramado em 2001, foi o “Vídeo Sobre Tela” (também no 
Youtube). O “Uninverso” é de 2004 e foi o curta que me 
trouxe destaque no ramo, justamente por essa 
caracterís�ca insólita que, na época, ba�zei de Hipertela. 
Meus curtas, mesmo quando dramá�cos ou de violência, 
eram de ficção-experimental com influências do 
Formalismo Russo. Considero os curtas-metragens um 
ó�mo campo para exploração de es�lo e encarei cada 
realização como um exercício de aprimoramento antes de 
ingressar nos longas. Esse, em específico, eu queria retratar 
o desconforto de viver em uma megalópole cinza, por isso 
filmei em preto e branco, e fiz ele todo de cabeça pra baixo 
(com algumas cenas em cenários construídos de ponta-
cabeça com os atores presos pelas pernas) pra dar a 
sensação de uma cidade que �ra seu equilíbrio, tanto �sico 
como emocional.

EntreContos: Como começou sua carreira de autor? 
Contou com alguma dificuldade?

EntreContos: Como é fazer filmes em nosso país? Quais as 
principais dificuldades e desafios?

M.B: Sempre foi muito di�cil, mas hoje temos uma opinião 
pública manipulada para acreditar que os problemas do 
nosso país são as denúncias dos ar�stas em vez do 
verdadeiro mal que está instaurado na polí�ca. Nunca foi 
fácil ir até um patrocinador e pedir dinheiro para fazer um 
filme, mas agora há o risco de sermos impedidos de fazer 
isso com as constantes ameaças de ex�nção dos fomentos 
culturais. Enquanto a principal dificuldade do setor é, 
sempre foi, e sempre será, encontrar inves�mento, o maior 
desafio é conseguir ser distribuído. Mesmo depois de 
passar pelas barreiras financeiras e conseguir rodar a sua 
película, a probabilidade maior é que seu longa não consiga 
chegar nas salas comerciais. É muito parecido com a 
situação de um autor buscando editora pro seu livro, só que 
como o ramo audiovisual é muito mais caro do que o 
editorial ele acaba sendo ainda mais sele�vo.

M.B: Eu estava com um roteiro de longa-metragem pronto 
e sabia que seria impossível filmar por ser muito caro. 
Como eu gostava bastante da história, não quis deixá-la 

guardada, então adaptei como romance e fui atrás de todas 
as editoras que publicavam o gênero, desde as pequenas 
até as grandes. Li as regras para envio de originais e mandei 
os calhamaços impressos conforme orientavam nos sites. 
Isso foi há mais de 10 anos, quando ainda não recebiam por 
e-mail. Acho que �ve a famosa “sorte de principiante” 
porque mesmo sem ter nenhum contato no ramo fui aceito 
por uma das maiores editoras do país.

M.B: Eu sempre es�ve acostumado ao ambiente 
compe��vo do cinema e quis me afastar disso na literatura 
porque não queria sofrer da mesma ansiedade. Mas certo 
dia recebo um e-mail da Rocco me parabenizando porque o 
À Sombra da Lua havia sido selecionado para ser um dos 
oito livros da casa indicados ao Jabu� de Melhor Romance 
do Ano. Apesar de não querer me contaminar com essa 
necessidade de premiações que tenho no audiovisual, 
obv iamente  fique i  imensamente  fe l i z .  Fo i  um 
reconhecimento que coroou minha escolha de também 
inves�r na literatura. Mesmo que o livro não tenha sido 
finalista, considerei uma vitória pessoal, por ser meu 
primeiro trabalho. Pra quem não sabe, qualquer um pode 
inscrever uma obra no Jabu�, tanto editoras quanto 
autores. Só que naquela época o mercado independente 
não �nha a mesma força de hoje. As indicações par�am das 
editoras tradicionais, portanto foi especial ter sido um dos 
indicados da Rocco, que publica dezenas de livros por mês e 
de autores consagrados.

M.B: Esse conto tem uma história curiosa. Foi uma 

M.B: Quando recebi a ligação, depois de uns 6 meses de 
espera, não consegui acreditar. Estar na mesma casa que a 
Anne Rice, Guillermo Del Toro, J.K. Rowling é o sonho de 
qualquer aspirante a escritor. Devo muito à editora Rocco, 
por ter acreditado no livro e ter me iniciado nesse ramo que 
hoje gosto tanto quanto o do cinema. Tenho certeza de que 
tê-la no meu currículo abriu caminho para o meu 
crescimento profissional como autor. Hoje tenho livros 
publicados em três editoras diferentes e, muito em breve, 
sairá um novo pela quarta.

EntreContos: À Sombra da Lua: Parábola do Retorno é um 
conto disponível pela Amazon.com.br. Você tem outros 
contos além deste ou o escreveu simplesmente para dar 
con�nuidade a sua primeira estória?

EntreContos: Marcos, você vem se destacando como autor 
no mercado editorial, obra após obra. Seu primeiro livro, À 
Sombra da Lua (2012) foi lançado pela editora Rocco. Como 
foi para você ver seu primeiro trabalho sendo lançado por 
uma editora desse porte?

EntreContos: Qualquer autor sonha em ser indicado aos 
grandes prêmios literários de nosso país. Conte-nos, qual 
foi à emoção em saber que o seu romance de estreia havia 
sido indicado ao Prêmio Jabu� de Literatura?
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M.B: Talvez o Condado Macabro seja o maior hit da minha 
carreira no cinema até agora. Eu acho curioso porque ele 
tem um es�lo bem diferente das outras coisas que eu faço e 
surgiu como uma brincadeira que foi além do que todos 
esperávamos. O filme é escrachado, sanguinário, 
propositalmente tosco em alguns momentos, e acho que 
foi isso que conquistou a sua parcela de fãs. Não imaginava 
que um projeto feito na raça, com equipe reduzida, 
pudesse ser comprado pelo Telecine, ser lançado em DVD 
em outros países e depois entrar mundialmente na grade 
da Amazon Prime. A versão literária — como eu já esperava 
— não teve o mesmo alcance do longa porque o intuito era 
ser uma peça de marke�ng para o filme. A �ragem não foi 
muito superior a mil exemplares e a distribuição da 
Simonsen não era tão expressiva em livrarias �sicas. Hoje 
virou ar�go de colecionador. Estão vendendo a 
exorbitantes R$180,00 na Amazon. Às vezes penso em 
retomar essa história. Dar uma con�nuação ao palhaço 
Cangaço ou, quem sabe, propor uma segunda edição para 
outra editora. Mas ainda não é o momento. Estou numa 
fase de escrita mais dramá�ca e vou esperar reacender em 
mim a chama do deboche.

M.B: O que dizer do Pedro Almeida e da Faro? Ele é o 
melhor editor do Brasil (tanto que se tornou curador do 
Jabu�) e a Faro é a melhor editora. O Pedro sabe muito bem 
o es�lo que quer trabalhar e conhece seu público. Não é à 
toa que a Faro vem crescendo a passos largos e conquistou 
o primeiro lugar na lista da Veja e da Publishnews de livros 
de ficção mais vendidos no ano passado. A Faro é a minha 
casa do coração. De todas que já publiquei, essa é a que 
mais investe no escritor nacional e promove a amizade 
entre os autores, tanto que par�u de nós — Rodrigo de 
Oliveira, Victor Bonini, Marcus Barcelos e eu — a inicia�va 
de escrevermos juntos o Vozes do Joelma.

M.B: Eu já �nha curtas de ficção feitos na faculdade desde 
1999, mas considero que minha carreira profissional no 
cinema começou em 2001 com a seleção em Gramado. O 
que os sites mencionam é o longa Condado Macabro, de 
2015. Lancei o filme em fes�vais no meio do ano e o editor 
da Simonsen, que estava na plateia em uma das sessões, 
me convidou a adaptá-lo para ser publicado junto com o 
lançamento comercial nos cinemas em novembro. Não foi 
di�cil porque o próprio À Sombra da Lua já �nha sido escrito 
como uma adaptação. A única diferença é que ele não �nha 
sido filmado. Acabei me encontrando nesse método 
porque escrevo uma obra audiovisual com mais agilidade 
do que um romance. O formato, pra mim, é muito mais 

fácil. Hoje em dia, mesmo quando não penso em filmar 
uma história, escrevo-a antes como roteiro.

EntreContos: Nós da Entrecontos, temos como finalidade, 
não somente apoiar, como divulgar a produção ar�s�ca 
nacional. O que você acha do atual cenário literário e 
cinematográfico de nosso país?

encomenda da Rocco para um lançamento de uma obra 
inédita da Anne Rice. Quem comprasse o livro dela ganharia 
o Parábola do Retorno de presente. Infelizmente a pessoa 
que cuidava do meu nome lá mudou para a Intrínseca e 
abortaram o projeto, por isso acabei colocando na Amazon. 
Ele traz personagens novos que serão importantes no 
futuro desse universo e, ao mesmo tempo, �ra as dúvidas 
de como o Valêncio chegou na Vila Socorro. É um “capítulo 

zero”, mas que faz sen�do só após ler o À Sombra da Lua. 
Tenho predileção por obras mais longas, por isso nunca me 
aventurei em fazer um livro de contos. Os poucos que 
escrevi foram a convite em coletâneas ou para um projeto 
especial, como o Vozes do Joelma, que a Faro juntou os 
quatro nomes de terror e suspense da casa.

M.B: Apesar do crescimento, hoje existe um risco de 
retrocesso em qualquer área cultural. O importante é 
resis�rmos ao máximo e con�nuarmos produzindo, 
mesmo que através de outros meios, até a situação se 

EntreContos: Sua carreira cinematográfica começou bem 
antes de sua carreira literária. Segundo alguns sites, 
começou justamente devido uma adaptação de um de seus 
roteiros para romance. Essa informação é verdadeira? Se 
sim, como foi fazer o caminho contrário, já que 
normalmente é: livro e depois roteiro?

EntreContos: Conte-nos um pouco a respeito dessa obra e 
sua recepção, tanto no universo literário quanto no 
cinematográfico.

EntreContos: O Escravo da Capela e A Casa dos Pesadelos 
foram lançados pela Faro Editorial, seus primeiros 
trabalhos lançados consecu�vamente por uma editora. 
Como está sendo a experiência de trabalhar com um editor 
renomado como Pedro Almeida?



EntreContos: Muitas pessoas reclamam dos altos preços 
dos shows no Brasil hoje em dia, porém, é uma forma dos 
músicos conseguirem viver de seu trabalho, já que as 
vendas de cds caíram potencialmente por causa da 
pirataria. Os músicos conseguem remediar aumentando os 
valores de suas apresentações. Agora, como um autor de 
livros ou cineasta, consegue driblar essa problemá�ca?

EntreContos: Durante muitos anos, o cinema brasileiro 
sofreu preconceito devido às produções cinematográficas 
da década de 70, as famosas “pornochanchadas”. 
Atualmente, se ouve muito a respeito sobre “novo cinema 
brasileiro” e até mesmo algumas produções nacionais tem 
alcançado reconhecimento internacional, conquistando 
prêmios e etc. Como você vê o atual cenário do cinema 
nacional e a nova safra de diretores que, como você, tem 
ganhado destaque.

EntreContos: A Ne�lix começou suas a�vidades em 1997 
nos Estados Unidos, mas começou a funcionar no Brasil 
apenas em 2012. E o que era para ser um serviço simples de 
streaming, acabou se tornando uma produtora de 
conteúdo reconhecida até mesmo por eventos de grande 
porte como, o Globo de Ouro. Como você vê esse 
inves�mento das empresas streamings em busca de 
materiais originais, entre eles, produtos brasileiros?

M.B: Eu vejo que estamos evoluindo bastante na técnica, 
mas infelizmente não é um movimento que vem sendo 
acompanhado de público. Tivemos dois filmes brasileiros 
premiados em Cannes, documentário indicado ao Oscar, 
mas o que con�nua fazendo bilheteria são os blockbusters 
americanos e, de vez em quando, nossas comédias 
pastelão. Nos úl�mos anos �vemos um crescimento 
expressivo de reconhecimento mundial, com diversos 
filmes premiados fora do país e diretores brasileiros sendo 
chamados pra dirigirem longas internacionais. O que é 
ainda mais interessante é que o cinema de gênero nunca 
esteve tão na moda como hoje. Só em outubro do ano 
passado �vemos uns cinco longas nacionais de terror em 
cartaz ao mesmo tempo.

normalizar. O cinema, que é mais caro e carece de apoio do 
governo, sofre mais com esse cenário. Já o mercado 
editorial vem apresentando novas oportunidades para 
autores iniciantes, com o surgimento de várias editoras que 
querem inves�r em talentos nacionais. O problema que 
vejo é que não é feito um trabalho sério para formação de 
novos leitores. Ainda acho necessário criarmos o prazer 
pela leitura antes de enfiar um Machado de Assis para 
crianças de 12 anos lerem na escola.

M.B: É onde está a grande oportunidade hoje. A Ne�lix e a 
Amazon Studios começaram a olhar pro Brasil justamente 
pela leva recente de filmes que foram feitos nos úl�mos 
anos. Todas as produtoras querem entrar em uma delas, 
mas não é fácil também. São exigentes com resultado e já 
existe uma cartela de produtoras e diretores “preferidos” 
para encabeçarem uma produção original. Encaro como 
uma janela a mais, mas não a salvação do nosso audiovisual 
porque, na prá�ca, quem produzirá mais pra lá é quem já 
produz pra HBO, Globo, etc... Portanto a grande fa�a do 
dinheiro con�nuará circulando entre as mesmas pessoas. 
Mas, sim, abre uma possibilidade nova, pois é mais um 
canal de exibição que precisa de conteúdo, então novas 
histórias precisam ser descobertas e muitas vezes elas 
estão no mercado independente, que começará a atrair os 
olhos das grandes empresas.

EntreContos: E para encerrar, gostaria de agradecer a 
disponibilidade e a gen�leza por responder as nossas 
perguntas. Fale-nos a respeito de seus planos futuros, tanto 
na literatura quanto no cinema. Podemos esperar grandes 
surpresas para 2020?

M.B: Para o primeiro semestre de 2020 tenho o lançamento 
de um novo livro previsto para maio. Chama-se Apocalipse 
Segundo Fausto e sairá pela editora Coerência. É uma 
história que discute o fim do mundo com teorias 
astro�sicas para explicar os eventos bíblicos que começam 
a ocorrer com a chegada de um suposto falso profeta. No 
cinema, imagino que As Almas que Dançam no Escuro 
comece a circular alguns fes�vais no final do segundo 
semestre e estreie comercialmente em 2021. Gostaria de 
lançar a adaptação para romance este ano, mas ainda 
preciso escrevê-la e só conseguirei começar depois que o 
filme es�ver pronto. De resto, é con�nuar produzindo e 
correndo atrás de patrocínio. Existe uma probabilidade de 
eu filmar o A Casa dos Pesadelos em breve e já engatar 
outro projeto secreto pra cinema em seguida.

M.B: A grande maioria dos escritores e dos cineastas que 
conheço não consegue viver apenas da sua arte. Muitos 
autores trabalham em profissões completamente 
diferentes durante o dia e só escrevem à noite, enquanto 
cineastas precisam fazer vídeos ins�tucionais e publicidade 
pra garan�r a renda mensal. Pra quem não quer se 
distanciar muito da escrita, mas precisa pagar os boletos, 
pode oferecer serviço de revisão, leitura crí�ca e até 
mesmo um curso de narra�va. Pra quem já alcançou um 
certo destaque no ramo, ser convidado para mesas de 
debate e palestras também ajuda bastante. Eu, por 
exemplo, dou oficinas de cinema em centros culturais e 
tenho meu curso EAD na escola Labpub, que é focada no 
mercado editorial.
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 Mas confesso que demorei certo tempo para ver se 
todas as pessoas estavam certas ou não. Na minha opinião, 
um filme com essa temá�ca, para ser bom, depende de 
muitos ingredientes, como por exemplo: um bom roteiro, 
uma boa direção, elenco e uma bela fotografia. 

Malorie (Sandra Bullock) e 
seus filhos precisam chegar 
a um refúgio para escapar 
d e  a l g u n s  s e r e s 
supostamente alienígenas 
que, ao serem observados, 
levam alguns �pos de 
pessoas ao suicídio. Por 
isso, a necessidade de 
andar às cegas com uma 
venda nos olhos para não 
correr o risco de ter o 
mesmo fim que acometeu 

grande parte da humanidade. O problema é que  algumas 
pessoas se matam, enquanto outras ficam a serviço dos 
estranhos e �midos seres que não aparecem.

Bird Box e minhas primeiras impressões

 As cenas das pessoas correndo de um lado para outro, 
enquanto outras se matam ou simplesmente passam a 
vagar como se fossem sonâmbulas é fantás�ca. Nesse meio 
caó�co  está Malorie (Sandra Bullock) e sua irmã voltando 
para casa depois de uma ultrassonografia. As duas, até 
então, são apenas telespectadoras de acontecimentos que 
não conseguem compreender.

Bird Box Ne�lix – sinopse

ilmes apocalíp�cos sempre me despertaram grande 
interesse, ainda mais aqueles que passam a ser 
comentados nas redes sociais. Quando Bird Box 

estreou na Ne�lix, uma grande parte da internet passou a 
falar a respeito do novo trabalho da vencedora do Oscar,  
Sandra Bullock.

 Tudo inicia com uma matéria em um no�ciário falando 
a respeito de uma onda de suicídios que acontece na Rússia 
e que vai se espalhando pelo mundo rapidamente, como se 
fosse a úl�ma moda de Paris. Quando o estranho fenômeno 

passa a acontecer nos Estados Unidos, as imagens são 
simplesmente impressionantes, dando a sensação de 
estarmos diante de um filme eletrizante.

Um suspense, para nos prender na 

Bird Box e sua direção

 Subitamente, a irmã de Malorie, que está ao volante, 
passa a demonstrar os mesmos sintomas das pessoas 
ensandecidas que estão ao seu redor, e um passeio 
desgovernado e em alta velocidade é iniciado, até o 
momento que perde o controle e capota o veículo. Por 
sorte, nenhuma das duas se feriu gravemente, pelo menos 
até a irmã de Malorie se deparar com uma das criaturas 
invisíveis e cometer suicídio diante de sua irmã.
 No meio de uma louca e desenfreada corrida para 
sobreviver, uma mulher vê Malorie caída no chão e, devido 
ao seu estado de perplexidade, decide ajudá-la. Seu 
marido, Douglas (John Malkovitch) tenta persuadi-la a não 
ir, mas ela acaba desobedecendo ao marido e sua morte é 

uma das mais impressionantes do filme.

Até esse momento, o filme realmente 
parece um suspense daqueles de �rar o 
fôlego, mesmo não mostrando a face 
das criaturas. Você se empolga com o 
início, mas, infelizmente, a diretora, 
Suzanne Bier, decidiu manter algumas 
caracterís�cas peculiares do livro. Na 
minha opinião, foi o que tornou Bird Box 
um filme divisor de águas.

F
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Bird Box e a atuação 
de Sandra Bullock

cadeira, para nos arrancar emoções e nos deixar aflitos, 
tem que ser muito bem dirigido, montado, roteirizado e 
orquestrado. Os fatos devem ir acontecendo como as peças 
de um dominó quando montadas uma na frente da outra e,  
lamentavelmente, isso é algo que não acontece em Bird 
Box.

O filme, apesar da 
jogada de tempo, 
c o n t a  c o m  u m 
r o t e i r o  t e n s o ,  e 
tensão é algo que 

podemos acompanhar nos olhos e nas falas de Sandra 
Bullock durante o filme inteiro. Par�cularmente, em alguns 
momentos, Malorie nos faz refle�r se ela seria uma boa 
mãe ou não, começando por não dar nome às crianças, 
chamando-os de garoto e garota.

 Essas alternações de cenas podem dar certo, porém, 
para isso ocorrer, devem conter a sensibilidade de um 
diretor experiente, que saiba como montar uma colcha de 
retalhos com pontos idên�cos e perfeitos. Apesar de ter 
dirigido séries e longas, a diretora de Bird Box, ao optar por 
essa forma de contar uma história, acabou entregando aos 
telespectadores momentos enfadonhos e sem grandes 
expecta�vas. 

 Por exemplo: de repente, lá está Malorie passando 
alguns perrengues terríveis dentro daquela casa; 
subitamente o quadro altera para ela e para os filhos no rio, 
o que não tem fortes emoções como um suspense pede. 
Claro, acontece alguma coisa ou outra, mesmo assim, nada 
de surpreendente.

 Quanto à atuação de Sandra Bullock, �ve a impressão 
de ver a personagem de Um Sonho Possível saindo da ficção 
e virando uma pessoa real, trabalhando em um longa de 
sucesso. Ao meu ver, Sandra decidiu tentar reu�lizar a 
fórmula que lhe garan�u o prêmio de Melhor Atriz.

Bird Box e o livro

 Mas, �rando isso, Bird Box é um filme interessante de 
ser assis�do, assim como uma obra que vale ser lida. É um 
livro de frases rápidas, tensas e que, de certa forma, não 
envolve como um livro deveria envolver. Minha grande 
indignação com o filme é o fato de não mostrar as criaturas 
ou explicá-las de alguma maneira, deixando a história com 
aquela interrogação.

 Como o filme, o livro vai de um lado a outro na 
narra�va. Claro que o autor não se perde, mesmo assim, dá 
uma esquentada no leitor e depois uma esfriada. É possível 
trabalhar em livros nos quais não se segue uma sucessão de 
acontecimentos, no entanto, é preciso muita experiência 
para manter o ritmo durante o tempo/espaço da obra. Algo 
que não encontrei em Caixa de Pássaros.

Bird Box e seu elenco

 Na minha ó�ca, acho que houve um exagero na 
austeridade da personagem de Sandra Bullock que, vale 
destacar, é uma das produtoras do filme. Segundo sites, ela 
quis mexer em seu texto, mas provavelmente não 
conseguiu. Ou será que conseguiu? Bird Box não é a 
primeira produção que não u�liza nomes, isso já foi 
u�lizado no fantás�co Ensaio sobre a Cegueira, dirigido por 
Fernando Meirelles.

 Os atores contam com uma 
química bem interessante e que 
funciona muito bem. Claro que  John 
Malkovich acaba sendo uma estrela 

desperdiçada que poderia ter um papel mais significa�vo e 
relevante, mas devido ao seu profissionalismo, brilha até 
mesmo como coadjuvante. 

 Várias teorias surgiram na internet a respeito desses 
seres. Muitos acreditam, mediante aos desenhos que 
surgem em determinado 
momento, serem inspirados 
nos monstros criados pelo 
mestre H.P. Lovecra�, entre 
eles o Cthulhu, que é um ser 
tão inimaginável que somente 
a sua visão deixaria qualquer 
um louco. Agora, se é verdade 
ou não, somente o autor 
poderá nos responder com 
certeza.

 O filme conta com um elenco 
consagrado, entre eles: Trevante 
Rhodes, que levou a estatueta para 
casa por Moonlight; John Malkovich, 
que já foi indicado ao Oscar por dois de 
seus trabalhos,  Sarah Paulson, 
vencedora do Globo de Ouro, entre 
outros.

Bird Box foi escrito por 
Josh Malerman, estrela 
d o  g r u p o  T h e  H i g h 
Strung. Par�cularmente, 
achei uma leitura fraca e 
acredito que o autor 
conseguiu ingressar no 
mundo literário devido à 
s u a  r e l a ç ã o  c o m  a 
música. A ideia do livro é 
interessante, no entanto, 
não gostei da forma que a 
h i s t ó r i a  v a i  s e 
d e s e n v o l v e n d o ,  e 
também da sequência 
dos acontecimentos.
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 Este livro simplesmente vai te 
deixar apaixonado de todas as 
formas, a aceleração a todo 
momento,  as  at roc idades 

ocorridas na fazenda, vai parecer macabro eu dizer 
isso mas terror, a terror sou apaixonada por coisas 
macabras e Marcos transmite isso de uma forma muito 
real, ele consegue passar exatamente um medo 

arcos DeBrito é um cineasta incrível que decidiu 
entrar para este mundo maravilhoso da 
literatura, ele tem vários curtas e um filme 

sensacional, Condado Macabro merece ser assis�do e 
principalmente no Halloween, 
Marcos ganhou inúmeros 
prêmios por seus curtas, de fato 
s ã o  e x t r e m a m e n t e 
assustadores, ele tem 3 livros, a 
sombra da lua publicado pela 
Editora Rocco e o escravo de 
capela e a casa dos pesadelos 
publicado pela Editora Faro 
Editorial, recomendo demais a 
você ver todos os curtas, filme e 
t o d o s  o s  l i v r o s ,  s o u 
completamente fã de todas as 
suas obras.

 A Literatura nacional merece 
ser conhecida mundialmente, 
digamos que o terror nacional é 
o meu favorito e aqui no Brasil 
temos grandes escritores de 
terror, Marcos é meu grande 
orgulho, tudo que ele escreve 
surpreende os leitores ou os faz 
chorar, mas isso é muito bom, a 
obra dele é simplesmente 
aterrorizante de uma forma bem 
cordial.

Quando você começa a ler "O 
Escravo de Capela" fica bem 
evidente toda a pesquisa que 
foi feita para reunir toda a 
in formação  que  cons i ste 
naquela história, uma história 
aterrorizante sobre a época da 
Escravocrata do Brasil colonial, 
que nos faz pensar sobre muitas 
coisas, páginas sangrentas e 
com muito conhecimento. É 
uma história gritante por liberdade e baseada em uma 
crença africana e portuguesa que  deram origem a 
algumas das lendas mais populares de nosso folclore, 

capuz  cheio de sangue,  sua marca mais conhecida e 
sua perna arrancada brutalmente, folclore muito bem 

escolhido e jamais imaginei que 
a história iria terminar da forma 
que terminou, Marcos é um 
ó�mo escritor de terror, quando 
lembro dele só consigo pensar 
na marca que "O Escravo de 
Capela" deixou em minha vida 
como leitora voraz de terror.

M Editora: Faro Editorial | Ano: 2017
Págs: 288 | Gênero: Terror
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Mas Inácio era doce e amoroso, bondoso e honesto, 
sempre conseguia ter a atenção das pessoas e as 
escravas amavam o menino ao contrário de Antônio 
que só conseguia �rar medo dos outros, exis�a na 
fazenda uma jovem que se chamava Damiana, a 
menina se criou com os dois irmãos porém sempre foi 
próxima de Inácio, lá estava os dois, de mundos 
completamentes diferentes, a escrava e o dono da 
fazenda, Inácio acabou se formando em Medicina e 
passou sua vida toda mergulhando nos livros.

Logo no começo do livro nos já presenciamos as 
atrocidades que Antônio faz com os escravos, ele sen� 
prazer na dor dos outros e isso é completamente 
agoniante e aterrorizante para o leitor, a medida que a 
história vai se desenvolvendo as coisas vão ficando 
mais e mais pesadas, as tenta�vas de fuga que nós 
sen�mos medo pela vida dos personagens e o final foi 
o mais chocante pra mim, certamente este livro entra 
na classificação de livros agoniantes do ano, �rando 
toda a parte de ficção temos também uma grande 
questão social que é pensar que todas essas coisas de 

fato aconteceram e que infelizmente racismo 
atualmente con�nua sendo presente, este livro me fez 
ter consciência de que tanta coisa ruim aconteceu 
naquela época e que não tem o porque diferenciar 
ninguém por causa da cor.

macabro e no meio disso tudo temos um romance e 
uma voz que grita por liberdade, uma liberdade que 
quer sair desde a primeira página até a úl�ma.

A história fala sobre o grito de liberdade do Sabola 
Ci�wala, um jovem que não aceita as situações que 
foram colocadas diante dele e portanto decide lutar 
até seu úl�mo dia de vida para escapar das atrocidades 
vividas diariamente na fazenda dos Cunhas 
Vasconcelos, ele decide traçar um des�no para 
escapar, cria um plano que parece dar certo com a 
ajuda do sábio Akili, um velho escravo que já aceitou 
seu modo de viver, muitas vezes Akili tentou fugir mas 
chegou ao ponto de simplesmente se conformar e 
aceitar que iria passar o resto de seus dias sofrendo 
maus tratos, Sabola vendo aquela situação decidiu 
que aquele não seria seu des�no, ele não iria ficar a 
vida toda passando por aquelas situações desumanas.

O dono da fazenda �nha dois filhos, um se chamava 
Inácio e o outro Antônio, os dois eram totalmente 
diferentes, as personalidades eram totalmente 
opostas, Antônio desde muito jovem cuidava da 
fazenda e ficava imensamente feliz em aprendar a 
fazer as a�vidades junto com os capangas, 
rapidamente conseguiu aprender todas as técnicas 
precisas para dominar um escravo, ele desenvolveu 
uma personalidade horrível, era totalmente agressivo 
e perverso com todos a sua volta.

Sabola tenta fugir inúmeras vezes mas um belo dia 
algo terrível acontece, tem a floresta e todos não 
sabemos onde aquele lugar vai nos levar, a morte 
percorre pela fazenda e tem sangue para todo lado e 
tudo de ruim que Antônio e os outros capangas 
fizeram talvez volte para eles mesmos, será que 
alguém vai se vingar dos Cunhas Vasconcelos, você 
está preparado para está história de sangue puro?

Conheça outras obras do autor:

Sinopse: Durante a cruel época escravocrata do Brasil 
Colônia, histórias aterrorizantes baseadas em crenças 
africanas e portuguesas deram origem a algumas das 
lendas mais populares de nosso folclore. Com o passar 
dos séculos, o horror de mitos assustadores foi sendo 
subs�tuído por versões mais brandas. Em “O Escravo 
de Capela”, uma de nossas fábulas foi recriada desde a 
origem. Par�ndo de registros históricos para 
reconstruir sua mitologia de forma adulta, o autor 
criou uma narra�va tenebrosa de vingança com 
elementos mais reais e perversos. Aqui, o capuz 
avermelhado, sua marca mais conhecida, é deixado de 
lado para que o rosto de um escravo-cadáver seja 
encoberto pelo sudário ensanguentado de sua morte. 
Uma obra para reencontrar o medo perdido da lenda 
original e ver ressurgir um mito nacional de forma mais 
assustadora, em uma trama mórbida repleta de 
surpresas e reviravoltas.
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enho lido muitos livros de terror ao longo do ano, 
mas poucos me surpreenderam tanto como "A 
Casa de Ossos", livros envolventes merecem ser 

conhecidos por todos, afinal quantos livros você já 
começou a ler e abandonou? Por isso espalho por ai 
quando encontro um livro surpreendente, livros que 
te prendem do começo ao final merecem receber todo 
o amor, por isso este se tornou 
meu favorito além de ser puro 
terror, consegue te prender 
mais e mais a cada capítulo.

Depois que terminei de ler "A Casa de Ossos" lançou 
uma série nova chamada "A Maldição da Residência 
Hill" e ao decorrer dos episódios só ficou mais ní�do 
para mim que tudo que eu sen�a vendo a série, já 

�nha sen�do lendo o livro do Adriano, parece que eles 
pegaram o livro dele e transformaram em roteiro, 
contando de uma forma diferente porém de mesmo 
sen�do, a casa, a maldita casa, os capítulos do livro vão 

e n t re ga n d o  c a d a  v e z  m a i s  a 
escuridão que se apróxima, porque 
um homem de sucesso e importante 
compra uma casa que ninguém 
quer? Uma casa que dizem ser 
amaldiçoada, leiam o livro e assistam 
a série, é exatamente aquele �po de 
combinação perfeita.

Adriano Villa é o autor que 
idealizou um dos projetos mais 
audaciosos do Heavy-Metal 
n a c i o n a l ,  c o n s e g u i u 
transformar a peça de Hamlet 
em letras de música,  seu 
romance de estreia "A Casa dos 
Ossos" ganhou meu coração de 
t o d a s  a s  f o r m a s ,  o s 
personagens são muito bem 
d e s e n v o l v i d o s  c o m 
caracterís�cas únicas que te 
f a z e m  s e  a p a i x o n a r 
profundamente, a forma que a 
história vai se desenvolvendo 
fica mais ní�do a escrita incrível que o Adriano tem, 
este livro com toda a certeza entrou para os melhores 
do ano de 2018.

A história fala sobre Kirian um pai de 
família, bem sucedido e estrangeiro, 
um personagem ao qual vai pegar 
muito o amor de vocês, com seu 
jei�nho quieto e a�vo ao mesmo 
tempo, acaba sempre conquistando 
nosso carinho, ele precisa vir para o 
Brasil com a sua família e abrir uma 
sede da empresa ao qual trabalha, 
chegando aqui no país é tudo novo, 
não conhece ninguém e nem locais, 
porém sendo um homem muito 

comunica�vo acaba fazendo amizade com um taxista e 
o chama para ser seu motorista par�cular, acabam 
virando amigos e ao decorrer da história dos dois, só 
percebemos o quão bom é o coração dele, com 
algumas tarefas pela frente ele precisa de ajuda para 
comprar uma casa, empresa, carro novo, resumindo 
começar uma vida do zero.

T Editora: Villa das Palavras | Ano: 2017
Págs: 248 | Gênero: Terror
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Logo que Kirian chega no Brasil ele começa a ter umas 
visões, uns sonhos, parece que ele sente algo ruim 
chegando, de alguma forma tem uma certa agonia 
querendo dominar sua alma, apesar de não ter muitas 
crenças, quando ele vai procurar uma casa para morar, 
fica localizada em um bairro muito bom e bonito, lá 
tem inúmeras casas lindas, mas no final da rua tem um 
casarão, bem sombrio e imenso, até seu amigo taxista 
diz que a casa da medo só de olhar, mas Kirian me 
parece aquele �po de pessoa que adora um desafio, 
ele decide que quer ver a casa e quer compra-lá, agora 
começa a luta de compra da casa e da empresa, ele 
consegue convencer os donos da imobiliária que isso é 
o melhor, ele tem que convencer eles porque os 
moradores daquele bairro queriam demolir a casa, 
mas ele consegue conquistar os donos da imobiliária 
afinal são 3 imóveis vendidos 
u m a  v e z  s ó ,  e l e  e s t á 
comprando uma empresa e 
duas casa, sim duas casas, pois 
ele simplesmente decidiu dar 
uma casa para seu novo 
contratado.

Agora falando sobre o final do livro, surpreendente foi 
a palavra que eu o defini, no ano de 2018 só dois livros 
me surpreenderam, já deixando claro que isso não 
significa que os outros livros que eu li foram ruins, a 

m i n h a  c l a s s i fi c a ç ã o  d e 
surpreendente é quando tu 
acha que a história não vai ser 
NOSSA e ela acaba sendo 
INCRÍVEL, simplesmente a 
história te deixa sem palavras 
para explicar o quanto é boa, 
um livro surpreendente pra 
mim é aquele que eu não 
consigo largar e me encanto a 
cada capítulo, me surpreendo 
a cada diálogo, a casa de 
ossos, foi o segundo livro que 
me surpreendeu este ano, por 
isso a recomendação é de 
u�lidade pública para os 
leitores de terror, se você 
nunca leu terror acho que 
seria uma boa começar com 
este livro.
Falando sobre séries, um dos 
meus cineastas favoritos de 

todos os tempos é o Marcos DeBrito, se ele pegasse a 
história do livro do Adriano e transformasse em 
roteiro, tenho a certeza que ganharia o coração de 
todos e seria obviamente no mesmo nível sombrio de 
"A Maldição da Residência Hill",  mas vamos ficar na 
torcida para ver o Marcos DeBrito transformar o livro 
do Adriano em filme ou série, seria aquela 
combinação perfeita né? Meus dois doidos do terror 
criando algo juntos, irei fazer um post dos livros que 
merecem adaptação, não vou citar todos eles aqui, 
porém a casa de ossos vai estar presente, agora chega 
de pensar muito e venha conhecer mais sobre o mal 
que percorre está casa, será que era des�no? quem é o 
menino dos olhos negros?

Apesar de ser um livro macabro você vai ler fácil em 
um dia, as páginas vão escorrendo escuridão a cada 
capítulo, apar�r do momento que a vida de Kirian vai 
criando forma, cria uma forma de obscuridão também 

e nós acompanhamos isso juntamente de cada 
personagem, o desenvolvimento de um personagem é 
crucial para a história ser boa, o diálogo é um ponto 
muito importante também e sempre descobrimos 
coisas novas sobre os personagens quando acontecem 
situações sombrias e os personagens interagem em 
frente a essas situações, a minha teoria é que a vida de 
Kirian estava marcada para isso tudo acontecer, 
mesmo ele fugindo para outro lugar a escuridão iria o 
perseguir de qualquer jeito, se vocês quiserem eu 
posso fazer um texto só sobre a minha teoria da vida 
de Kirian, acredito ser legal discu�rmos sobre isso.

As experiências que iremos ter 
com esse livro são as mais 
sombrias, recomendação é 
para ler de madrugada, dai fica 
mais macabro ainda, escolhi 
ler este livro em Outubro, 
porque o mês do terror é super 
m a r a v i l h o s o  p a r a  t e r 
experiências novas com livros 
de terror incríveis, Adriano 
lançou o livro dele na Bienal e 
eu estava ansiosa desde então 
para ler a história, pois só o 
� t u l o  j á  m e  co n q u i s to u 
completamente, tem uma das 
experiências do começo do livro que me deixou muito 
impactada, �rando a na sinaleira, foi a que o Kirian está 
em seu quarto e do nada o ar-condicionado liga, sendo 
que aquele ar estava estragado, mas do nada ligou, o 
clima ficou estranho e ele começou a sen�r e ver coisas 
sombrias, parecia que �nha sempre alguém o 
perseguindo, o menino dos olhos negros, este menino 
ele viu na casa onde ele queria comprar, assim que se 
muda pra casa as coisas mudam, agora você vai 
precisar ler, porém sabemos que as coisas mudam 
para pior.

Relançamento do livro: Quanta Cafeína

Para outros trabalhos de Adriano Villa, clique aqui

https://www.youtube.com/watch?v=OpHXIQIHpCI&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=OpHXIQIHpCI&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=OpHXIQIHpCI&t=8s




....até que ela mudou-se para a rua vizinha, uma travessa da 

rua em que morávamos , uma ruazinha sem saída, ainda 

não asfaltada. Loura, coisa rara em nosso bairro de maioria 

negra. Havia algo diferente nela, não sabíamos explicar, 

mas a cada vez que a avistávamos uma atração irresis�vel 

acontecia, as conversas paravam, as brincadeiras, as 

risadas, o que quer que es�véssemos fazendo, neste 

momento era interrompido.

As disputas com pipas, piões e balões eram o auge, era o 

que nos movia todos os dias depois da escola, para alguns e 

antes para outros. Ainda não havíamos despertado 

sexualmente, coisa que para alguns era precoce, mas para a 

maioria a libido era algo secundário.

Não demorou muito para que surgisse entre nós uma 

disputa muda, velada, que nos deixava cada vez mais 

inseguros, rivais, inimigos silenciosos. Sim, porque nada 

comentávamos a respeito, ninguém seria o primeiro a 

demonstrar fraqueza. 

Abri a torneira, inclinei-me para a frente,alcei o corpo de 

maneira que a parte suja alcançasse a água.

O des�no prega peças, mas seria generoso comigo e 

demonstrou isto ao conferirmos a lista de salas e seus 

respec�vos alunos. Ficamos juntos em um universo de 

desconhecidos, �nhamos um ao outro e todo o ano le�vo 

pela frente. Nossa proximidade tornava-se mais estreita a 

cada dia...

De repente o mundo ficou relegado a nossa pequena 

vizinhança, e este mundo era todo nosso, neste mundo não 

cabia mais ninguém. Claro que nosso relacionamento não 

passou despercebido por ninguém, muito menos por 

nossos pais, que conversaram e resolveram que não havia 

nada demais em deixar que namorássemos. Então 

passamos a nos ver na porta de nossas casas. Eu não 

conseguia deixar de temer o pai dela, que estava sempre de 

mau-humor, bravo, balbuciando impropérios. A mãe, ao 

contrario do pai, era bem-humorada, gen�l e alegre, talvez 

por isso resolveu convidar-me para o almoço de domingo. 

Tímido, ressabiado, todo encolhido no sofá, lá estava eu, 

havíamos almoçado uma macarronada com frango, tubaína 

na mesa de fórmica azul. Agora sentado no sofá diante de 

um Silvio Santos preto e branco, deu –me uma violenta 

cólica intes�nal, pedi licença para ir ao banheiro, levantei-

me e corri.

Em memória de Carlos Andrei de Carvalho. 

Enquanto entre nós tudo se passava de uma maneira até 

inocente, ela reinava absoluta, sabedora do que provocava. 

Quem seria o primeiro? O mais atrevido? Em 1975 isto era 

um tabu, não �nhamos a malicia, a libido que nas mulheres 

é sempre antecipada. Naquele verão de 1975, em pleno 

gozo de férias, algo muito estranho estava nascendo em 

nossas mentes e corpos, algo estava despertando...

Abri a porta , tranquei e sentei-me no vaso,quase sem 

tempo para abaixar as calças. Temi que alguém ouvisse o 

barulho, ao aliviar-me; foi como se uma brisa gelada 

passasse pelo meu corpo. Acalmei-me e procurei pelo 

papel higiênico, não havia papel; vasculhei o pequeno 

banheiro e nada. O que fazer? Abrir o chuveiro, não. Faria 

barulho, todos ouviriam. Chamar alguém, nem pensar. A 

pia, sim eu poderia lavar-me, enxugar-me com a cueca, e 

joga-la no lixo ou guarda-la no bolso.

vida era feliz em 1975, a rua fôra recentemente  

asfaltada, mas con�nuava sendo nosso palco de 

brincadeiras, pique-esconde, salva, mãe da rua... 

infelizmente não �nhamos como jogar bola de gude, o 

asfalto nos �rara este prazer.

Pela primeira vez ansiávamos pela volta às aulas, queríamos 

saber com quem ela estudaria, em qual sala, quem de nós 

seria o sortudo, seria seu colega de classe. Seu pai era 

motorista de ônibus, ela era filha única. Antecipei-me aos 

outros, mesmo antes da volta às aulas, o fato de mamãe ser 

vendedora de roupas, perfumes, produtos diversos fez com 

que houvesse uma aproximação entre nós. Conversamos 

sob o olhar fur�vo da mãe dela, enquanto escolhia os 

produtos demonstrados pela minha. Descobri que 

�nhamos o mesmo gosto musical e outras coisas em 

comum, é claro que isto só não bastava para uma conquista.

Com o esforço e o peso do meu corpo a pia não suportou, 

quebrou e caí sobre ela, os cacos afiados rasgaram a carne 

do meu traseiro, agora estou aqui esvaindo-me em sangue, 

todos estão batendo na porta preocupados com o barulho 

que ouviram.....

A

34

S.O.Scrônica Messias Barros



turma do escritório estava em polvorosa. A Mega 

Sena da virada do ano estava oferecendo um prêmio 

milionário. Conversa vai, conversa vem, decidiram 

fazer um bolão. Pra quem não sabe, bolão é quando várias 

pessoas se unem para jogar, onde cada par�cipante 

preenche um cartão com os números que acha que serão 

sorteados, aumentando assim as chances de ganhar. Se um 

dos cartões do bolão apresenta as combinações sorteadas, 

o prêmio é dividido entre todos os par�cipantes.

Desânimo, tristeza... Afinal, ninguém ia poder fazer mais 

aquela viagem por algum paraíso afrodisíaco, ou comprar 

aquele iate, carro, apartamento dos sonhos... Nada disso. 

Segunda-feira todos teriam que con�nuar as suas ro�nas, 

trabalho, casa... Mandei mensagem de incen�vo: "gente, 

pelo menos, cobriu o inves�mento e ainda dá para tomar 

alguns sorvetes nesse janeiro escaldante do Rio de Janeiro". 

"É", responderam alguns pouco empolgados. Outros nem 

isso. O silêncio foi a resposta mais contundente.

Pela manhã, após o café da manhã, decidi dar uma olhada, 

despretensiosamente. Comecei a conferência. Acertei um, 

dois, três, quatro números! Como sou completamente 

ignorante no assunto, perguntei: "quem acerta quatro 

números ganha alguma coisa?" Meu marido disse que sim e 

perguntou o mo�vo do ques�onamento. Contei a ele. 

"Sério? Temos que saber de quanto é o prêmio!" Essa é a 

parte mais fácil, é só pesquisar na internet. Achei! A quadra 

estava pagando aos inúmeros ganhadores pouco menos de 

quinhentos reais. "Que interessante", pensei. Peguei meu 

celular e comecei a avisar aos par�cipantes do bolão. 

Minha mensagem para eles: "gente, acorda! Ganhamos a 

quadra!" O aplica�vo de mensagens ficou "bombando". 

Todos queriam saber de quanto seria o prêmio. Nada 

substancial. Trinta reais para cada um. 

Enfim, não �ve sucesso em minhas ponderações. 

Colocaram um boleto sobre a minha mesa e ordenaram: 

"marca esse aí". Bem, já que era só colorir de preto os 

quadrados com os números escolhidos, fui em frente. 

Quando terminei, resolvi fotografar o tal boleto para 

registrar o momento histórico em que fiz um jogo da Mega 

Sena. Pronto! Fiz a minha parte. Alimentei o sonho da 

riqueza dos meus 15 colegas de trabalho. Devo dizer que 

até achei diver�da a brincadeira.

Sabe, eu realmente achei que comecei o ano bem. Vou 

aproveitar meu primeiro dia de férias com mais trinta reais 

no bolso. Vou comprar os sorvetes que falei. De verdade. 

Agora, fiquei com uma dúvida. Vocês acham que eu devo 

seguir jogando? Aquele meu amigo garante que sim. "Não 

se pode jogar fora a sorte!", diz ele categórico. Será??? 

Prometo pensar nisso quando voltar das férias. Prometo...

A ideia é boa, solidária e diver�da. Só tem um detalhe. Eu 

não gosto desses jogos. Não acredito muito neles. E foi aí 

que a pressão começou. Frases do �po: "segunda-feira você 

vai trabalhar sozinha", "tem certeza?", "eu pago a sua 

parte, mas você tem que par�cipar". Um dos meus colegas 

de trabalho lembrou até do dia em que fui parada na rua 

por uma pessoa que me entregou um desses boletos, 

insis�ndo para eu jogar. "É pra jogar mesmo", exigiu o 

transeunte. Eu disse "ok, pode deixar", mas confesso que 

não fiz o jogo. Esse meu amigo ficou bravo e disse que eu 

deveria ter jogado, pois o boleto me foi enviado por alguém 

"lá de cima". Minha resposta: "então, eles poderiam ter 

mandado o boleto já preenchido, com os números 

escolhidos, não acha?", ques�onei. Tenta�va inú�l. Ele 

estava certo de que a entrega daquele papel �nha algo de 

"divino".

O úl�mo dia do ano chegou e às oito da noite começou o 

sorteio dos números. Eu estava no banho nessa hora. Meu 

marido, que havia feito um cartão, e meu filho ficaram 

acompanhando. Ele acertou três números. Tristeza. 

Nenhum prêmio para quem acerta somente três números. 

Meu filho perguntou se eu não iria conferir o meu jogo. 

Disse em tom de brincadeira: "como ninguém ligou ou 

mandou mensagem, acho que não ficamos ricos não. 

Vamos jantar e amanhã eu confiro". Assim eu fiz.
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Até admito que haja casos que eles “são facas de dois 

gumes”, pois mesmo sendo cansa�vos e previsíveis, às 

vezes, podem empregar-se bem em certo texto que esteja 

bem estruturado e coerente, mas também é só, e acontece 

raramente. 

– Bom dia, senhor! Sou da GCA produtos domés�cos, nós 

estamos como uma promoção para o senhor.

Estou “a ponto de bala”, poderia con�nuar falando sobre 

isso por um bom tempo, colocar todos os mo�vos do 

porquê que os odeio, mas estamos “na reta final”, e antes 

de eu “bater em re�rada”, darei meu “�ro de misericórdia”, 

“fechando com chave de ouro” (já que comecei com ouro, 

decidi por acabar com ouro também); ao contar-lhes o que 

mais odeio neles, a coisa que mais me perturba e irrita 

nesses malditos chavões. 

O fato é que eles são fáceis, são iguais a pros�tutas, vão com 

todo o mundo.

– Não senhor. 

– Ah é? Pois eu também vou dispensá-las. 

– Senhor... Não podemos “chegar a um denominador 

comum”? 

“Parece que foi ontem” que eu conversava com uma 

atendente de telemarke�ng, que “trouxe-me à tona”, o 

quão são previsíveis tais profissionais (apesar de não puder 

julgar todas por uma ou algumas delas), mas, elas deveriam 

passar por algum processo de formação que as tornassem 

mais qualificadas para lidar com a oralidade, persuasão e 

argumentação, em vez de apenas aborrecerem os clientes 

com desprezíveis chavões.

– Pode dizer, qual é?

Em certa época passada, eles eram até moda e caíam bem 

em certos enunciados, mas todos nós temos de concordar, 

que usar tais termos hoje em dia, além de ser ultrapassado, 

é simplesmente horrível.

Não há como “agradar gregos e troianos”, então, “apertem 

os cintos” e desculpem-me aqueles que usam e gostam 

desses bordões.

– Então senhor, o senhor pode “dar o úl�mo adeus” a suas 

velhas panelas, pois temos um jogo de panelas ó�mas que 

“dispensa apresentações”, senhor. 

– Alô. 

– Ah, sim, con�nue.

 – Não, obrigado.

ara “abrir com chave de ouro”...  já sinto náuseas ao 

começar a ler um texto que se inicia assim. Malditos 

chavões! 

– Então senhor, o senhor estaria interessado em “acertar os 

ponteiros” e comprar um relógio que nunca se atrasa, 

senhor?

– Chega! Não preciso de nada. 

Deveriam trancá-los “a sete chaves”, bani-los do nosso 

vocabulário e torná-los “páginas viradas”; enfim, “colocar 

um ponto final” nisso tudo. 

– Não perca essa oportunidade, senhor, digo “em alto e 

bom som” para o senhor, que estamos pra�camente lhe 

“dando de mão beijada” os nossos produtos, senhor. 

– O que é agora? Estamos a falar de matemá�ca? 

– Então pare de usar esses malditos chavões, minha 

querida. Eles dão nos nervos. 

 – Então senhor, como o senhor, é um cliente que sempre 

compra com a gente, o senhor tem a oportunidade de 

comprar produtos exclusivos e com 50% de desconto, que 

“cairão como uma luva” no senhor. 

– Tudo bem, senhor. Mas o senhor tem que conhecer mais 

dos nossos produtos, senhor, eles “preencherão as 

lacunas” de sua vida, senhor, sem falar que são “pau pra 

toda obra”...

Vamos “colocar as cartas na mesa”, existe um “leque de 

opções” e outros �pos de expressões melhores que podem 

ser usadas, ou até poderiam “colocar as mãos na massa” e 

inventar novas expressões; mas não o fazem, sempre 

voltam à “estaca zero” e retomam o uso destes mesmos 

clichês.

Tututututututututu...

Foi o úl�mo som que ela escutou. Aquela úl�ma expressão, 

foi o fim. “Respirei aliviado”, confesso que até me interessei 

pelo relógio, mas nunca compraria com alguém que falasse 

dez vezes senhor em uma só frase, ou sempre �vesse um 

maldito bordão para cada produto que me oferecia, esse 

�po de coisa me irrita. Seria por que, como escritor, estaria 

muito aficionado à língua e à gramá�ca? Talvez fosse, mas 

não importa, o que é certo a meu ver, não muda, sou 

teimoso e sei disso, assumo sem hesitar. 

A primeira frase que ela me disse, não me agradou, e 

percebi que não gostaria da conversa que estaria por vir.

P
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MALDITOS CHAVÕES
crônica

John Lennon



eus primeiros dias de vida foram na garagem de um 

sobrado. Meus pais, recém-casados, não �nham 

dinheiro para comprar e muito menos alugar uma 

casa e por isso, meus avôs haviam permi�do que 

começassem sua família sob, literalmente, seus pés. Era 

apenas um quarto entulhado com todos os móveis 

necessários. O banheiro, por ter sido construído debaixo da 

escada que levava à casa de meus avôs, era úmido e 

contrastava com a porta de aço que sempre estava quente.

Não me recordo de todas as crises que �ve, mas a úl�ma 

delas, me recordo até hoje. Enquanto lutava para respirar, 

minha mãe chorava ao lado sem nada poder fazer. Foi então 

que chamou nossos vizinhos, Dona Inês e o seu Daniel, ao 

chegarem em casa, perceberam que não daria tempo de 

correr para o hospital e então, fizeram a única coisa que 

poderiam fazer naquele momento. Ergueram suas mãos e 

oraram a Deus suplicando por um milagre. 

Algumas pessoas não acreditam em milagres, mas aquela 

foi à úl�ma crise de bronquite que �ve em minha vida. E 

olha que minha mãe me entupia de toda e qualquer 

simpa�a para me curar, até mesmo aqueles “besourinhos” 

de amendoim, cheguei a comer durante muito tempo, mas 

nada daquilo adiantou. Mal sabia ela e eu, que a cura estava 

a uma distância de parede, em um casal de cristãos que 

sempre es�veram por perto. Hoje em dia, não posso mais 

dar parabéns para dona Inês no dia 14 de outubro (fazíamos 

aniversário no mesmo dia), ela par�u, foi viver com Deus lá 

no céu e depois de alguns anos, seu Daniel foi junto, 

precisava ter a certeza que deixava os filhos bem 

encaminhados.

Essa oração aconteceu a mais de quarenta anos, mesmo 

assim, me lembro até hoje dos dois ao lado de minha cama, 

com as mãos estendidas e minha mãe chorando ao fundo 

desesperada. E foi naquele momento que percebi que 

jamais deixaria de ser o primogênito dela, que jamais 

perderia o trono em seu coração, afinal de contas, o coração 

de mãe é como a o céu, com muitas moradas. E espero que 

dona Inês e seu Daniel estejam em uma bem bonita.

Fui aprendendo a compar�lhar o que era só meu e aos 

poucos, devido à fragilidade de minha irmã, fui perdendo o 

que me restava, mas, �nha minha avó e ela supria a 

necessidade de amor e carinho que precisava. Com o 

tempo e por causa das variações climá�cas do bairro onde 

fomos morar (havia uma mata enorme bem diante de nossa 

porta) e também, aos primeiros anos vivendo em um lugar 

úmido e mofado, comecei a desenvolver bronquite, não era 

tão terrível quanto da minha irmã, mas em momentos de 

crise...

Isso durou quase quatro anos, como também, meu reinado 

de filho único. Não lembro se minha mãe falou que 

ganharia uma irmãzinha na época, mas lembro que, assim 

que nasceu, nos mudamos para o Jardim Recanto, um 

bairro ligeiramente mais distante do Jardim Almanara, 

ambos na zona norte de São Paulo. Meus pais construíram 

uma casa de dois cômodos, comparado à nossa primeira 

casa, era pra�camente um palácio, detalhe: o banheiro era 

fora de casa, mas não �nha medo de ser devorado por 

nenhum rato mutante e por isso deixei de fazer xixi nas 

paredes. 

Mas o fato que me fez sentar aqui, aconteceu há muitos 

anos atrás, logo após nos mudarmos para nosso novo bairro 

e provavelmente, um pouco depois que tentei incendiar o 

berço de minha irmã. Não me condenem por isso, era uma 

criança enciumada que perdeu atenção de todo mundo de 

uma única vez. Não era o primogênito apenas de meus pais, 

mas da família inteira e por isso, era o xodó de todos, pelos 

menos até começar a nascer meus primos e aos poucos, fui 

caindo de escanteio, até aí, era suportável, mas eis que em 

minha própria casa, nasce a menina dos olhos de meu pai e 

pronto, lá estava eu sentado no banco reserva.

Minha irmãzinha nasceu com problemas respiratórios e por 

isso, minha mãe passava mais tempo correndo com ela para 

hospitais do que em casa ou trabalhando. Meus avôs, de 

ambos os lados, se revezavam a cuidar de mim. Seguimos 

vivendo da melhor maneira possível e nunca mais atentei 

nada contra a vida de minha irmã, graças a Deus, não 

aconteceu nada de ruim e antes que você pense que ela foi 

salva por algum adulto, foi eu mesmo que percebi a m* que 

estava fazendo e apaguei a chama.

M
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Eu bebo porque tenho sede
sede de amor, sede de vida
sede de poesia
eu bebo porque sinto agonia
ao perceber que são poucos
os sedentos
que são poucos os loucos
que bebem versos
pra amenizar os lamentos
e toda essa certeza
de que o mundo
não tem mais jeito

Eu bebo porque sou imperfeito
eu bebo porque sou a própria tristeza
eu bebo porque a minha sede
também é daquilo que a gente nem teve
é maior que os meus desejos
é maior que os seus beijos
e toda nossa hipocrisia

Eu bebo porque não sinto nada
minha sede é desenfreada
uísques, ópios e calmantes
produzem os mesmos efeitos
dos amantes
então eu bebo e bebo tanto
pra esquecer esses desencantos
que me batem forte
e me causam cortes
dentro do peito
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A lira
tocada pelo meu peito
roda o mundo
gira
emite notas
num tom imperfeito

Essa lira
que me é tão an�ga
toca fundo
pira
causa revoltas
e também ins�ga

Maldita lira
que não me dá sossego
leve embora
�ra
esses desejos
essas asas de morcego

Perversa lira
que me causa trauma
que me devora
fira
outros lampejos
que não minh'alma

A melodia
da minha lira
dos vinte e poucos
me deixa louco
mas me traz a ira
da poesia
extrema
e desvairada
então
serei poema
e mais nadaLIR
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Mal se deitou em sua cama

Foi então que de repente

As ba�das agora vinham

E mesmo assim foi verificar.

E assim o cabra apagou.

De a santa bíblia folhear.
E mesmo assim não deixava

Augusto ficou com medo

Por não ser algo comum

Quando a janela abriu

Madrugar na plantação

Rezou então de cabeça

De um pulo se despertou

Tinha fé que se pedisse

Algo ruim aconteceu

Na lida de reflexão

Sua ro�na de oração

Não havia lua ou estrelas

Sua alma gelou de medo

E certa vez no agreste,

Estava escuro quão breu.

Viria um dia à sua benção.

Deitava cedo pra poder

E mesmo não tendo nada

Para bem cedinho levantar

Começou a rezar o Credo.

No céu escuro apareceu.

Pelas altas madrugadas

Viu que não havia ninguém

Um dia veria solução.

Somente uma bola negra

E novamente se deitou.

Mas logo se arrependeu

Só escuridão apareceu.

Toda noite mergulhava

Por isso Augusto seguia

Estranhando, se levantou

Augusto se recolhia 

Era um cabra de devoção
Firmemente se pegava

Mas a vela nem clareou.

Com as estrelas a brilhar

Alguém ba�a em sua porta

Novamente alguém bateu.

Na porta de sua casa

E sem nada para fazer

Algo começou a escutar

Aquilo assustou Augusto

Da janela de seu lar.

Ele levou os olhos ao céu

E Augusto se levantou

Escureceu bem mais cedo.

Augusto entrou e se deitou
Abriu a bíblia e tentou ler

Quando a lua o céu iluminava

Para não haver funeral.

Nem sequer um pio entoam
Sabem do bicho humano

E isso não era algo normal

E nas “arvres” amontoam.

Augusto sen�u nas veias

De garoto delinquente.
Pensando ser brincadeira

Com seus olhos atentos
Parecia até um falcão

Mas, sobre o mancebo velho

Seria o hospede fraterno
Que invadiu a sua casa

Sabendo que o �nhoso

Jogou água em seu rosto

Seus olhos estreitaram

E qualquer barulho, voam

Mas aquele era diferente
Negro quão escuridão

Augusto sen�u medo

Mas ao abrir seus olhos

Se disfarçava de animal

Era uma imensa ave negra

Augusto sequer se mexeu

Con�nuou a encarar.

Ele achou-a muito sossegada

Firmemente a lhe encarar.

Augusto ainda achando

Lá estava seu encosto.

Viu algo que veio a se destacar:

Ou ainda pra onde vais

Foi pra cama se deitar

Engoliu o choro e medo

Só escuridão à frente...

Pássaros são assustados

Não esperam para ver

O seu sangue a congelar.

Sem nenhum convite terno. 

Ficou olhando, imprudente

Poderia ser um pesadelo

Sequer parou para pensar

Pela sua mente imposto

- Eu não sei de onde veio

Também não sei qual seu nome

Da grande ave ali pousada

Reuniu todas suas forças

Será que era ele afinal?

Augusto se aproximou

Depois disso, nosso jovem

Mas a ave negra nem ligou

Só podia ser uma cilada.

De ser alucinação.

Lembrou-se do guardião
Da entrada do inferno

Para'quela ave afugentar.

Se não fosse um cão
Via que era hora de deitar 

De na sua terra trabalhar

Pedindo chuva pra terra
Estava sempre em oração 

Pagando até na procissão
Mas a chuva não chegava
De tão quente era sertão.

Que amanhã era outro dia 

Tal como tomate e cáqui. 

Mesmo sem qualquer garan�a.

Todo mundo se confunde 

Esse causo que vou contar 
Já foi narrado por aí.

Todo dia era assim pra Augusto 

E quando a lua se alumia

Poucos sabem a verdade 
Mas tudo começou aqui! 

Augusto era do agreste, 

Se benzeu, coisa e tais.

De repente abriu o bico

O por que fui escolhido?

Fulminou com olhos fatais

E foi logo a perguntar:
Que história era aquela

Eles não são como bandidos...

Mas no seu caso, duvido

E vê se me deixa em paz.

Decidiu a ave enfrentar

Até parecia empalhado

Então me fala d'uma vez

Eles não saem de noite

Ligeiro, pulou pra trás

Tinha que se explicar.

Augusto velho e medroso

- Sei que pássaro não fala

E a ave então o encarou

Augusto se aproximou
O bicho ficou ouriçado

Estava meio assustado.

Me diga logo o que qué

O animal não deu um pio

E sibilou: “nunca mais”

O encarou rapidamente

Augusto se arrepiou

Será você Satanás?

O URUBU
Adriano Villa
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Ou só veio pra descansar?

Que só pode ser obeso

Então me diz, companheira

Nesta noite solitária

Na feira, em um folhe�m

Que disse o mesmo pra mim:

Com sua estranha visita

Seria muito mais sagaz.

O pássaro abriu as asas

Eita, mas que ave sem jeito!

E saiu muito arredia

Sabe, desde muito cedo 
Venho sen�do o peso

E não falo só da terra

E Augusto sem resposta

Se fosse estória de cordel

Nunca mais! Nunca mais!

O jovem tentou conversar

Abriu a porta quando dia

Que contos ouviu no ar?

Invadiu o lar de um jovem

Começar a se pronunciar.

Pois já estou carcunda

Era apenas: nunca mais

E mesmo sen�ndo medo

Mas tudo que ele dizia: 

Sem vocabulário, capaz

Já vi outro causo assim

Deixando o nosso velho

Pra terminar essa aflição

Uma visita inesperada

De olhos inteligentes

Plantar algo no sertão.

Deixando-o todo afoite.

Só solidão persistente.

Pra num dialeto humano

Diz como faço amigo

Com este sobrepeso.

Que não vinga uma semente

Que foi entrando em meu lar

A carência é pungente
Neste coração solitário

Já preparei esse terreno

De um pássaro no�vago

Essa grave situação

Tô tentando todo dia

Era tão negra quão a noite

Que deixara de gralhar

Traz alguma novidade...

Que mais pareciam açoites

Sei que vem do além

Pobre homem sozinho

Claro, o juízo se perdeu.

Desta má sorte nas costas

Sei que consegue entender

Um Augusto aperriado
Foi logo “se” reclamando
Daquela vida “marvada”

De um lado para outro

E disse: você primeiro.

Acordava bem cedinho

Mesmo assim nada colhia

Isso é apenas o começo

Todo dia a mesma coisa

Remexeu em seu puleiro

No final daquele mundo

Quando ainda era moço
De zóio numa tal Filó

Por não ser vagabundo

Sabe, não sou de reclamar

Não tem mais pra ninguém
Prepare-se pro meu verso

Sem chuva nada vingava...

Como fazem os violeiros

Que perdia tempo plantando...

Por ser solo infecundo.

Mas já “�ve” bem “pió”

Que só não era por mim
Por amar alguém maió.

Da fome lhe apertando...

Mas também quando começo

Por que agora vou te mostrar

E o eclipse emplumado

O imenso bico se abriu

Cansado, logo se mexeu

As horas se consumiram
Como folhas da estação

Mas logo compreendeu:

Sobre toda danação

Por sua finalização.

A maior dor do universo.

O pássaro esperava

Ainda era mau anfitrião
Não oferecera nada
A visita de plantão

Um sol cansado levantou
Augusto “tava” sentado
Conversando com o bicho
Negro, austero, emplumado

Augusto ainda falava

Que ouvia tudo quieto

O bicho que ali estava

Com toda educação.

Estava todo animado.
Pareciam grandes amigos

Encarou com muita raiva

Augusto lamuriava 

E de tão farto que “tava”
O encarou com preguiça

Tentou correr da “enguiça”.

Augusto gritava o nome

A quitanda por ser longe

Mas o homem nordes�no

Pruma pinga se refrescar.

Os animais sofriam

Mesmo que fosse plantando.

Foi trilhando o caminho

Era forte e cur�do

Como aquele que o visitou

Quando percebeu quem era

Sem qualquer outra opção

Começou as bicas suar

Augusto foi caminhando

Um bando de pássaros

Tava perto, logo atrás
Muito pesado pra voar
Ele já não tentava mais

Pensador e “cantadô”

Tava ali para se dispor.

Não havia nada de verde

Mas Augusto saiu correndo

Na terra se pôs a trabalhar

Por suportar tanta dor

Sem ter outra solução

Se ergueu daquela carniça

E aquilo era um pavor.

Volte amigo: nunca mais.

Sabia que ia demorar.

Que Augusto avistou

Triste e sem companhia.

Assim não podia ficar

Augusto era inteligente

Pegou chapéu e moedas

Tinha algo ao seu favor

Para as provas de amor

Mas com aquele sol a pino

Voltou para sua choupana

E a vida se acabando

E mesmo sem esperanças

A garrafa tava vazia

Olhando a seca ao redor

Não pensou duas vezes
E de um em um, se virou.

Achava o homem tão forte

E se pôs logo a caminhar

Até o momento que um deles
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Se a novela da tevê só ensina o que não presta,
É o dever da Poesia ser a esperança que resta.
Se os jornais só transmitem no�cia comprada,
É o dever da Poesia ser a Verdade Revelada.

Se a polí�ca promete sem nunca cumprir,
É um dever da Poesia, o de jamais men�r.
Se a igreja, como a escola, está desmoralizada,
É um dever da Poesia, o de con�nuar sagrada.

Se o ódio e a intolerância crescem cada vez mais,
É o dever da Poesia ser um apelo à paz.
E se os valores fenecem por falta de guarida,
É o dever da Poesia dar sen�do à vida!

O DEVER DA POESIA Fábio Shiva

Existe uma parte de nós
Que sofre e goza calada
As alegrias e dores da vida.

Em cada risada, a sós,
E em cada lágrima, algemada
À solitude empedernida.

Existe outra parte, no entanto,
Que de cada riso ou pranto
Sente o de si e o do mundo.

Que golpeia e é golpeada
Que afaga e é afagada
Em cada um, a cada segundo.

Ora, essa parte tão sozinha,
Que diz “minha dor, risos meus”,
Não consegue enxergar seu engodo:

Pois em cada um está o Todo,
Que, se essa parte adivinha,
Pode até chamar de Deus.

SEM OLHOS EM GAZA
“Sem olhos em Gaza, no moinho, entre escravos.”

Milton

Perdi as contas de minhas quedas até este momento
Das vezes que me peguei chorando na escuridão.
Perdi meu caminho por causa de tantos tormentos
Que destruíram minh'alma e o tolo coração.

Perdi as contas das vezes que insis� e me levantei
Com esperanças de dias claros e tão fraternos.
Das vezes que me encontrei com men�ras que inventei
Simplesmente pra sonhar com princesas e castelos.

Perdi as contas o quão me arrependi por ter chorado
E dos momentos que me fechei, vendo o tempo passar
Enclausurado nas masmorras com todos meus cortes.

Minhas quedas me tornaram um ser aperfeiçoado
Sei que ainda resta alguns rios para correr sob meu olhar
Con�nuo em frente! É vivendo que ficamos fortes.

A VIDA ENSINA
DE TODAS MANEIRAS
POSSÍVEIS

Adriano Villa

OS SONHOS SÃO
VISÕES DE NOSSO
AMANHÃ
Nem todo mundo acredita em sonhos
Acham que sonhar é somente pros tolos
Que seguem com suas vidas alçando voos
Em mundos oníricos tão enfadonhos.

Mas o que são os sonhos, além de sementes
Lançadas nos solos férteis do futuro, 
Que por mais que se pareçam imaturos
Florescem expecta�vas sorridentes.

E se Leonardo não �vesse sonhado?
E se Tales ou Franklin não fossem pirados?
Não teríamos estrelas dentro do lar?

Tudo que há no mundo, foi planejado
Até a maçã de Newton foi inspirado
Por isso, não deixe nunca de crer e sonhar.

Adriano Villa



A ESTRADA José Unias

Quando ao teu trajeto,
Minha alma se enaltece em teu seio.

Escrevo estórias,

A alcançar.

Outras,

Em sorrisos.

Sei que boas novas, a de me abraçar.

Me encontro.
Algumas vezes,

Construo alicerces,

É assim, vai-se o meu ser.

Registro a cada passo,

Personagens da vida.

Por muitas vezes,

Determinado infinito, me jogo.

Me perco,

Em lágrimas.

Do compasso do teu imaginário.

Sobre as asas de tua alma errante,

Porque sobre a tua presença.

Quando em teu amplo corpo,

Outras,

A viver, o que dê certo tem pra ser vivido.

Me vejo em andanças.

Que o teu mundo, a de me dar.

Crio e recrio,

Me afronto.
Quando em tuas sinuosas curvas,

Refaço projetos,

Entre os afetos e a simplicidade,

Fico na ânsia, 

Outros, 

De novas dimensões e limites, 

Meus lírios entreabertos ao sol.

Quando me entrego aos teus braços,

Meus delírios,

Nessa ribanceira de rios de sonhos versos realidades,
Vou-me indo.

Que tu me apresenta.

Qual des�no, tu me levarás.

Minhas ilusões,

Entre a tua arte e a essência dos meus dias de anil.
Vou tragando, 
O que está me predes�nado a me aflorar.

Não sei exatamente, 

Minhas crenças,

Do outro lado desse imenso lago,

Vou-me afogando nos meus devaneios.

Que se respira sobre essas letras deitadas,

De alvas luzes de tua glória.

A harmonia da inspiração,

Esses são como pedras preciosas.

Sei que, és mestres.
És vida,
És tempo,
És sábia e, soberana.
A quem de �, se torna o teu aprendiz.

Lapida como ouro.

Quando o meu ser, contempla os teus documentários!
Vejo:

Ah!

Fic�cios,

De tua dramaturgia.

É nós escritos de teus escritos.

Onde a minha sensibilidade,

No envolto dessas páginas nuas de versos e poesias,
Onde me vestem de brancas rendas e,

Sei que para muitos, és longa.
É curta para outros.

Como protagonista,

Promovendo-me assim;
E me brilha como prata.

Como também, ilustres nomes.
Como:

Como o tempo, que destemidamente,

Se jorram, pelo o teu leito poé�co.

José de Alencar,

Cora coralina e,

Que correm ao encontro do mar.

Sobre o teu ventre,

Tantos outros, que com a tua lição de vida, 

Como a vida, que se segue em tua longa estrada.

Grandes e ostentosos sábios.

A sua real e nobre marca.

Contudo,

Vou flutuando.
Como às águas de um rio, 

Grandes artes renomadas, em nobres colunas de sua corte.

Machado de Assis,

Grandes estórias recheadas de virtudes.

Se entrelaca a outros tempos.

Minha senhora e dona de o meu exis�r!

Cecília Meirelles,

Como palavras, que pela a força de sua inspiração,

Deixaram registrados, sobre o livro dos ícones,

Por que tu és, a minha estrada de vida.

42

Eu, José Unias da Silva Neto com pseudónimo de Neto Silva, nascido em Carius, estado do Ceará. 
Trago nas veias o dom  da poesia onde na qual, tenho publicado algumas antologias poé�cas 
como Pátria Solene, editado pela casa Novo Autor,  Faces de Mim pela a editora Novas Letras e 
algumas outras obras literária. Resido atualmente em São  Paulo e acredito que essa nova 
estratégia possa vir evoluir com mais amplitude e êxito em sua jornada literaria. 





– Ai, amiga, você sabe como eu sou, não quero te 

influenciar em nada não, mas se fosse eu, iria mesmo sem 

permissão, ia escondido e pronto!

– Eu até pensei nisso, mas não posso...

– Mas, eu gostaria de saber sua opinião... se fosse você? 

O que faria?

– Pois é! É o que eu quero fazer também, assim que eu 

puder eu vou embora de casa, não posso aguentar mais tudo 

isso.

A curiosidade fez-me prestar atenção na conversa, a 

disfarçar com o livro enfiado na cara.

– Mas não era pra ser complicado, o amor deveria 

superar tudo, mas meus pais não entendem. Que saco!

– Eu até queria ir, mas não consigo trabalhar e estudar ao 

mesmo tempo, meu curso exige muito de mim. Não dá! 

Além disso, eles não querem me dar uma mesada e nem 

pagar o meu aluguel, vê se pode!

– Eu não posso mais suportar toda essa pressão! Eu não 

durmo, não como... não sei fazer mais nada da vida sem ele. 

Eu amo ele de paixão, eu amo ele demais! Um ano e meio 

juntos não é pouca coisa, estamos preparados, mas eles não 

entendem!

– Faça isso mesmo, só assim seus pais vão te dar valor, só 

assim. Mas, você já fez 19 anos, por que ainda espera? Por 

que não vai embora logo de uma vez?

– Ah, sim, mas eu estava falando em estudar direito, 

estudar cer�nho, se esforçar, sabe?

Nesse momento, quase me manifestei e disse para eles 

para voltarem ao assunto principal, pois, a curiosidade me 

consumia. Seja lá o que es�vesse acontecendo com a garota 

deveria ser muito grave, levando em consideração o choro 

inicial e a decisão de ir embora de casa. Contudo, não fora 

preciso, logo eles retornaram ao assunto:

– Nossa, não acredito. Mas seus pais não deixaram vocês 

namorar?

– Não, eles nem sabiam, nem contei porque eu sabia que 

dariam chilique, ainda mais por termos nos conhecido pelo 

celular, pela internet. Contei tudo recentemente.

– Entendi. É complicado mesmo, amiga. Ai, nem sei o que 

eu faria se eu fosse você numa situação dessas, viu.

Sentei-me no ponto de ônibus. Era tarde da noite, 

esperava o ônibus que me levaria para casa. Re�rei um livro 

da mochila e comecei a ler.

– Mas você já tentou conversar com eles?

– Claro que já, mas eles não me escutam, não ligam pros 

meus sen�mentos. Dizem que sou muito nova pra amar, 

dizem que eu nem sei o que é amor de verdade.

O rapaz tentava consolá-la, dizia que tudo ficaria bem, 

que ela sairia daquela situação e tudo mais.

De repente, sentou-se ao meu lado um rapaz e uma 

garota que parecia serem amigos. A garota encontrava-se 

desconsolada, estava desesperada e chorava horrores, um 

choro entrecortado por soluços.

– Di�cil, né, amiga. Os pais são um porre mesmo, os meus 

também não entendem a escolha que fiz pra minha vida, a 

situação entre a gente era muito complicada, então, só me 

restou ir embora de casa mesmo e morar sozinho.

– Ai, amiga, eu nem sei o que falar, não sei o que eu faria 

numa situação dessas, viu. Realmente tudo isso é muito 

complicado, né.

– Que absurdo! Mas, na questão de trabalhar e estudar, 

eu sei bem como é, não é fácil. Na minha turma desis�u um 

monte de gente. Poucas pessoas sabem a barra que é 

estudar direito.

– Direito? Ué, tá doido? Você estuda administração, igual 

a mim.

– Ah, tá. Entendi.

– Você sabe que esses dias ele comprou a passagem pra 

gente se ver, quer que eu vá até São Paulo na casa dele e tudo 

mais. Disse que vai me apresentar pra família dele e tal. Mas 

meus pais me proibiram, não me deixarão ir, você acredita 

nisso?
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SOBRE AMORES-
CELULARES

John Lennon
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Hoje em dia, Shakespeare poderia ter dado um novo 

final para Romeu e Julieta, bastava enfiar um celular no 

meio da história.

A garota desatou a chorar novamente. O amigo a 

abraçou e a consolava. Vi umas lágrimas rolarem no rosto 

dele também.

– Corre atrás do seu amor, vamos lá! Vá escondido, eu 

vou falar com sua mãe, eu ajudo você.

– Eu não posso, por mais que eu queira, não posso.... se 

meus pais descobrirem minha vida estará arruinada, não 

posso...

– Não é isso, não é nada disso. Mas se eu for escondida e 

eles descobrirem, minha mãe disse que não me dará mais o 

Iphone 10 que �nha me prome�do. Não posso correr esse 

risco, olha só como está o estado do meu celular, todo 

trincado. Eu preciso dum celular novo, não tem jeito. Mas 

eu amo ele de paixão, não sei o que vou fazer.

Amores e celulares são muito parecidos, ambos 

precisam de conec�vidade, apresentam diversos recursos, 

são companheiros inseparáveis e possuem seus joguinhos. 

Contudo, um amor nunca será párea para um celular, pois 

eles podem ser trocados a qualquer momento, sem 

remorsos ou ressen�mentos.

A lição aprendida desse episódio me lembra muito uma 

velha frase da minha querida vozinha: em terra de 

superficialidade, o amor vira um acessório.

Ambos se abraçaram e voltaram a chorar. Não aguentei 

e acabei por soltar umas risadas. O rapaz me olhou feio, eu 

disfarcei e enfiei a cara no livro para rir às escondidas. A 

minha sorte é que meu ônibus logo chegou.

– Que situação, hein. Nossa, não sei nem o que dizer...

– Ai, amiga, eles não vão saber. Mas mesmo que saibam, 

o que pode acontecer de tão grave assim? Eles te baterem? 

Você ficar de cas�go? Isso não vale a pena para ver o amor 

da sua vida?

– Odeio ver você assim, amiga. Vamos lá, não desanima. 

Vamos pensar em alguma coisa, diz que vai pra minha casa, 

sei lá. Combina outro dia, a gente dá um jeito. Eu ajudo você 

a fugir pra ver ele.

– Eu queria tanto, eu amo ele tanto, você não sabe o 

quanto. Ele é o amor da minha vida, eu sei disso, apesar de 

não termos nos visto ainda, ele é tão carinhoso comigo 

quando trocamos mensagens e nos falamos pelo celular. 

Ele é um fofo!

J. L. Silva nasceu em 6 de março de 1990, é natural de São Paulo, capital, porém, reside 
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(Amazon, 2016), A Bruxa de Itaquera (Editora Multifoco, 2016), Lira dos Vinte e Poucos Anos 
(Amazon, 2017), Poemas da Boca da Lata do Lixo (Amazon, 2017), Idiotas Felizes (Editora 
Penalux, 2018), Poemices (Amazon, 2018) e Versos-Estrelas (Editora Penalux, 2019).



  Quinta-feira

  — É Alcides, senhor. – Ele ainda insis�a em correção 
mesmo nestes momentos.

  — Pedidos de desculpas não estampam primeiras 
páginas nem pagam nossas contas, senhor Alcir. 

  — Vejamos, hoje é quinta... Vocês têm até domingo pra 
trazer material de qualidade se quiserem con�nuar em 
campo pra seguir no campeonato. Fui claro?

   O início e o fim...

  — Ainda não estão todos aqui? Onde pensam que 
estão? Passeando pela Disneylândia? Visitando estandes 
de uma galeria? Isto é um jornal!! Compreendem? Um 
jornal, e estamos num momento crí�co. Chamem logo 
esses dois ou serão os primeiros a dançarem sem música.

  Nestor, o manda-chuva do Jornal Páginas Gerais da 
cidade de Kalton não estava nos seus dias mais tranquilos — 
embora seus funcionários nunca esperassem calmaria de 
sua parte. Precisavam lidar com um temperamento nada 
fácil. Ele era reconhecido por muitos veículos como o 
grande nome por trás do sucesso daquele Jornal. Sua 
experiência na TV o fez, com o tempo, erguer aquele 
império jornalís�co junto de uma competente equipe. Mas 
a fama o fez tornar-se esnobe e muito, muito chato.

  Ela não se conteve de orgulho ao ver sua matéria 
estampando a primeira página do jornal. Aquela edição, 
por sinal, venderia muito e causaria alvoroço na mídia. A 
internet já compar�lhara a no�cia em diversos sites e a TV 
obviamente não ficara atrás. E pensar que, dias atrás, ela 
vivia na incerteza, no irrefreável medo de perder seu 
emprego por mo�vos óbvios: �nha três filhos, e  um deles 
faria 2 anos em breve. Era mãe e pai ao mesmo tempo, já 
que perdera seu marido, um policial aposentado, há pouco 
mais de meio ano, ví�ma de um AVC.

  — Desculpe o atraso, chefe — disse �midamente o 
revisor.

  — Dona Carmen, eles são crianças, e como tal, 
precisam de uma mão forte. Acha que cheguei aqui como? 
Eles podem me surpreender, todos têm potencial, mas às 
vezes precisam de um elemento extra, um choque. Ah, 
pode me fazer uma massagem no ombro? Estou tenso.

  A julgar pela reação de seu chefe, Carla garan�ra sua 
manchete, e de quebra, seu emprego. 

  Em menos de 3 minutos a repórter Carla e o revisor 
Alcides, o Cidão,  adentraram a sala de reuniões. Para 
muitos, era como se fosse um quartel-general. 

  Jéssica, a estagiária, suava em bicas e o fotógrafo André 
Ribas não ficava atrás, já que �nha um rival com anos de 
casa, o espaçoso garanhão daquela empresa: Téo — que 
por sinal coçava o cavanhaque, parecendo esquadrinhar 
uma ideia. De súbito, o próprio Téo ques�onou:

  Mas, afinal, seu temor passara. Seus filhos ficariam 
bem, na mais completa segurança financeira. Sen�a-se 
uma heroína.

  O chefe do jornal passeava o olhar pela matéria trazida 
por Carla num pacote que incluía as fotografias �radas por 
André Ribas. Um possível desvio de dinheiro executado por 
um assíduo frequentador de uma casa de jogos na zona sul 
de Kalton. O nome? Ezequiel Ramos, dono de um clube de 
solidariedade da cidade. Fora flagrado com 2 garotas de 
programa. Poderia ser um belo furo...

  E agora, neste momento de crise financeira que várias 
nações estavam enfrentando, Nestor D'Ávilla sen�a o cinto 
apertando-lhe a cintura. Pretendia tomar a�tudes 
enérgicas.

  — Chefe, desta vez eu caprichei! O que achou? 

  — O senhor é cruel. 

  Neste instante, todos debandaram para seus postos de 
trabalho. Estava lançado o desafio. Um risonho Nestor 
permaneceu na sala, junto de sua secretária par�cular, a 
quem confiava todas as suas manobras. Ela disse, sorrindo:

  ...até verem a expressão irritada de Nestor após jogar o 

  Nestor olhou-o fixamente e, para a surpresa de todos, 
desatou a gargalhar como faria um espectador das 
melhores comédias de Chaplin ou do Gordo e o Magro. E 
assim como vieram, os risos pararam de maneira abrupta.

  — Dá no mesmo, corrija seus textos, não minha fala. 
Ouçam aqui — e suspirou fundo antes de iniciar seu 

anúncio com todo impacto —, estou com a corda no 
pescoço. Sim, estou, e se eu estou, estamos todos. Não 
estamos aqui para fazer benevolência, e sim para vender 
no�cias, fabricar manchetes, conseguir boas fotos, falar 
tudo antes da concorrência e mais: dar detalhes. O público 
está faminto por saber da vida de todos, mais que as suas 
próprias, e querem detalhes das desgraças por aqui e pelo 
mundo, para chorar nas redes sociais e vomitar nas rodas 
de conversas após expediente... na verdade até durante o 
expediente. E estamos com excesso de colaboradores. 
Portanto, aqui vai... — Ninguém parecia respirar naquela 
sala. — Aos fotógrafos, quero fotos ousadas. Aos 
repórteres, quero furos. Uma bomba, algo chocante. 

  “Haveria outra saída?”, pensou Carla.
  Gestos e palavras confirmaram: todos de acordo.

  Sábado 

  — Qual o prazo para entrega destas relíquias?
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FURO DA VEZ
Walter Cavalcanti
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  O chefe manteve-se pensa�vo.
  “Ah garota, sei que você pode fazer mais que isso!!”
  Já no toilete, Carla estava em prantos. O sustento dos 

filhos estava em cheque.
 

 O fim e o início...

  — Mas, chefe, eu achei que...
  — Pois não ache, saiba! Saiba que isto é lixo, um nada, 

zero à esquerda, papel de rascunho. Voltem ao trabalho e 
façam algo decente. Lembrem-se do prazo: amanhã. 

material na mesa.
  — Eu disse que queria um furo, uma matéria viril. Pode 

me dizer o que é isso,  senhorita Carla? 

  — Claro, como quiser. Com licença!
  Fragilizada, saiu. André ia pegar o material quando 

Nestor segurou.
  — Deixe, pode ir. 

  Afinal, eu te dei o furo.

                                                                                                                     
Quem haverá de julgar intenções?

  Era uma pena que Nestor D'Ávilla não mais es�vesse 
presente para apreciar o resultado de seu trabalho. A 
manchete repercu�ra muito, afinal, tratava-se do dono do 
jornal. Ela fizera sua parte. 

  Eu caprichei, chefe, não foi? 

  Um silencioso furo de .38, apenas um, na fronte.

  Agora, Carla suspirava aliviada e sabia que havia 
cumprido com as expecta�vas de seu chefe. Ligou pra 
André de imediato para lhe dar suporte, par�cipando das 
fotos que seriam necessárias. Realmente tratava-se de um 
furo.
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When your whole world is...”

“…e objetos voadores não iden�ficados surgiram no céu 
de Belo Horizonte na madrugada de hoje. Segundo relatos 
de moradores da cidade de Vila Rica, interior do estado, o 
fenômeno descrito como; 'pontos de luz triangulares que 
surgiam e desapareciam em vários pontos no...'”.

Gastou até o úl�mo centavo para ser representante 
comercial de um produto que, em sua visão, era rentável. 
Um nicho de mercado imenso, que crescia a cada dia. 
Quem não precisa de aspirador? A empresa buscava 
crescer longe das vistas das grandes marcas, ser explorado 
nos interiores, custos pagos pela empresa. Plano de saúde. 
Ó�mas possibilidades de ganhos. Não �nha como nada sair 

errado. Estava preparado. Mas a situação mostrou-se 
desfavorável para o velho marinheiro. A maré de sorte se 
tornou um maremoto de azar. Nos interiores, a crise do país 
crescia ver�ginosa e silenciosamente como erva daninha, 
como cupim na madeira podre. E um representante 
comercial de meia idade não teria qualquer chance 
nadando com os tubarões famintos. 

O som do rádio o incomodava ainda mais. Sua cabeça 
pulsava de dor. Mudou de estação, e nada além de chiado 
ecoava dentro veículo. A estrada alongava-se em uma faixa 
escura serpenteando o meio do nada. Lúcio pegou o mapa 
no porta luvas. O suor porejava e suas roupas grudavam. 
Precisava de um banho quente e estava faminto, mas sua 
ajuda de custo, adiantada pela empresa para duas 
semanas, não daria nem para mais dois dias de gasolina. As 
vendas seriam sua salvação. 

Seus olhos começavam a arder de cansaço. O marcador 
de velocidade subia até a marca de noventa por hora. Pelo 
mapa já deveria estar vendo as luzes da cidade, mas não 
havia nada. Massageou os olhos doloridos e tentou mudar 
a estação do rádio novamente, mas desis�ra e tornou a 
deixar na única estação que �nha sinal naquele fim de 
mundo. Um úl�mo trago e a guimba acesa ficou para trás. O 
velho Maverick rugia pela estrada solitária. 

“Boa noite, caros ouvintes. Aqui é Dony e você está 
ouvindo 'Outras frequências'. São 23 horas e 40 minutos, e 
durante toda a madrugada eu serei sua companhia. 
Obrigado por sua audiência! E antes de rolar um set animal 
neste primeiro bloco, com Rolling Stones - Paint it Black, The 
Animals - The house of the rising sun e Focus com Hocus 
Pocus, vamos ao portal de no�cias da região...”

Ligara para a esposa há doze horas, e já não �nha forças 
para sustentar a men�ra. Para ela, o negócio estava indo 
bem. Ele não queria contar-lhe que gastara até o úl�mo 
centavo da poupança em um negócio afundando. 

Estudara tudo sobre aspiradores de pó. Leu item por 
item de manuais do bendito aparelho, antes de assumir a 
vaga de emprego, estudou tudo que �nha para aprender 
para ser o melhor. Embora não houvesse escolhas 
melhores, estava velho demais para o mercado que se 
afunilava em volta de seu pescoço e aceitar aquele 
emprego era agarrar-se a sua tábua de salvação. Leu guias 
de vendas da empresa de como ser um vendedor 
imba�vel! Era um lobo velho, tentando acompanhar a 
alcateia de presunçosos. 

Lúcio acendia outro cigarro, um longo trago e a fumaça 
se desfazia dentro do velho Maverick que atravessava a 
estrada esquecida nos confins do Centro-Oeste do país. 
Suas mãos suadas grudavam no volante e o pé dormente 
afundava no acelerador. A estrada sem fim, de um silêncio 
ensurdecedor, surgia à frente dos faróis, sob a luz metálica 
da lua cheia solitária, a angús�a e a melancolia começavam 
a dominar seus pensamentos irrequietos. “...Maybe then I'll fade away

And not have to face the facts

“Merda! Nenhum maldito aspirador!”. O calor era 
insuportável àquela noite. Desis�ra de dormir no motel, há 
trinta quilômetros, para conseguir chegar pela manhã em 
Santa Branca. Passara as úl�mas oito horas na estrada, 
batendo de porta em porta, mas todo seu charme e lábia de 
vendedor, não sur�am mais quaisquer efeitos. 

It's not easy facin' up

Além da pressão em não ser devorado vivo no novo 
emprego, sua relação com a esposa ia de mal a pior, a falta 
de dinheiro era mo�vo para brigas constantes, além dos 
ciúmes que �nha da mulher jovem e bonita. Lúcio 
necessitava de ter o controle sobre sua vida e tudo a sua 
volta, mas estava perdendo o jogo. Já prometera e 
quebrara promessas feitas à esposa diversas vezes. Sua 
mente, atormentada pelo avanço do tempo, pregava-lhe 
peças que se tornavam armadilhas para sua relação. O 
alívio, embora admi�ra que fora algo egoísta de sua parte, 
fora convencer a mulher a ter um filho, já que tudo “iria 
melhorar”. Na verdade, para ele, era uma demarcação de 

Estava acabado. Era o fim da linha para o velho 
vendedor de Aspiradores de pó. 

Seu futuro era tão incerto quanto aquela estrada. Iria 
para o olho da rua. Estaria despedido em dois dias se não 
conseguisse entregar resultados. 

A MORTE SOLITÁRIA
Sérgio Mattos
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“…O melhor da música mundial, você escuta aqui em 
'Outras frequências'. E agora para você meu amigo que 
está na estrada. Vai uma balada… Rocket Man de Sir. Elton 
John. 

“She packed my bags last night, preflight
Zero hour, 9 AM

Tragava o cigarro com urgência. O calor fazia seus 
pensamentos embaralharem-se dentro da cabeça. Estava 
cansado, mas completamente aceso. Sen�a um peso 
enorme sobre os ombros, como uma pressão dura nos 
músculos. Estava no limite, como uma bomba sob pressão, 
assim como sua carreira como vendedor que estava prestes 
a explodir.

Estava desidratado. Comprara um maço de cigarros e 
uma Coca-Cola, antes de pegar estrada novamente, 
esquecendo-se de comprar água. Abasteceu o suficiente 
para seguir viagem, mas o mapa estava errado, a estrada 
era muito maior. 

A ideia de parar se desfez quando pensou nos perigos da 
estrada. Parar no meio do nada era algo estúpido a se fazer 
naquele momento. 

And I'm gonna be high

To raise your kids

Mais um cigarro. O úl�mo, infelizmente, para uma 
viagem longa. Mesmo com os vidros das janelas baixados, 
não havia vento algum soprando naquele lugar. Estava 
atordoado, inquieto e sufocando, seu corpo estava 
dolorido, os pés formigavam e seu pescoço enrijecido ardia 
loucamente. A úl�ma vez que dormira foi dentro do carro, 
disputando espaço entre os bancos, o que não foi uma 
tarefa nada fácil para seus quase dois metros de exaustão. 

 Outra guimba foi jogada pela janela. 

…abriu os olhos ardentes e turvos e percebera que já 
não estava indo a lugar algum em seu velho Maverick. Ao 
menos o carro não se movia, apesar de pressionar o 
acelerador com toda a força da perna formigando. Um 
brilho quente invadia o para brisa e, de repente, estava 
fervendo dentro do carro.

As a kite by then…”

In fact, it's cold as hell

 A voz no rádio se desfazia lentamente, como uma voz 
vinda de um bueiro, tornando-se um som ruidoso, grave, 
até silenciar. 

If you did”.

território, alívio para sua mente desconfiada.

Pensou em parar para tentar descansar. Não queria 
dormir ao volante, o que já acontecera com ele uma vez, 
quando ainda era um vendedor bem sucedido de seguros, 
no auge da carreira e da idade, o que culminou no 
atropelamento de um animal na estrada. Preço pequeno a 
se pagar, já que despertou ao volante, ziguezagueando pela 
estrada, e os faróis e a buzina de um caminhão vindo na 
direção contrária evitaram que ele morresse esmagado. 

“...Mars ain't the kind of place

And there's no one there to raise them

Lúcio sen�a sua mente começando a se desligar como 
uma lâmpada, a voz de Elton John desaparecia, quando…

Um tremor o fez bater a cabeça com força no volante, 
acionando a buzina que se perdeu na imensidão do nada, 
sumindo em todas as direções na estrada deserta. 
Sobressaltado, Lúcio emper�gou-se quando viu onde 
estava. Seu corpo aqueceu, como uma febre cortando o 
efeito dormente da bebida.

“Vamos lá, Lúcio! Não pense no problema, pense na 
solução. Você é…”

“Merda! Ajude-me! Eu preciso de sua compaixão!”, 
gritou sem conseguir se ouvir.

Tentou empurrar o vidro com chutes, mas foi inú�l. 
Bateu até estourar um dos joelhos e torcer o tornozelo.

Sem mais men�ras. Assumiria seu fracasso.

Pensou que acordaria, dali a algumas horas, com o rosto 
suado sobre o volante, enquanto um filete de saliva 
escorria de sua boca.

No desespero, Lúcio tateou os bolsos da calça, que 
fundia-se à pele de suas coxas como plás�co queimado, e 
�rou o isqueiro, que caiu sobre seus pés. Procurava o velho 

Estava fora da estrada, mais precisamente sobre ela, no 
ar. Via as linhas azuladas e escuras fundindo-se no 
horizonte do deserto. A luz âmbar cobria o carro 
completamente. Tentou abrir a porta, mas ela estava 
emperrada.

E quando se está olhando para o desconhecido, não 
resta nada a fazer, a não ser humilhar-se a qualquer 
divindade que consiga lembrar.

Aprendera com os erros. 

Nem ele mesmo estava crente do que estava vendo. 
Ques�onou-se se havia dormido ao volante. Deu uma tapa 
no rosto, mas ainda estava lá, dentro de seu carro, há vários 
metros de altura da estrada solitária. 

Não era religioso. Nunca foi de acreditar em muita coisa. 
Além de que um belo sorriso e algumas palavras de efeito o 
fariam vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Fora 
assim durante vários anos. Mas agora, àquela altura, já 
passado os cinquenta anos de idade, não �nha 
musculatura para manter-se convicto a qualquer coisa. 

Implorou a Deus que o ajudasse. Só queria voltar para 
casa. 

O carro parecia estar sendo comprimido como em um 
ferro velho. O calor estava insuportável e o veículo tornara-
se uma sauna. Lúcio olhou por toda a parte e não havia 
ninguém naquela maldita estrada. Ninguém!

Suas cordas vocais estavam virando mingau dentro da 
garganta. Sen�a seu rosto derretendo e suas lágrimas 
fundiam-se ao suor grudento.

Seu rosto quente e os olhos úmidos pareciam uma 
máscara de carne cozinhando.

O carro se movia rapidamente para cima, puxado por 
aquela força invisível.
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De dentro do carro o rádio, ainda ligado, tocava; 

“Homem, branco, por volta de cinquenta anos, 
encontra-se desacordado dentro de um veículo 
Maverick, placa...”

Aquarius

Brandão voltou ao velho Maverick e bateu com a 
base da lanterna. 

“Senhor!? Está me ouvindo?

Pegou o pequeno presente e, com um estalo seco, a 
lâmina foi cuspida para fora. 

“Aqui é agente Brandão, viatura 045”, falou o 
patrulheiro. “Solicito reforço e ambulância para a 
altura do quilômetro vinte, perto de Santa Branca. 

“Pobre homem, deve ter cozinhado nesse calor”, 
disse o patrulheiro, limpando o suor da testa, e voltou 
para sua viatura para aliviar-se da temperatura 
escaldante. 

“...Você está em 'Outras frequências'. E agora 
vamos fazer você ir às alturas com muita música de 
qualidade…”

canivete que sempre carregava consigo, um úl�mo 
presente de seu pai alcoólatra antes de morrer.

Já era dia quando um carro de patrulha da polícia 
rodoviária passou pelo local e avistou um carro parado no 
acostamento. 

Aquarius”

“Olá senhor!”

The age of aquarius

Ninguém iria ajudá-lo, pensou em desespero, nem 
mesmo Deus. 

Quando o patrulheiro olhou para dentro do veículo de 
vidros embaçados. Dentro havia um corpo. Era um homem. 

A luz desapareceu, de repente, e o carro caiu do alto.

Ele estava certo no fim das contas. Irônica e fatalmente.

Ligou o rádio e um ven�lador portá�l no painel, 
havia comprado uma Coca-Cola no caminho e abriu a 
lata com habilidade. 

Procurou e encontrou o objeto no piso, embaixo do 
painel, enquanto o calor o cozinhava-o sob as roupas. 

Outras ba�das. 

“...This is the dawning of the age of aquarius

Em um único movimento, sua garganta foi rasgada pela 
lâmina, esguichando sangue contra o vidro. 

Sua a mente tornou-se um imenso espaço em branco. 
Todas as imagens que explodiam sumiram de repente. 
Pensou no rosto da esposa. Atordoado, imagens soltas, que 
vinham em velocidades absurdas, mas logo não conseguia 
lembrar-se de mais nada. 
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saudosismo oiten�sta e o lirismo prosaico do horror mais clássico. A verossimilhança se entrelaça com 
suas histórias, abordando eventos possíveis e personagens mais fidedignos em seus textos, trazendo um 
toque de realidade à sua ficção. Par�cipou de diversas antologias e possui trabalhos publicados tanto 
por editoras quanto de maneira independente, ganhando notoriedade com o lançamento de “O 
Abismo”, seu romance policial. Entre suas obras, em antologias, “O vampiro do Leblon”, à O mundo  
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Entro nessa gigante e reverberadora caixa de mármore 

que é o tal museu, enegrecido pelas línguas de fogo, 

iluminado pela luz que entra por fendas laterais do que já 

foram fenestras. Uma penumbra cinza sobre alguns móveis 

an�gos e esfacelados, arcos de pedra retorcidos são 

algumas coisas que vi.

Devem ser sequestradores, falo para mim mesma ao 

ouvir os murmúrios infan�s irem embora, ou crianças 

brincando por aqui.

Estou no átrio do museu. Uma grande escadaria me 

convida a subir e explorar esse lugar que estava começando 

a me causar repulsa. Por um momento penso em desis�r, 

mas vejo um rosto leitoso me fitar lá de cima, sobre os 

balaústres. Sinto o gosto do medo na minha boca. Quero 

gritar, mas antes que isso aconteça…

– Você está com uma criança, não está? – enfrento o 

homem.

Espere, o que é aquilo? A criança está bem ali!, penso ao 

passar pela porta por onde me adentrei. A poucos metros 

de abandonar esse lugar, eu a vejo correndo para o outro 

lado do corredor. Dessa vez �ve certeza: ela pediu por 

socorro.

E, mesmo dizendo aquelas palavras, a redonda imagem 

branca de um rosto catalép�co con�nuou ali retesada. 

Ins�n�vamente caminho para trás e resolvo correr para 

longe. É melhor chamar a polícia. 

eu nome é Louise. Não sei o que estou fazendo. 

Lembro de ir ao hospital porque sen� náuseas e 

cólicas horríveis, mas algo aconteceu e eu desviei o 

caminho. Agora estou cá, nesta estranha cidade 

interiorana, sentada a um banco de um parque admirando 

um an�go museu desa�vado. As paredes parecem pintadas 

pela fuligem gerada por fogo. Deve ter havido um incêndio 

por aqui.

Uma garoa fina está caindo. É melhor ir para debaixo das 

escadarias cobertas do pobre monumento que jaz como em 

uma lápide, reves�da pela velha marmoraria que o 

compõe. Ali permaneço por poucos minutos até escutar um 

murmúrio de agonia. 

Os murmúrios assustados parecem ser uma criança e, 

assim, decido segui-lo. Sigo o som, circundando a entrada 

do museu até encontrar uma porta lateral entreaberta 

como uma fenda de um olho viperino. O murmúrio veio de 

lá de dentro. Não havia dúvidas de que era uma criança. Tão 

comum era escutar nos no�ciários sobre as pobrezinhas 

que desapareciam misteriosamente.

Fui me esconder exatamente entre estas pilastras que 

acomodam alguns moribundos. Uns pares de olhares 

vítreos me fitam horrorosamente. Outros estão com os 

olhos semicerrados, como deveriam estar. Usam ternos, 

talvez do melhor �po, como se es�vessem prontos para 

mergulhar na escuridão de suas covas.

Seguro a respiração ouvindo os estalidos se misturarem 

ao maldito som reverberante que os cupins fazem na 

madeira. Olho para a frente e fico ali, esperando que a 

ameaça vá embora. Espero. Talvez tenham se passados os 

maiores cinco minutos de minha vida. Talvez isso fosse 

apenas o vento ricocheteando nas paredes arruinadas. 

Quando dou um passo à minha frente, vejo de soslaio um 

rosto redondo ao meu lado. Um rosto pálido de um 

moribundo deitado, reclinado como uma garrafa de vinho, 

acomodado numa pilastra. E não havia somente esse.

Procuro por alas que se abrem em todas as direções. A 

criança não pode ter ido longe. Olho por debaixo de mesas, 

por detrás do que havia sobrado de cor�nas esfarrapadas, 

portas de madeira destruídas pelos cupins. Mas não 

encontro nenhum sinal da amedrontada criança. Logo me 

ocorre de chamá-la, mas certamente seria encontrada pelo 

estranho da escada. Ele já deve estar bem atrás de mim, se 

desconfiar que eu não saí por onde entrei.

Bato meus olhos na face de uma mulher de cabelos 

Meu ins�nto protetor se apodera de mim mais do que 

tudo. Corro atrás da criança, que desaparece no fundo mais 

negro e sujo do museu. Santos pendurados nas paredes, 

logo acima de minha cabeça, assistem a tudo e, ao mesmo 

tempo que isso parece sombrio à minha imaginação, dá-me 

um pouco de segurança.

Escuto estalidos que me atordoam por longos segundos. 

Procuro por onde me esconder, até encontrar um espaço 

estreito entre estranhas pilastras levemente inclinadas. 

Bem ali eu me encolho bem contra a parede, certa de que 

em mais um minuto eu seria descoberta.

M
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– Aqui ele será muito bem cuidado, conservado sob o 

maior capricho. A luz do sol poderia aniquilar todo o meu 

trabalho, e perderíamos Lino.

– Ele já está pronto para vê-la – fala com as barbas cinza 

cin�lando na penumbra. Ele mais lembra um andarilho. No 

entanto, veste camisa e calça social.

– Eu prefiro levá-lo comigo.

Apanho Lino em meus braços e beijo a sua fronte, 

sen�ndo meu coração desesperado se acalmar. Ele está 

finalmente em meus braços.

No hospital ouvi uma enfermeira, penalizada com o meu 

estado e com o trauma da perda que perduraria pelo resto 

de meus dias, falar do museu e do médico taxidermista.

– Aqui não damos esta opção, querida. Já pensou ser 

parada por policiais na estrada e descobrirem que empalhei 

o seu bebê? Vamos todos para a cadeia, e seu bebê será 

enterrado.

À minha volta, inúmeros pertences pairam silenciosos 

sobre as mesas. Frascos de perfume importado, enfeites, 

estranhos óleos de polir que eu também já havia visto no 

mercado, onde uma porcentagem de formol estava escrita 

à caneta e do lado de fora da embalagem. Quem quer que 

tenha feito isso, realizou uma a�vidade totalmente ilegal, e 

um museu abandonado era o melhor lugar para esconder 

coisas perversas assim.

Louise sonhou com um vale de névoa, onde viu Lino 

deitado em uma mesa, diante de um buraco que se abria 

num barranco. Ela saltou para pegar o filho antes que ele 

fosse sugado para dentro do covil macambúzio.

– Senhorita Louise? – soa uma voz masculina bem atrás 

de mim. O gosto metálico do medo volta à minha boca.

Respiro fundo e sinto uma lágrima descer. 

Envolvo-o em meus braços e canto uma canção de ninar.

Recordo-me do contrato que firmei com o médico. O 

contrato que me proibia de �rar o corpo do museu.

negros e bem penteados. Chocada, vejo em sua expressão 

um sorriso está�co, um olhar azulado e morto, em que um 

dos olhos deixa pender levemente a pálpebra. Sob a 

penumbra do anoitecer que se aproxima, a cena me faz 

pensar que a mulher é o próprio diabo olhando para mim. 

Uma coisa é certa. Não há dúvidas de que estão todos 

mortos.

– Este é o seu Lino – fala por detrás do caixão de um 

recém-nascido.

Assino o que faltava em um cheque, entrego ao homem 

e me despeço do meu amado Lino, decidida a alugar uma 

casa naquela cidade. Eu jamais abandonaria meu filho.

Eu me viro para olhar para o homem. Ele sabia meu 

nome.

Sentou-se na cama, transpirando assustada, sen�ndo a 

náusea lhe corroer as entranhas. Jogou os cobertores de 

lado para se levantar. Foi quando viu o vulto disforme e 

sombrio de um pequeno, agarrado à sua barriga.

Por um segundo, tudo à minha volta parece se afastar, 

diminuir de tamanho. Por um segundo, vejo tudo, como se 

fosse um pássaro que tem alcance do mundo. Então eu me 

lembro. Recordo o que houve há três noites, quando perdi 

meu bebê tão esperado, tão amado por mim. Não aceito 

perdê-lo, afinal, é o fruto de meu ventre, uma obra minha. 

***

– A senhora pode me ligar para agendar a visita e ficar 

com ele.

– A senhorita pode trazer vestes de roupas a sua escolha, 

perfumes de bebê e brinquedos. Se quiser, posso colocar 

asas nele para que pareça um anjo. Não cobro tanto por 

asas.

Eu o acompanho até uma ala ao lado do meu 

esconderijo, passando pelos santos dependurados acima 

de minha cabeça, e vou reconhecendo em todos eles a 

imagem de crianças moribundas que interagem com 

objetos, como se fossem estatuetas sacras. Isso me faz 

entender o mo�vo de estar ali. Principalmente agora que 

adentro uma ala com inúmeros caixões menores.
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Gostar dele era fácil. Era o �po de cara que se jogava na 

calçada com um pedaço de pão e bailava suas vistas em 

rebolados alheios. Ele era encantador, �nha a mente suja, 

demasiadamente suja. Compunha versos com os olhos. 

Parecia devorar o mundo que agonizava na ponta da língua 

mais perver�da que eu conheci. E aquele perfume me 

inebriava tanto que eu era incapaz de reagir. Ele sabia me 

levar, como um dançarino leva sua dama na dança da vida. 

Perdi a religião, a fúria, a al�vez. Eu me perdi todinha nele. 

Seus cabelos brilhavam, entrelaçados, socando o vento que 

bagunçava e penteava. Seus pensamentos cur�am aquela 

dança – �nha a mente solta e suja, demasiadamente nua. 

Eu, filha de costureira, caçula mimada, de cabelos louros, 

com longas mechas, saltava as vezes de ves�do florido e 

perfume doce para atrai-lo. Nada parecia funcionar. Ele não 

me notava e isso me incomodava mais que uma buzina de 

caminhão na enfermaria do meu coração que mais parecia 

um pronto socorro. Por dentro eu gritava de tesão e ele 

cantarolava sua música preferida. O livro preferido dele era 

apenas um verso de um poeta russo que não me lembro o 

nome. Ele clamava e reclamava até que eu me irritava e 

sumia, para ficar a espreita, na esquina, com medo, 

observando ele encostar num poste e riscar seu nome com 

a chave de casa. 

Curiosa que sou, virei para a direita e me deparei com 

uma espécie de arquivo, com milhões de gavetas coloridas. 

Todas  sem e�queta ,  sem inscr ição.  Abr i  uma, 

aleatoriamente, e encontrei uma criança sentada, 

brincando com uma bola que parecia a Terra. Imensos olhos 

azuis, sem proteção, solta num mundo só seu, segurando o 

que poderia ser o mundo para ela. Abri outra gaveta e só 

�nha um campo imenso de girassóis com uma luz amarela 

tão forte que era impossível ver o sol. Achei a brincadeira 

diver�da e fui abrindo as outras gavetas. Encontrei uma 

versão minha an�ga, de outra vida, quando ainda era 

homem. Musculoso, alto, cheio de verdades. Um �po bem 

imponente para um jovem espírito. Escolhi uma gaveta com 

divisórias. Havia instrumentos musicais, algumas roupas, 

pingentes. E noutra divisória um lápis, um documento 

envelhecido e um terço. Fui me despedindo, me perdoando 

Um pequeno animal cheirava os pelos do meu braço 

esquerdo. Notei alguma semelhança. Aquela vista 

fascinante coloria minha pequena ansiedade. Ergui um 

pouco mais a cabeça e me vi no espelho. Cabelos agora 

brancos, testa esculpida com anos de franzimento, lábios 

finos e uma sobrancelha italianamente descuidada. Ignorei 

e pedi peitos maiores. Pigarreei duas vezes. Balancei a 

cabeça e cantarolei alguma coisa para afinar a voz. Imagens 

explodiam como nebulosas. Muita gente dizia meu nome. 

Algumas choravam. Minha mãe, sentada, acariciava um 

porta-retrato. Eu via o tempo, a casa an�ga, a primeira 

chuva na minha vida de curandeira. Eu via tanta coisa e 

nada fazia muito sen�do, embora eu es�vesse me sen�ndo 

muito bem. Uma paz, aquela calma... 

Num desses dias entrei na banca de jornais e avistei uma 

heroína qualquer num gibi an�go. Ele passou e não me viu. 

Assoviei baixinho a música que ele dizia que gostava e 

observei no reflexo do baleiro de metal sua cabeça procurar 

a direção do som. Virei fingindo não vê-lo e escolhi um 

chocolate. Ele atravessou a rua aos saltos, virou-se de 

frente para mim e sorriu. Sorri de volta como quem aceita 

um convite e corri em sua direção. Alguma coisa me bateu e 

tudo escureceu. Aos poucos o som foi voltando e reconheci 

alguns amigos. Tinha alguém da minha família. Sorri e me 

levantei. Todos me olhavam como se eu �vesse morrido. 

Um relógio com fundo de céu imenso me mostrava as 

horas. Não havia perfume, nem calor nem frio. Um �ozão 

me olhava estranhamente, coçando a barba, franzindo a 

testa. Uma senhora se aproximou, me mostrou uma porta. 

Avancei e vi meus pés, a miçanga no tornozelo, a tatuagem 

sombreada de yin yang. Tudo ok e fui erguendo os olhos até 

chegar ao peito, surgindo a ba�da do coração, que eu ouvia 

como se es�vesse dentro dele, acelerado. Olhei pra trás e 

uma fila imensa me seguia. Nenhum conhecido. A essa 

altura eu só tentava entender a ausência dele. Eu ouvia, de 

pé, o corpo todo fluir. O som do sangue circulando, a saliva 

se formando, o cérebro aguado, eletrocutando os 

neurônios. Eu ouvia tudo. E vieram os beijos maternais. 

Muitas mães me beijavam e acariciavam meus cabelos 

fininhos, quase inexistentes. Leites de diversos sabores, 

calores inspiradores como cobertas divinas. Infinitas 

estrelas brilhavam e transformavam-se em pessoas, em 

diversos pontos da galáxia, que eu curiosamente conseguia 

enxergar.  Era um mar de cores, texturas, �pos, �mbres e 

modelos. Eu podia escolher. Podia e devia. 
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Virei para a esquerda e um arco-íris imenso e brilhante 

se movimentava, mostrando sen�mentos. Cada cor uma 

amostra. Toquei o amarelo e sen� compaixão, aquela 

vontade de abraçar as pessoas. Na faixa azul a cura era 

percebida facilmente. A vermelha me deixou excitada e a 

verde me trouxe uma esperança espetacular. A lilás me fez 

ainda mais doce e sorridente. Diante daquela luz havia uma 

poeira branca. Muitos corpos nus, etéreos, com diversas 

formas e cores, alguns incolores, acenavam, faziam 

mímicas incompreensíveis, sorriam, choravam e se 

deba�am. Alguns simplesmente não se moviam e outros 

ficavam calados, como que absortos numa aula de ioga. 

Não havia idioma, pressa, compromisso. Não havia nada 

que causasse ansiedade, inclusive. Fui para frente, 

caminhando lentamente, sen�do aquele ar diferente, 

como se respirasse um ar que não exis�a. Era limpo o 

suficiente para me sufocar, mas me dava vida. A cada passo 

tudo mudava em meu corpo. Primeiro as cores, depois as 

formas, altura, quan�dade de cabelos, dedos longos, finos, 

grossos, olhos puxados e até uma mistura inédita de DNA 

que me tornava superpoderosa. Tocando a luz tudo 

mudava maravilhosamente. 

Tudo escureceu novamente. Sen� frio, depois calor, 

sons estridentes e apitos borbulhavam no ouvido interno, 

não podia ver ni�damente, mas alguns vultos se 

projetavam e uma mão me puxou pelas pernas. Chorei, 

gritei violentamente e a respiração voltou. Ouvi meu 

coração de novo, acelerado, frené�co. Muitas pessoas 

conversavam, aguardei paciente. Me envolveram num 

tecido, uma mulher chorava de emoção e outra dizia: “é 

uma menina, sortuda, vai herdar muito dinheiro”. Outra 

dizia que eu havia nascido com a lua em escorpião, igual ao 

garoto que estava ao meu lado no berçário, que diziam ser 

filho de um pintor. Entre tantas visões confusas pude 

reconhece-lo e pensei: “que bom que você veio comigo 

nesta viagem”.
Avancei mais um pouco e um poço imenso apareceu. 

Um guia me pegou pela mão e me convidou a imergir. Algo 

como um choque me tomou o corpo, a mente esvaziou, 

flutuei. Via nuvens nos pés e pelas mãos escorriam luzes 

coloridas. Eu não era mais mulher nem homem. Eu nem sei 

o que era, sinceramente. Meus pais apareciam no reflexo e 

muitos conhecidos acenavam, sorriam... ninguém falava 

meu nome. Talvez por não ter mais um nome. Era um poço 

imenso, infinito. Olhei para cima e vi uma moldura 

holográfica incrível, cheia de palavras, sons, imagens de 

todos os �pos. Algumas que eu nunca havia visto ou 

imaginado. Coisa de outro mundo, se é que eu podia limitar 

a um mundo. Ao meu lado um menino tocava em números, 

enquanto outro compunha uma par�tura sem papel. 

Alguém tocou na minha cabeça. 

daquelas pessoas que eu fui até chegar aqui. Uma mala 

surgiu nos escombros de uma outra gaveta e pude me ver 

criança, abraçada com um menino. Lembrei de um irmão 

que �ve em algum momento. Ele se tornou meu filho e 

depois nos casamos durante uma existência em que 

homens guerreavam frene�camente por terras. 

André Leal, escritor, fotógrafo e publicitário. Autor do livro "Os Olhos do Limite Esquerdo", 
Amazon/Saraiva 2016. Viciado em café brasileiro, amante de boa música, cerveja artesanal, 
gastronomia e diálogos edificantes. andrelealescritor@gmail.com

Em breve: uma editora com uma proposta diferente



 - Que cara é essa, menina?  Não gosta mais de misto-

quente?

 - Luciana, que está havendo com você? Está doente?  

Não pode ir trabalhar?  Vou ligar agora pro seu Alfredo e 

avisar que você não vai trabalhar hoje...

 Luciana, preocupada com a esquisi�ce da situação, 

decide ir logo pro trabalho.  Nem come o sanduíche.  A mãe 

ainda tenta chamá-la.  Em vão.  Ela já ganhou a rua.

 - Mãe, aconteceu alguma coisa? - pergunta.

 - Mãe, o que está havendo?  Não vai trabalhar hoje?  

 - Sua irmã.  Ela achou que você anda muito cansada...

 - Sempre?! - surpreende-se Luciana. - A senhora 

nunca toma café, sai sempre correndo, nunca tem tempo...  - 

Interrompe-se. - Quem arrumou meu armário?

 - Carla arrumou meu armário?!  Essa é boa!  Ela nem 

consegue arrumar o que é dela!

 - Não fala assim!  Uma pessoa tão boa!

 - Eu?!  Claro que gosto...  Mas é que...  A senhora 

nunca tem tempo de fazer...  E eu nunca tenho tempo de 

comer...  Estou sempre em cima da hora...

 As surpresas foram muitas para Luciana nesse 

começo de dia.  Primeiro o armário todo arrumado.  E pela 

irmã!  Depois o silêncio da casa...  Onde estaria o pai, sempre 

apressado e preocupado e a irmã, implicante e introme�da?  

E a mãe, estranhamente tranqüila e bem-humorada?  O que 

teria acontecido?  Nunca a vira assim tão carinhosa e 

contente.  Nem no dia de pagamento!  Principalmente!  

Porque logo lembrava de todas as contas e do pouco dinheiro 

que ganhava.  Era um baixo astral só.  O que a teria feito 

mudar de a�tude?  “Será que ganhou na loteria?” - pensou 

Luciana.  Estava absorta em seus pensamentos, quando de 

repente percebeu que tudo estava diferente nas ruas 

também.  
 Não havia ninguém dormindo nas calçadas.  No sinal 

de trânsito, próximo ao ponto de ônibus, nenhuma criança 

oferecendo-se para lavar os pára-brisas ou vendendo balas.  

Passou a reparar, então, nas pessoas ao seu redor.  Todos 

�nham expressão de felicidade, de paz.  De paz!  Essa era a 

palavra!  Paz!  Percebeu que a bolsa de uma mulher estava 

aberta.  Ela nem havia se dado conta.  Decidiu avisar.  A 

mulher olha Luciana completamente surpresa, como se 

�vesse ouvido uma asneira das grandes.  “Como alguém 

poderia se preocupar com uma bolsa aberta numa cidade tão 

tranquila como o Rio de Janeiro? Inadmissível!” Luciana, 

constrangida, pede desculpas e se afasta, cada vez mais 

intrigada.  Será que ela estava sonhando?  Ou as pessoas 

�nham enlouquecido?  Mas o que dizer da ausência dos 

mendigos e dos pivetes, já tão integrados na paisagem da 

cidade?  Não encontrou nenhuma resposta para suas 

indagações.  Ao contrário.  As surpresas con�nuaram.

 Na cozinha, sua mãe, cantarolando uma canção 

an�ga, prepara o café.  Está com ar de felicidade.  Luciana 

entra esbaforida, mas pára de repente, diante do inusitado da 

cena.  

 - Imagina mãe!  Seu Alfredo me põe no olho da rua!  

Aquele intratável!

Relógio desperta com o som agudo de costume.  Luciana 

acorda sobressaltada.  Levanta a cabeça.  Procura a origem 

daquele barulho ensurdecedor com os olhos apertadinhos de 

sono.  Sua mão começa a tatear os objetos da mesinha de 

cabeceira.  Enfim, o prazer.  Seus dedos sentem o botão 

salvador.  Apertam-no.  Alívio.  Fim da procura angus�ante e 

início da tranqüilidade.  Luciana volta-se para o lado, enfia-se 

mais embaixo das cobertas, encolhidinha, com aquele ar de 

sa�sfação e preguiça.  Permanece assim por mais cinco 

minutos.  Novo despertar do relógio.  Desta vez não tem 

desculpa.  Olha a hora, pula da cama e corre até o banheiro.  A 

ducha fria a desperta por completo.  Volta ao quarto enrolada 

na toalha.  Procura um traje no guarda-roupa, que para sua 

surpresa está por demais organizado.  Fica pensa�va. Começa 

a achar que algo estranho deve estar acontecendo.  A casa 

silenciosa.  O armário arrumado.  A mãe ainda não apareceu 

para apressá-la.  Decididamente, há algo errado.  Mas o que 

poderia ser?  Resolve inves�gar.

A mãe, voltando para ela, lhe dá um carinhoso beijo na 

face, um bom-dia gen�l e a manda sentar-se.  Luciana fica 

boquiaberta.

 - Claro que vou.  Só quero tomar meu café tranqüila, 

como sempre.

A mãe ignora o que Luciana diz e, sorrindo amigavelmente, 

lhe entrega um pra�nho com um misto-quente.  Luciana olha 

o prato sem entender nada.
 Os ônibus passavam a toda hora e se não �nham 

lugar, também não estavam lotados como de costume.  

Luciana, saindo do transe, decidiu-se por pegar um deles.  

Logo ao entrar, estranhou a simpa�a do cobrador, sorridente, 

dando bom-dia a todos. E o motorista?  Nossa, que 

cavalheiro!  Abria a porta da frente para todos os idosos e 

estudantes!  Sem reclamar!  Só arrancava depois da subida 

deles.  Tudo com muita tranqüilidade e, pode-se dizer, com 
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 - Luciana, o que há com você? - pergunta Tânia, 

tentando segurar a colega, que se desvencilha ges�culando 

muito.

 - Obrigada!  Agora sei que não estou louca!  Estou 

em casa outra vez!  Tudo como antes!  Você é um anjo!  

Obrigada por me trazer de volta a realidade!

 - Folga?!  Mas mal podemos �rar férias!
 - Acho que você está estressada.  Essas normas são 

tão an�gas...  Há tanto tempo que tudo mudou...  Você ainda 

era tão jovem...  Como pode se lembrar?...

 Estava tão entre�da com seus pensamentos, que 

nem se deu conta que estava voltando para casa, 

acompanhada de Tânia, uma colega do trabalho.  

 - O que é?  Pensam que sou louca?  Vocês é que são?  

Ou então querem me enlouquecer!  Alguém quer me 

internar!  E nem herança tenho!  Quem pode querer isso?!

 Logo que entrou, Luciana foi logo se desculpando.

 - E aí?  Passa logo!  Se não te furo a cara!

Luciana altera-se.  Começa a gritar.  Tânia não sabe o que 

fazer.  As pessoas começam a olhar.  Isso enfurece ainda mais 

Luciana.

 De repente, Luciana pára de se debater.  Uma mão 

forte e masculina a segura com firmeza.  Ela está meio 

sonolenta.  Parece que desmaiou.  Não percebe de imediato 

o que acontece.  Ouve uma voz distante, de homem.  Não 

compreende suas palavras.  Ele a sacode.  Só aí Luciana 

recobra os sen�dos.  Está dentro de um ônibus.  Um pivete, 

perto dos seus 16 anos, a ameaça apertando seu braço com 

uma das mãos e na outra mantém o canivete encostado no 

rosto dela.  Luciana desperta.
 - Como é que é?  Não adianta fingir que tá dormindo 

não!  Comigo não cola!  Vai passando o relógio e a grana!

 - Meu Deus!  O tempo passou e ninguém 

envelheceu!  Será que eles não perceberam?  Minha mãe, 

Carla, seu Alfredo...  Como podem ter se esquecido?  - 

pensou angus�ada.

 - E você?  Também não está?  

 - Eu?!  De onde �rou essa idéia?

profundo amor ao seu semelhante.  Amor até aos carros de 

passeio.  Tão odiados e ignorados antes.  Agora, com 

ultrapassagem garan�da e segura por um dos maiores 

representantes do transporte cole�vo.  E os motoristas 

ainda se cumprimentavam como se fossem velhos amigos!  

“Meu Deus! Será que alienígenas me raptaram? Criaram um 

mundo igualzinho ao meu só pra me enlouquecer! Me 

confundir!” - ques�onava-se Luciana, sem entender o 

porquê de todos estarem tão fraternos, tão cheios de amor 

pelo próximo.

 O ônibus dá uma freada.  O pivete quase perde o 

equilíbrio.  Fica irritado.  Aperta o cerco contra Luciana.

 No trabalho, as novidades con�nuaram.  Luciana 

t raba lhava  na  seção  de  t rocas  de  uma lo ja  de 

eletrodomés�cos.  Todos os dias as reclamações chegavam 

aos montes.  Os consumidores, insa�sfeitos com os defeitos 

apresentados por seus aparelhos recém-comprados, 

ameaçavam denunciar ao Procon.  Mas hoje não.  Todos 

estavam compreensivos e educadíssimos.  Uma senhora 

dizia que a sua cafeteira, comprada há uma semana, não 

havia feito nenhum café.  Luciana, em princípio, disse que ela 

não devia estar sabendo manuseá-la.  A senhora, contudo, 

lhe explicou, educadamente, como funcionava a cafeteira.  

Luciana culpou, então, as tomadas de eletricidade da casa da 

mulher.  Quando a senhora já estava, pra�camente, 

convencida a trocar todas as tomadas de sua casa, o Senhor 

Alfredo, que observava, de longe, o desenrolar da situação 

aproximou-se e num gesto que surpreendeu Luciana, avisou 

a senhora que iria trocar a cafeteira.  A mulher agradeceu 

muito, principalmente, a Luciana pela atenção.  Seu Alfredo 

chamou, então, Luciana para conversar.  “Nem tudo está 

diferente hoje. Lá vem bomba!" - pensou.

 - Seu Alfredo te mandou pra casa.  Achou que você 

não está muito bem.

 - O que eu estou fazendo aqui?

 - Me larga!  Essa louca quer me colocar numa camisa 

de força!  Me larga!  Me larga!

 - Ele mandou vir com você.  Ficou preocupado.

 - Seu Alfredo, me desculpe, mas eu estava 

cumprindo suas ordens, de só trocar em úl�mo caso...

 - Mas logo você, que nem vai com a minha cara!

 Luciana olha-o.  Dá um sorriso.  Tira o relógio, pega o 

dinheiro e entrega a ele contente.  Levanta-se.  Dá um beijo 

na sua face.  O pivete fica estarrecido.  Não se move.  Olha 

surpreso para ela, que observa as pessoas completamente 

feliz.

 - Por que o nervosismo, Luciana?  Eu só queria saber 

como anda a faculdade?  Muitos trabalhos?  Tenho notado 

que você anda muito cansada...  Acho que está precisando 

de uma folga...

Fá�ma Augusta é jornalista, responsável pelo Portal da Fá�ma Augusta (www.fa�maaugusta.com.br ), e 
escritora, autora do livro infan�l “Sol, o girassol insa�sfeito”. Seu conto “Um dia diferente” recebeu dois 
prêmios: segundo lugar no VIII Concurso Nacional de Contos “José Cândido de Carvalho”, concedido pela 
prefeitura de Campos dos Goytacazes, e na Bienal de 2009 foi um dos vinte textos selecionados pela 
Editora Hama para fazer parte do livro “Contos de todos nós”.  
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– Basta prepararmos uma vacina para a população 
infectada, que tudo voltará a ser como era antes.

– As radiações da Nebulosa Philistheum provocaram 
uma espécie de alergia aguda: uma intolerância severa a 
toda forma de Arte.

Felizmente o mal não era irreversível:

Tarde demais, no entanto: as forças entrópicas que 
moviam o governo já estavam além de qualquer controle. A 
essa altura, a apologia à vacinação havia sido declarada 
crime de lesa-majestade, punível com a morte. O cien�sta 
paraibano foi fuzilado no pá�o da PE de João Pessoa.

Até que um cien�sta paraibano, verdadeiro gênio da 
raça, ao estudar as car�lhas astronômicas se deu conta do 
fenômeno cósmico ocorrido naquela fa�dica tarde de 
domingo:

Tal como se deu, o evento cósmico passou totalmente 
despercebido pela humanidade. Mas os seus efeitos não 
tardariam a serem sen�dos pelos brasileiros, os mais 
afetados pelas invisíveis emanações.

Exatamente às 14h45 daquele domingo, aqueles que 
estavam exalando o ar dos pulmões não sofreram qualquer 
influência dos raios cósmicos. Mas quem estava inspirando 
nesse exato momento acabou inalando algumas par�culas 
provenientes da distante nebulosa. 

Às 14h45 de um belo domingo, o hemisfério ocidental 
da Terra foi a�ngido por raios cósmicos provenientes da 
remota Nebulosa Philistheum. Felizmente boa parte da 
radioa�vidade foi filtrada pela atmosfera terrestre, mas um 
buraco na camada de ozônio permi�u que uma descarga 
massiva a�ngisse em cheio boa parte do território 
brasileiro. O bombardeio galác�co teria sido considerado 
portentoso, caso os cien�stas �vessem tomado 
conhecimento do ocorrido e possuíssem instrumentos 
capazes de captar as ignotas frequências siderais.

Essas pessoas sen�ram, em maior ou menor grau, algum 
estranhamento devido ao contato com a força alienígena. 
Algumas chegaram a tossir ou espirrar, eliminando parte da 
carga recebida e atenuando os efeitos que logo 
começariam a se fazer sen�r.

A princípio nada de anormal foi registrado. Alguns 
esparsos incidentes aleatórios ganharam o no�ciário: o 
espancamento de ar�stas de rua em ônibus e sinais de 
trânsito, brigas em festas e shows degenerando em morte, 
diversos atos de vandalismo e incêndio criminoso 
come�dos contra universidades, bibliotecas e outros 
espaços culturais. Contudo tais episódios não chegaram a 
se destacar, em meio à crescente onda de violência urbana 
no Brasil.

Tudo mudou dras�camente após as eleições 
presidenciais. O candidato eleito, valendo-se de uma 
intensa campanha de ódio e uma enxurrada de no�cias 
falsas, teve ascensão meteórica e tomou as urnas de 
assalto. No dia de sua vitória, metade da população saiu 
gritando pelas ruas, em frené�cas comemorações, 
enquanto a outra metade assis�a em aturdido silêncio, sem 
entender nada daquilo que estava acontecendo.

Agora alçada ao patamar da Presidência da República, a 
doença da nebulosa não tardou a exibir catastróficos 
sintomas. Os randômicos vandalismos da fase inicial da 
epidemia, ao se ins�tucionalizarem, acabaram virando 
decretos, medidas e resoluções desconcertantes:

– Ex�nção dos cursos de Humanas nas universidades 
públicas.

– Controle estatal das produções do cinema nacional.
– Rígida orientação ideológica nas escolas de ensino 

médio e fundamental.
– Proibição do samba, da capoeira e de todas as 

manifestações da cultura popular.

– Fechamento das bibliotecas e livrarias e queima de 
livros em praça pública.

O mais estarrecedor, para os não afetados pela virose 
espacial, era que cada nova determinação do governo, que 
lhes causava sempre maior abjeção e horror, era 
invariavelmente celebrada pelos que não se sabiam 
doentes como um novo ato de pura sabedoria, ditado pela 
infalível bondade divina. De tão embasbacados diante 
dessa bizarra sequência de eventos aparentemente 
inexplicáveis, os ainda saudáveis foram ficando cada vez 
mais débeis em seus protestos e in�midados em sua 
oposição.  Dia a dia, diminuíam as vozes da resistência.

– Fim das leis e editais de incen�vo à cultura.

É que o presidente estava entre os que haviam inalado a 

toxina sideral, junto com quase todos os que compunham 
sua equipe. Os poucos imunes foram logo afastados nos 
primeiros meses de governo e subs�tuídos por outros que 
também haviam sido afetados.

O mais significa�vo é que o fenômeno teve cur�ssima 
duração. Do momento em que a chuva radioa�va invadiu a 
atmosfera até se entranhar na crosta terrestre sem deixar 
ves�gios, menos de meio segundo se passou. Isso 
determinou um curioso efeito nas pessoas das regiões 
a�ngidas.

– Fechamento de rádios, teatros e salas de arte federais.

– Criminalização de todas as religiões não oficiais.

O ÓDIO QUE VEIO DO ESPAÇO
Fábio Shiva
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AMARRAÇÃO
Adriano Villa

E estar abraçada com os pais de Miranda tornava seu 

segredo ainda mais terrível.

A voz calma e pausada do padre lembrava um barco de 

papel deslizando por águas plácidas. Todos ouviam 

atentamente com suas cabeças baixas e com olhos 

marejados, voltados para o invólucro de madeira que 

ocultava o corpo de alguém que havia sido amada por 

todos sem exceção e, por um, infelizmente — o autor 

daquele crime — até demais. A celebração foi curta, 

emocionante e, ao mesmo tempo, comovente. O padre 

confessou que, pela primeira vez, não conseguia separar o 

homem do sacerdote e que aquele criminoso queimaria no 

fogo do inferno pelo que fizera. Aproveitou também para 

chamar atenção de todos sobre as coisas que Deus permite 

em nossas vidas, e finalizou falando que tudo, por pior que 

nos pareça, tem algum propósito. Ao descer daquele 

púlpito improvisado, caminhou até os pais e os 

cumprimentou com um abraço apertado. Vera observava 

tudo atentamente e, ao observar o pai de Miranda e o 

padre de frente um para o outro, notou algumas 

similaridades.

Subitamente, Vera percebeu um caminho se abrindo 

em meio à mul�dão: por ali caminhava um senhor de 

cabelos brancos, com uma longa ba�na negra e um 

semblante tão triste que contrastava com o padre que 

havia celebrado a primeira comunhão de ambas. Ele se 

aproximou do caixão e repousou suas mãos sobre a 

madeira que escondia o corpo que também havia ba�zado 

no princípio de sua vida. Fez o sinal da cruz e, quando beijou 

a ponta dos dedos, disfarçadamente limpou uma lágrima 

que escorria, suspirou profundamente e começou a 

celebração.

Os pais de Miranda perceberam o estado em que a 

melhor amiga da filha se encontrava e se aproximaram, um 

de cada lado. Vera não percebeu a presença prontamente, 

foi necessário sen�r o braço do pai passando por cima do 

ombro, e o da mãe em sua cintura. Ela chegou a assustar-se 

com a presença inesperada e foi o suficiente para chorar 

copiosamente tudo aquilo que não havia conseguido em 

nenhum momento do velório ou do enterro. Os pais de 

Miranda compreendiam o sofrimento de Vera, sempre 

foram muito próximas, desde pequenas, quando dormiam 

uma na casa da outra, mas o que os pais de Miranda não 

sabiam, era que aquelas lágrimas não caíam apenas pela 

despedida de alguém especial.

Era uma tarde agradável. O sol estava ameno e uma 

brisa refrescante fazia as copas das árvores dançarem 

harmoniosamente, como também o longo ves�do negro de 

Vera, que observava atentamente o semblante de todos ali 

presentes, em busca de algum sinal a respeito do segredo 

que guardava nas profundezas de seu coração 

atormentado. Mas todas as atenções estavam voltadas 

para o caixão de mogno escuro coberto de coroas de flores 

com frases de amor, saudade e afins.

Cinco homens uniformizados com o logo�po do 

cemitério se aproximaram do caixão de Miranda. Um deles 

se encarregou de �rar as diversas coroas de flores, 

enquanto os demais se posicionavam para depositar o 

corpo de Miranda cuidadosamente no fundo daquela cova. 

Enquanto o caixão descia,  a lgumas pessoas se 

aproximavam e a�ravam rosas brancas sobre ele, como 

úl�mo adeus. Vera estava petrificada em seu lugar, sem 

lágrimas nos olhos, sem pensamentos tumultuando sua 

cabeça; sen�a o coração apertado, pesado, mas não o 

suficiente para perceber que apertava tanto o caule da rosa 

branca a ponto de algumas gotas de sangue �ngirem o 

branco virginal.

Ainda abraçados e diante da cova aberta da filha e da 

amiga, repleta de rosas brancas, eles rezaram em voz alta 

uma úl�ma vez e, reunindo todas as forças que lhes 

restavam, giraram sob seus calcanhares e se distanciaram. 

Nem os pais ou Vera ousaram dizer qualquer palavra: se 

distanciaram em silêncio, pelo menos até Vera perceber a 

capela pálida que ficava no centro do cemitério. Ela parou 

por um momento e a observou. Aquela poderia ser a 

oportunidade que precisava para colocar tudo aquilo que 

seu coração guardava para fora. Tinha certeza de que, se 
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Vera suspirou profundamente, como se buscasse forças 

em seu coração.

Vera parou por um instante e olhou ao seu redor como 

se buscasse por algo. A igreja era pequena, havia poucos 

bancos disponíveis e, mais alguns dez passos e já estaria 

diante do altar e da imagem do Cristo crucificado. Do lado 

direito do altar, Vera encontrou aquilo que procurava, o 

confessionário. Ela caminhou lentamente em sua direção e 

hesitou por alguns segundos antes de sentar. Sen�a-se tão 

protegida naquele lugar escuro que se colocou a chorar 

novamente, pelo menos até o momento em que ouviu o 

barulho de algo que parecia com uma por�nhola se 

abrindo. Era o padre que estava ali.

– Comecei a perceber em minha amiga algo que 

começou a me incomodar de uma forma extremamente 

preocupante. Geralmente saíamos para alguns bailinhos 

em busca de algumas paqueras, mas depois de a�ngirmos 

certa idade, ela simplesmente deixou de sair... Claro que 

poderia aceitar numa boa, caso me desse uma razão 

sa�sfatória... Se ela dissesse que queria ficar em casa para 

ficar engordando até morrer, eu diria: tudo bem, então... A 

vida é sua, mas não era por isso, e sim pelo fato de ficar 

esperando por Guilherme. Ela acreditava que, mais cedo ou 

mais tarde, o grande amor de sua vida a perceberia ali, ao 

lado, e finalmente ficariam juntos, formando uma família 

com filhos boni�nhos e tudo mais...

– Seja bem-vinda à casa do Senhor, minha filha. – A voz 

do padre era suave e o tom, quase paternal. – A confissão é 

algo muito importante. Por mais que Deus saiba de tudo 

que fazemos, é preciso dizer com os nossos lábios aquilo 

que fizemos e que não julgamos certo. E sabe por quê? 

Deus vê a confissão como uma forma de consciência de 

nossos pecados e nos perdoa quando temos essa 

iluminação.

Vera ergueu os olhos. Queria ver a expressão nos olhos 

do padre ao ouvir aquelas palavras. Mas tudo que 

conseguira vislumbrar eram poucos traços que não 

permi�am anal isar  o  semblante do sacerdote. 

Inesperadamente, Vera ouviu um barulho de chaves sendo 

reviradas, vindo de onde estava o padre e, logo em seguida, 

um baque discretamente surdo sobre a madeira.

– Mesmo quando somos responsáveis pela morte de 

uma pessoa que amamos?

– Desculpe, minha filha. Como você foi responsável pela 

morte dessa pessoa? – perguntou o padre no mesmo tom 

de voz, algo que indicava o seu profissionalismo em ouvir os 

fiéis com suas piores confissões. – Matar vai contra o quinto 

mandamento de Nosso Senhor, mas não temas, o Senhor é 

piedoso para com os corações verdadeiramente 

arrependidos.

– Minha amiga, que acabou de ser enterrada aqui... 

Sempre foi apaixonada por um garoto, desde quando 

cursávamos a primeira série e, durante muitos anos, convivi 

com ela suspirando e sofrendo pelos cantos por causa dele. 

Isso se tornou tão comum para mim que passei a não dar 

muita atenção para isso, mesmo ela perdendo horas e mais 

horas falando sobre o mesmo assunto. Com o tempo, ela foi 

percebendo meu desinteresse no assunto e foi deixando 

aquela conversa de lado, mas não precisava dizer nada... 

Toda vez que aquele rapaz estava por perto, eu percebia 

que ela mudava da água para o vinho. Não sei se o senhor 

sabe por ser padre, mas quando queremos chamar atenção 

de alguém a qualquer custo, fazemos de tudo. E Miranda 

fazia isso toda vez que Guilherme estava por perto, e o pior, 

me constrangendo perto de qualquer pessoa. E isso era 

algo tão chato que chegava até mesmo a me irritar, mas, 

como disse, éramos jovens e, com o tempo, fomos 

crescendo, aprendendo, e confesso que achei que aquela 

paixonite passaria em algum momento. Achei que ela 

conheceria outra pessoa e desencantaria de uma vez por 

todas, mas isso não aconteceu. 
Vera parou por um instante para enxugar algumas 

lágrimas que desciam pelo seu rosto.

– Todo mundo tem direito de acreditar naquilo que 

d e s e j a ,  m i n h a  fi l h a  –  i n t e r r o m p e u  o  p a d r e , 

inesperadamente. – Esse rapaz dava a entender que nutria 

algum �po de sen�mento por ela também? Afinal de 

contas, ela precisava de alguma coisa para se agarrar, não é 

mesmo?
– Não, padre, o rapaz a tratava apenas como uma pessoa 

como qualquer outra, e esse era o problema. Minha amiga 

não conseguia separar isso e sofria demais ao vê-lo com 

outras garotas. E, par�cularmente, Guilherme era um 

sonho de homem para qualquer garota. Para o senhor ter 

uma ideia até onde fui para ajudar uma amiga, cheguei a 

conversar com ele pelas costas dela, revelando tudo que 

não fosse naquele momento, poderia ser nunca mais; Vera 

sen�a que não teria forças para seguir para qualquer outra 

igreja durante um bom tempo com aquele intuito e, por 

isso, se despediu dos pais de Miranda com um beijo e um 

abraço, e caminhou solenemente para a capela. Os pais da 

amiga ficaram observando-a se distanciar até ser engolida 

pelas sombras.
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Subitamente, o barulho de um banco sendo arrastado 

cortou a narração de Vera.

– Tenho, mas neste momento estou atendendo você. 

Con�nue.

– Esqueça o mundo lá fora, criança – aconselhou o 

padre. – Esta é a casa do Senhor e está aberta para todos. 

Con�nue.

Vera suspirou.

– Mas o senhor não tem que atender outras pessoas, 

padre?

– Mais tarde, naquele dia, tentei ligar para Miranda; ela 

atendia e depois desligava. E como não era algo muito 

comum de se acontecer, fiquei preocupada, mas Leonardo 

achou que era algum problema no celular dela e acabei 

deixando o assunto de lado. Depois de algumas semanas, 

– Con�nuando... Depois que terminei todo relato, 

Miranda olhou para mim e, sem mais nem menos, 

mencionou que havia alugado alguns filmes ó�mos para 

assis�rmos. E foi exatamente o que fizemos, com muita 

pipoca, sorvetes e refrigerantes. Vendo-a se comportando 

daquele jeito, cheguei a pensar que havia feito a coisa certa 

em ter me introme�do em sua vida daquela forma. Aquela 

foi uma das noites mais diver�das que �vemos em muito 

tempo. Mas, na manhã seguinte, na escola, aconteceu o 

inesperado: Miranda colocou eu e Guilherme frente a 

frente, com esperança de que “eu” es�vesse inventando 

tudo aquilo, mas acabou descobrindo que quem estava 

inventando alguma coisa era ela: um príncipe encantado. 

Depois daquele episódio, minha amiga sen�u-se tão 

humilhada e envergonhada que faltou três dias direto na 

escola. Claro que ajudei-a levando matérias e dando 

desculpas esfarrapadas para os professores, mas Miranda 

parecia não ter mais ânimo depois de ter perdido a 

esperança que havia alimentado durante tantos anos.
– Ela acabou retornando para a escola por insistência de 

seus pais, mas eu sabia que algo havia mudado em minha 

amiga. Ela, que sempre fora tão vaidosa, agora parecia 

simplesmente não se importar com aquilo que ves�a. Para 

mim era deprimente vê-la daquele jeito, eu precisava fazer 

alguma coisa, precisava trazer a felicidade para minha 

amiga de volta, de alguma maneira. Foi então que, certa 

vez, caminhando por um parque, encontrei uma velha 

senhora cigana, falei com ela sobre Miranda e Guilherme, e 

ela mencionou uma espécie de fei�ço que poderia tornar 

aquele sonho em realidade.

– Par�cularmente, não acreditava nessas coisas de 

magia, mesmo assim, vi naquela “coisa” a possibilidade de 

devolver a esperança para minha amiga... Ela havia vivido 

tanto tempo bem sem aquele amor... Aí pensei comigo: se 

ela achar que ele poderá ser seu um dia, novamente, quem 

sabe volta a se amar e se cuidar até aparecer alguém de 

verdade... E foi por causa disso que falei com aquela mulher 

e depois com Miranda. No começo ela não aceitou muito 

bem, chegamos a discu�r sobre o assunto. Foi aí que 

coloquei o papel com o endereço da mulher em suas mãos 

e segui meu caminho. Ficamos algumas semanas sem 

no�cias uma da outra e muitas coisas aconteceram nesse 

ínterim. Acabei conhecendo um rapaz chamado Leonardo 

e, por mais que es�vesse louca pra ligar e lhe contar, não 

me sen�a à vontade em dizer que havia encontrado alguém 

e ela não... Foi então que, inesperadamente, recebi uma 

mensagem de Miranda marcando um encontro. E lá estava 

e u ,  e s p e r a n d o  m i n h a  a m i g a  q u a n d o , 

surpreendentemente, ela me aparece com Guilherme, 

abraçados e aparentemente muito felizes. Aquilo me 

pegou de surpresa e não sabia como reagir àquela 

novidade, perguntei por que não havia dito antes, mas ela 

quisera fazer uma surpresa. E como ela estava com 

Guilherme, Leonardo, que estava por perto, se aproximou 

após meu sinal e apresentei-o para os dois. Sentamos e 

começamos a conversar alegremente, e foi quando, de 

repente, após uma brincadeira de cunho sexual que 

Leonardo fizera sem qualquer maldade, Guilherme se 

levantou de seu lugar e o chamou para briga. 
Aquilo havia me pego de surpresa, e acabamos achando 

melhor seguir cada casal para seu lado.

sabia a respeito daquela obsessão. Guilherme ouviu tudo 

atentamente. Esperava que minhas palavras fizessem 

alguma coisa brotar em seu coração, mas tudo que percebi 

em seu semblante foi aquele brilho de orgulho. E isso me 

deixou tão revoltada que foi a úl�ma vez que falei com 

Guilherme. Ele também era meu amigo, mas a nossa 

amizade acabou naquele dia, quando percebi a sensação 

de prazer em saber que minha amiga era apaixonada por 

ele. Enfim, depois de tudo que ouvira, fiquei tão puta da 

vida que liguei para Miranda dizendo que ia dormir em sua 

casa. Como era algo que sempre fazíamos, ela não 

estranhou, pelo menos até perceber que não estava ali para 

assis�rmos filmes de terror até tarde da madrugada. 

Sentamos em sua cama e contei tudo que ouvira de 

Guilherme. Miranda ouvia tudo atentamente, às vezes 

perguntava se estava viva ou não, tamanha apa�a que se 

instalava em seu rosto, até mesmo o sangue desaparecia de 

sua face.
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Vera estranhou as palavras do padre e a pressa de deixar 

aquele confessionário. Será que seu pecado havia sido tão 

terrível que somente o Todo-Poderoso para puni-la ou 

absolvê-la? Ela levantou-se de seu lugar e, ao sair do 

confessionário, ali próximo, sentado, se deparou com o pai 

de Miranda. Ele a olhou com lágrimas nos olhos e, 

mostrando o celular para Vera, disse:

– Minha filha, você não matou sua amiga como achei 

que �nha matado, mas você... – Ele pareceu medir as 

palavras. – De alguma maneira, propiciou que o demônio 

operasse por trás desse casal. Você cometeu um homicídio 

culposo, minha criança, e isso realmente é um pecado e um 

crime dentro das leis dos homens. Eu sei e Deus também 

sabe que você não �nha noção de que algo assim poderia 

acontecer, mas infelizmente é um preço a se pagar por algo 

que sai da vontade de Deus, que sai de seus planos... Sua 

amiga e seu amigo �nham caminhos completamente 

diferentes, papéis diferentes para desempenhar, e quando 

os caminhos foram unidos contra os planos divinos, 

desencadeou uma série de tragédias. Eu passaria uma 

penitência para seu coração sen�r-se mais leve, mas sei 

que nem todas as Ave-Marias ou Pai-Nossos serão capazes 

de acalmar seu coração... Por isso, aconselho que erga seus 

pensamentos a Deus e que suplique o seu conforto 

sagrado. – O padre se levantou e finalizou com uma voz 

con�da, e estranhamente chorava. – Agora vá, converse e 

confesse diretamente com Deus, a verdade vos libertará 

algum dia. 

– Me sinto tão culpada por isso... Eu fui a responsável 

por encontrar a mulher, por enfiar na cabeça de minha 

amiga que aquele homem poderia ser dela... E se eu não 

�vesse encontrado essa mulher? E se ela e Guilherme 

es�vessem cada um no seu canto... E o pior, padre, e se 

nada disso �vesse acontecido? Se não �vesse enfiado essas 

coisas horríveis no meio dos dois... Eu não sei o que fazer, 

padre... Me sinto tão culpada... O senhor acha que Deus 

pode perdoar um pecado tão terrível quanto este?
Agora foi a vez do padre suspirar profundamente.

acabei me deparando com Miranda na porta de minha 

casa, ela parecia nervosa e notei algumas marcas estranhas 

próximas de seu pescoço, mas como ela não comentou 

nada a respeito, não me sen� à vontade para ques�oná-la, 

ainda mais por ela dizer, sem mais nem menos, que estava 

feliz com Guilherme, mesmo tendo se mostrado uma 

pessoa ciumenta e possessiva. Avisei a ela sobre isso, mas 

ela retrucou dizendo que quem amava muito fazia essas 

coisas meio sem cabeça. Nossa conversa durou exatos 

cinco minutos; nem quis entrar em minha casa, pois, 

segundo ela, Guilherme estava lá embaixo esperando-a. 

Achei estranho, mas como ela havia dito que estava feliz... 

Algumas semanas se passaram e eis que �ve um sonho 

muito estranho com ela... Algo que me deixou muito 

preocupada. Fui até sua casa e acabei descobrindo que 

estava morando com Guilherme. Foi uma surpresa, de fato.  

Pedi seu endereço para sua mãe. Ao chegar ao 

apartamento, sen� algo estranho e decidi ligar; minha 

amiga atendeu prontamente e disse que estava ali, na 

portaria de seu prédio, mas ela não permi�u que entrasse. 

Apenas solicitou que eu fosse até a padaria da esquina e 

esperasse por lá. Fiz o que me pediu, e depois de cinco 

minutos, Miranda chegou lá com um óculos escuro, tão 

grande que tapava quase todo seu rosto. Insis� para que 

�rasse e vi uma marca roxa tomando todo globo ocular 

esquerdo. Claro que disse que havia caído, mas eu sabia 

que não era nada daquilo. E foi aí que minha amiga 

confessou que Guilherme havia se mostrado um 

verdadeiro monstro, violento, ciumento e extremamente 

possessivo. Perguntei a ela por que não o denunciava, mas 

ela dizia que não era por mal, que era inseguro e essas 

coisas... E foi em um desses ataques que o pior aconteceu, e 

Guilherme acabou matando minha amiga, padre... 

– Eu ouvi tudo, Vera.

Vera começou a chorar.
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Você provavelmente já deve ter ouvido que determinado autor
teve sua correspondência lançada em formato de livro?

An�gamente, era uma prá�ca muito comum entre os autores, por exemplo:
Jorge Amado já se correspondeu com Pablo Neruda. Isso para alguns

pode parecer capricho, mas para outros, é uma espécie de treinamento,
isso sem mencionar que é uma forma de estar sempre escrevendo, 

mesmo quando se encontrar durante aquele estágio de hiato cria�vo.

Caso você curta a ideia, basta mandar para o e-mail da revista:
nome, e-mail e um pequeno resumo a respeito de você, com seus gostos,

ou qualquer outra informação que julgue per�nente.

QUE TAL TRAZERMOS DE VOLTA?



Essa não! As pessoas não 
podem ver um veterinário que 
saem abandonando os bichos 

por aí... Você vai pra casa comigo
não estou a �m de abrir a 

clínica de novo

Acho que a Natália não vai 
se incomodar... É apenas por 
uma noite... Amanhã a gente
arruma uma casa para você.

Miauuuuu

Não creio... É hoje que ela me 
mata... Não posso deixar aquele

cãozinho abandonado nessa
chuva que está se formando.

E aí, amigão... Quer passar essa
noite em uma casa quentinha e 
com comida? Mas é só por hoje

e amanhã arrumamos outro lugar.

Poxa amor... Só por hoje... Desculpa
sou veterinário pelo amor e

não apenas pelo dinheiro. Entenda
vai... É só por hoje

ENQUANTO ISSO, EDGAR ENSAIA UMA EXPLICAÇÃO
PARA SUA ESPOSA A RESPEITO DAQUELES ANIMAIS

Miauuuuu

Grrrrr
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Então pessoal, é o seguinte
vocês precisarão se comportar

caso contrário, iremos os três de 
volta para a rua, ok?E amanhã 
vamos ver se arrumamos um 
lugar que não os abandonem.

Prontinho... Chegamos... 
Agora não esqueçam do que 

combinamos, ok pessoal?

Boa noite querida. Desculpe o
atraso, tive problemas na clínica

e antes que você diga alguma coisa
�z aquilo de novo, mas é só por hoje

Não acredito, amor! Justo no dia
dos �lmes de terror? Tinha 

separado Cemitério Maldito e Cujo.
Deixe-me ver o que trouxe aí...

Miauuuuu

Grrrrr
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