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Expediente:

Primeiramente, gostaria de pedir desculpas pela demora,
tanto para os leitores, quanto para os par cipantes e
entrevistados desta edição. Desde o primeiro lançamento,
man ve a revista distante do cenário polí co, aﬁnal, cultura e
polí ca não se misturam, correto? Errado! A polí ca de nosso
país, mediante a crise sem precedentes que estamos vivendo,
busca, desesperadamente, toda e qualquer fonte de renda
para reaver os cofres públicos. Até esse ponto tudo bem? Sim...
Infelizmente precisamos nos unir de alguma forma para
tentarmos voltar para uma normalidade mais sadia. No
entanto, não é novidade para ninguém que chegaram a
ques onar a quan dade de palavras dos livros didá cos, algo
que vem de encontro com o que ouvimos durante muito
tempo quando cursávamos as escolas públicas. Isso só mostra
que o governo não quer pessoas pensantes e ques onadoras.
E isso se comprova mais ainda se levarmos em consideração
que Filosoﬁa, uma matéria tão importante para a formação do
ser ques onador, seja uma das poucas (para não dizer a única)
que temos uma vez por semana. Isso deixa claro que os líderes
de nosso país preferem pessoas que aceitam tantos absurdos
que vemos acontecendo nos no ciários. A revista con nua
com intuito de divulgar e celebrar a criação nacional, mas não
podemos apenas divulgar, precisamos lutar pelo nosso espaço,
deixar de sermos andorinhas para nos tornar gafanhotos;
fazermos, de alguma forma, diferença para a cultura de nosso
país, mostrando que o Brasil tem ar stas fantás cos, alguns
melhores que os internacionais, mas que acabam sucumbindo
à sombra do sucesso que já vem dos próprios compatriotas dos
autores internacionais. Atente para esse úl mo detalhe:
pres gio que vem de seus próprios compatriotas! Um país sem
cultura é um país sem alma. Apoie a cultura de seu país, apoie
seus escritores, seus músicos, seus ar stas em geral. Adote um
e tenha certeza de que esse mesmo ar sta te surpreenderá
com seus próximos trabalhos, pois quando temos alguém para
valorizar uma expressão de arte, temos tudo que precisamos
para nos superar em cada novo trabalho.

Acesse nossas redes sociais para maiores informações:
YouTube: Vila das Palavras | Facebook: viladaspalavras
Instagram: viladaspalavras_revista
Aproveite para conhecer os números anteriores

Adriano Villa - Editor Geral
Walter Cavalcan - revisão
Cartunista: Marcelo Mar ns
Projeto Gráﬁco - Adriano Villa

Sugestões | Críticas | Publicidade
e-mail: villadaspalavras@gmail.com
Todas as imagens existentes nesta revista foram re radas da internet
Os textos são de responsabilidade de seus autores.

Meu cordial agradecimento pela colaboração:
John Lennon | Tito Prates | Beatriz Santos | Marcelo Mar ns

uma vida de
palavras e
tramas

Agatha
Christie

por Tito Prates - Embaixador
da autora no Brasil

uando falamos do começo da carreira literária de
Agatha Chris e, precisamos deﬁnir um ponto de
par da, pois na verdade foram vários começos.
Ela escreveu sua primeira história com menos de
sete anos de idade, depois escreveu uma peça de teatro que
ilustrou com a ajuda do pai antes dos dez. Sua primeira
publicação foi um poema chamado The Trams of Ealing – Os
Bondes de Ealing, em um pequeno jornal do bairro,
comemorando a chegada da linha de bondes. Era uma ode
bem-humorada, imitando o som do sino do cobrador.
Como podem ver, aí já temos três começos diferentes e um
deles com publicação. Mais adiante, ela publicaria pequenos
poemas na Poetry Review, um periódico de poesia que pagava
um guinéu por publicação e valia mais para sa sfação do
próprio ego do autor do que como negócio comercial.
Mas quando falamos de Agatha Chris e, acho que todos
lembram na hora da Rainha do Crime e o que importa seria
seus livros e histórias policiais, de suspense e até de terror.
Pondo isso na balança, o primeiro livro de Agatha Chris e
está completando 100 anos de sua publicação. Essa data
também será esclarecida mais adiante.
Pelos dirios de seu marido e referências da própria Agatha,
que era extremamente desorganizada, sabemos que O
Misterioso Caso de Styles – The Mysterious Aﬀair at Styles,
começou a ser escrito no ﬁnal de 1915 e deve ter sido
concluído em meados de 1916.
Em plena época da I Guerra Mundial, ela se lembrou de um
desaﬁo que a irmã lhe havia feito, dizendo que duvidava que
ela conseguisse escrever uma história policial, pois ela mesma
tentara e não conseguira. Na época, essas histórias estavam
muito na moda através de revistas e folhe ns que as
publicavam.
Tomando por base o que era sucesso — crimes em casas de
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campo, dete ves com auxiliares menos brilhantes
intelectualmente e que normalmente narravam a história,
expressões francesas no meio do texto e um grande mistério,
Agatha Chris e criou o enredo do livro.
Ela usou suas longas horas de ina vidade, quando
trabalhava no Hospital da Cruz Vermelha de Torquay, cidade
onde nasceu e viveu até os 29 anos de idade. Ela havia
concluído o curso de farmácia e era responsável pelo
aviamento das receitas do hospital, uma vez que naquela
época, os remédios todos eram manipulados de acordo com a
prescrição do médico e não vinham prontos em frascos ou
cápsulas já pré-preparados e dosados.
Como era iniciante, e já havia do problemas com um livro
de romance que escrevera antes e nunca publicou, por ter
ousado se aventurar em território estranho ao seu
conhecimento, usou elementos locais de seu co diano e até
uma personagem espelho dela mesma se encontra na trama.
Cynthia Murdock trabalha e faz exatamente o que ela própria
fazia, sendo uma enfermeira que havia feito o curso de
farmácia e trabalhava no “Dispensário” do hospital, como
chamavam a farmácia de manipulação.
Como arma, foi bastante original e teve até uma matéria
publicada em um periódico especializado em farmacologia,
elogiando a forma precisa como usou veneno. De lá em
diante, seria sua arma predileta e que usou com maestria,
tendo atualmente dois livros, de autores diversos, dedicados
somente aos seus venenos e seu uso em
suas histórias.
Quando o livro ﬁcou pronto, ela
pediu que o marido, em uma de suas
licenças da guerra, o lesse. Ele achou
excelente e a es mulou a enviá-lo para
editores, ele mesmo encaminhando
para um amigo seu.
O resultado não foi frustrante para
Agatha Chris e porque ela nunca
esperou grande coisa. Foram cinco
rejeições, até do amigo do marido, e
como ela mesma disse, alguns
nem enviaram resposta.
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Em 1919, perto do ﬁnal do ano, ela recebeu um convite
para conversar com Jonh Lane, editor e proprietário da The
Bodley Head. Na época, com o término da guerra e uma nova
classe social sedenta por literatura de entretenimento, as
editoras tradicionais de clássicos estavam ampliando seus
catálogos e buscando autores do gênero.
Logicamente, antes do convite, John Lane havia enviado o
livro para um especialista que recomendou altamente sua
publicação, com termos elogiosos, conforme documento
original que descobri nos arquivos da Universidade de
Reading. A única observação era que ela deveria modiﬁcar o
úl mo capítulo do livro. O capítulo original pode ser lido nos
livros a par r de 2015 da Globo Livros, aonde vem como um
acessório ao volume original.
Agatha saiu da entrevista com essa proposta, a qual
cumpriu rapidamente e, em seu segundo encontro com o
editor, nha um contrato assinado não só para O Misterioso
Caso de Styles, mas para mais cinco outros livros.
Como todo autor iniciante e inexperiente, o contrato nha
um grande truque em bene cio do editor e prejuízo do autor:
Ela só receberia uma porcentagem sobre as vendas se o livro
vendesse mais de dois mil exemplares e nenhum
adiantamento pela história. O livro lhe rendeu míseras vinte e
cinco libras.
Voltando às datas de lançamento de O Misterioso Caso de
Styles, sua primeira publicação foi como folhe m no periódico
The Times Weekly Suplement, com o primeiro capítulo
aparecendo no exemplar de 27 de fevereiro de 1920. Agatha
Chris e foi a primeira autora a ter uma obra de estreia
publicada por The Times.
Em novembro do mesmo ano, o braço canadense da
editora de John Lane seria o pioneiro na publicação do texto
como livro. Foram apenas 300 cópias impressas, somente
para garan r os direitos autorais em inglês da obra naquele
país e um exemplar original dele vale hoje mais de 7000
dólares. Em seguida, o livro foi publicado por John Lane nos
Estados Unidos e somente em 21 de janeiro de 1921 chegou
às livrarias da Inglaterra.
A primeira edição do livro vendeu 2300 cópias em um ano,

um excelente resultado para uma autora estreante.
Em 1923, em seu exemplar de 28 de fevereiro, a
conceituada e pioneira revista inglesa The Sketch, principal
responsável pela popularização das histórias de Sherlock
Holmes, trazia uma matéria de uma página com um retrato
de Agatha Chris e, anunciando uma coleção de histórias
da autora a par r de seu próximo número. Na legenda da
foto, estava escrito: a senhora Agatha Chris e é autora de
O Misterioso Caso de Styles, o melhor romance policial
escrito depois do ﬁm da guerra.
Quando já estava mais experiente, ela não teve
diﬁculdade nenhuma de já em 1924 ser contratada com
todos os direitos garan dos decentemente por Willian,
Collins & Sons. Em 1926, seu livro de estreia na nova casa
editorial a lançou deﬁni vamente ao estrelato, onde apenas
sucessos e mais sucessos iriam se acumular durante seus mais
de 50 anos de carreira: O Assassinato de Roger Ackroy – The
Murder of Roger Ackroyd, seu primeiro livro a vender mais de
5000 cópias em menos de oito meses.
No Brasil, sua obra surgiu em 1928, em duas edições de
agosto da revista semanal O Malho. Sua primeira publicação
em livro por aqui foi na Coleção Amarela da Livraria do Globo
da rua da Praia, em novembro de 1930, com O Trem Azul.
A história do início da carreira de Agatha Chris e é uma
história de perseverança e decepções. Também é um
es mulo, pois tanto ela, como J. K. Rowling, veram tropeços
e diﬁculdades para conseguirem uma publicação. Assim como
os muitos autores do Brasil e do mundo todo que passam por
essa experiência, a grande importância dessa história é sua
mensagem para eles: Perseverança.
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Agatha Christie
dicas de Leitura de Tito Prates

O MISTERIOSO CASO DE STYLES
Quatro anos após Agatha Chris e escrever O
misterioso caso de Styles, seu primeiro livro, e
após a recusa de vários editores, John Lane
decide publicar seu livro, mas com uma ressalva:
que ela reescrevesse o capítulo onde toda trama
é revelada por Poirot. No original a revelação se
dá num tribunal, e na alteração solicitada por
Lane, a revelação é feita na sala de estar da
propriedade de Styles Court. Sem saber John
Lane fundava aí um dos maiores lugares-comuns
do romance policial. A engenhosidade e astúcia
de Agatha Chris e são assombrosas, com uma
narra va ﬂuída e envolvente ela apresenta uma
história ins gante: a par r da morte da matriarca de Styles Court se
desenrola uma complexa trama, suicídio ou envenenamento? Quem teria
interesse em assassinar Mrs. Emily Inglethorp? Como juntar este desconexo
quebra cabeças de provas e evidências? Através da narra va de Mr Has ngs,
vamos nos aproximando das personagens desta misteriosa intriga: o
estranho Alfred Inglethorp esposo de Mrs. Inglethorp e principal suspeito do
crime, John e Laurence Cavendish, ﬁlhos de Mrs. Inglethorp, Mary Cavendish
esposa de John, Evelyn Howard, governanta da casa, e Cynthia Murdoch,
protegida de Mrs. Inglethorp, são os moradores da casa e cada um deles tem
algo a esconder.
CONVITE PARA UM HOMICÍDIO
Durante mais uma tranquila e monótona manhã
no pequeno vilarejo inglês de Chipping
Cleghorn, um anúncio no jornal local deixa os
habitantes em polvorosa: todos são convidados
a presenciar um homicídio. Pensando ser
apenas um jogo de dete ve, os vizinhos
comparecem em peso, sem estar preparados
para o que viria a seguir. Em meio a passados
nebulosos e jogos de aparências, o cenário
descor nado revela que ninguém é o que
parece ser. Para resolver o mistério, a polícia
conta com a perspicácia de Miss Jane Marple.
Por trás dos cabelos brancos e das agulhas de
tricô, a simpá ca velhinha imortalizada por Agatha Chris e tem um profundo
conhecimento do ser humano – e das
A CASA TORTA
Nos arredores de Londres há uma mansão com
uma inusitada caracterís ca: ela é torta. É ali que
o milionário octogenário Aris de Leonides mora
com a esposa, cinquenta anos mais jovem, além
de ﬁlhos, noras, netos e uma cunhada, irmã da
primeira mulher. Quando a polícia descobre que
o patriarca foi envenenado, todos os habitantes
da casa se tornam suspeitos, e a discórdia passa
a imperar entre os membros da família –
sobretudo, olhares desconﬁados recaem sobre a
jovem viúva. A neta mais velha de Aris de,
Sophia, junta-se ao namorado para tentar
chegar ao fundo do mistério sobre a morte do
avô. Muito mais que um romance policial, A casa torta foi considero pela
própria Agatha Chris e como um de seus melhores livros.

O ASSASSINATO DE ROGER ACKROYD
Uma misteriosa sequência de três crimes. Uma
velha senhora desconﬁada. Um famoso dete ve
belga de férias, procurando alguma emoção.
Este é o ponto de par da de O assassinato de
Roger Ackroyd, um dos mais famosos romances
policiais de Agatha Chris e, em que está
presente seu es lo inconfundível de promover
uma verdadeira ciranda de suspeitos, em que o
leitor é envolvido e para a qual ele é convidado a
usar toda a sua inteligência e perspicácia. Os três
crimes em série chamam a atenção da velha
Caroline Sheppard, irmã do Dr. Sheppard,
médico da cidade e narrador da história.
Suspeitando de que haja uma relação entre as mortes, dada a proximidade
de Miss Ferrars com o também viúvo Roger Ackroyd, Caroline pede a ajuda
do então aposentado dete ve belga Hercule Poirot, que passava suas
merecidas férias na vila. Ameaças, chantagens, vícios, heranças, obsessões
amorosas e uma carta reveladora deixada por Miss Ferrars compõe o cenário
desta surpreendente trama, cujo transcorrer elenca novos suspeitos a todo
instante, exigindo a habitual perspicácia do dete ve Poirot em seu retorno ao
mundo das inves gações.

UM CORPO NA BIBLIOTECA
Às 7 da manhã, os Bantry acordam e encontram o
corpo de uma jovem em sua biblioteca, sem fazer
ideia de como chegou ali. Chocada com os
acontecimentos, a Mrs. Bantry chama sua amiga,
Miss Marple, a dete ve amadora mais famosa da
pequena St. Mary Mead, para descobrir a
iden dade da garota e do assassino. Quando
outro corpo surge em uma pedreira, cabe a Miss
Marple desvendar a conexão entre eles e
solucionar o caso.

OS CRIMES ABC
Ao receber uma carta em que o remetente se
refere a si mesmo apenas como “ABC”, Hercule
Poirot ﬁca intrigado. Apesar de, a princípio,
pensar que se trata de uma piada de mau gosto,
ele teme pelo pior. E após o assassinato de Alice
Ascher em Andover, as piores suspeitas do
famoso dete ve belga se concre zam. Com a
ajuda do capitão Has ngs e do inspetor-chefe
Japp, Poirot corre contra o tempo para descobrir
a iden dade do misterioso assassino. Porém, sua
maior diﬁculdade é que as ví mas nada têm em
comum além do fato de o homicida seguir a
ordem alfabé ca de seus nomes para escolhê-las.
Um dos mais famosos livros de Agatha Chris e, Os crimes ABC apresenta
outro quebra-cabeça aparentemente impossível que somente as “células
cinzentas” de Poirot são capazes de desvendar. Adaptada com maestria pela
BBC, a série de televisão homônima conta com John Malkovich e Rupert Grint
no elenco e será exibida no Brasil pela Globosat.
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Agatha Christie
dicas de Filmes de Tito Prates

TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO
Quando Leonard Vole (Tyrone Power) é preso
sob a acusação de ter assassinado uma rica
viúva de meia-idade, Sir Wilfrid Robarts
(Charles Laughton), um veterano e astuto
advogado, concorda em defendê-lo. Sir Wilfrid
está se recuperando de um ataque do coração
quase fatal e "supostamente" está em uma
dieta, que o proíbe de ingerir bebidas alcoólicas
e de se envolver em casos complicados. Mas a
atração pelas cortes criminais é algo muito
forte para ele, especialmente quando o caso é
bem di cil. O único álibi de Vole é o testemunho
da sua esposa, Chris ne Vole (Marlene
Dietrich), uma mulher fria e calculista. A tarefa de Sir Wilfrid ﬁca
pra camente impossível quando Chris ne Vole concorda em ser
testemunha, não da defesa, mas da acusação.

PUNIÇÃO PARA A INOCÊNCIA
Hortência (Dani Calabresa) é uma repórter de
TV dedicada, sonhadora, que alimenta a
esperança de deixar de fazer reportagens
fuleiras e tornar-se âncora do telejornal local,
comandado por JP (Augusto Madeira). Quando
ﬁca sabendo que Vivian (Adriana Garambone),
a âncora do jornal, está para ser demi da por
seu chefe, ela se anima com a grande
oportunidade, mas a jornalista Vanessa
(Ka uscia Canoro) também quer essa vaga.
Precisando arrumar um jeito de garan r seu
novo posto, Hortência inventa um assassino em
série e passa a "inves gar" o caso, o que
aumenta seu destaque. Ela conta com a ajuda de dois amigos (Danton Mello
e Rodrigo Sant’anna) que trabalham no Ins tuto Médico Local, mas logo a
men ra foge do controle.

A CASA TORTA
A família Leonides mora numa mansão na
Inglaterra. E, certo dia, o patriarca, imigrante
grego, rico e com seus 80 anos, é assassinado.
As suspeitas vão para sua esposa, que é 50 anos
mais jovem, mas todos estão sendo
inves gados.

A MALDIÇÃO DO ESPELHO
Depois que o terrível fantasma da Rainha de
Espadas ressurge, os alunos de um an go
colégio interno viram as próximas ví mas do
banho de sangue. O terror começa a par r do
momento em que eles recitam an gos
encantamentos no banheiro do local para
conquistar tudo o que desejam — mesmo que o
preço seja suas almas.

ASSASSINATO NO EXPRESSO ORIENTE
O dete ve Hercule Poirot (Kenneth Branagh)
embarca de úl ma hora no trem Expresso do
Oriente, graças à amizade que possui com Bouc
(Tom Bateman), que coordena a viagem. Já a
bordo, ele conhece os demais passageiros e
resiste à insistente aproximação de Edward
Ratche (Johnny Depp), que deseja contratá-lo
para ser seu segurança par cular. Na noite
seguinte, Ratche é morto em seu vagão. Com
a viagem momentaneamente interrompida
devido a uma nevasca que fez com que o trem
descarrilhasse, Bouc convence Poirot para que
use suas habilidades dedu vas de forma a
desvendar o crime come do.
E NÃO SOBROU NINGUÉM
Oito estranhos são convidados para visitar uma
pequena ilha localizada na costa de Devon, no
sul da Inglaterra. Isolados do resto do mundo,
eles são recebidos pelos anﬁtriões Sr. e Sra. U.N.
Owen, que passam a maior parte do tempo
ausentes. Mas, quando alguns membros do
grupo começam a sumir misteriosamente, os
convidados logo percebem que há um
assassino entre eles.

ENTRE FACAS E SEGREDOS
Em Entre Facas e Segredos, após comemorar 85
anos de idade, o famoso escritor de histórias
policiais Harlan Thrombey (Christopher
Plummer) é encontrado morto dentro de sua
propriedade. Logo, o dete ve Benoit Blanc
(Daniel Craig) é contratado para inves gar o
caso e descobre que, entre os funcionários
misteriosos e a família conﬂituosa de Harlan,
todos podem ser considerados suspeitos do
crime.
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Artigo

A Importância
de uma revisão

evisar um texto é extremamente importante para os
autores que desejam apresentar ou até mesmo lançar
seus livros em plataformas online. Existem leitores
exigentes que, ao se depararem com o menor erro de
português, abandonam uma história que poderia ser até
atra va, porém, para algumas pessoas, um erro de português
pode ser a prova cabal de que o autor sequer se deu ao luxo de
dar aquela revisada em seu texto.
Par cularmente (e confesso), revisar um texto não é uma
das tarefas mais prazerosas para qualquer autor, no entanto,
alguns se deliciam ao se debruçarem sobre suas obras em
busca de cortes ou novas inserções. Isto não quer dizer que não
revise minhas obras, claro que reviso, aﬁnal, uma primeira
leitura do autor é imprescindível para ver se não ﬁcou
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que os autores nada mais são que narradores
das cenas que vão se formando em seu cérebro,
no entanto, a velocidade dos pensamentos e da
i m a g i n a ç ã o s u p e ra m d ra s c a m e n t e a
velocidade motora, por isso, nada mais comum
que o pensamento esteja em um lugar à frente e
as mãos ocupadas em digitar, apertar o
backspace, parar para que possamos dar aquela
lidinha, ou até mesmo para salvar.
Nesse meio de tantas a vidades, nada mais
comum que alguns erros passem despercebidos
e, por isso, nada mais adequado que, ao
terminarmos um trabalho, depois de alguns dias
de descanso, passemos para um novo estágio de
trabalho: dar uma revisada em busca de pontas
soltas ou erros de digitação. Não direi erros de português pelo
simples fato de ser algo muito comum. Durante o processo
cria vo, não devemos parar para pensar se determinada
palavra está escrita de forma errada ou certa. No momento de
criação, o mais importante é a ideia sendo passada para o
papel. Preocupe-se com os códigos grama cais quando chegar
ao ﬁm. Mas revisar tem o seu charme e, também, funções
par culares.
Por exemplo, ao terminar um romance ou conto, leio
apenas uma vez em busca da coerência e de erros gravíssimos
que tenham passado despercebidos devido à imersão.
Acredito que cada trabalho tem seu lugar no tempo e no
momento de nosso conhecimento. Contos não nascem da
n o i te p a ra o d i a , m u i to m e n o s
romances e, por isso, nada mais comum
que sempre saibamos um pouco mais
no ﬁnal de alguns de nossos textos,
aﬁnal, nos intervalos, estaremos
aprendendo com livros, com programas
televisivos, entre outros veículos, ou
seja, estamos sempre em constante
aprendizado e, se aplicarmos o que
aprendemos a cada dia em uma de
nossas obras, jamais ﬁnalizaríamos.
Sei que não tem muito a ver com
literatura, mas é arte do mesmo jeito.
Certa vez, perguntaram ao Ozzy
Osbourne por que con nuava gravando
discos, e ele respondeu: Ao gravar um
novo disco, acho perfeito, porém,
depois de ﬁnalizá-lo, ao ouvi-lo
novamente, sinto que daria para fazer
algo melhor... Como não consigo
regravar, faço um novo disco. Por mais repe va que sejam
nossas a vidades e por mais comuns que pareçam, sempre
vamos aprendendo um pouco mais a cada dia que exercemos.
Compreendeu meu pensamento?

nenhuma ponta solta ou algum erro que possa nos sugerir o
retorno às primeiras séries.
Essa leitura é muito importante devido à imersão natural
dos escritores no universo que estão criando. Costumo dizer
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Patrick Rothfuss, segundo fontes,
ainda está revisando o terceiro livro
de sua trilogia “A Crônica do Matador
do Rei”. Para quem não sabe (e ﬁca a
dica), é uma narra va fantás ca
envolvente, ca vante e apaixonante
que nos faz, pelo menos uma vez por
mês, pesquisar na internet para
saber se existe alguma novidade a
respeito do lançamento do próximo
livro. Por que citei o exemplo de
Patrick? Alguns autores, até mesmo
iniciantes, passam tanto tempo
debruçados sobre uma única obra que acabam sacriﬁcando um
tempo que poderiam estar se dedicando a uma outra obra.
Primeiramente, não existe obra perfeita. Por mais coração, por
mais revisões, por mais sangue que deixemos escorrer por suas
páginas, ao lermos trinta anos depois, talvez encontremos
algum defeito ou algo que gostaríamos de mudar.
Autores são autores, revisores são revisores.
O trabalho do autor é conceber uma obra que encante seus
leitores, já o dos revisores é averiguar se a história faz sen do e
se está condizente com as normas de nosso idioma. Quando
um autor se propõe a revisar seu próprio texto, nada mais
comum que alguns erros acabem passando. Nossos olhos
acostumam-se e, além disso, existem os vícios de linguagem
que, querendo ou não, o autor possa inserir sem sequer
perceber, aﬁnal, só conseguimos perceber determinados erros
até os limites de nosso conhecimento.
Quando o autor tem a possibilidade de contratar o serviço
de um revisor par cular de sua conﬁança, é ideal e

aconselhável que haja uma parceria
entre ambos para que, uma vez
realizado o trabalho de revisão por
parte do proﬁssional na área, o autor
possa repassar seu material. Assim,
poderá ver os detalhes apontados e
ajustados pelo mesmo no intuito de
ver se há algo que distoe de sua
proposta na escrita ou se o material
está devidamente pronto para a
próxima etapa no processo de
publicação ou envio para análise.
Esta parceria é interessante porque,
muitas vezes, no material produzido pelo autor, alguns termos
podem ser de criação própria do escritor, ou mesmo haver a
u lização de uma linguagem mais informal ou regionalista,
entre outros detalhes que podem interferir na originalidade do
material, sem contar que o próprio autor pode repassar o
trabalho mais uma vez, sob sua ó ca. Como costumo dizer,
embora seja um trabalho “meio chato”, uma revisão a mais é
sempre bem-vinda.
Portanto, é importante entregar um original revisado para
concursos, editoras ou até mesmo para autopublicação online,
no entanto, faça sua revisão de autor como autor, tendo em
mente que aquela obra não representa apenas uma história de
sua autoria, mas como também um marco de algum momento
em sua vida. E nesse marco estão: sen mentos, conhecimento
e uma série de informações que podem estar con das nas
entrelinhas de seu texto. Deixe os acertos de português para os
proﬁssionais que estudaram para isso.

Autores são
autores,
revisores são
revisores.

Conheça algumas obras de Tito Prates
o embaixador da Agatha Chris e no Brasil
Primeira biograﬁa da Rainha do
Crime escrita originalmente em
português, com autorizações do
Agatha Chris e Trust, Agatha
Chris e Ltd. e Mathew Prichard,
neto da escritora.
Agatha Chris e é a maior escritora
de best-sellers de todos os tempo,
chegando ao incrível número de 4
bilhões de cópias vendidas. Esta
biograﬁa não contém spoillers de
suas obras, mas tem um breve
relato sobre cada uma, além de
mostrar toda sua trajetória de vida.

Disponível pela Amazon

Esse livro reúne seis contos do
autor ao longo de seus anos como
escritor de romance policial.
Destaque para os inéditos Oba Oba
e O Retrato de Tio Mário.
São conto que vão do clássico
"Armchair Detec ve" - dete ve de
poltrona, onde o inves gador
resolve o caso com um simples
olhar, até contos CSI. O úl mo
conto tem um lado sobrenatural.
Mas todos podem ser resolvidos
pelo leitor, seguindo as pistas.

Disponível pela Amazon

#Leia, #Assista, #Apoie, #Compar lhe #osautoresdeseuprópriopaísagradecem

Entrevista

PedroEditorAlmeida
da Faro Editorial
e ex-Curador do Prêmio Jabuti

É

comum para os escritores enviarem originais para
editoras que trabalham com o gênero que escrevem.
Infelizmente, muitos, devido à demanda de seus
trabalhos, acabam não respondendo da maneira que o autor
gostaria e mandam mensagens automá cas (quando
respondem). Há muitos anos, entrei em contato com uma
editora e, para minha surpresa, recebi uma resposta do editor.
Seu nome: Pedro Almeida. Não foi um e-mail automá co, ele
realmente sentou para escrever algumas palavras em seu
tempo corrido e, ainda, deixando nas entrelinhas que estava ali
respondendo com prazer.
Por ser algo inédito, isso
acabou abrindo uma fresta
na qual pude tentar
vislumbrar um pouco dos
grandes salões que todo
escritor sonha em entrar.
Claro que Pedro não me
respondia imediatamente,
mas nunca deixou de
responder. Em 2018, ve o
prazer de conhecê-lo
pessoalmente durante a
Bienal em São Paulo, e pude
ver com meus próprios olhos
a simpa a deste proﬁssional
do livro.
Pedro Almeida, além de editor da Faro Editorial, já atuou em
diversas editoras, entre elas: Madras, LeYa, Saraiva e Ediouro,
e, como se não bastasse, Pedro é jornalista, professor de
literatura e professor de MBA Publishing desde 2014 e, ainda,
foi presidente do Conselho Curador do Prêmio Jabu desde
2019.
V.P: Primeiramente, gostaria de agradecer por ter aceitado
nosso convite. A Faro Editorial tem crescido e alcançado um

lugar de destaque no mercado editorial. Com tantas
a vidades, como você consegue organizar seu tempo para
cuidar dos autores, feiras, originais, entre outras exigências de
uma editora?
Pedro Almeida: Esse é o desaﬁo, mas é a minha praia. Sou
um mul tarefas. Gosto da diversidade, gosto de gerir várias
coisas diferentes ao mesmo tempo e, para isso, delego o que
posso, dando um caminho de orientação, e largo a pessoa na
ladeira. (risos) Com a idade (faço 50 este ano), já não sofro
quando não consigo realizar tudo o que considero importante:
seleciono as prioridades e
tento dar o melhor onde
coloco as mãos.
V.P: A Faro Editorial foi
inaugurada em 2013. Como
você analisa esses primeiros
sete anos de a vidade?
Pedro Almeida:
Fundamos a editora num
momento em que o mercado
já apresentava uma crise...
tanto que a matéria que deu a
no cia da fundação trazia
este tulo: jovens ignoram a
crise e se unem para criar a
Faro. A no cia foi dada no primeiro dia da Bienal do Livro do RJ.
Estávamos eufóricos. E eu, por ainda ser chamado de jovem...
V.P: Antes da Faro você já trabalhava no mercado editorial.
Como surgiu a ideia de abrir a sua própria editora? E por quê?
Pedro Almeida: Essa é uma pergunta diferente e vou
aproveitar para falar da cons tuição do mercado editorial.
Desde a sua criação, no início do século passado até meados de
1990, quase a totalidade das editoras eram criadas e geridas
por pessoas das classes mais abastadas e que inves am seus
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recursos numa casa editorial. Estas também eram quem
escolhia e editava os livros. E o cargo de dirigir e editar era
quase como um legado, que se transmi a de pais para ﬁlhos.
Raríssimos eram os espaços para ocupar a função de editor que
não fosse por descendência. No meio dos anos 1990 esse
cenário mudou. As editoras começaram a ser vistas como um
negócio que poderia ser rentável; alguns livros a ngiam
vendas impressionantes sem depender de compras de
governos e, pouco a pouco, algumas editoras entenderam que
o talento de editor não era transmi do por linhagem. Foi
quando começaram a contratar editores que demonstravam,
na prá ca, talento para escolher livros. Acabo de completar 26
anos de mercado. Fui gerente de marke ng, assessor de
comunicação e, por mais de 20, fui editor em diversas casas.
Depois de tantos anos, comecei a alimentar a ideia de ter
controle de todo o processo. Um editor, dependendo da casa
editorial, cuida apenas da primeira parte e todo o esforço
inicial pode se perder nas fases seguintes: comunicação,
marke ng e estratégia comercial. Não há nada mais frustrante
quando isso acontece... nem tão comum. Esse foi o principal
mo vo que me es mulou a fundar a própria editora.
V.P: Quando começou sua paixão pelos livros? Quais são
seus autores e livros preferidos?
Pedro Almeida: Comecei tarde. Não venho de uma família
de leitores de berço. A leitura era valorizada, mas sem muita
oferta, sem exemplo. Éramos um “ me” numeroso. Onze
ﬁlhos. Você pode imaginar qual tempo meus pais nham para
tal a vidade. Descobri o prazer mesmo na adolescência e
sozinho. Havia livros das minhas irmãs nas estantes. Eram das
séries Vagalume e Para Gostar de Ler, e devorava um atrás do
outro. Aos 21, percebi que meu caminho se inclinava para a
cultura, imprensa e, especialmente, a literatura. Comecei a ler
ainda mais frene camente, desta vez, os grandes clássicos.
Tentava, com isso, rar o grande atraso que sen a por não ter
lido tantas obras na juventude.
Meus livros preferidos: na infância, O Menino do Dedo
Verde, de Maurice Druon.
Fase adulta: Autora Clarice Lispector, especialmente, Perto
de um coração Selvagem e A Hora da Estrela. Gosto muito de
Joan Didion (O Ano do Pensamento Mágico), Phillip Roth, e
Helen Garner (Um quarto para ela).
V.P: O sonho de qualquer autor é ter seu livro lançado por
uma grande editora. Vocês recebem muitos originais para
análise?
Pedro Almeida: Recebemos. Hoje menos porque bloqueei
os recebimentos por mais de um ano. Temos uma grade que
tem de ser dividida entre ﬁcção, não-ﬁcção e desenvolvimento
pessoal e saúde. E ainda entre nacionais e estrangeiros.
V.P: Como funciona a seleção desses originais para uma
análise mais detalhada e um possível lançamento?
Pedro Almeida: Nunca sei o que estou procurando até
encontrar. Sei, por exemplo, que meus YA são de livros jovens,

temas contemporâneos, mas isso é só o primeiro caminho para
decidir se analiso. Dos policiais nacionais, por exemplo, evito
temas urbanos demais, que acontecem apenas em grandes
cidades, dentro da tríade: violência policial, comunidades e
linguajar pesado. Preﬁro um ó mo mistério. O fato é que
invisto desde o início da editora em nacionais, e não esperava,
ao abrir este ﬂanco de mercado, resultados imediatos. Mas
que, ao lançar os autores, publicasse um novo livro a cada 2
anos, pelo menos. Ainda há um preconceito grande em relação
a autores nacionais, por isso tenho inves do com con nuidade
para fortalecer o nicho e a trajetória desses autores.

V.P: Vivemos um momento extremamente delicado para o
setor econômico devido ao fechamento das lojas por conta da
pandemia. Notei que o site da editora, diferentemente de
outras, não oferece aos leitores a possibilidade de adquirir
diretamente da editora. Isso é algo proposital?
Pedro Almeida: Já pensamos nisso várias vezes, mas vender
diretamente ao público não é o nosso negócio. Preferimos
disponibilizar para pequenas e grandes livrarias nossos livros, e
não concorrer com elas.
V.P: Ainda observando o site, notei que não oferecem livros
digitais. A Faro Editorial prefere apostar no bom e velho
formato sico ou tal decisão é para evitar a pirataria?
Pedro Almeida: Sim. Desde 2016 paramos de fazer e-books
e nunca mais vemos um livro pirateado. Há um canal
especializado em literatura fantás ca, Stalo, do Diego Ribeiro,
e ele demonstra, todos os dias, como as editoras, inclusive as
grandes, Intrinseca, Sextante, Leya, entre outras, interrompem
a publicação de séries por conta da baixa vendagem. Minha
crença é de que a pirataria é responsável por isso.
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V.P: Para quem acompanha, mesmo de longe, o mundo
editorial, sabe que algumas das maiores livrarias do país
veram problemas ﬁnanceiros, sem mencionar o fato de a
FNAC ter fechado suas lojas no país. Diante desses eventos,
desse momento pandêmico e, ainda, o adiamento da Bienal do
Livro em SP, o que podemos esperar do mercado editorial?
Pedro Almeida: A crise especíﬁca do mercado editorial
(fora a pandemia que a nge a todos), felizmente não é por falta
de leitores. As livrarias estão quebrando porque inves ram em
espaços que já demonstraram, há muito tempo, não serem
viáveis economicamente para o negócio do livro: grandes e
caros em shopping centers. Nos úl mos 20 anos, houve uma
corrida entre as redes para ver quem ocupava mais espaços, e
penso que os cuidados acerca da efe va viabilidade econômica
foram deixados de lado. Há muito a se fazer para a promoção
de leitura, mas ainda vejo poucas inicia vas eﬁcientes. Nós
batemos muito na mesma tecla eli sta de escolher o que os
jovens vão ler... e isso é um desserviço. Mas sou esperançoso.
Isso já está mudando.

Pedro Almeida: Muitos amigos dizem que não conseguem
me deﬁnir. Sou assim: ﬁz muitas coisas e gosto dessa
diversidade. As várias facetas me permitem fazer leituras do
co diano, das pessoas (leitores) e do mundo antes que algo
aconteça ou se torne relevante. Editores precisam disso, de
olhar para o futuro e, dessas experiências que você citou, levo
comigo como bagagens que me permitem uma visão mais
abrangente sobre determinado tema. Quanto a essas
informações, levo para as minhas análises e crí cas sobre o que
escolho publicar.
V.P: Uma curiosidade: em uma de suas entrevistas, você
menciona um passeio pelos corredores de uma das edições da
Bienal do Livro. Neste passeio, você imaginava chegar aonde
chegou?
Pedro Almeida: Quando comecei a trabalhar no mercado
editorial, nunca pensei que seria capaz de editar e escolher
livros que se comunicassem com tanta gente. Passei por
diversas editoras e, em cada uma, aprendi bastante. A cada
livro que alcançava destaque, colavam em mim uma imagem
de editor de tal assunto: saúde, nutrição, autoajuda
(Madras); cachorros e outros animais (Ediouro - por causa do
Sucesso de Marley e eu); Ficção para mulheres (Novo
Conceito, Nicholas Sparks) e Business Light na Leya. Meu
desaﬁo é sempre não me repe r, superar minhas limitações.
Então desejava muito descobrir um autor antes que ele fosse
disputado por grandes casas editoriais. Até que ba os olhos
em Charlie Donlea. Fui o primeiro editor internacional a fazer
uma oferta. Ano passado ele foi o mais vendido no país e
vamos publicar, em breve, seu livro de número 5.
V.P: E para encerrar, gostaria de agradecer pela sua
par cipação e pelo seu tempo. Pedro, você dá aulas de
Publisher também. Onde os leitores interessados poderiam
estar buscando mais informações a respeito?

V.P: Você foi curador presidente do Prêmio Jabu , o maior
prêmio da Literatura de nosso país. Como funcionam as
inscrições para o prêmio: qualquer autor pode inscrever sua
obra ou ela é escolhida por alguma equipe?
Pedro Almeida: Estar envolvido com o prêmio durante
quase 5 anos foi uma experiência incrível. Qualquer pessoa
pode se inscrever. É preciso pagar uma taxa, pois não se trata
de prêmio vinculado a governos, ins tuições públicas ou
ins tutos culturais. Descobri, nesse tempo, o que faz diferença
na promoção da leitura, na criação de um sistema de escolha
de jurados independentes, sem vínculo com obras a serem
julgadas, e isso me deu uma dimensão do que é importante
para um prêmio de pres gio nacional.
V.P: Você foi militar, controlador de voo, dono de
restaurante e, atualmente, é um dos grandes nomes do
mercado editorial nacional. Como você vê essa caminhada tão
dis nta para os postos que assume hoje em dia?

Pedro Almeida: Minhas aulas acontecem na plataforma
LABPUB. Trata-se de cursos ao vivo, na maioria online, e que já
me permi u dar aulas a pessoas de outros con nentes, como
Europa e África. Há tanto o curso para editores de textos
(preparadores, tradutores, autores e editores) quanto para
aqueles focados na carreira de autor e sobre aquisição de livros
nacionais e internacionais. Agradeço muito por este espaço.

www.faroeditorial.com.br
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Artigo

Os Gêneros Literários e os
Gêneros Narrativos
por John Lennon

termo “literatura” refere-se à arte das palavras; sendo
assim, se a própria arte é extremamente di cil de ser
conceituada, como podemos, então, conceituar as
palavras?
Aristóteles, em sua obra “Arte Poé ca”, ajudou-nos a
entender um pouco mais sobre o assunto ao caracterizar os
gêneros literários. Entretanto, diferentemente do que muitos
imaginam, eles manifestam-se em apenas três pos básicos:
narra vo, lírico e dramá co.
Cada um desses gêneros possui suas peculiaridades, bem
como subgêneros narra vos que dis nguem e classiﬁcam cada
um dos mais variados textos literários existentes. Essa
classiﬁcação dos textos é feita através das caracterís cas de
forma e conteúdo e da análise dos aspectos sintá cos,
semân cos, fonológicos, contextuais, dentre outros.
No gênero dramá co, encontramos todos os pos de textos
literários ligados à dramaturgia e às peças teatrais: tragédia,
comédia, tragicomédia, farsas, esquetes, monólogos etc. No
gênero lírico encontramos todos os pos de textos literários
ligados ao poema e à poesia: sonetos, epopeia, ode, sá ra,
elegia e outros mais.
No gênero narra vo, por sua vez, deparamo-nos com
gêneros textuais ainda mais complexos, que causam muita
confusão em algumas pessoas e, por isso, precisam ser
analisados e classiﬁcados de forma mais especíﬁca. Dentre
eles, temos: romance, novela, conto, crônica, fábula, parábola,
apólogo, dentre outros.

O

Romance

O romance é uma narra va mais extensa, que possui um
conﬂito ou um núcleo principal, porém, não se limita apenas a
esse conﬂito ou núcleo, ou seja, pode possuir vários núcleos
secundários e subtramas sendo desenvolvidas ao decorrer da
história. O romance também permite uma u lização maior de
aspectos ligados às estruturas narra vas, como também em
relação ao tempo (psicológico e/ou cronológico), ao espaço
(cenários e ambientes) e às personagens, sendo que esses
recursos podem ser explorados profundamente. Exemplo:
Grande sertão: veredas, de João Guimarães Rosa.

Novela
A novela apresenta-se em tamanho médio, não sendo uma
narra va muito extensa e nem muito curta, que possui apenas
um núcleo e/ou conﬂito principal, limitando-se apenas ao
desenrolar de um enredo sem focar em tramas secundárias.
Contudo, na novela, podem exis r muitas outras personagens
na história e suas tramas podem ser abordadas, porém, elas
somente giram em torno da personagem principal. Exemplo: A
morte e a morte de Quincas Berro D'água, de Jorge Amado.

Conto
O conto é uma narra va curta, que possui tempo e espaço,
na maioria das vezes, reduzidos, bem como uma quan dade
menor de personagens na história, portanto, é considerado
como um breve relato de um acontecimento e possui apenas
um foco narra vo principal na trama, podendo este ser uma
personagem, um lugar, um objeto etc. Exemplo: O ovo e a
galinha, de Clarice Lispector.

Crônica
A crônica também é uma narra va curta, que relata
acontecimentos do co diano das pessoas, por isso, está
sempre ligada ao contexto temporal. A linguem usada neste
gênero pode ser mais informal e com muitos diálogos,
possuindo caráter dramá co, ﬁlosóﬁco ou
humorís co/irônico/sa rico. O tempo do enredo é sempre
curto, contando situações da vida das pessoas de forma breve
ou resumida. Exemplo: Cascos & carícias e outros escritos, de
Hilda Hilst.
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Fábula
A fábula pode se assemelhar ao conto porque sua extensão
e estrutura narra va são variáveis, contudo, iden ﬁca-se
rapidamente esse gênero devido à sua peculiaridade de
sempre se u lizar de animais com caracterís cas humanas
como personagens, bem como por possuírem uma lição moral
por trás da história. Exemplo: A revolução dos bichos, de
George Orwell.

Parábola
A parábola possui a mesma caracterís ca de passar uma
lição de moral ou é ca com algum ensinamento, porém,
u liza-se apenas de personagens humanas e situações comuns
do dia a dia das pessoas para passar essa mensagem de
sabedoria. Exemplo: A Bíblia.

Apólogo
O Apólogo tem a mesma ﬁnalidade de passar uma lição
moral ou é ca que instrua, oriente ou ensine, entretanto,
nessa categoria é possível misturar realidade e fantasia para
criar narra vas mais alegóricas, sendo comum usar humanos,
animais, criaturas fantás cas e até mesmo objetos animados
ou inanimados como personagens. Exemplo: Várias Histórias,
de Machado de Assis.

A linha tênue entre os gêneros narra vos
Para que todos possam compreendê-los melhor e
conseguirem iden ﬁcar cada um dos gêneros narra vos mais
facilmente, basta apenas analisar as diferenças entre cada um
deles, mesmo que essas sejam pequenas. No entanto, alguns
gêneros narra vos especíﬁcos podem se confundir com
outros, de uma maneira que ﬁca muito di cil fazer essa
dis nção, pois estão classiﬁcados e separados por uma linha
tênue. Vejamos.

Romance Versus Novela Versus Conto
O romance, caso seja mais curto, pode ser confundido com
uma novela facilmente, contudo, deve-se sempre atentar aos
números de tramas apresentadas na história, pois uma novela
possui apenas uma trama principal.
O conto, por sua vez, caso seja mais extenso, pode ser
confundido com a novela, contudo, deve-se mensurar a
quan dade de personagens e acontecimentos, porque um
conto gira em torno apenas de uma só personagem e relata
apenas um acontecimento especíﬁco.

elementos realistas e fantás cos, ou seja, uma mistura entre
fábula e parábola.

Conto Versus Crônica
Facilmente iden ﬁcamos um texto como crônica ou como
conto porque, na maioria das vezes, estes dois gêneros
narra vos possuem algumas diferenças bem percep veis,
como citamos anteriormente. Todavia, em casos especiais, a
linha tênue que existe nas outras modalidades, nesta aqui
torna-se pra camente invisível. Isto porque muitos contos e
crônicas podem se assemelhar de uma forma quase
impercep vel, diﬁcultando assim o processo de análise e
classiﬁcação do gênero narra vo.
Tamanha é a diﬁculdade que, para esses casos especiais,
criou-se a denominação “croniconto”, que é a nomenclatura
designada para textos que passeiam entre esses dois gêneros.
Sendo assim, em caso de dúvida, se o texto é um conto ou uma
crônica, pode chamá-lo de croniconto.

BÔNUS – Poema Versus Poesia
Outra confusão que muita gente comete é em relação aos
conceitos de poema e poesia. Já ouvi muita gente por aí
dizendo o termo “livro de poesias”, contudo, desculpem-me
por dizer, mas este termo está sendo empregado de forma
errada.
No dicionário, atualmente, aceita-se usar a palavra poesia
para se referir a um livro de poemas, falando-se “livro de
poesia”, pois, dentro daquela obra existem poemas que
contêm poesia. Entretanto, o sen do verdadeiro da palavra
poesia limita-se a ser um estado de sensibilidade presente nas
pessoas ao se relacionarem com a vida, com a natureza e com
as mais variadas expressões ar s cas, submetendo as pessoas
a tudo aquilo o que é belo, inspirador e comovente.
Pode exis r poesia na literatura, é claro, mas também se
pode exis r numa paisagem, num ﬁlme, numa música, numa
pintura e em muitos outros lugares. No caso especíﬁco da
literatura, pode exis r poesia até mesmo na prosa, ou seja, em
romances, contos e crônicas; somente no gênero lírico é que a
poesia se transforma em poema, por isso, ambas não são a
mesma coisa, não possuem o mesmo signiﬁcado.
Portanto, o certo seria dizer “livro de poemas” e não “livro
de poesias”, porque poesia é essa abstração que tampouco
pode ser deﬁnida, enquanto que o poema é a poesia posta em
versos e estrofes através da arte da palavra. Mas tudo isso
pouco importa, o importante é compreender de fato que o
sen do da palavra poesia é abstrato, podendo estar intrínseco
na pequeneza de todas as coisas da vida.

Fábula Versus Parábola Versus Apólogo
Estas três modalidades podem se assemelhar facilmente,
porque todas possuem a mesma ﬁnalidade: a de passar uma
lição de moral ou é ca através de uma narra va de
ensinamentos ou de sabedoria. Contudo, a diferença entre elas
é facilmente percebida ao lembrar que a fábula possui apenas
animais com caracterís cas humanas como personagens, a
parábola u liza apenas humanos e situações do co diano das
pessoas, e o apólogo é um texto onde se pode u lizar de
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Entrevista
Jornalista, Escritor, Cineasta, Roteirista,
Criador do Festival Poe de Cinema
Fantástico de SJC e membro da ABERST

Danilo Morales
uando abordamos, em uma conversa,
qualquer assunto que se reﬁra ao
cinema como entretenimento,
m u i ta s veze s a p r i m e i ra
imagem que vem à nossa mente é de
uma produção norte-americana
que chama atenção nas telonas,
seja por seu orçamento
rechonchudo, seja pelas técnicas
de efeitos especiais que enchem
os olhos do público, ou pelas
maquiagens fabulosas e diversas
técnicas que são usadas para
construir um personagem ou,
em alguns casos, todo o
elenco. Recentemente, os
aplica vos de streaming
também têm inves do no
cinema e produzido suas
próprias obras. Exemplos
recentes chegaram a
concorrer ao cobiçado
Oscar, como “História de um
Casamento”, “O irlandês”,
entre outros.
Porém, poucos são
aqueles que, ao adentrarem
o terreno da sé ma arte, dão
espaço e focam no
brilhan smo e nas histórias
p ro d u z i d a s e m te r r i tó r i o
nacional. O cinema brasileiro há
muito deixou de ser um nicho
pequeno, e hoje conta com diversos

Q

proﬁssionais de grande qualidade, entre atores,
produtores, roteiristas, maquiadores e uma série
de outros. Um cinema que há muito possuía pouca
visibilidade, cresceu e ganhou notoriedade pelo
mundo, tendo inclusive par cipação e indicação
em grandes fes vais. O fato é que, seja com
animação, comédia, drama, terror e suspense, ou
quaisquer outros gêneros que você possa
imaginar, o Brasil deu um salto considerável e está
numa crescente no que diz respeito a esta expressão de
arte.
E nós, da Vila das Palavras, convidamos Danilo
Morales, um grande autor de suspense/terror, e
também diretor de cinema, que está em um
momento excepcional de criação, para dar
uma palavrinha sobre sua produção e
experiência neste universo
maravilhoso.
V.P.: Danilo, primeiramente
gostaria de agradecer pela
par cipação. É um prazer para
nós, da Villa das Palavras,
recebê-lo em nossas páginas.
Conte-nos um pouco sobre suas
a vidades ar s cas?
D.M.: Eu sou o que chamamos
de ar sta mul mídia. As minhas
obras são veiculadas em
livros, hqs e cinema. Também
sou o criador do Fes val POE
de Cinema Fantás co de São
Jose dos Campos-SP, e a maioria
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de minhas obras são voltadas ao gênero do terror e fantás co.
Na literatura, par cipei de várias antologias, além de ter
publicado os livros “Suprema”, “Abecedário de Contos
Recônditos e de Morte”, “Espécie de Vanguarda Androide” e a

dos mais famosos foi Drácula, de Bram Stoker, dirigido por
Francis Ford Copolla.
V.P.: Um livro conta com uma ordem cronológica de fatos
que vão seguindo harmoniosamente, conforme a história vai
se desenvolvendo. Como um roteirista consegue condensar
toda uma trama em um espaço de tempo tão curto?
D.M.: Na adaptação para o roteiro, muito do que é descrito
no livro será descrito apenas por imagens; a imagem fala, diz
muito sobre o que está acontecendo. Por exemplo, toda a
descrição de uma pessoa sofrendo de melancolia não precisa
ser exposta em um texto longo, basta u lizar a semió ca, a luz
certa e a expressão correta para passar essa mensagem. Uma
casa bagunçada traz uma mensagem subliminar de uma vida
conturbada. Como se diz, uma imagem vale mais do que mil
palavras.
V.P.: Como funciona o processo de roteirização de um livro?
Quantas leituras o roteirista precisa fazer para iniciar os
trabalhos?

Hq “Trilogia do Terror”. No cinema, foram ﬁlmes produzidos de
curta, média e longa-metragem, e rodaram em vários fes vais
nacionais e internacionais.
V.P.: Muitas pessoas costumam torcer o nariz para obras
literárias que são adaptadas para as telas. É muito comum que
vários detalhes que os fãs julgam importantes ﬁquem de fora
da produção, o que não deixa de ser um fato. Como acontecem
e por que acontecem esses cortes?
D.M.: O livro te permite alçar voos mais altos. Quando se
transpõe para a tela, muito disso precisa ser adaptado, seja
por uma questão de esté ca, seja por questão ﬁnanceira. No
meu conto Adega de Sangue, um carro cai dentro de uma
piscina. Quando o ﬁlme foi produzido, ve de cortar essa cena;
a menos que vesse recursos ﬁnanceiros para que ela fosse
concre zada. Quando o argumento entra na fase de roteiro,
em alguns casos a adaptação ﬁca quase irreconhecível em
relação ao livro original, mas temos casos ﬁéis aos livros. Um

D.M.: O roteiro já deve ser pensado na prá ca, dividido em
um escalonamento de cenas. Ele já é pensado em relação à
minutagem de cada ato, não precisa descrever
posicionamento de câmeras ou plano de ﬁlmagem, isso será
detalhado em um outro documento chamado “decupagem”,
mais voltado aos técnicos, fotograﬁa, som e iluminação. Nele
deverá estar descrito minuciosamente qual plano será
u lizado, qual po de luz e lente. Já o roteiro deve ir para toda a
equipe e os atores, que não precisam se preocupar com esses
detalhes técnicos, apenas com a sua atuação. Também no
processo de decupagem entra o storyboard, que pode ser
desenho ou fotos. Pense, você como o diretor da obra, tem
tudo na sua cabeça, mas um desaﬁo é fazer, o outro é visualizar
o que você mentalizou.
V.P.: Gosto de assis r ﬁlmes que tenham sido lançados
primeiramente em livro. Nada mais comum que perceber uma
adaptação aqui e outra ali, porém, em alguns ﬁlmes, as
alterações são tantas que parece que usamos o nome do livro
simplesmente como inspiração. Por exemplo: Forrest Gump - o
contador de histórias. O ﬁlme é bem diferente do livro. Em A
Corrente do Bem, no ﬁlme, o professor do garoto é branco e no
livro é negro. Por que ocorrem alterações tão signiﬁca vas?
Isso é uma exigência do estúdio que encomendou o roteiro?
D.M.: Existem dois pos de cinema: o comercial e o
independente. O comercial é o das grandes produtoras; neste
caso, apesar dos recursos, o diretor não tem tanta liberdade
ar s ca para suas obras, que ﬁcam a cargo das vontades dos
produtores execu vos. Aí podem ocorrer essas mudanças
drás cas, no intuito de atender alguns setores que mandam no
ﬁlme. Existe ainda, na fase de adaptação do livro para o roteiro,
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V.P.: Além de roteirista e diretor, você também é um autor.
Conte-nos como funciona o processo de escrita tendo essa
experiência com roteiros. Ajuda em alguma coisa na hora de
desenvolver as cenas, diálogos...?
D.M.: R- Sim, tenho um es lo literário próprio, são histórias
ﬂuidas e imagé cas, que levam o leitor a um êxtase pela
próxima página. Descrevo as minhas histórias como um ro,
uma descida descarrilhada de montanha-russa. Os capítulos
têm ganchos que prendem o leitor, técnica muito usada em
séries televisivas. Eu imagino as histórias como um trailer de
cinema, com aquela voz em oﬀ de fundo. Então, na condição de
cineasta, consigo transmi r isso para o leitor.
V.P.: Fale um pouco sobre seus livros.
uma liberdade do diretor em moldar a história à sua forma.
Vide “O Iluminado”, de Kubrick. Apesar de ser uma obra-prima,
Stephen King não gostou da adaptação, o trabalho do escritor
da obra acabou quando entrou no processo de roteiro. O
segundo po de cinema é o independente, que geralmente
tem menos recursos, mas o diretor tem total liberdade ar s ca
para conduzir a sua obra, podendo manter o mais próximo
possível da obra literária, se assim desejar. E ainda há uma
subcategoria dentro do independente, na qual me enquadro,
que é o cinema de guerrilha. Como o nome diz, feito no peito e
na raça por pessoas com pouco recurso e muita cria vidade.
V.P.: Você também é diretor. Conte-nos um pouco sobre sua
carreira e os ﬁlmes que já realizou.
D.M.: Como disse, meu cinema é de guerrilha, o meu
primeiro ﬁlme foi Adega de Sangue, em 2012, um médiametragem. Em 2013, dirigi o documentário “A Vida e a Obra do
Monsenhor Luiz Gonzaga Alves Cavalheiro”. Em 2015, dirigi o
longa-metragem “Trilogia do Terror”, e em 2016, os curtas “O
Assassino do Enforca Gato”, “Astarte” e “Até que a morte nos
separe”. Em 2017, gravei o curta-metragem experimental em
p r i m e i ra p e s s o a , “ H ete ro c ro m i a ”, e “Q u i ro m a n i a
Ninfomaníaca”. Em 2018, o média-metragem “Casa de Xangô”
e o ﬁlme “Sharon”, que fez parte do longa-metragem
“Cemitério das Moscas”. Já em 2019, lancei o ﬁlme “O Vale da
Sombra da Morte” em preto e branco e com cenas gravadas em
cena sequência, além do segmento “Paradoxo de Leviatã”, que
fez parte do longa-metragem “Cemitério das Moscas 2”.
V.P.: Falando em ﬁlmes: o que acha da safra de novos
diretores brasileiros e, também, dos novos ﬁlmes nacionais?
D.M.: A nova safra é de al ssima qualidade. Temos
diretores de alto calibre como Rodrigo de Aragão, Dennison
Ramalho e Gabriela Amaral. E ainda na condição de guerrilha,
temos inúmeros diretores de grande qualidade. Para citá-los
precisaria de uma página inteira. O cinema fantás co vem
ganhando cada dia mais espaço e reconhecimento.

D.M.: Meu primeiro livro foi “Abecedário de Contos
Recônditos e de Morte”. Esse livro, na verdade, é a compilação
dos meus 10 primeiros livros escritos ao longo de quase três
décadas. Sabia que seria impossível publicá-los, então os
enxuguei e, por isso, digo que é uma obra especial e diferente
de qualquer coletânea que tenham lido. É um abecedário da
morte, de A à Z. Já meu segundo livro, considero uma nova
geração de minha escrita. É o mais famoso de todos que
escrevi. “Suprema” foi lançado primeiramente em e-book pela
Amazon e, em 2020, ganhou uma edição sica pela Editora
Novo Século. Foi eleito entre os melhores livros nacionais de
terror da década pelo renomado site Biblioteca do Terror.
Coleciona crí cas posi vas de igs literários especializados. É
uma trama de terror, bruxaria e vingança sobrenatural. O
terceiro livro é o “E.V.A- Espécie de Vanguarda Androide”, uma
trama de distopia cyberpunk envolvendo androides que se
rebelam na cidade de Brasília. Tem ainda a HQ Trilogia do
Terror, na qual o anﬁtrião narra 3 histórias de horror, inspirado
nas an gas revistas da Cripta do Terror, Kripta e Dylan Dog.
Conta com a ilustração de Robson Strobel. Para projetos
futuros, vem vindo uma coletânea de contos, um romance
policial com fundo ufológico e outro romance de terror.
V.P.: Danilo, quero agradecer pelo seu tempo e sua
disposição. Se possível, diga para nossos leitores onde podem
saber um pouco mais a respeito de seus trabalhos, redes
sociais, contato e essas coisas de sempre.
D.M.: A maioria dos ﬁlmes estão liberados no Youtube, no
canal Psíquico Produções. Os livros em formato e-book vocês
podem encontrar no site da Amazon, e o livro sico pode ser
adquirido em livrarias sicas e virtuais, Curi ba, Saraiva,
Submarino, Amazon, entre outros, ou, preferencialmente,
podem solicitar diretamente com o autor, basta me chamar
inbox no facebook Danilo Morales-Autor e cineasta, ou no
direct do Instagram Autor Danilo Morales. Agradeço pela
entrevista.
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Artigo

Em Defesa da
Cultura para todos
D

urante muito tempo ergui uma bandeira apolí ca na
revista, pelo simples fato de a cultura ser para todos,
sem qualquer dis nção. Entretanto, desde 2019, temos
sido coniventes com uma série de absurdos que extrapolam o
senso comum e, talvez, este seja o momento para mudarmos
velhos ditados e adotarmos uma posição mais efe va nos
caminhos de nossa pátria, aﬁnal, o país é uma máquina, e cada
um de nós representamos uma engrenagem desse complexo
mecanismo. E como tais, não podemos simplesmente ﬁcar
trabalhando a esmo.
Não é novidade para ninguém que o cenário polí co do país
tem gerado grandes preocupações, não apenas a nível

nacional, como também internacional. Efeito causado pela
inconstância e despreparo de nossos dirigentes, e não me
reﬁro apenas ao vírus que assolou (e ainda assola) o mundo.
Infelizmente, nossas engrenagens polí cas têm apresentado,
há tempos, sua insuﬁciência de gerir um país saudável.
Um detalhe: quero deixar bem claro que não estou
defendendo par dos de Direita ou Esquerda; na minha
humilde opinião, isso deveria ter sido abolido há muito tempo.
O Brasil precisa deixar de andar para os lados e seguir em
frente, sem segregar seu povo. No fundo, todos nós estamos
no mesmo barco: ricos, pobres, brancos, negros,

homossexuais, lésbicas e toda diversidade que o nosso país
comporta. Direcionar um pensamento sempre excluirá
pessoas que não concordam com determinados
posicionamentos e, desta forma, jamais ﬁcaremos livres do
preconceito, exclusão, entre outros termos. Com isso, quero
deixar claro que sou a favor do povo, de nossa nação. De um
Brasil que siga em frente. Ok?
O atual dirigente do país foi posto em seu lugar por eleitores
que queriam mudanças, como dizem: em me que está
ganhando, não se mexe. Infelizmente, o me que estava antes
deste atual seguia perdendo, porém, o me que está em
campo agora está sendo rebaixado para um grupo de crianças
jogando pelada com um me de camisa e outro
sem! Nesses quarenta e sete anos, nunca
presenciei um governo tão desqualiﬁcado na
escolha de ministros. Primeiro, vemos o caso do
Secretário de Cultura, Roberto Alvim, com seu
discurso inspirado no Nazismo e, ainda, com trilha
sonora de Richard Wagner. Depois, os reveses entre
o Presidente da República e o Ministro da Saúde,
Luiz Henrique Mande a, que desde o início foi
contra a u lização de remédios contra a Covid-19
por falta de provas de sua eﬁcácia.
Em meio à pandemia e com um discurso repleto
de incoerências e gafes, um novo médico foi
convidado a tomar conta do posto: Nelson Teich.
Nos primeiros pronunciamentos, já era possível
perceber que contava com um discurso alinhado
com os pensamentos do presidente, algo que durou
menos de um mês; talvez o juramento que fez ao se formar
tenha pesado em sua consciência, ou foi a contradição de falar
algo e o presidente ir contra todas as normas de segurança a
respeito do contágio. Enﬁm, para não nos estendermos demais
no assunto, ainda vemos a demissão do Ministro da Polícia
Federal, a fala do Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a
respeito de aproveitar a pandemia e rar os olhos da Floresta
Amazônica, os movimentos contra a Democracia, a falta de
apoio, diligência e seriedade do Ministério da Cultura e, o mais
absurdo, o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camacho,

que também é afrodescendente, desqualiﬁcando a ﬁgura que
dá nome à ins tuição que preside... É mole? Enﬁm... Como
disse, nunca nha presenciado tantos proﬁssionais
despreparados. E precisou de uma pandemia para que isso
viesse à tona. Não vou falar da crise na Educação, porque isso já
vem de eras an gas, como um professor do ginásio costumava
dizer há muito tempo: o governo não quer pessoas pensantes
ou indagadoras.
Vivemos uma crise sem precedentes e, durante alguns
meses, o Governo arcou com uma bolsa-auxílio para as pessoas
que não contavam com renda ﬁxa. Foram milhões de pessoas
que receberam esse auxílio e outros milhões que receberam
indevidamente — e ainda não devolveram. Enﬁm, esse
dinheiro acabou saindo dos cofres públicos e, agora, para
reaver essa quan a, os nossos governantes e ministros criam
planos e mais planos para tapar esse rombo econômico, entre
eles, um novo imposto que poderá causar um impacto
nega vo a um ramo que já vem sobrevivendo bravamente: ao
universo dos livros.
Pois é, se você acha que o valor dos livros já são caros, saiba
que se esse imposto for aprovado pela Câmara, ﬁcarão ainda
mais caros. Além da incidência de 12%, ainda poderá sofrer
aumento com o processo de logís ca por trás da distribuição
dos livros, aﬁnal, uma editora imprime os livros, porém, a
distribuição entre as livrarias do país é realizada por empresas
terciárias. Além de inﬂuenciar no valor dos livros, essa
mudança na tributação poderá estreitar ainda mais o mercado
para os autores nacionais, já que, sabemos, os leitores
brasileiros preferem ler um autor internacional a um nacional.
Infelizmente, é essa a realidade. E, par cularmente, um país
que não valoriza sua própria cultura é um país fadado a
esquecer sua própria iden dade. O Brasil já conta com um
número inexpressivo de leitores perto de sua densidade
demográﬁca e, com esse aumento nos valores dos livros, esse
número poderá aumentar ainda mais, tornando a medida
ineﬁciente a longo prazo.
O responsável por essa taxação é o ilustre Ministro da
Economia, Paulo Guedes, mestre e doutor formado em

Economia pela Faculdade de Chicago, Estados Unidos – já
perceberam que a maioria dos polí cos e ﬁlhos de polí cos
estudam ou estudaram fora? Mais uma prova da ciência da
carência da educação nacional. Enquanto uma parcela pode
buscar um ensino melhor lá fora, outros precisam estudar em
escolas onde palavras são cortadas de livros didá cos – que
jus ﬁcou o aumento e ainda prometeu aumentar o bolsafamília para os mais necessitados adquirirem seus livros. E olha
que estamos falando de aproximadamente R$ 205,00.
Coloque-se no lugar de uma pessoa que recebe essa quan a:
você compraria um livro ou um quilo de feijão?
Infelizmente, não existe possibilidade de alimentarmos
nosso intelecto com nossas barrigas vazias. As pessoas
priorizam necessidades em suas vidas e, com certeza, entre
elas não está a cultura, e muito menos o ensino. Em um país no
qual tudo que você precisa para “passar de ano” é estar
presente em sala de aula, não gera seres que pensam e que
sabem de seu papel na sociedade, apenas gera pessoas que
aprendem a sobreviver com o pouco que têm. O país luta
contra o analfabe smo, porém, qual o valor da educação que é
dada para esse pessoal? Qual é o valor que o país dá para seus
professores? E quais são os professores que ganham uma
miséria, que têm o pique de enfrentar uma sala de aula que não
respeita seu papel ali na frente? E se fossem apenas os alunos,
daria para contornar, mas além disso, lutam contra a
desvalorização do Governo e dos pais.
Eles falam em reforma tributária, reforma da previdência,
mas ninguém até hoje falou em uma reforma da educação, por
um Brasil mais culto e com mais alfabe zados que não sabem
apenas assinar o próprio nome. Precisamos dizer não para isso,
precisamos fazer algo pela nossa cultura, caso contrário, se
con nuarmos assim, daqui a alguns anos, a história do Brasil se
resumirá a pinturas rupestres nas cavernas de nossa própria
ignorância. Por isso, não convido a todos os leitores a defender
o livro, mas sim nossa cultura, aﬁnal de contas, o livro, como as
canções, ﬁlmes, novelas, peças e toda e qualquer expressão de
arte, é fruto de nossa cultura. Lutemos pela cultura!

Entrevista

Carlos
Lopes
Jornalista, escritor, desenhista,

guitarrista e vocalista da Dorsal Atlântica
um dos grandes ícones do metal nacional

O

mundo é uma caixinha de surpresas. Há muito tempo,
decidi passar alguns bons dias na casa de minha avó, em
Bento Quirino/São Simão. Jovem, roqueiro, não poderia
ﬁcar sem música durante tanto tempo e, antes de seguir para a
Rodoviária do Tietê, passei pela galeria e comprei três LPs. Foram:
Testament – Souls of Black, Sacred Reich – Ignorance, e Searching
for the Light, da banda carioca Dorsal Atlân ca. Este ul mo citado
foi o primeiro que coloquei para tocar, ao chegar à cidade. Nem
preciso dizer que quase me mandaram de volta para São Paulo,
mas tudo bem. A Dorsal Atlân ca foi formada em 1981 por: Carlos
Lopes e seu irmão Cláudio Lopes e, além de ser o primeiro “power
trio brasileiro”, podemos dizer que foi uma das primeiras bandas
de Heavy Metal, responsável por inﬂuenciar grandes nomes de
nosso Metal Nacional. Depois de 20 anos de grandes
sucessos, a banda encerrou suas a vidades, porém, o Heavy
Metal é uma paixão, tanto para quem ouve quanto para
quem faz e, no ano de 2012, retornaram com um novo
registro em estúdio, resultado de uma campanha
crowdfunding de sucesso, que trouxe de volta à a va
esses ícones da história do metal nacional. E
aguardem! Em breve, seu novo registro,
Pandemia, estará por aí. Enquanto ele não
chega, a vocês, meus caros leitores, apresento
Carlos Vândalo, atualmente, Carlos Lopes.
V. P. : C a r l o s , v o c ê é j o r n a l i s t a ,
desenhista, escritor e músico. Conte-nos
qual dessas proﬁssões foi a sua primeira
paixão?
Carlos Lopes: Desenhista de história
em quadrinhos, certamente, e bem
antes de sonhar em ser músico (ou
melhor dizendo: guitarrista!). A banca de
jornais foi meu primeiro templo antes de
conhecer o primeiro disco dos Beatles.
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Dorsal gravará em 2020. Algo curioso sobre esse trabalho é o
fato de você ter buscado inspiração na literatura para
desenvolver as letras. Quais foram esses livros e como você
chegou às letras do álbum.

Tentei ser desenhista na fase entre criança a adolescente, mas
não me esforcei o bastante e, sendo sincero, ser músico
parecia ser mais emocionante do que ﬁcar debruçado sobre
uma prancheta. Mas veja como é a vida... Encerrei as
a vidades da Dorsal em 2000-2001 e só voltei a gravar com a
banda através de uma campanha de ﬁnanciamento em 2012.
Assim que a campanha foi completada e começamos a
trabalhar no estúdio de gravação, eu rabiscava em cadernos
nos horários vagos. Aí me dei conta de que havia uma lacuna
em minha vida. Divulguei nova campanha de ﬁnanciamento
para ser desenhista em 2015 e, como tudo correu bem, venho
desenhando proﬁssionalmente desde então.
V.P.: Como escritor, você lançou Guerrilha, que conta a
trajetória do Dorsal Atlân ca, e O Segredo J., que mescla fatos
históricos com algumas alterações nos nomes das
personagens. São dois livros bem dis ntos. Fale-nos um pouco
sobre o processo de criação de ambos.
Carlos Lopes: A biograﬁa Guerrilha, sobre a banda, era uma
necessidade de registrar o que havíamos vivido e visto, e eu,
como fundador e jornalista, além de personagem e
testemunha, assumi a missão. Encerrei as a vidades da Dorsal
Atlân ca após o show no fes val Monsters of Rock em São
Paulo, em 1998, e, na sequência, acreditei ser necessário
lançar a biograﬁa em 1999.
Meu ﬁlho sempre me pergunta o porquê de eu fotografá-lo
tanto e respondo que ele muda a cada dia. Se não registrar,
perde-se... As memórias nem sempre são suﬁcientes. E desde
adolescente escrevo diários, o que foi fundamental para
escrever o livro. E sou historiador bissexto. Sobre o Guerrilha,
penso em lançar uma nova campanha de ﬁnanciamento em
2021, para a terceira edição do livro; revista, aumentada, e
colorida.
O Segredo J nasceu de uma pesquisa jornalís ca sobre
teorias conspiratórias. Após relê-las, percebi que se
conectavam com outros tantos fatos históricos e polí cos
brasileiros. O livro se fundamenta na tese de que a letra J é a
marca da besta (ou de Deus) e que “amaldiçoa” determinados
personagens da história ocidental, tanto do passado como do
movimento de contracultura do século XX. E essas pessoas,
conectadas além do tempo-espaço, já estariam marcadas para
morrer por questões ocultas.
V.P.: Pandemia é o tulo do novo registro da banda, que a

Carlos Lopes: A inspiração inicial para o Pandemia foi A
Revolução dos Bichos e 1984, ambos do escritor George
Orwell, que tanto lutou na Guerra Civil Espanhola contra
Francisco Franco como escreveu os dois livros citados por estar
desencantado com o que ele considerava totalitarismo do
regime Stalinista. Mas a maior inspiração para o Pandemia é o
movimento armorial de Ariano Suassuna, que funde a
musicalidade popular nordes na com teatro, dança e outras
expressões na fundação de uma arte erudita nacional. Tanto
Suassuna como o diretor Glauber Rocha, outra grande
inﬂuência, eram de formação calvinista e dividiam o mundo
entre os bons e os maus. Isso foi determinante para a criação
de suas obras (como o ﬁlme Deus e o Diabo na Terra do Sol),
mas em Pandemia eu não poupo ninguém, como também não
considero uma etnia ou raça superior à outra.
Em Pandemia, o poder em uma ilha chamada Brazilândia é
dividido entre os reis equinos e os símios militares. O povo
canino a tudo assiste, sem la r. Nesse contexto, um jumento é
eleito como Primeiro Ministro através de um golpe. O eleito
infecta a população com o vírus da ignorância, e seus faná cos
seguidores destroem terreiros de Candomblé e incendeiam
laboratórios, faculdades e livrarias em nome do Deus Sumé.
V.P.: Segundo uma entrevista concedida para o canal Goblin
Underground, em 25/06/2020, o conceito de Pandemia segue
mais ou menos a roupagem literária de 'O Segredo J.', ou seja, é
algo atual, porém, metaforicamente alterado para evitar
problemas. Está certo isso?

Carlos Lopes: Não diria “evitar problemas”, mas a meta é
não me repe r. O primeiro disco em formato de ópera que
gravei foi o Searching For The Light, em 1989. Para ele
musiquei um livro que havia escrito, uma distopia sobre a
sociedade brasileira. Sendo um livro, não havia rimas ou
extrema preocupação com a métrica. Foi uma a tude ar s ca
bem radical. E analisando em retrospecto, talvez tenha
“cruciﬁcado” o futuro da banda para a maior parte das
pessoas, tornando de di cil compreensão, o que levou boa
parte da imprensa a nos rotular como “intelectuais” e “cult”.
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Em Pandemia, tenho escrito em vários pos de versos como
os octassílabos, por exemplo. Mas apesar da temá ca ser tão
importante, a lírica precisa estar ligada às melodias, à linha
musical, à acentuação do sotaque, e vice-versa. Nesse
formato, um elemento depende tanto do outro que as ideias
apenas ﬂorescem a par r dessa conexão.

Luciana Sendyk

V.P.: Bandas como Angra e Sepultura ousaram adicionar
elementos brasileiros em suas canções, fato que preocupou
muitos fãs com o rumo de suas músicas. Em Pandemia, a
Dorsal Atlân ca pretende focar em um Rock Pesado 100%
brasileiro. Além de cantar em português, é possível ser mais
brasileiro ainda?

Carlos Lopes: Lembremos da passeata contra a guitarra
elétrica nos anos 1960, capitaneada pela Elis Regina, apenas
por mo vos de audiência, já que não era uma questão MPB x
Rock, mas de um programa de TV contra o outro. Anos
depois, a famigerada guitarra entraria no samba e isso não
acabou com o es lo. E hoje ainda há samba sem guitarra...
Assim como há samba maravilhoso e samba porcaria, o
mesmo acontece com o rock. E não é uma verdade absoluta
que tudo o que se produz no país é brasileiro. Se o ﬁlme
nacional alicerça emprego para centenas de pessoas, isso é
posi vo, mas se o ﬁlme copia um produto do exterior, sem ter
quaisquer conexões com nossa realidade, isso está longe de
ser brasileiro. Ser globalizado serve apenas para inserir um
produto feito no Brasil em um mercado internacional, cujos
padrões esté cos e culturais são criados por países ricos que
determinam o que deve ou não ser aceito. Pandemia será
gravado com a “Matadeira” guitarra baiana de 6 cordas que
desenhei para o trabalho anterior, chamado Canudos. O
instrumento foi confeccionado pelo luthier baiano Fábio
Batanj, a par r de um projeto pessoal de uma guitarra
pequena que vesse um som de “adulto” e que iden ﬁcasse
o país e nossa cultura.
O que comecei em Canudos e pretendo amadurecer em
Pandemia é ser brasileiro não pelos ritmos, nem pela
percussão, mas pelas linhas melódicas, o que é um
verdadeiro tabu na cena nacional. Fala-se em bandas

brasileiras, orgulho brasileiro, mas se esquece de criar uma
linguagem brasileira, no mais profundo dos signiﬁcados.
Uma música que nos remeta ao espírito ancestral de uma
nação, de nossos erros e acertos. No Tropicalismo, os
Mutantes faziam graça musical à la chanchada, sem
desmerecer a qualidade da banda, mas o ponto é que outros
Tropicalistas, como Veloso, Gil e Tom Zé, usaram o rock sem
fazer piadas; eram conceituais, recriaram a música,
adicionaram e mesclaram elementos esté cos, harmônicos e
melódicos, aí sim criando um ponto de ruptura ar s co.
V.P.: Dorsal Atlân ca não é somente uma das pioneiras
bandas do Metal Nacional, mas também citada como
inﬂuência para outras bandas que iniciaram suas carreiras
posteriormente. Carlos, conte-nos como aconteceu a Dorsal
Atlân ca?
Carlos Lopes: Final dos anos 1970... Estava naquela fase
da vida em que ouvia bastante rock e sonhava em ter uma
banda. Pedi ao meu irmão que tocasse baixo. Primeiro
problema resolvido. Mas também sonhava em fundar uma
banda brasileira e polí ca, porque precisava falar sobre a
minha época, os temores e anseios, assim como todo ar sta
faz, mas, além disso, não havia como se desconectar do
ambiente no ﬁnal da ditadura, que era muito intenso. Tanto
havia aglomerações populares pelas Diretas Já, como os
militares provocavam atentados a bombas contra a abertura.
E meu idealismo incipiente me intuiu que deveria ser assim.
Mas não havia público para nós e nem cena. O Brasil daquela
época, ﬁnal dos anos 1970 e início da década de 1980, não
tem nada a ver com o país de hoje, mas curiosamente ainda
há muita coisa em comum, e geralmente ruim. Tudo o que eu
ouvia quando criança contra mulheres, negros, nordes nos e
pobres, é repe do hoje com orgulho por boa parte da
população. Por isso acreditei que uma banda de rock pudesse
ajudar uma parcela da população jovem a se conscien zar. E
o trabalho parece não ter terminado até hoje, 40 anos
depois.
V.P.: Diferentemente da grande maioria das bandas, a
Dorsal Atlân ca apostou nas letras em português. Existe
alguma razão par cular para isso?
Carlos Lopes: Gravamos em inglês nas décadas de 1980 e
1990 porque selos estrangeiros queriam lançar o nosso
material no exterior. Mas mesmo nessas circunstâncias,
prossegui escrevendo sobre o Brasil, mesmo que fosse de
uma forma poé ca e, ao mesmo tempo, incisivamente
polí ca. O que acredito que talvez abra uma discussão sobre
a sua pergunta, é que a maioria dos ar stas foca o mercado
no exterior como seu grande obje vo, e eu nunca ﬁz isso.
Meu obje vo sempre foi o Brasil, minha meta sempre foi
iluminar consciências e ajudar na construção de um país
melhor. Do nosso país... para aí sim, conseguirmos nos
relacionar com outras nações com convicção e em pé de
igualdade.
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V.P.: Fale-nos um pouco a respeito do Carlos Lopes,
desenhista. Inﬂuência e onde os leitores podem encontrar seu
trabalho.
Carlos Lopes: As minhas referências “desenhís cas” são
aquelas que me encantaram desde cedo: fossem os
quadrinhos de Asterix, a revista Mad, as revistas de terror
brasileiras e os fascículos da coleção “Os Grandes Pintores”,
vendidos em bancas de jornais na década de 1970. A grande
conexão é, muitas vezes, feita através do coração, mais do que
apenas pelo olhar. Lembro bem do impacto que cada um dos
ar stas teve sobre mim e, principalmente, a diﬁculdade que eu
nha em tentar reproduzi-los. Mas eu não nha maturidade e
nem convicção para entender o que eu queria ou poderia fazer.
Somente há alguns anos ve o insight de que deveria
enveredar por uma linha autoral que vesse o país, nossas
questões e esté ca própria como prioridade. E para esse
obje vo, fundei a revista em quadrinhos Tupinambah, cuja
segunda edição foi ﬁnanciada pela recente campanha de
crowdfunding.
h ps://www.instagram.com/carloslopesar sta/
h p://www.tupinambah.com.br/
h ps://www.facebook.com/carloslopestupinambah/
V.P.: Há tempos não se ouve nada a seu respeito sobre
alguma novidade literária. Você pretende lançar algum outro
livro?
Carlos Lopes: Tento nunca estar ina vo. Mas depende da
cria vidade, do momento... Há épocas de seca, mas se não
gravo ou componho, desenho e escrevo. Escrevi dois livros há
poucos anos, mas também não os posto publicamente. Alguns
dos meus conceitos, sobre como promover uma obra,
mudaram a par r de 2012 com as campanhas de
ﬁnanciamento. Não há uma verdade absoluta a respeito de
como se inserir no mercado, e me parece que não há mais
como deﬁnir o que é mercado.

Transcendem etnia, religião, proﬁssão, grau de instrução e
idade.
V. P. : A m a i o r i a d o s l e i to re s p refe re m a u to re s
internacionais, e cinéﬁlos, ﬁlmes internacionais. E no mundo
da música, a equação não poderia ser diferente: bandas
internacionais. A que você atribui essa falta de valorização do
próprio produto nacional?
Carlos Lopes: Acredito ser um problema de formação. De
vira-la smo e colonialismo. Seria preciso algo como a
desnaziﬁcação da população. Primeiro, o brasileiro poderia
começar aceitando que a maior parte da nossa população é
mes ça e, assim, é a nossa cultura. Não adianta se iludir com
Ne lix achando que fazemos parte de uma aldeia global. Mas
s e m i nte re s s e e s e m i nve s m e nto, p a r c u l a r o u
governamental, a pavimentação desse caminho ﬁca ainda mais
di cil.
V.P.: E para encerrar: gostaria de agradecer imensamente
pelo prazer de entrevistar um dos grandes ícones do Metal
nacional. Carlos, deixo este espaço aberto para você divulgar
suas redes sociais, seus recados, enﬁm, ﬁque à vontade para
mandar seu recado.
Carlos Lopes: Pandemia será lançado juntamente com a
segunda edição da revista Tupinambah, entre dezembro de
2020 e janeiro de 2021. Acompanhem as novidades tanto da
banda como da minha carreira como ilustrador e escritor
através das páginas no facebook, na página oﬁcial e no
Instagram. E muito obrigado.
h
h
h
h
h
h
h

ps://www.instagram.com/dorsalatlan caoﬁcial/
ps://www.instagram.com/carloslopesar sta/
p://dorsalatlan ca.com.br/
ps://www.facebook.com/dorsalatlan ca/
p://www.tupinambah.com.br/
ps://www.facebook.com/carloslopestupinambah/
ps://dorsalatlan ca.minestore.com.br/

V.P.: A cultura em nosso país, em tempos de pandemia,
tornou-se ainda mais precária devido ao isolamento, ou seja, o
que já não era exemplar ﬁcou ainda pior. Qual é sua opinião a
respeito da cultura de nosso país.
Carlos Lopes: Estou bastante pessimista em relação ao país
e ao momento. E sem apontar culpados atuais, o problema
brasileiro é bem mais profundo. “Desce” a formação do país,
nos reconecta a questões do Brasil colônia, Império, República
Velha e Ditadura. Há algo de podre no reino, não da Dinamarca,
mas de um país no qual metade da população apoia um
presidente que representa uma linha de pensamento contrária
à arte e à cultura, e que se submete, de bom grado, a tudo que
venha dos Estados Unidos. Parece um pesadelo. Mas me fez
entender o quanto podemos ser gigantes com Graciliano,
Cartola, Glauber, e o quanto ainda podemos ser escravagistas,
medíocres e hipócritas. E essas mesmas pessoas estão em
nossos ambientes de trabalho, círculo de amizades e família.
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Soneto em Pauta

E

ra uma vez o soneto. Era uma vez a
poesia. Ainda bem. Pessoalmente
vejo poesia em todas as coisas;
desde a natureza até as pinturas
rupestres, e creio que ela existe desde
que o mundo é mundo. Após o advento
da escrita como forma de expressão, a
poesia tem se ramiﬁcado em diversos
es los e tendências, atendendo aos
anseios sociais num contexto
geopolí co sempre em transição. Ainda
bem, de novo.
O soneto teria sido criado no começo
d o s é c u l o X I I I , at ravé s d e u m a
“encomenda” feita pela nobreza italiana
da época. Poesia sob encomenda? Pode
isso? Decididamente sim.
O fato de essa forma de expressão
poé ca ter sido criada quase que
ar ﬁcialmente não a faz menos
relevante. Ao contrário, já que sua
história, iniciada concomitantemente
com as assim chamadas baladas
provençais, perdurou e se fortaleceu
com o passar dos tempos, até que se
iniciasse o seu declínio como
consequência dos ideais iluministas e
seus arroubos barrocos, além de tudo
que esse movimento signiﬁcou na arte.
“Novos tempos” impunham novas
formas para o fazer poé co. Será?
Muitos atribuem a Jacopo de Len ni
a invenção do soneto, e ele criou o
formato como uma espécie de canção
ou de letra escrita para ser musicada,
possuindo uma oitava e dois tercetos,
com melodias diferentes. Apesar disso, o soneto acabou
consolidado na forma de dois quartetos e dois tercetos,
quebrando-se a oitava em duas partes iguais.
Com o passar do tempo, foram surgindo ramiﬁcações com
regras especíﬁcas de composição, fazendo dos sonetos
esculturas escritas (como os vejo).
O soneto era, então, reconhecido como a melhor forma de
expressão de uma emoção isolada, pensamento ou ideia.
Coube ao também italiano Francesco Petrarca o
aperfeiçoamento e difusão do es lo entre os letrados
europeus. Há, inclusive, um po de soneto (o petrarquiano) em
sua homenagem. Sua obra engloba 317 sonetos con dos no Il
Canzoniere, a coletânea que exerceu inﬂuência sobre toda a
literatura ocidental.
Dante se apropriou do es lo e o popularizou, e o português
Sá de Miranda, no século XVI, testou a “fórmula” com versos
decassílabos e métricas menores, ao que foi acompanhado por
Camões, em seu repertório poé co.
Shakespeare, que além de poeta foi teatrólogo,
desenvolveu um formato especíﬁco de soneto: o
monostróﬁco, com dís co nos dois úl mos versos. E com ele o
soneto se tornou poesia lírica e dotada de teatralidade.
A ele se seguiu Baudelaire, fazendo o soneto a ngir seu

ápice histórico. Depois, os sonetos foram se apagando dentre
as obras literárias “modernas”.
Apesar dos esforços empreendidos por român cos,
simbolistas e parnasianos no século XIX, os versos livres do
modernismo se sobrepuseram à rigidez formal dos sonetos.
Seria então o ﬁm dos sonetos? Não mesmo! Olavo Bilac,
Vinicius de Moraes e Glauco Ma oso são exemplos, no Brasil,
dessa resistência. Assim como eu mesmo, na atualidade.
Mas eles se resumiram (creio que propositadamente) à
produção de sonetos nos seus dois principais pos - o italiano e
o inglês.
Meu propósito como poeta é, através de uma série literária
de sete livros, promover o resgate cultural desse po sublime
de criação de arte escrita. Já lancei três livros, e em cada um
deles promovo a ar culação dos sonetos com outras
linguagens da arte...
Era uma vez? Acho que não. Com fé serão várias vezes, e até
o ﬁm dos tempos!
Fiquem bem e muito bem-vindos à mais nova coluna da
revista Villa das Palavras: a coluna SONETO EM PAUTA!

Eduardo Maciel é gestor cultural e
um ar sta plural. Cantor, compositor,
fotógrafo, diretor de fotograﬁa,
poeta sone sta com um projeto de
lançamento de sete livros
promovendo o resgate cultural das
20 diversas formas de soneto já
catalogadas. O resgate cultural desse
po poé co será feito através da
interlocução entre sonetos e outras
formas de arte. Autor do livro
“SonetATO”, “SonetIMAGEM” e
"SonetILUSTRA", os três primeiros da série. Curador e
fotógrafo da exposição de fotograﬁas "EXPO
SonetIMAGEM". Também colaborador da Revista
Kuruma'tá. Além disso, Eduardo Maciel é roteirista de
teatro.
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Crônicas
Beira Mar
Ivo Korytowski

Deitado na praia deserta sob a lua cheia, duas visões se me
apresentavam: à esquerda, visão da cidade, horrendo
amontoado de blocos cavernosos formando intrincados
labirintos. À direita, a bonita visão das águas verde-azuladas,
cruel sorvedouro de seres humanos (os salva-vidas que o
digam!).
Dor de cotovelo. Puta deprê. Meu amor brigou comigo, me
deixou na solidão — a canção do tempo da Jovem Guarda
reverbera na minha cabeça. Tempo que cabeça se chamava
cuca. Cuca fundida. Tempo que eu era feliz e não sabia.
É doce morrer no mar. Fascínio imemorial pelo mar. Suas
profundezas, habitavam-nas en dades: Iemanjá, rainha do mar,
Netuno, deus dos mares... O advento da exploração submarina
expulsou-os de sua morada, como a exploração espacial
despejou São Jorge e o Dragão da lua (a os marcianos de Marte!)
Será que ainda resistem em algum plano espiritual (ou outra
dimensão sica) inacessível aos assédios da técnica?
Àquela mesma hora da madrugada, quantas mulheres, na
frieza do leito, curtem saudades do marido velho marinheiro
que par u na escuna pro arrastão em alto mar...
Em tempos idos, quantas lágrimas portuguesas com certeza
derramadas, à beira-mar, pelo bem-amado que se par u por
mares nunca dantes navegados — que navegar é preciso.
Sol nascente. Pescadores chegam à praia. As redes repletas
de peixes pululantes: chernes, enchovas, sardinhas, uma arraia
— saltam, bailam, rodopiam qual trapezista no circo, ou
bailarina no teatro. Macabro contorcionismo: vã tenta va de
escapar à morte!
É doce viver no mar. Por um instante (qual Pessoa invejoso de
um mendigo da rua só por não ser ele, Pessoa), queria ser um
desses homens rudes, cur dos de sol e cachaça, que partem,
inda madrugada, barra afora, a rar a rede e encher o barco dos
frutos do mar.
Doce mar de águas tão salgadas.
Ivo Korytowski, escritor e tradutor,
nasceu no Rio de Janeiro e reside em
São Paulo. Já traduziu quase 200 livros,
dois do alemão, o resto do inglês, além
de ar gos de revistas e material
té c n i co . P u b l i co u u m ro m a n c e
premiado pela UBE sobre a saga de sua
família (Passaporte para o Paraíso), um
livro de contos premiado pela UBE
(Édipo), um manual de poé ca
(Manual do Poeta), um manual de es lís ca (A Arte da
Escrita), livros de português (Português sem Mistério, Erros
Nunca Mais e outros). Possui alguns livros, entre eles dois
dicionários, publicados exclusivamente em ebook, à venda
na Amazon. Mantém um canal cultural no YouTube e edita
dois blogs: Literatura, Rio de Janeiro & São Paulo e Sopa no
Mel. Pode ser contactado no Facebook.
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Crônicas
Quarta de
Cinzas
Walter Figueirôa

Três dias. Sim, três dias de farra. É isso o que tenho a dizer
aqui para vocês que leem esse texto tão sem graça e sem
noção. Mas se ver algum proveito, que ﬁque para vocês!
Sou realmente um vagabundo, um boêmio do carnaval;
essa festa na qual nem as ruas são respeitadas. Nem as
pontes dessa cidade conseguem comportar tanta gente,
tanta vagabundagem no bom sen do. É isso, muita gente à
toa e embriagada de alegria. Sei que não é uma felicidade das
melhores, mas... mas tudo é válido, quando a gente
consegue se distrair.
Sexo?
Meu Deus! Sexo, nesses três dias e noites, é como beber
água de tanta sede que se sente. Mulheres quase nuas, ou
sem nenhum pudor... homens jogando o respeito debaixo
dos pés e pulando para esmagá-lo o quanto for possível. E lá
estou eu... é, lá estou eu, no meio deles. Três fases sem
cansaço e sem dormir. O vinho é meu companheiro na
fantasia. Lá estou eu, no meio deles, pulando e gritando não
sei o quê...
— Um café, senhor? — disse a garçonete malves da.
A xícara era enfeitada, como os três dias. Beberiquei
deixando minhas úl mas moedas em cima da mesa
emadeirada. Estava meio amargo. Era o que eu precisava
naquelas cinzas. Era o que precisava. No primeiro gole,
relaxei. Parecia que o paraíso descia aos meus sen dos mais
agradáveis, sentado naquele assento de madeira numa
quarta-feira de cinzas. A música daquele ambiente não me
era tão aceitável. Bom, eu sou um tanto exigente quanto a
isso. Quanto à arte. Arte para mim, é como uma boa comida
que precisa ser bem aroma zada e deliciosa; ter realmente
um bom paladar e cheiro agradável.
— Mais alguma coisa? — disse ela, me fazendo ter
imaginações e sonhos perver dos olhando aquele decote

que... deixa pra lá, ainda é carnaval!
— Não — disse enquanto bebericava o café com meus
olhos de peixe morto e mexendo naquelas minúsculas
moedas de prata.
Eu realmente me sen a um bagaço. Um trapo. Um
molambo jogado no calçamento sujo. Sim, é isso: no
calçamento imundo que os foliões acham que é a lixeira de
suas casas. Imaginem a cena... Imaginem o cenário após
aqueles três dias e noites. É... quarta de cinzas mais se parece
um dia de furacão; tudo jogado, tudo... Acho mesmo que não
vou detalhar aqui, porque vou ser linchado por vocês! É isso,
vou ser machucado pelas pessoas, pelos leitores, em suas
palavras agressivas e literalmente furiosas. Mas eu ﬁz parte
de tudo isso: da sujeira, da bebedeira, do sexo exagerado e de
tudo mais... Eu sou uma parte disso tudo. Dessa sociedade
sem noção. Dessas pessoas que riem por pouco. Por poucos
minutos, horas e dias — três dias ao certo. O quarto é para se
las mar. Sim, se recuperar do desgaste. É o que estou
fazendo aqui, nessa manhã de quarta de cinzas, sentado num
bar da cidade, da avenida, que por sinal mais parece um lixão.
As cinzas me tomam agora, sorvendo este amargo café aqui,
neste bar, onde as moças servem como se es vessem em
seus boxes, para um suposto banho fresco, gelado. Quanto
aos olhares delas, acho que são todos para mim. Não sei
bem. Elas me olham de forma estranha. Eu nem aí. Não há
condições mais. Não há energia o suﬁciente para tanto. Não
há moedas nos bolsos. Estou realmente acabado. Um lixo
como aquele que vejo no calçamento.
Olho para uma esquina daquela avenida e vejo um bloco.
Sim, um pequeno bloco de poucas pessoas. Todos sem ter o
que fazer numa quarta de cinzas. Dizem alguns, aqui no bar,
que se trata de certa “lausa, lauça”, nem sei bem escrever
esse nome, ou pronunciá-lo direito; uma mistura de urso
com sei lá o quê; só sei que eles pedem dinheiro, moedas. É
isso. Acho mesmo que não me sobrou nada dos três dias e
noites de farra.
Coloco as mãos insistentes nos bolsos, puxo, de modo que
o forro amarelado se mostra. Nada de moedas ou alguma
cédula. Eles se aproximam do bar. Dizem uns que se não ver
moedas, ou algum dinheiro para eles, o sujeito é linchado, ou
xingado de tudo quanto é coisa... não sei como é. Nunca
havia visto uma coisa dessa antes. Mas são todos meninos;
crianças entre dez a doze anos, sem camisa, descalços e
alguns fantasiados de pobreza. É isso, plena pobreza que
reﬂete uma cidade cuja poli cagem faz isso: crianças
abandonadas e sem lar, sem des no e sem esperança.
Bom, acho que falei demasiado, não acham? Porque eu
também faço parte disso tudo — sou responsável, de alguma
forma, por esse quadro real, por essa sociedade de
molambos infan s.
Mas vejam só: tem um menino principal no meio deles.
É... ele usa uma espécie de cabeça de urso bravo sobre a face,
como fantasia, e ﬁca se mexendo como se fosse avançar nas
pessoas.
Por quê?
Sei lá! Acho que querem moedas. E eu não achei
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nenhuma aqui nos meus bolsos furados além da des nada
para o café. Nem sei mesmo se vai dar para o café direito. Ou eu
pago meu café e saio do bar tranquilo, para não ter que lavar os
pratos o dia inteiro, ou entrego aos meninos essas moedas para
não ser linchado ali, em meio ao público. Estava na canoa sem
remos. No mato sem cachorros. “O que faço agora? ” Me
perguntava assustado. Eles chegavam próximo batendo
naquelas latas, e sei lá mais o quê... Eram muitos. “De onde saiu
tanto?”, pensava comigo. Fiquei de pé. A xícara vazia mostrava
a lama do açúcar. A garçonete me espiava lá do balcão;
imaginei que ela achava que eu iria correr sem pagar meu café.
Era isso. Acho que era isso que ela pensava, porque se
aproximou do dono do estabelecimento e cochichou alguma
coisa no ouvido peludo dele. Meias palavras, eu acredito. Seus
semblantes eram franzidos para mim. Em expecta va. Nada de
bem-vindos.
Lá vem as crianças maltrapilhas. Todas sem camisa e
descalças; os pés no chão quente. Suados e decididos a tal...
bem, era o que eu ouvia dos demais dentro do bar todos de pé
com suas pratas se movimentando entre os dedos nervosos.
Era o urso perigoso da quarta de cinzas. Todos os anos era isso.
Todos os anos havia pratas para doar. Até mesmo o dono do bar
se posicionava, mas não via prata alguma nas mãos dele.
Ouvi uma música saindo daquelas bocas infan s. Daquelas
vozes infan s, que dizia:
— A Laursa quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro! A
laursa quer...
E repe am isso várias vezes em gritos misturados aos sons
das latas enferrujadas e velhas, pedaços de metal lintando
aos ouvidos como sinos de igreja, pedaços de madeiras nas
mãos que me ﬁzeram imaginar coisas violentas. Havia o de
cabeça de urso e uma corda amarrada na parte de trás dele
puxada por outro que acho que o domava.
E se eu falasse com aquele que o segurava? O que vocês
acham?
Poderia ser que ele me perdoasse. Não era questão de não

querer doar e sim de não ter para doar. Por uns minutos me
pareciam aqueles garotos que vivem pedindo nos semáforos
dessa cidade, nas calçadas e em todos os lugares, como nas
pontes e nos metrôs, porque minha cidade é assim: tem
meninos e meninas pedintes em todos os lugares, e... não sei
bem como é. São todos abandonados pela sociedade. Pelos
governos que entram e saem anos e anos do poder e nada
fazem em prol disso; desse quadro las mável.
Agora meus pensamentos vagavam feito eles, cantando e
batendo na mesma tecla, na mesma lata da vida e da esperança
de alguma sobrevivência daqueles meninos, daquelas crianças
sujas.
E no minuto, na hora, no momento de ver aquela
mãozinha suja de terra es rada para mim, o senhor bemves do, o dono do estabelecimento se aproximou de minha
mesa mais sua funcionária seminua e pegou de cima da mesa o
pagamento do meu café e entregou à criança faminta; a laursa.
Ao pedinte de todos os dias. Suspirei. “Me livrei”, pensei. Eles
se foram. Mas vi o quanto a gente desperdiça entre três dias de
vagabundagem, de bebedeira e de sexo desvairado, e deixa de
alimentar uma criança, um cidadão que um dia será eu devido
à cultura milenar, onde só restarão as cinzas.
Walter Figueirôa Craveiro nasceu em
Recife-PE em 12 de outubro no ano de
1968. Filho de Marcelo Craveiro e Edna
Figueirôa Craveiro. Cursou todo o
colegial na cidade Natal. Desde criança
já despertava o interesse por redação e
poesias. Atualmente publica seus
livros no Clube de Autores. E breve
lançará o primeiro livro de uma Saga
infanto-juvenil pela Editora Nueva Luz
na Colômbia.

Crônicas
Ofender-se e
não se ter
Matheus Oliveira Braga

Deparei-me em primeiro momento com a sentença através –
e, certa vez – de uma monja budista de renome nos meios digitais
conhecida por Monja Coen. Parafraseava, penso eu, o professor
e ﬁlósofo Leandro Karnal com quem trabalhara em um livro
coautorado. E, pela incerteza do vero autor do enunciado
atribuo-lhes responsabilidade – seja autorar, seja veicular, seja
adaptar – a esta: quem a si mesmo conhece não se ofende.
Tomei-me o tempo a assimilar a profundidade de tal parco
verbo. Todavia me foi interrompida a assimilação em que a fez a
monja, não se sabe o ﬁlósofo por me faltar a memória; em
melódicos e claros fones (isto é, aos meus ouvidos impuros e
sujos): converso a mim mesma, em que razão surpreender-me-ia
que me atribui o outro?
Penso.
Quiçá, medito.
Sei-me.
Diga-se.
Vale que ao outro apontar-me o óbvio, vale que ao outro
apontar-me a men ra? És magro por demasia, és impuro, és
desprovido de intelecto… Se sou, vês; não sou, mentes: não me
ofendo. Apercebo-me: ofender-se é não se ter.
Dizes-me mais de ao abrires a boca; digo-te mais de mim ao
mantê-la hermé ca. Parece-me a ofensa por nós mesmos
idealizar-se. Pergunto-me que mais irrealiza-se em minha
ilusória ciência parva.

Mateus Oliveira Braga nasceu em Cara nga, Minas Gerais no ano de 2000 e residente de Piedade de
Cara nga no mesmo estado, pequena área urbana em meio à natureza. Formando em Letras – Português e
Inglês pelo Centro Universitário de Cara nga – MG, onde atuou como Representante de Turma e um dos
responsáveis por um blog universitário onde publica seus textos, crônicas, ar gos e aﬁns. Apaixonado pela
escrita, suas formas e carências, música, natureza e, claro, literatura. Desde criança expressou seu desejo de
criar mundos e expressar sen mentos através da linguagem: e tem o feito desde então.

Candido Por nari é certamente o pintor do
modernismo brasileiro mais conhecido no exterior, autor
dos dois grandes painéis (um sobre a guerra, outro sobre
a paz) existentes no edi cio-sede das Nações Unidas, em
Nova York (1957).
“Criança Morta”, uma cri ca contundente que o pintor
registrou nas suas telas. Os emigrantes da região
Nordeste do Brasil que, assolados pela seca, abandonam
suas terras em busca de melhores condições de vida, sem
sucesso. Uma família cons tuída por seis pessoas – pais e
irmãos – seguram uma criança morta nos braços.
Eles choram. Por nari pintou as lágrimas muito maior
do são na realidade para mostrar o quanto é grande o
sofrimento das pessoas, que estão com fome e cansadas.
As mãos do pai que seguram a criança representam o
ponto principal da obra. Ao olhar para ela, a primeira
coisa que você verá é a criança morta.
Fonte: IMBROISI, Margaret; MARTINS, Simone. Criança Morta, Candido Por nari. História
das Artes, 2020. Disponível em: <h ps://www.historiadasartes.com/sala-dosprofessores/crianca-morta-candido-por nari/>. Acesso em 07 Sep 2020.
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Crônicas
Essa tal razão
Veridiana Pereira Borges

Já escutei muitas pessoas comentarem que eu não sou
deste mundo, inclusive, minha mãe. Na verdade, nunca me
importei muito com a opinião dos outros e, realmente, não
vejo isso como um problema, pelo contrário, para mim, em
um mundo cheio de “iguais”, ser um pouco a pica é sinônimo
de auten cidade. E não pensem que a minha a picidade diz
respeito a algo surreal, impróprio, fora dos ditos “padrões”,
nada disso.
O fato é que diante das situações de conﬂito, que surgem
co dianamente, minha posição é sempre avaliar as várias
possibilidades de desfecho, acho mais sensato do que ﬁcar
atrelada a uma verdade única. Sabe aquela frase dita por
Ferreira Gullar: preﬁro ser feliz a ter razão? Pois bem, já faz
algum tempo que procuro colocar esse ensinamento em
prá ca na minha vida.
É uma escolha, independente das circunstâncias, eu
decidi cul var a minha paz e ser feliz, às vezes, não é fácil,
mas é possível. Isso não signiﬁca dizer que sou conivente com
tudo que as pessoas dizem, que engulo sapos, que fujo de
uma discussão, nada disso. Quem me conhece sabe que não
é assim.
O problema é que algumas pessoas acreditam que são as
donas da verdade, que a sua versão dos fatos é que deve
prevalecer sempre, a tal da razão. Além disso, são
intolerantes demais e, infelizmente, entram num jogo de
“poder” em que precisam vencer sempre e acreditam que,
colocando as suas verdades goela abaixo, sairão vitoriosas.
Aparentemente, até pode ser que vençam, mas será que
serão felizes depois disso? O que é mais importante na vida?
Pois bem, a tal da razão destrói relações, causa doenças,
impede a felicidade, ra noites de sono, deixa marcas
profundas na alma, provoca inúmeras discussões. Já
vivenciei tantas situações como essas que, talvez, isso
explique a minha aversão a essa tal razão, que muitos
insistem em ecoar em seus discursos cheios de argumentos
incontestáveis.
É doloroso pensar que, por causa da tal razão, o mundo
vive inúmeras guerras, a natureza é destruída, a intolerância
cresce assustadoramente, sobretudo nas redes sociais, vidas

de todas as raças, de todos as nações, de todas as idades são
exterminadas. Por causa da tal razão, há aqueles que não
respeitam regras, não usam máscaras, não cumprem
distanciamento social, não acreditam que haja um vírus letal
que está a solta pelo mundo afora ceifando vidas.
Lamentável!
Entre tantas coisas, a tal razão é crí ca, autossuﬁciente e
perversa. Ela não é capaz de gerar empa a, de promover a
paz, de incen var o perdão, de semear o amor, a compaixão,
a tolerância e de respeitar.
Valores esses que para mim são fundamentais,
possivelmente, seja por isso que muitos acham que eu não
sou deste mundo, aí surge a pergunta que não quer calar:
será que sou eu? Bem, preﬁro realmente não ser, já que a
vida é única para desperdiçar a minha energia tentando ter
razão o tempo todo.
Hoje, entendo que não é bom se apegar a essa tal razão,
quando ela quer me dominar, lembro-me que eu decidi ter
paz, então, mudo o foco, falo do tempo, faço uma
brincadeira, conto uma piada, abraço, digo que amo. Caso
não seja possível, uma dessas a tudes, afasto-me. Aproveito
e tomo uma taça de vinho ou uma xícara de café; caminho
sem pressa; leio um bom livro; escrevo; vejo o pôr-do-sol;
ﬁco na minha solitude. Certamente, a solitude é o ponto
chave para eu achar o equilíbrio que preciso para não entrar
nesse joguinho da tal razão que só quer destruir a minha, a
sua, a nossa felicidade.

Gra dão me move. Sou apaixonada
por Deus, pela minha família, por
pessoas, por escrever, por ler, pela
natureza, por conhecimento, por
viajar, por café, por chimarrão, por
borboletas.
Escrever para mim é a realização de
um sonho. É traduzir em palavras
aquilo que faz meu coração bater, é
colocar no papel as inquietações, as
superações, as paixões, é perpetuar a
minha essência, é inspirar, é transformar, é missão que toca
a alma e o coração.
Tenho 45 anos, gaúcha, moro em Pelotas/RS, mas
atualmente estou residindo em Milão, Itália. Sou casada
com o Márcio Borges, mãe da Desirêe, do Gregory e do
Jonathan, avó do Lorenzo.
Sou graduada e mestra em Letras pela Universidade
Católica de Pelotas (UCPel). Atualmente sou doutoranda em
Letras na Universidade Federal de Pelotas (UFPel), minha
pesquisa está centrada no processo de aquisição da
linguagem, especiﬁcamente sobre Morfologia e sua
interface com a Fonologia. Professora, consultora
linguís ca e comportamental; palestrante mo vacional,
escritora. Sou uma das fundadoras do Crescere - Centro de
Desenvolvimento Humano, que ﬁca em Pelotas/RS.
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Poesias
Recrucificado
Tiago Monteiro
Instagram: @poetatiagomonteiro
Youtube: www.youtube.com/poetatiagomonteiro

Ao caminhar pelas ruas,
Vendo da noite, a beleza,
Presenciei uma cena
Que trouxe muita tristeza.
Vi um menino deitado
E seu cachorro do lado
Vivendo ali, ao relento.
Sen rolar em meu rosto
A lágrima vil do desgosto
Por tamanho sofrimento.
Me aproximei mais um pouco,
Vi que ele estava acordado,
Pra entender a história
Sentei ali, ao seu lado,
Fui escutar os seus ais,
Perguntei pelos seu pais,
Ele não quis responder,
Eu insis um pouquinho...
Ele me disse, baixinho:
"Moço, eu só quero comer.
Há quatro dias não como
E minha fome é visível,
Pra minha grande tristeza,
Sou como um ser invisível.
Uns passam nessa calçada
E eu ﬁco aqui, como um nada
Com minha mão estendida,
Uns olham até com espanto
E quando cai o meu pranto
Pergunto a Deus se isso é vida.
Vejo os meninos brincando
Com seus diversos brinquedos
E o único jogo que jogo
É pra vencer os meus medos.
Não quero roupa bonita,
Nem ter riqueza inﬁnita,
Nem muito menos poder,
Como eu falei ao senhor,
Para ﬁndar minha dor,
Hoje eu só quero comer."
Busquei então a comida,
O alimentei e segui,
Fui no caminho pensando
Nas cenas que vi ali,
Lembrei da dor de Jesus
Ao carregar sua cruz
Pro seu calvário sofrido
Que, pra vergonha da gente,
Volta a sofrer novamente
Numa calçada esquecido.
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Bêbados

Em cada beco, ou boteco
Não importa que horas seja
Cambaleia como se fora boneco
Começou no whisky, terminou na cerveja
Cambaleando sem rumo
Sem um resquício de sensatez
Seu total torpor se faz insumo
Pra sensação de se perder de vez
Ébrio maldito, bebum vagabundo
Querendo esquecer os problemas
Teu maior problema é carregar o mundo
Nas costas nuas, por tantos dilemas
Tudo gen lmente te conduzindo ao fundo
Preso pra sempre, com tuas algemas
SONETO MONOSTRÓFICO
14 versos livres de rima e métrica. Estrutura de uma estrofe apenas

Maternulidade
Certeza que o inferno te aguarda
Pois não há nenhum anjo que te resguarda
Esperando ter tudo, mas sendo nada
Será jus ça que falha mas não tarda

Privar a tua ﬁlha do seu padrinho
Tirar dela pétalas e dar espinho
Criar vácuo onde só há carinho
Negligenciando teu próprio ninho
Todos conhecem o teu jeito de ﬁngir
E a tua argumentação cafona
Bem onde você faz o Diabo sorrir
Que ﬁque o que a vida leciona
Pois enquanto o Universo exis r
Da vida da Docinho você nunca será dona
SONETO FRANCÊS
Soneto italiano (dois quartetos e dois tercetos) de versos
alexandrinos e estrutura nesse caso arrítmica:
AAAA/BBBB/CDC/DCD

Tempo, Tempo, Tempo Cordel para o Edu

Poesias

O cordel foi escrito por encomenda
E se tornou para mim a honra maior
Como soneto, melhor que a emenda
Sendo cordel, não poderia vir menor
Minha vida em versos, como se lenda
Retratando tudo, do melhor ao pior
As rimas coesas, sem nenhuma fenda
Mesmo encomenda, o presente melhor
Me relembrando tudo de mais profundo,
Em minha jornada de glória e de dor.
De banho tomado, mesmo que imundo.
E é por isso que atribuo valor:
Não existe melhor sensação no mundo,
Do que ser descrito pelo Zé Salvador
SONETO ITALIANO
Versos alexandrinos e estrutura clássica. Estrutura:
ABAB/ABAB/CDC/DCD

Eu escrevo enquanto aguardo
Pois o tempo no bolso eu guardo
Nas ﬁlas me calo em mim mesmo
Querendo nunca ser percebido
Metriﬁcando versos a esmo
Rimando tudo sem pudor algum
Enquanto o meu sono não chega
Fazer soneto me aconchega
Redigindo sem esforço nenhum
Vou assim criando no ensejo
Caçoando do tempo vivido
Fazendo lira tudo o que vejo
Eu escrevo enquanto aguardo
Pois o tempo no bolso eu guardo
SONETO SIMÉTRICO
Tendência entre sonetistas contemporâneos no formato.
Versos decassílabos (liberalidade minha)
AA/BCB/DEED/BCB/AA

Eduardo Maciel

Instagram: @eduardomacielartes
Facebook: @eduardomacielartes
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O Rio

Solidiﬁcando o amor
Banhou o rio cristalino
Diluiu o dissabor
Criando o "des no"
Sendo amor cristalino
Consolidou ao velejar
Nas águas do rio doce
O amor a mergulhar
Ao mergulhar o amor
O diamante cristalino surgiu
Dissipando o dissabor, com a doce água do rio.
Com a nova criação
O des no a seguir
Leveza, suavidade..., o cristslino rio a ﬂuir!

Fim e Início

És livre, livre para voar livremente.
Liberdade para voar, criar: aqui, acolá, além
Voar além do horizonte e simplesmente "Ser"
Liberdade! Liberdade! Sem prender ninguém.

Liberdade, voar, Ser
Quebrar as correntes, desprende e voa!
Sem desviar da trilha e em frente seguir.
Abre as asas da liberdade e renasce no agora porvir!
Há um Sol interno a pulsar.
Silencia, acolhe, aceita!
És livre para mergulhar e brilhar.
Voa nas asas da liberdade, ama-te!
Escuta o som da Alvorada ecoar!
Gasta a liberdade para vosso brilho encontrar.

Calor da Paixão

No ciclo o invisível vem enquadrar, "paralisar"!
Obrigando o tangível e tocante a máscara ves r.
Quem são e de onde vêm, há um traje, chapéu negro que eles usam.
Testando silenciosamente, com silêncio a ECOAR!

O que fazer, se nada faz para em te conﬁar?
Aí de te, que tens a chave e não abrir!
Como será o futuro no agora se não agir?
Descobre o ouro no encontro ao mergulhar!

Deitados na areia da praia
Com o Sol a Iluminar
No calor da paixão
Almas a se conectar

Intensos beijos ardentes
Com água a banhar
Tocando corpos e almas
Fazendo amor no mar

Direitos Reservados Pela Lei, 9610/02/1998

Poesias

Liberdade

Rolando a areia fria
Com o mar a mergulhar
O calor da paixão, mergulha ao esquentar
Despidos a luz do sol
Com o calor da paixão a rolar
Com água do mar à acariciar

Deus, não é para desesperar, nem sofrer!
Escuta o silêncio e cria nesse momento.
Mergulha a fonte na conﬁança com fé a fortalecer!
Tens a chave e pode se despir!
Sabe que no mergulho faz a conexão.
Segue com coragem, nada pode impedir!

Sol Cerqueira
Instagram: @soldepaula.oficial
Facebook: Sol de Paula
Pág. FB: Sol de Paula Poeta
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A Calçada

Ai que saudade da vida pacata
Que saudade das tardes de domingo
Quando eu me sentava na calçada
E observava as crianças na rua
Empinando pipa ou jogando bola
Sem me preocupar com nada...

Poesias

Ai que saudade das conversas baratas
Das piadas sem graça
Que eu contava como os amigos
Sentados na calçada...
Ai que saudades de quando
Eu namorava sentada na calçada
Muitas vezes com a cabeça no colo dele
Enquanto me fazia cafuné
E me contava histórias
Quando fazíamos planos...
Ai que saudades do domingo
Quando domingo não era chato
Quando a gente via gente
Na rua, conversava e fazia amizade
Quando um vizinho levava o radinho de pilha pra gente ouvir o jogo
Tomar uma cerveja e fazer debate bola...
Ai que saudade de quando a calçada
Não era só calçada
Era ponto de encontro no ﬁnal da tarde
Muitas vezes, quando eu e os amigos não nha dinheiro
E ﬁcávamos apenas papiando
Só para não deixar a amizade de lado...
Mas, infelizmente,
Hoje a calçada é só calçada
As pessoas passam apressadas
Nem olham pra gente
As crianças então, estão em ex nção
Agora que tem o vídeo-game
E aquele vizinho do radinho, comprou um home theater
Já não sai de casa...
O namorado? Estou sozinha
Os amigos? Virou raridade
Só tenho mesmo o meu cachorro...
Eu ainda sento na calçada
Mas a “calçada” não é maia a mesma calçada...

Lisa Hallowey

Instagram: lisahallowey
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Versando na Pandemia
Não havia mais tempo para olhar nos olhos
Tudo se resumia em conectar-se com o mundo
Desprezando o carinho de perto e cur ndo o de longe
Fechando assim o peito para o simples e singelo!
Na ciranda louca do ter, o ser tornou-se voraz
E, as novidades das manhãs eram velhas à tarde...
A mul dão dos quatro cantos do planeta, eufóricos
Corriam atrás de coisas vãs, engraçadas e passageiras..
Ah..mas, algo diferente veio à tona
Surpreendendo o globo terrestre todo
O invisível, sorrateiro e desconhecido
Chegou trazendo pânico aos distraídos humanos!
Seu nome popular... - coronavírus
Ou pode ser chamado... - covid 19
Um vírus fazendo cada um reﬂe r
Sobre o que é mais importante no exis r!
Todos em casa,ressabiados
Concentrados nas no cias, pasmos, alertas
O medo tentando aniquilar a paz...
Silêncio.A vida é dádiva divina recorrente
Nova a cada manhã, constantemente...
Assim,os que aqui ﬁcarem a valorizem sob outro prisma
E quebrantados mudem o seu agir
Acalentem a família, o próximo e pra quem a gra dão
Sim, a esperança é a chama viva do coração.

Silvia Coutinho

Facebook: Silvia Coutinho - Bauru
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Poesias
Poesia por Guardiões de
Poesia
Vidas Humanas
Poesia é literatura,
Autên ca cultura,
Fantás ca aventura,
Arte que perdura.
Poesia é vida,
Escrita diver da,
Experiência vivida,
Palavra consen da.
Poesia é nobre sen mento,
Mundo(s) de conhecimento,
Inspiração de momento,
Leitura para entretenimento.
Poesia é literária criação,
Cabedal de emoção e (re)ação
Que aﬂora a imaginação.
In(ve)s gação e transformação.
Poesia é graﬁa é ca,
A Poé ca aristotélica,
Hermenêu ca exegé ca,
Métrica, es lo e esté ca.

Médicos, virologistas, enfermeiros,
Psicanalistas, psicólogos, psiquiatras,
Sanitaristas, cien stas, bombeiros,
Assistentes sociais, garis, policiais,
Professores, edu(comuni)cadores, ar stas em geral,
E demais proﬁssionais de serviços essenciais:
Em meio à pandemia de Coronavírus,
Todos vocês são ainda mais imprescindíveis.
Autên ca “orquestra sinfônica” de es lo liricus.
Verdadeiros heróis de 2020.
Guerreiros militantes em período de 'guerra'.
Benfeitores e campeões com requinte.
Contra o inimigo invisível,
Su l, silencioso e ameaçador,
Vocês ainda têm realizado o máximo possível.
Eis a palavra-chave: solidariedade.
“A união faz a força”!
Independente de raça, etnia, crença ou idade.
Quiçá, o mundo e o Brasil tenham promissor recomeço.
Parabéns pelos belíssimos trabalhos!
Com este singelo poema, mui lhes agradeço.

Marcos Pereira dos Santos – Brasileiro. Natural da cidade de Ponta Grossa/PR. Pós-doutor em
Ensino Religioso pelo Seminário Internacional de Teologia Gospel (SITG) - Ituiutaba/MG.
Pesquisador em Educação. Escritor, trovador, poeta, cronista, ensaísta, ar culista, aldravianista,
indrisonista e haicaísta. Membro fundador, tular, efe vo e correspondente imortal de várias
Academias de Ciências, Letras e Artes em nível nacional e internacional. Na Literatura, é
(re)conhecido pelo pseudônimo de “Quinho Caleidoscópio” ou “Quinho Calidoscópio”,
par cipando de várias antologias literárias Brasil afora e conquistando importantes premiações,
troféus, medalhas de honra ao mérito, cer ﬁcações e moções de aplausos. Professor universitário
em Ponta Grossa/PR, onde reside atualmente. E-mail: mestrepedagogo@yahoo.com.br
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Poesias

Olhares

(Nada se faz secreto aos olhares da alma...pois será visto pela sua própria ou talvez pela de outrem)
Você diz que está expandindo os horizontes
mas con nua olhando para o espelho...
... você sorri quando olha para mim
mas seus dentes rangem num evidente desprazer.
Parou de fumar, mas suas palavras cheiram à nico na
Diz que está tudo bem, mas sinto no ar o odor da men ra.
Você diz que abriu a janela, mas é dia e não vejo a luz do sol...
... você soprou doces afagos, e tudo resultou numa amarga tempestade.
Tateou o interruptor e esperei clarear a escuridão
O escuro se manteve e desabei numa nova ilusão.
Um riso, minha lágrima
Um pedido, minha súplica
Um olhar, minha consternação
Um voto, meu grito
Uma palavra, minha dor
Um gesto, minha lamentação.
Só uma vez, eu insisto
Vivendo num torpor
a melodia desses dias
de um ﬁlme sem cor.
(Há um câmera escondida. Ela ﬁlma tudo...)

Walter Cavalcanti
(O Homem de Preto)

Instagram: @walterrevisorliterario
Facebook: walter.cavalcanti.58
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Cordel

O Homem
que Mijava
Sentado

Para tudo o que ouvia.
Gostava muito de ler
Mais ainda de escrever
Sobre os exemplos que via.
Aprendeu a redigir,
Os versos metriﬁcando.
Tornando-se um cordelista,
Tudo muito bem rimando.
Com poesia em seu sangue
Parecia um bumerangue,
Poemas indo e voltando.

Um cordel com esse tulo
Parece até brincadeira,
Mas não vou contar piada
Nem também dizer besteira.
Vou falar de educação,
De saúde e prevenção
Narrarei dessa maneira:

Gostava de dividir
Com o mundo exterior
Tudo aquilo que seus pais
Lhe ensinaram com amor:
Ter muita amabilidade,
Declarar toda a verdade
Mesmo se causasse dor.

Ele era um "lord inglês",
Pessoa de ﬁno trato.
Educação esmerada,
Para falar nha tato.
Nas palavras, comedido
Pois havia recebido
Civilidade de fato.

Experiência pra ele
Era fato consumado,
Pois jamais botava em prá ca
Sem ter experimentado.
Testava na in midade
Antes de ir à cidade
Propagar um seu achado.

Seu nome? Cáus co Brando,
Sua origem? Nordes na.
Família de classe média,
A mãe, Dona Joseﬁna.
Muito discreta, educada,
De "Dona Fina", chamada,
Alma pura, cristalina!

Certo dia ele escutou
Numa radio educa va
Um programa interessante
De saúde preven va.
Quando uma apresentadora
Que era também professora,
Fazia uma narra va.

Seu pai era conhecido
Por ser homem muito sério.
Seu trabalho, muito nobre,
Exercia o magistério.
Da polícia, coronel,
Um homem reto, ﬁel,
Não come a adultério.

Alertava seus ouvintes,
Os homens, principalmente,
Para a higienização
De seus membros, tão somente,
Para evitar ter doença
Pois a maioria pensa
Que nunca ﬁca doente.

Brando vivia antenado
Com tudo o que acontecia.
Procurava informação

Medicina preven va
À higiene, aliada,

Favorece ao ser humano
Durante a sua jornada.
São muitos os bene cios
Evitando os mil suplícios
De uma vida desregrada.
A limpeza duma casa
Em que o ser humano habita
Também é primordial
Pois além de ser bonita
Deve ser bem asseada
Lavada, desinfetada
E livre de parasita.
Mas, voltando ao tal programa
Da rádio educa va,
A sua apresentadora
Uma bela e grande Diva!
O seu nome? Beatriz,
Brilhante como verniz,
Uma moça obje va.
Convidou ao seu programa
Um famoso especialista.
Bom médico de renome
Competente urologista.
Pra falar de um certo tema
Que pode virar problema
Se não for exposto à vista.
O médico comentou
De maneira bem real,
Muito clara, obje va,
E também bem natural,
Sem ligar para tabu
De modo direto e cru,
A prevenção de algum mal.
Ele expôs em sua pauta
A matéria das doenças
Transmissíveis pelo sexo
Deixando de lado as crenças
Existentes sobre o tópico,
Pois um germe microscópico
Pode trazer desavenças.
Como ponto de par da
Uso de preserva vo.
Ele causa grande impacto
Evitando o cura vo
Nas causas ﬁsiológicas
E também psicológicas
Esse é o seu obje vo.
Ele pediu atenção
Para o asseio pessoal.
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Roupas limpas, bem lavadas,
E o banheiro assim igual
Desinfetante no vaso
Para evitar o descaso
De uma infecção banal.
Ensinou que era sentado
Que o homem devia agir
Quando quisesse urinar
Para a saúde ﬂuir.
Depois enxugar-se bem,
Isso sim é o que convém
Sem doenças transmi r.
Pois assim, o Lord Inglês
Com cuidado ia ao banheiro
E depois de usar o vaso
Para evitar o mau cheiro,
Muito feliz se enxugava,
Papel higiênico usava,
Isso era corriqueiro.
Por fazer assim, sentado,
De males se precavia.
Tinha esposa sa sfeita,
Pois nunca precisaria
Secar a tampa do vaso.
- Com esse homem me caso,
Cem vezes me casaria.
Além de evitar doenças
E manter a higiene,
Conservava a harmonia
E o casamento perene.
Sua esposa o es mava,
Com ele sempre brincava,
Mantendo-se sempre lene.
Ela nunca imaginou
Que do povo nordes no
Surgisse um homem assim,
Educado e muito ﬁno.
Mas o que do berço vem
Não se ra de ninguém
Foi assim desde menino.

Dulcíssima Alma, a mulher,
Veio do Sul pra brilhar.
Quem a conheceu proclama
O seu grande dom de amar.
Onde ela pôs sua mão
Causou valorização,
Brilhante o seu lindo olhar.
Sua inteligência acima
Da média preexistente,
No amor ela é perfeita
Deixando Brando contente.
Harmonia até na dor
Norteando o seu amor
No passado e no presente.
Pois assim Brando vivia
Na mais perfeita união
Com Dulcíssima ao seu lado
Era tudo perfeição!
O amor movia essas vidas
Com rosas e margaridas
Transbordando de paixão!
Pois bem, meus caros leitores,
Essa história é real.
Pois Cáus co Brando existe,
Dulcíssima assim igual.
A rádio educa va,
Beatriz, a grande Diva,
É tudo existencial.
E também o urologista
Que ensinou essas ações
Existe de carne e osso.
Suas recomendações
Foram tantas e tão boas,
Que geraram entre as patroas,
Muitas comemorações.
Celebravam seus maridos
Por serem tão educados
Não deixando as cuecas
E os vasos ensebados.
Nem transmi ndo doenças,

Evitando desavenças
Eram assim muito amados.
Mijar sentado é tão bom,
Aprenda a evoluir.
É um direito que há
Como aquele de ir e vir
Sente-se pra urinar,
Pois é muito salutar,
Você pode conferir.
Esqueça todo o machismo,
Pois isso é grande besteira.
Faça o que quiser da vida
Plantando até bananeira.
E dê cambalhota agora,
Rolando assim mundo afora,
Feliz, sem eira nem beira!
Pois assim, leitor amigo,
Não tenha vergonha disso.
Saúde é primordial.
Faça disso um compromisso.
Não ligue pra preconceito,
Pois se você faz direito
Ninguém tem a ver com isso.

Especializada em
Cordéis e Livros
Grampeados
82 988052789
82 988099243
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...Não foi
quase...
Antônio Francisco de Paula Filho
A rua estava bastante escura, algumas lâmpadas
preguiçosas e descuidadas resolveram não iluminarem
nada, naquela noite.
Mas eu sabia que era assim. Sempre era assim.
Aquela rua era esquecida e por ela, após certo horário, só
passavam os valentes, as putas corajosas e os
desavisados.
Eu ali estava por absoluta necessidade. Tinha que
fazer algo e não poderia adiar mais.
Não estava fazendo nada apressado. Pensei,
calculei, planejei. Fui minucioso e pontual. Nada podia
dar errado, era uma questão de vida…Ou morte!
Fui de moto. Estacionei-a cem metros, não mais, do
lugar que idealizei executar aquilo que fui fazer.
Era o local mais escuro, adequado.
Me man ve atrás de um poste, daqueles redondos,
de concreto e onde a lâmpada não tava a ﬁm. Sabe?
Dali para frente nenhuma lâmpada tava. Entendeu?
Sabia que era por ali que todos os dias ele passava.
Acompanhei este movimento durante mais de um mês,
discreto, quase invisível para que não me percebesse.
Ele bebia num bar todas as noites, no mesmo bar, o
bar era descoladão, gente bonita, era pequeno, música
legal e em bom tom. A mesma cerveja. Sua mesa, falo
sua, por que durante todo o tempo que o vi, sentava
somente nela, cabia duas pessoas, mas ele estava quase

sempre só. Chegava por volta das dezenove, saia
sempre depois da uma da manhã. Sempre bebeu
bastante!
Seu cabelo con nuava dominado por um rabo de
cavalo, é possível que eu tenha visto um chumaço
branco, sei que não se importava com isso. O rosto meio
que sulcado por um arado, não era marca do tempo,
sempre teve esses rasgos, desde menino, quando
estudamos na mesma escola e mesma sala até o ﬁnal do
médio. Uma barriguinha, de certo, mas nada que
envergonhasse. O nariz forte, parecia uma rocha na cara
sulcada. Os olhos grandes e pretos, sobrancelhas rudes,
barba malfeita, dentes fortes como rocha, no conjunto,
era um cara bonitão, forte, musculoso, alto e
sorridente, sempre sorridente. As mulheres o achavam
sedutor. De certo que era.
Juntos demos vários rolês, juntos pegamos várias
minas. Sempre embalados por muita cerveja, uma boa
quan dade de maconha e se vesse um ácido, por que
não? Sempre nha!
Esta saga de um mês em que o observei, o ﬁz de um
bar quase que frontal ao que ele ﬁcava. Tomava uma,
sentava estrategicamente num lugar onde eu o visse e
não fosse visto. Tomava umas tantas, mas nunca
esquecendo que estava ali para trabalhar e não para rar
um lazer.
Eu estava certo que não poderia adiar o serviço. Era
eu que nha que fazê-lo, sabe aquela história de macho
ferido, orgulho pisoteado, traição e o caralho a quatro.
Sua idade era próxima da minha, jogamos um
fu ba, algumas vezes tomamos umas cervejas, mas o que
melhor ﬁzemos juntos foi pegar umas minas, ele não era
de muito papo, bonitão, arrastava logo e fazia o que nha
que fazer, eu mais român co, digamos que “comendo
pelas beiradas”, era mais lento, queria um papo, uma
bebida de entrada, um sen r em que terreno eu estava
pisando, por ﬁm numa noite, ele pegava duas, três, eu
ﬁcava só com uma, nas boates onde passamos muitas
noites éramos conhecidos, sempre recebidos com alegria
pelos seguranças e pela putaiada. Pernas abertas e xota à
mostra, wyskão de entrada na faixa e aí era só alegria.
Fizemos este caminho por uns dez anos, mas me
cansei. Também foi nesta época que ele “rodou”, foi pego
com uma “pa” de baguio e aí teve que assinar um ar go
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33. Fui visita-lo duas vezes, “poca ideia”, nossa balada
agora era diferente, sei lá, caminhos que não se
encontravam mais.
Ele no cárcere e eu tentando dar um rumo na minha
vida, mais de 30 no lombo, cansado da gandaia, corpo
pedindo um pouco de tranquilidade e a alma pedindo
carinho e paz. Foi nessa que descolei um quase amor.
Quase amor por que na minha vida tudo foi no quase.
Quase ﬁquei rico numa ﬁta, quase cai numa outra ﬁta,
quase morri, quase matei, uma porrada de quase.
Ela tranquila, terminando a faculdade, eu já
formado, ganhando uma grana, ela mais jovem, fogosa,
bonita, inteligente. Gostava de viagens, eu também,
gostava de sexo, eu também, gostava de bom papo,
cerveja gelada, eu também. Gostava de cantar, e eu de
ouvi-la, que fosse por toda a noite, a noite toda!
O que começou de brincadeira num destes bares da
noite paulistana foi ﬁcando emocionante, eu meio que
parado na dela, ela parada na minha, meio que naquelas.
Altos rolês, ela cantava num bar da Madalena, voz
rouca, carinha angelical, língua bem vermelha-acesa,
po “me enlouquece”, tá ligado?
Não teve jeito, um ano depois caiu pra dentro do
meu apê, pequeno e gostoso, acolhedor e quente, assim
como eu.
E a vida foi rolando, a gente se cur ndo, a gente
fazendo várias coisas juntos, um movimento de se dar, de
planejar o futuro, de quem sabe um dia ter um pivete,
uma piveta, coisa assim.
Eu colava quase toda sexta e sábado com ela no bar
onde ela cantava, ela rava uma grana com a qual
comprava material para seu curso na facul, chegávamos
por volta das 22, ela começava a cantar às 22:30,
ﬁcávamos até meia noite, depois ela ﬁcava só comigo, às
vezes atendendo um ou outro ouvinte do bar que queria
saber se ela nha cd gravado, rava uma foto, coisa
assim, ela cantava pra caralho!
Passado isso, só eu e ela.
Não podia acompanha-la todo ﬁnal de semana,
nha outros rolês, po trampo extra, um aniversário,
uma despedida de solteiro, essas ﬁtas que sempre
aparecem. Do resto, tava sempre junto, a gente se cur a
pacas!
Numa noite, sentado sozinho ouvindo-a cantar,

tomando uma bem gelada, de repente, quem aparece? O
bonitão de rabo de cavalo. Cheio de ouro, tatuagens, bem
ves do, cheiroso, sorridente como sempre.
- E aí velho, caralho, quanto tempo?
- Pô mano? Você por aqui? Que legal, senta, vamos
tomar umas.
E assim foi, me contou que já tava na rua há seis
meses, que sempre vinha nos bares daquela região,
levava a mesma vida mais agora nha a proteção de
gente grande, que tava ganhando muita grana, que não
se arrependia de nada e pá, pá, pum!
- Que voz tem essa mina hein cara! Que gostosa que
ela é!
- É bonita mesmo. É minha mina.
Ficou vermelho e gaguejou:
- Caralho mano, não acredito, porra, foi mal,
esquece, não tá mais aqui quem falou.
- De boa, tô ligado, você não sabia. Fica tranquilo.
Logo ela acabou, recebeu os aplausos, sorriu para
todos e veio sentar à mesa. Apresentei-o, conversamos
muito e demos muita risada. Tomamos muitas cervejas e
por ﬁm, quando eu já estava chamando um carro pelo
aplica vo ele indignou-se e nos impediu, eu e ela, de
irmos para casa, convenceu-nos de irmos a seu
apartamento, entramos no seu carrão e depois no seu
super apartamento. Uma longa noite, regada a bebida e
drogas.
Foi bom. Cedo mandou que seu motorista nos levasse
em casa, ainda sob nossos protestos.
A vida seguiu. Muitas vezes não pude ir até ao
barzinho vê-la cantar. Tantas outras pude e ele sempre
estava lá, ao menos quando fui.
Nossos planos, meu e dela, foram se alterando, foram
sendo redimensionados por ela, o encanto de outrora,
tornou-se simplesmente uma obrigação, os abraços
frigidos passaram a ser uma marca, suas músicas em
nossa cama se calaram e seu olhar já não mais me via.
Nenhum homem, consciente que esteja, não vai
deixar de perceber seu amor ou quase amor, como
queiram, escorregar por entre seus dedos e isso, assim,
do nada.
Pulga atrás da orelha, tá ligado? Malandro é malandro
e Mané é Mané.
Andei perscrutando, fazendo caminhos diferentes,
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cheirando cantos por onde aquele cara andava, sim,
assim feito cão.
Não foi di cil saber o que estava acontecendo,
ninguém me contou, foi eu quem vi, sim, com esses olhos
míopes que a terra há de comer.
Então descobri que ele gostava de música ao vivo, na
cama dele.
Sem escândalos. Ela se foi. Dei-lhe a chance de sumir.
Minha vontade era outra, mas pensei na minha mãe, se
meu pai tocasse nela, eu o mataria, de verdade, pisaria
na cara dele como piso em baratas, mas ali, teria nojo e
meu vômito de certo molharia o rosto dele.
Também pensei, “nem ﬁlho com essa baranga eu
tenho”, e então isso poderia ter facilitado minha ação e
eu, de outra forma ter exercido minha defesa, mas não,
ignorei. Dei-lhes uns puxões de cabelo, de leve uns tapas
na cara, já nha arrumado todas as roupas dela,
colocado-as em sacos plás cos pretos, melhor ensacar a
roupa daquela cadela que pedacinhos; dela. Assim foi.
Bebi ele, sozinho no meu apartamento, durante uns
seis meses. Enchia o copo de whisky, colocava gelo,
mandava um golão pra dentro e ﬁcava pensando quais
seriam meus próximos passos.
Comi ele, sozinho, no meu apartamento seis meses.
Whisky com amendoim, com uma porção de salsicha, de
salaminho italiano, de azeitona espanhola, de batatas
fritas.
Bebi e comi ele, seis meses, sozinho no meu
apartamento. Whisky, porções diversas e o mesmo ódio,
sempre.
Seis meses foram o suﬁciente para eu vomitar tudo o
que comi e bebi, sim, por que não dava para engolir. Eu

feito de otário, ele achando que era o fudidão, o talarico
esperto, eu o trouxa! Abraça ﬁlho da puta!
Vomitei.
Quando ele passou pelo poste escuro que me fazia
impercep vel gritei:
- E aí seu ﬁlho da puta!
Ele fez menção de se virar.
- Fica na sua, não se vira e ra a mão da cintura, põe as
duas nos bolsos traseiros.
Ficou está co, meteu as mãos nos bolsos de sua linda
calça jeans.
Eu estava a uns quatro metros dele, distância segura,
o braço direito es cado e a mão no ga lho, com uma
pistola ponto 40. Enga lhada!
- E aí mano, tá na maldade?
- Vim pra resolver nossa parada.
- Que parada? Já era. Nem eu nem você.
- Onde você aprendeu a furar o zóio dos irmãos, na
cadeia?
Soltou um muxoxo, – Não precisa disso! Porra mano!
- Só vim cobrar a bronca, vai ser rápido e não vai doer
nada.
- Porra mano, pra que isso? A gente “miliano”, vários
corres juntos! Já era essa ﬁta, vamu trocar ideia direito.
- Minha ideia é essa. Vai virando, com as mãos no
bolso, bem devagar seu ﬁlho da puta!
Ele obedeceu.
Chega de “quase”,em menos de dez segundos eu já
saia rasgando em minha moto.
Fim
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Criação de contas: Amazon + página do autor com autenticação de duas etapas
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A Tabuada e
o Cordão
- Dona, tem aquele cordão de pendurar celular?
- Sim, tem.
- Quanto custa?
- Oito reais, são aqueles penduradas no expositor de
diversos mo vos.
- Ah, tá - diz ele - obrigado - e vai embora.
Passado uns quinze minutos, ouço novamente a
mesma voz:
- Dona, não dá para fazer por menos, oito reais é muito
caro.
- Sei , respondo, dá para fazer, mas, quantos anos você
tem?
- Tenho 09 anos.
- Estuda?
- Estudo, aqui per nho.
- Sabe tabuada?
- Sei!
- Então, vamos fazer o seguinte, pergunto a tabuada e
se souber leva a cordão de propaganda da empresa de
graça, topa?
- Sim, topo!
Assim, comecei a perguntar a tabuada do dois, e para
meu espanto, responde apenas o começo, o restante...
não sabia!
Tristeza no ros nho, sem cordão e decepcionado olha
e diz:- Volto amanhã e souber ainda ganho, pode ser?
- Sim, respondo, tem que estar na ponta da língua, não
pode gaguejar.
Por um instante, lembrei da minha época de
estudante infan l, nha que saber a tabuada decorada,
salteada e assim, passava tardes escrevendo-as como
tarefa no caderno brochura, sem, no entanto, ter noção
que seria minha companheira a vida toda. O respeito que

nha para com os mestres levava-me ao estudo com
medo de pagar mico,caso houvesse chamada oral de
surpresa! A tecnologia da época era um bom lápis preto
liso (sem tabuada em seu entorno), um caderno
brochura limpo e sem orelhas e uma borracha
branquinha. Pronto, isto, bastava para um bom
aprendizado, bons tempos aqueles!
No dia seguinte, a mesma voz mida.: - Dona,
estudei, pode perguntar se quiser.
Levanto os olhos, observo o rosto, a mochila nas
costas e, para minha surpresa, trouxe mais amigos para
o embate, onde a grande estrela era a “ bendita”
tabuada.
Pleito ganho, lá se foram felizes com os
cordõezinhos no pescoço!

Silvia Coutinho

Facebook: Silvia Coutinho - Bauru

PROGRAMA VOLTADO PARA A LITERATURA
CONDUZIDO POR RALPH PETER
DISPONÍVEL TODAS AS QUARTAS ÀS 18H
NO YOUTUBE PELA BCC TELEVISION

Não deixe de se inscrever no canal para estar
sempre ligado no que vem de novo por aí

42

Contos
Morte
Inevitável
Acordei de repente. Não sabia onde estava, só sabia
que estava escuro. Pisquei meus olhos algumas vezes
para me acostumar à escuridão. Minha cabeça doía.
Tentei me mexer, pedir socorro, mas meus pulsos e
pernas estavam amarrados e havia uma mordaça em
minha boca. Tentei me lembrar do que havia acontecido,
mas a única imagem que vinha à minha mente era eu
saindo da Faculdade de Medicina e meu celular tocando,
e quando fui pegá-lo para atender sen uma pancada na
cabeça. Em seguida, só escuridão...
****
Ouço passos. Alguém está vindo. A porta se abre e um
homem ves do de preto com um capuz de carrasco
entra. Ele acende a luz e eu fecho os olhos devido à
claridade repen na, mas aos poucos vou abrindo e
olhando ao redor para ver onde estou. É uma sala toda
branca e na minha frente há um espelho que cobre
pra camente toda a parede. Eu arregalo os olhos e ﬁco
apavorada. Ao olhar para ele, vejo que estou amarrada
em uma cadeira de madeira presa ao chão; há ﬁos
conectados a ela indo até um gerador que está em um
canto. Não consigo acreditar que estou presa em uma
cadeira elétrica!
Ele percebe meu medo e começa a gargalhar.
Encaminha-se até o gerador e começa a passar a mão nos
botões e nas alavancas, sem rar os olhos de mim.
Observo tudo isso pelo espelho e tento me mexer
novamente, mas é em vão. Parece que quanto mais me
mexo, mais as ﬁvelas apertam. Começo a ter diﬁculdade
para respirar. Lágrimas começam a escorrer em meu

rosto. Ele tem certeza acerca de meu medo e parece se
diver r com isso. Então ele se abaixa e pega uma
esponja dentro de um balde, ao lado do gerador.
Aproxima-se de mim e levanta meu rosto com violência,
pressionando minha cabeça contra o encosto. Até
então eu não havia percebido que ali havia um capacete
de metal. Ele coloca a esponja no topo da minha cabeça
e prende o capacete. Fico imóvel. O desespero toma
conta de mim.
Ele passa um dedo em meu rosto, sobre as lágrimas
que caem. Depois levanta o capuz apenas para mostrar
seus lábios. Chupa o dedo sen ndo o gosto da minha
lágrima como se fosse um néctar dos deuses. Em
seguida, encosta os lábios sobre a minha mordaça e
morde um lado dos meus lábios com força. Fecho os
olhos por um instante por conta da dor. Sinto o gosto do
sangue e abro os olhos. Ele está lambendo os próprios
lábios para sen r o gosto do meu sangue. Abaixa o
capuz e volta para perto do gerador. Ele olha para o
espelho, seu olhar cruza com o meu. Sua mão vai até a
alavanca e, antes de puxá-la e dar meu veredito ﬁnal, eu o
ouço dizer “te vejo no inferno”.
A alavanca é puxada. Sinto a eletricidade percorrer
meu corpo. As lágrimas que escorrem agora pelo meu
rosto não são lágrimas. Trata-se de sangue...

Lisa Hallowey

Instagram: lisahallowey

Não se julga um livro pela capa,
mas ela é responsável
por seu livro deixar a prateleira
e ganhar uma estante.

Faça a diferença acontecer
e-mail: marcelomartinsarte@gmail.com
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Contos
Último
Sangue
A quinta binga de cigarro voou para fora do carro
espalhando centelhas e caindo na calçada. Dentro do
veículo, Heber se controla ao máximo para não puxar
outro do maço.
- Vício é uma merda mesmo. – balbuciou.
Já é noite e ele resolve sair para es car um pouco as
pernas. Quem disse que matador tem vida fácil? Para o
trabalho dessa noite ele precisou chegar cedo, sondar o
lugar mais de uma vez e aguardar o melhor momento.
Trabalhar para Vanil é ao mesmo tempo lucra vo e
também muito arriscado, caso haja falha na execução,
você, será o executado. Heber Dias não é qualquer um
matador de aluguel, não se encontra alguém como ele na
esquina. Heber já foi segurança de vários chefões do
crime, já executou membros importantes das grandes
organizações criminosas e isso inclui polí cos. Por essa e
outras razões Vanil o convocou. O serviço saiu um pouco
caro, mas também pudera, Emiliano Dourado não é um
bandidinho de beira de rua. Mesmo aos oitenta poucos
anos o sujeito ainda inspira cuidados.
Quando ainda estava na a va, Emiliano foi
considerado o dono de toda uma cidade, todos o
respeitavam e o temiam. Seu grupo maﬁoso assaltou
bancos, ﬁnanciou campanhas da maioria dos polí cos
que hoje governam o país, comandou execuções de
rivais, enﬁm, Dourado foi pra camente um po de “ O
poderoso chefão”. Todos queriam sua benção. Menos
Vanil é claro. Vanil tenta ser hoje o que Emiliano foi no
passado, o rei do crime, o imperador sanguinário. Sim,
ele almeja esse poderio. Porém, para que tudo isso se

concre ze Vanil precisa rar Dourado de cena. Heber foi
o primeiro nome cogitado e sem objeção foi aceito.
Simplesmente o melhor proﬁssional da morte da
atualidade.
Pois é, matar um velho de oitenta anos parece ser
uma tarefa fácil, e é, isso quando esse velho não é
Emiliano Dourado. Apesar de não ser mais o pesadelo
dos grupos rivais, Dourado ainda é um lobo, carrega
com ele o ins nto de caçador implacável. Assim que
voltou para dentro do carro, Heber se pós a pensar. O
que se passa na cabeça de um sujeito como Emiliano?
Desejar passar o que restou de sua vida numa singela
casa, num bairro tão modesto. Coisa de idoso mesmo.
Mais um cigarro.
- Lá vamos nós outra vez. – murmurou acendendo.
Ao soltar uma considerável quan dade de fumaça o
matador se pegou pensando no futuro, ou melhor, no seu
futuro. Ser o protagonista de uma morte tão polêmica
pode lhe acarretar sérios problemas como também
elevar seu status às alturas. Heber Dias, o homem que
pôs um ponto ﬁnal na trajetória do inigualável Emiliano
Dourado, séria o máximo. Por outro lado, com a saída de
Dourado, uma guerra pode ter início. O trono estará
disponível e chefes de outros grupos criminosos irão se
devorar para assumir o lugar e isso inclui Vanil. Lobo
contra lobo, será uma batalha fantás ca.
* **
Não está uma noite muito agradável. O ar é morno,
sufocante, faz com que a pele ﬁque pegajosa. Irritante.
Heber desceu do carro e andou devagar os trezentos
metros até a casa onde seu alvo se encontra. Na cintura a
Taurus 1911 só aguardando o momento de cuspir fogo.
Heber tem um grande apreço por essa arma. Ele
pertenceu a seu avô que também foi assassino de
aluguel, mas isso é uma outra história. O portão da casa é
de madeira, a mais vagabunda do mercado. O murro é
alto, mas possível de ser escalado. Quem diria, o astro
maior do crime morando nisso, pensou indo para trás de
uma árvore. A casa é uma escuridão só, hora de velho
estar na cama mesmo. Esse po de trabalho cansa
bastante mentalmente, você precisa estar atento a tudo,
suspeitar de sua própria sombra. Seu inimigo pode brotar
de qualquer lugar, te surpreender de várias maneiras.
Antecipação, esse é o lema de Heber.
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Não há câmeras, isso já foi sondado pelo matador a
dias. Heber usou o muro da casa vizinha para pular. Assim
que a ngiu o chão seu joelho direito reclamou, resultado
de uma vida regada a fast food. Não há um verde sequer
no quintal, todo ele foi cimentado. A Taurus saiu da
cintura e agora é mirada para todos os cantos e lugares.
Sem cachorro, sem seguranças, sem nada, realmente o
velhote quer paz e sossego, pensou alcançando a
garagem onde há um Corolla prata empoeirado. A porta
que dá acesso ao corredor que leva até a cozinha possui
um trinco pequeno, desses vendidos em feiras livre. Foi
fácil. Tudo a noite se torna tenebroso, sombrio,
principalmente um corredor. Das têmporas escorre um
suor denso que empapa o pescoço. A porta da cozinha.
Trancada, óbvio senhor Heber. Mais ao fundo o
portãozinho da área de serviço. Aberto. Máquina de
lavar, cuecas uma toalha secando no varal de chão e
outras tranqueiras. Uma janela perto do tanque. Heber a
forçou para dentro e ela cedeu. Diminuiu a pressão para
que as partes não batessem na parede pelo lado de
dentro. Como uma serpente o matador entrou.
Mesmo escuro, Heber pode reparar na organização
da casa, tudo se encontra em seu devido lugar. Ele deve
pagar uma faxineira para fazer o trabalho, imaginou. A
sala é pequena, mas todos os móveis foram colocados de
forma que um senhor de idade consiga transitar sem
perigo de tropeçar e cair. Tudo perfeitamente calculado.
O cômodo ainda trás no ar o cheiro da camomila recém
preparada. Agora atenção deve ser redobrada, os
quartos escondem muitas coisas. Mal Heber encostou na
maçaneta a porta se abriu revelando um cômodo vazio,
exceto por um quadro com palmeiras desenhadas ao por
o sol pendurado a cima onde deveria exis r uma cama.
Fora isso o quarto está totalmente vazio, cheirando a
mofo inclusive. Vamos ao próximo. Trancado. É bem
provável que Emiliano durma ali. Nervoso, transpirando
bastante, o assassino da máﬁa começa a sen r cheiro de
armadilha no ar. Heber deu uma conferida no horário. Em
seu relógio digital marca quinze para as três da manhã de
uma sexta-feira tão esperada por muitos. É preciso
acabar de vez com isso.
Heber saiu da sala e andou com a Taurus em punho
até sua outra parte. Estante com inúmeros livros,
enciclopédias, porta retratos e algumas caixas de
remédios jogadas. Emiliano Dourado deve fazer dessa
parte da casa um po de escritório ou coisa parecida.
Bem ao lado da estante há uma porta que estranhamente
se encontra entreaberta. Heber engoliu seco antes de

colocar o cano da arma para dentro do cômodo
desconhecido. Escuro, abafado e aparentemente vazio.
Quando os olhos de Heber se ajustaram a escuridão ele
pode notar algo no meio do que seria um quarto. Sim, só
podia ser ele, o próprio Emiliano Dourado, sentado em
sua cadeira de rodas tomado por um sono quase mortal.
As pernas do matador fraquejaram. Sua mão alcançou o
interruptor jogando luz naquele lugar sem vida.
Lá estava ele, o ex rei do crime, o mais temido entre
todos os maﬁosos do país, Dom Emiliano Dourado.
Chegou sua hora desgraçado, pensou. Heber se pôs a
frente do velho com sua arma apontada para ele. Aos
poucos Emiliano foi despertando do sono tentando
iden ﬁcar a ﬁgura que o olhar com um sorrisinho torto.
- Ah, quem é você, como entrou aqui? – voz pica
de idoso já cansado.
- Você vale ouro, Emiliano Dourado. – zombou. –
hora de dormir para sempre. – colocou o cano da Taurus
na testa enrugada do ancião.
- Eu já estava dormindo. Pra falar a verdade, se o
médico es ver certo, daqui algumas semanas eu estarei
morto. – tossiu. – ﬁque a vontade se quiser adiantar o
processo.
- Não espere piedade da minha parte, você sabe
muito bem porque vai morrer assassinado, não sabe? –
pressionou ainda mais o cano.
- Sim, claro que sei. – olhou para Heber com os
olhos já cobertos pela catarata. – fui um homem que
matou e mandou matar. Eu nha os maiores e piores
assassinos trabalhando exclusivamente para mim.
Mandei e desmandei nos governos e até nos batalhões
de polícia eu nha moral. Agora estou aqui, perante você.
Aqui se faz, aqui se paga. Vamos nessa, faça o que veio
fazer. Posso saber ao menos o seu nome, ﬁlho?
- Não sou seu ﬁlho e meu nome não interessa.
- É um direito teu, mas saiba de uma coisa, na minha
época, todos os matadores de aluguel revelavam seus
nomes antes de ﬁnalizar o trabalho, era como se fosse um
po de assinatura. Entende? Eu gostaria de saber o nome
do homem que vai me rar dessa vida bandida.
- Heber. – falou de forma rápida.
- Heber Dias? – apertou os olhos.
- Exatamente.
- Ouvi falar de você. – sorriu. – você é dos bons. Para
quem está trabalhando?
Heber já estava ﬁcando irritado com tantas
perguntas, mas essa ele fez questão de responder.
- Vanil.

45

Emiliano rou os olhos do matador e de repente
seu olhar perambulou pelo cômodo. Heber pode ver o
quão frágil Dourado se tornou. Cabelos brancos e ralos.
Rosto sugado com manchas avermelhadas espalhadas.
Até na forma de se ves r ele mudou. Para pior. Uma
jaqueta verde que serviria para cobrir dois Emilianos o
cobre ocultando suas mãos. E por falar em agasalho, o
velho maﬁoso não para de tremer. Esse Emiliano em nada
mais lembra o Emiliano do passado. Um pobre idoso
abandonado, jogado no canto para morrer.
- Vanil. Tivemos nossas divergências. – voltou a
tossir. – mandei matar vários de seus capangas, arruinei
diversos de seus planos e é claro, roubei dele milhões. Ele
tem lá seus mo vos. – voltou a olhar para Heber ainda
com a Taurus em sua testa. – quanto cobrou?
Agora ele foi longe demais. Por que eles se tornam
tão intransigentes?
- Quero saber quanto estou valendo a essa altura da
vida. – sua expressão se petriﬁcou.
- E isso importa? – trancou os dentes.
- Pra mim muito. – fez uma pausa. - jovem, eu fui o
maioral, temido, respeitado até pelo presidente da
república, se alguém lhe pagou para estar aqui agora, é
justo que eu saiba quanto.
Eles ﬁcaram se encarando por alguns segundos.
Nesse curto tempo muitas coisas se passaram na mente
de Heber, inclusive lembranças de seu avô. O cano da
arma parou de pressionar a testa do velho deixando uma
marca profunda. Ele tem esse direito?

manequim de Emiliano. Sim, agora o ex maﬁoso está de
pé. Tremendo, mas de pé. Morrer com honra. O que
adianta ter uma morte digna? Morte será sempre morte,
pensou dando uma certa distância do alvo. O velho
bandido olhou para a arma e depois para Heber.
- Posso dizer uma úl ma coisa? – ergueu o braço
direito coberto pela enorme manga da jaqueta. Da saída
da mão um disparo que acertou em cheio a cabeça de
Heber que desabou para trás. Emiliano arregaçou a
manga da jaqueta revelando um revólver Taurus 817
ultralite de sete ros. – eu ia dizer que eu também tenho
uma Taurus, só que em tamanho reduzido. – a rou
acertando o peito do assassino já morto. – Lino, já pode
aparecer. – vociferou.
Lino, segurança par cular do velho, um negro alto,
corpulento entrou em cena segurando uma calibre doze
indo de encontro ao patrão que mesmo com diﬁculdade
em se locomover pisou no peito do cadáver e cuspiu.
- Viu, Lino, eu falei que eles viriam me pegar, mas
agora chega, estou casado demais para guerras. –
colocou a mão no ombro largo do guarda costas. – esse
foi meu úl mo ato como assassino, meu úl mo sangue
derramado. Chega. Todas as noites sou assombrado por
eles. – apontou a pequena arma para o corpo. –
providencie um voo para fora do país.

FIM

***
O assassino proﬁssional voltou a assumir o controle e
novamente a Taurus se encontra fazendo uma nova
marca na testa de Emiliano. Era para ser um serviço
rápido e não uma entrevista. Heber sen a o frio do
ga lho quando o velhote lhe pediu algo.
- Me coloque de pé. Quero morrer de pé, com
honra.
Dias arqueou uma das sobrancelhas. Tudo certo,
vamos nessa então. Não custa nada atender o úl mo
pedido de um idoso pé na cova. Heber o segurou com a
mão livre e sen u seu tremor. Por estar muito
emagrecido, a jaqueta parece cobrir somente ossos sem
contar que ela é realmente alguns números maior que o

Olá, querido leitor (a) sou Júlio
F i n e ga n c o n s t a p o l i c i a l ,
professor de música de proﬁssão
e um grande apaixonado pelas
palavras. Desde criança venho
criando mundos, personagens e
tramas que antes de diver r a
você leitor, me divertem e me faz
ﬁcar ainda mais imerso nesse
universo chamado literatura.
Tenho 42 anos, sou casado com
Aline Santos e juntos vemos uma menina, Júlia de 10
anos. O meu desejo é que você se divirta lendo assim
como me diver escrevendo. Forte abraço!
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Homenagem

A Sombra
de sua
Passagem
m livro, para ser bom, não precisa encabeçar uma lista
de best-sellers, muito menos ser lido por um número
expressivo de pessoas. Um livro para ser bom precisa
apenas cumprir seu papel: contar uma boa história, de
uma maneira que ﬁque impressa em nosso coração e
memória. Eis o grande desaﬁo para todo e qualquer escritor:
não ter apenas um lugar em uma estante, mas que seja um
lugar especial.
Para se conseguir esse feito, é preciso mais que uma boa
história, é preciso que o escritor passe ao leitor a sensação de
que está ali, ao pé de seu ouvido, contando algum
acontecimento de uma forma amigável, próxima e ca vante.
Alguns autores conseguem presentear seus leitores com tais
sensações e, ainda, passar todo sen mento que transborda de
sua imaginação e coração através de suas mãos.
Admiro autores que conseguem, além de suas histórias,
passar para o papel o amor que sentem pelas letras, por
estarem ali, sentados, reclusos, distantes do mundo que pulsa
ao seu redor, completamente imersos em um universo que vai
se formando em sua imaginação. Um dos primeiros autores em
que percebi tal magnitude foi Jorge Amado. Enquanto meus
olhos navegavam pelas linhas de Capitães de Areia, meu
coração ia percebendo nas entrelinhas o amor que o autor
deixava por ali como migalhas para serem seguidas.
Como sempre, depois de encontrar um tesouro dentro de
outro tesouro, não me con ve e fui buscar, em outras obras,
aquela sensação gostosa de ler um livro de alguém apaixonado
pela literatura e uma boa história. Para minha felicidade, era
uma caracterís ca deste saudoso autor. Na simplicidade de
seus escritos, em seu olhar peculiar para tudo que o cercava,

U

Jorge conseguia derramar no
papel seus mais sinceros
sen mentos. E um livro assim nos
oferece uma experiência
completamente diferente.
Claro que busquei outros
autores, porém, com o tempo, fui
percebendo que tal
par cularidade era rara; mesmo
assim, como se fossem rastros de
alguma criatura mitológica,
passei a garimpar autores com
tais caracterís cas (algo que faço
até hoje). Para minha felicidade,
encontrei em mais dois autores
nacionais: José de Alencar e Érico
Veríssimo e, par ndo para a
literatura internacional, Charles
Dickens, com seu estupendo Um
Conto de Duas Cidades e, por
úl mo, a razão de estar sentado aqui, escrevendo com o
coração apertado: Carlos Ruiz Zafón.
O primeiro livro deste autor espanhol, residente nos
Estados Unidos, que ve o prazer de ler foi A Sombra do Vento.
Além de uma escrita ca vante e uma habilidade de ourives
para escolher as palavras certas, Zafón conta com a
caracterís ca que mencionei acima. É possível perceber em
cada palavra um pouco do sen mento com o qual o autor nos
presenteia, enquanto vamos degustando seus trabalhos —
digo no plural pois, como no caso de Jorge Amado, precisei me
aventurar em suas demais obras lançadas e, para minha feliz
surpresa, era uma peculiaridade de Zafón.
Em A Sombra do Vento, Zafón nos transporta para uma
Barcelona de 1936-39, e nos apresenta a Daniel Sempere, ao
seu pai, e todas as demais personagens ca vantes do autor. No
primeiro livro da tetralogia, nos deparamos com Daniel, de 11
anos, que recebe um dos maiores presentes de seu pai: ser
apresentado ao “Cemitério de Livros Esquecidos”, um lugar
pouco conhecido e frequentado. Em sua visita, Daniel encontra
um livro chamado “A Sombra do Vento”, de Julián Carax, um
autor completamente desconhecido.
Isso chama a atenção de Daniel, que começa a buscar por
mais informações, mas acaba descobrindo que alguém circula
pela cidade com apenas um intuito: acabar com todos os
exemplares do livro que está lendo. Jovem e destemido,
Daniel, com ajuda de Fermín, parte em busca da solução deste
mistério e nos leva consigo, entre as ruas de uma Barcelona
român ca, idílica e completamente inesquecível.
Mas o talento de Zafón não se limita apenas a descrições,
suas personagens são tão bem construídas que algumas delas,
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acredito que muitas pessoas gostariam que fossem reais e até
mesmo gostariam de conhecer, tamanha personalidade que
nos passam dentro das narra vas. Cito, Fermín Romero de
Torres que, na minha opinião, é uma das personagens mais
inesquecíveis, de tão bem construída, trabalhada e com uma
outra história ainda mais fascinante. E, provavelmente, devido
à tal qualidade, os livros de Zafón foram traduzidos para
diversos idiomas.
Infelizmente, Carlos Ruiz Zafón não presenteará mais a
humanidade com suas obras maravilhosas, com novos

personagens ou com novos olhares ainda mais apaixonados
sobre sua amada cidade. Histórias que somente uma pessoa
apaixonada pelo universo dos livros poderia nos proporcionar.
Aliás, vale destacar que o compromisso deste autor espanhol
era tão verdadeiro que os direitos de seus livros jamais foram
vendidos para o cinema. Tentaram, mas Zafón negou todas as
propostas devido ao seu comprome mento com o mundo
literário. O autor faleceu no dia 19 de junho de 2020, ví ma de
um câncer, e deixa para o mundo um legado de sete livros e
mais dois contos.

Barcelona, 1945. Daniel Sempere
acorda na noite de seu
aniversário de onze anos e
percebe que já não se lembra do
rosto da falecida mãe. Para
consolá-lo, o pai leva o menino
pela primeira vez ao Cemitério
dos Livros Esquecidos.

Em 1943, a família do jovem Max Carver
muda-se para um vilarejo no litoral, por
decisão do pai, um relojoeiro e inventor.
Porém, a nova casa dos Carver está cercada
de mistérios. Atrás do imóvel, Max descobre
um jardim abandonado, contendo uma
estranha estátua e símbolos desconhecidos.
Os novos moradores se sentem cada vez
mais ansiosos: a irmã de Max, Alicia, tem
sonhos perturbadores, enquanto a outra
irmã, Irina, ouve vozes que sussurram para
ela de um velho armário.

Barcelona, anos 1920. David
Mar n tem vinte e oito anos, uma
casa em ruínas e um talento para
a literatura que nunca o protegeu
de desgraças ou lhe trouxe
qualquer glória. Com uma doença
terminal e vendo o amor da sua
vida nos braços do melhor amigo,
David passa os dias em sua
mansão lúgubre, escrevendo
séries policiais e vendendo barato
o seu talento.

Ben e Sheere são irmãos gêmeos cujos
caminhos se separaram logo após o
nascimento: ele passou a infância num
orfanato, enquanto ela seguiu uma vida
errante junto à avó, Aryami Bosé. Os dois se
reencontram quando estão prestes a
completar 16 anos. Junto com o grupo
Chowbar Society, formado por Ben e outros
seis órfãos e que se reúnem no Palácio da
Meia-Noite, Ben e Sheere embarcam numa
arriscada inves gação para solucionar o
mistério de sua trágica história.

Barcelona, 1957. É natal e os
clientes são escassos na livraria
Sempere & Filhos; as contas vêm
se acumulando. É quando um
homem com mão de porcelana
visita a loja e compra o item mais
caro: um exemplar raríssimo de
O conde de Monte Cristo, onde
deixa a dedicatória “Para Fermín
Romero de Torres, que retornou
de entre os mortos e tem a chave
do futuro”.

Durante o verão de 1937, Simone Sauvelle
ﬁca de repente viúva e abandona Paris junto
com os ﬁlhos, Irene e Dorian. Eles se
mudam para uma cidadezinha no litoral da
Normandia, e Simone começa a trabalhar
como governanta para Lazarus Jann, um
fabricante de brinquedos que mora na
mansão Cravenmoore com a esposa doente.

Madrid, anos 1950. Alicia Gris é
uma alma nascida das sombras
da guerra, que lhe rou os pais e
lhe deu em troca uma vida de
dor crônica. Inves gadora
talentosa, é a ela que a polícia
recorre quando o ilustre ministro
Mauricio Valls desaparece; um
mistério que os meios oﬁciais
falharam em solucionar. Em
Barcelona, Daniel Sempere não
consegue escapar dos enigmas
envolvendo a morte de sua mãe,
Isabella.

Em Marina, o leitor é tragado para dentro
de uma inves gação cheia de mistérios,
conhecendo, a cada capítulo, novas pistas e
personagens de uma intrincada história
sobre um imigrante de Praga que fez fama e
fortuna em Barcelona e teve com sua bela
esposa um ﬁm trágico. Ou pelo menos é o
que todos imaginam que tenha acontecido,
a não ser por Óscar e Marina, que vão
correr em busca da verdade - antes de
saber que é ela que vai ao encontro deles,
como declara um dos complexos
personagens do livro.
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Rani e o Sino
da Divisão
Jim Anotsu

Q

uando comentei com minha mãe sobre o fato de estar
lendo um livro que nha o ﬁlho do demônio, um
lobisomem, dois vampiros e uma menina que toca Punk
Death Metal e é fã do cara do Nightwish, ela me disse:
largue isso que isso é coisa do demo...
Segundo o próprio autor, ele mora no fundo do mar, e antes
que alguém pergunte: não, ele não conhece o Bob Esponja. Jim
separados e que vive em uma cidade chamada Graúna, e,
Anotsu escreve suas histórias em folhas de couve, às vezes, em
segundo as descrições, parece o “forévis” do mundo: se Judas
beterrabas, o que é muito bom, pois beterraba e verduras
perdeu as botas em Bento Quirino, com
fazem muito bem para a saúde, o que
certeza uma das meias ﬁcou lá em Graúna.
já atesta que o rapaz é do lado
Um lugar pacato demais para uma garota com
branco da força.
um gosto musical tão peculiar. E é exatamente
São Tuomas Holopainen pela falta do que fazer que Rani e Mariana
Esse é o segundo trabalho de Jim
que tenho o prazer de ler. Um autor
que estais na Finlândia, passavam a maior parte de seu tempo
que sabe como contar uma boa
tocando no quarto. Ou seja, nem podiam se
intercedei por nós e
história, com personagens
in tular como banda de garagem.
superinteressantes e narra va que
livrai-nos
Rani morava ao lado do cemitério, local
não deixa ninguém dormir no ponto.
que costumava usar para cortar caminho até
do pop americano.
Quanto ao primeiro, A Morte é Legal,
chegar à escola. Algo nada comum para uma
segue a linha de narra va e de
Não nos deixe ouvir
menina de quinze anos, mas Rani era
eventos fantás cos bem além do que
destemida e valente, sabia que os mortos
músicas ruins, e que
costumamos ver por aí. O
jamais poderiam lhe fazer algum mal.
interessante do livro “Rani” foram os
Marco Hietala
Entretanto, foi exatamente no cemitério que
comentários da mocinha do Épica,
Rani percebeu que, de pacata, sua vida não
nunca nos abandone.
que acabou tendo acesso ao livro.
nha nada, e que a sua Graúna, sem qualquer
Assim no palco como
Para Jim, um fã de metal, deve ter
emoção, ocultava muito mais do que seus
sido muito bacana. Mas o que tem a
olhos podiam perceber.
no álbum. Amém!
ver?
Certa vez, em uma de suas idas e vindas,
Tudo. Neste novo trabalho do Jim
acabou encontrando, sentado em uma
Anotsu (mas que alcunha, hein, Jim!), o metal rola solto do
sepultura, um garoto de cabelos bagunçados e roupas
primeiro capítulo até o úl mo. Em cada capítulo, o autor
coloridas que mais parecia do Restart (não nha como não
selecionou um determinado trecho de músicas que condiz, ou
reparar naquela ﬁgurinha carimbada). Rani não prestou muita
com a situação ou com os sen mentos de suas incríveis
atenção, mas no mesmo instante que o viu, sen u algo
personagens. E tem de tudo, se não me falha a memória, até
despertando em seu interior, algo que jamais sonharia, nem
System of a Down, algo que, par cularmente, para um
em seus piores pesadelos.
headbanger, não é algo muito bacana de se ver entre tantas
O nome daquele rapaz de roupas coloridas e que se
outras coisas boas.
destacava de tudo que havia à sua volta era Pietro, um cara
Enﬁm, Rani é uma garota de quinze anos que é ﬁlha de pais
mais ou menos na linha do Edward do Crepúsculo. Isso mesmo,
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Pietro era um vampiro que trazia uma
revelação que mudaria sua vida para
todo sempre, amém... E olha que Rani
sempre se achou uma pessoa normal,
rando sua banda e o amor pelo
Tuomas do Nightwish.
Mas, depois daquele encontro nada
comum, Rani acaba descobrindo que
ela é muito mais que apenas uma
garota de uma cidade de interior que
toca em uma banda. Ela também é um
xamã, uma alma an ga que renasce há
muitos e muitos milênios com um único obje vo: salvar o
planeta de Aiba, um ser desprezível que deseja despertar o
grande espírito para que a música da existência deixe de tocar,
iniciando assim um apocalipse apoteó co com direito a muitas

Bom, par cularmente, já gosto do trabalho do Jim desde A
Morte é legal, e, ao abrir Rani e o sino da divisão, já sabia que
coisas boas viriam por aí. Tudo bem que esse tal de sino da
divisão me lembra um me de futebol que está para ser
rebaixado, mas tudo bem. A história é superinteressante,
ca vante e extremamente envolvente. Uma história que vale a
pena ser levada para casa com todo amor e carinho.
Outro ponto importante que vale ressaltar é a simpa a e
atenção do Jim, além do bom gosto musical, rando o fato de
que suas personagens, em determinada parte do livro, deixam
claras as ligações do metal com o Belzebu, mas até aí acho que
foi apenas uma brincadeira. (Autores curtem brincar com
determinados mitos da sociedade). Ah! As pessoas que não
são xamãs, nem lobisomens, vampiros, ﬁlhos do demônio ou
gatos falantes, são chamadas de gen os. Um nome bem mais
bonito do que o deprecia vo u lizado pela JK, trouxas (nada
contra a JK, só acho de mau gosto chamar as pessoas normais
de trouxas). Sempre achei o emprego desse substan vo um
tremendo mau-gosto.
Se vale a pena ler Rani e o Sino da Divisão? Mas claro que
vale... E se você ainda não leu, ra essa bunda da cadeira e
corra para uma livraria. Garanta sua passagem para Graúna,
com certeza você irá cur r. Ah, mas antes, lembre-se: vamos
apoiar nossos maravilhosos autores nacionais, caso contrário,
o o Bell pode inventar de dar uma passada por aí na sua casa e
tacar fogo naquela coleção de autores internacionais.

luzes e diversos fogos de ar cio, como aqueles causados
pelas grandes guerras.
E Rani é a única pessoa que pode acabar com os planos de
Aiba. Rani recebe ajuda de seus novos amigos: Pietro, o
vampiro colorido, Valen na, a irmã do vampiro que também é
uma vampira, Fred, um garoto-lobisomem que também é uma
espécie de cien sta, o próprio ﬁlho do demônio-mor... (E seu
nome é Tales, e não Li le Nick). E para fechar o me, Mariana,
a melhor amiga e parceira de banda de Rani. Juntos embarcam
em busca do tão sonhado Sino da Divisão, que foi criado por
pessoas que fazem parte da história... Só lendo para saber. Sem
spoiler.
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O Poço
m um ano corrompido pela pandemia ocasionada pela
Covid-19, a população tem se limitado
consideravelmente em suas ro nas, restrita muitas
vezes a a vidades caseiras, trabalhos home-oﬃce e
aﬁns. E um dos grandes centros de lazer para os aﬁcionados
por ﬁlmes e séries tem sido as plataformas de streaming —
Ne lix, Amazon Prime, HBO GO e outras tantas.
E o conteúdo apresentado pelas mesmas tem trazido
grandes e belas surpresas para fãs dos mais variados pos de
produções. Entre essas produções, falarei aqui um pouco
sobre minhas impressões acerca de um ﬁlme diferenciado: O
poço.
Trata-se de uma película espanhola produzida em 2019
para a Ne lix e que fez muito sucesso no começo de 2020. O
ﬁlme apresenta uma premissa que, embora pareça simples e
aparente muito um pico ﬁlme de suspense/terror, vai muito
além disto e toca em várias camadas. No ﬁlme, somos
apresentados a uma espécie de prisão ver cal com diversos
andares, cada um contendo dois “prisioneiros” ou, se
preferirmos outro termo, de acordo com o que o ﬁlme nos
entrega, duas cobaias. E no centro desta prisão há uma mesa
que vai descendo a cada nível com uma porção de alimentos.
Os ocupantes de cada andar servem-se da mesma pelo pouco
tempo que ela ﬁca em cada nível, deixando,
consequentemente, menos para quem está abaixo. E assim,
passamos a conhecer mais daquele ambiente pela interação
entre os dois ocupantes apresentados no início da história, até
que imergimos mais em
todo contexto, ao qual
vamos ampliando
n o s s a p e rc e p ç ã o e
referências a par r de
nosso conhecimento
prévio e visão da
história.
É di cil analisar o
mesmo par ndo de um
ponto de vista apenas,
uma vez que ele esfrega
diante de nós não
somente um contexto
polí co-social, mas referências religiosas e literárias.
O personagem principal, Goreng, pode ser visto por alguns
como um Messias, graças a citações feitas no próprio decorrer
da história. Porém, por se tratar de um ﬁlme espanhol, pelo
fato de carregar consigo o famoso livro Dom Quixote e,
principalmente, por parecer estar divagando com
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assombrações ou mesmo enxergar coisas que talvez nem
es vessem ali, Goreng poderia ser muito bem uma clara
referência ao próprio Dom Quixote. Há de se lembrar que seu
parceiro inicial de nível, Trimagasi, tenta trazê-lo sempre ao
lado mais real e cruel da existência, tentando rá-lo daquele
idealismo fantasioso que vai apresentando no decorrer da
história ou, ao menos, fazê-lo tomar a tudes mais enérgicas.
Tal qual Sancho Pança com o próprio Dom Quixote.
Devemos nos atentar também que a história é uma forma
muito ní da de contar e passar uma lição ou moral, sem ao
menos se preocupar com a visão realista de pequenos
detalhes. Como exemplo, a mesa vai descendo cada nível
parecendo simplesmente levitar, sem nenhum mecanismo
especial acoplado a ela. Seria algo premeditado pelos
criadores? Um mecanismo alienígena? Seria toda a história um
sonho ou devaneio? Alguns elementos podem levar a diversas
discussões.
Alguns outros pequenos detalhes e referências são
mostradas na história. No tocante à questão religiosa, a mesa é
pra camente montada como uma “ceia” sagrada, contendo os
alimentos preferidos de cada um dos "encarcerados". Dando
sequência a esta ó ca, descobrimos no decorrer do ﬁlme que o
andar mais profundo é o 333. Curiosamente, o fundo do poço é
representado pela metade do número da besta — se levarmos
em consideração que cada nível possui 2 ocupantes, temos o
próprio número. É impossível não fazer uma alusão à obra “A
Divina Comédia”, de Dante, que descreve o inferno em 9
círculos — a soma dos números 3 — e, consequentemente, a
representação literal do Inferno, onde não há esperança, visto
que o topo, o nível 0, seria o paraíso, inalcançável, onde era
preparada toda fartura em comida e tudo era magistralmente
conduzido para dirigir os níveis do poço e as alterações feitas a
cada mês em relação aos seus ocupantes.
Enxergamos no ﬁlme a presença de todos os pecados
capitais, os quais nem preciso citar, mas, no mínimo, em
alguma cena mais rápida, se mostram presentes.

Principalmente a gula, a ira, e a avareza. Porém todos estão lá.
É mais que evidente a mensagem social que a película
apresenta ao evidenciar como o ser humano é egoísta ao
extremo. Como muitos — ou quase todos — pensam apenas
no seu próprio umbigo e não se preocupam com a situação na
qual os outros ﬁcarão. Como aqueles que estão acima — e não
preciso destrinchar em mais detalhes — ﬁcam com a fartura e
deixam apenas os restos para os menos favorecidos.
O ﬁlme expressa tão bem a condição ridícula do homem
que, nos instantes em que certo personagem alcançava um
nível mais elevado e privilegiado, ele desdenhava daqueles de
baixo. Quantos de nós não nos sen mos superiores — ou já
vimos algo assim — quando temos uma pequena promoção,
uma novidade, um tulo ou mesmo algo inesperado que
ganhamos. Por uma condição minimamente melhor, as
pessoas desprezam ou afastam de si aqueles que possuem
uma situação mais di cil. Por muito pouco.
E curiosamente, onde esse personagem foi parar? Num dos
andares mais baixos do poço.
Poderia falar do racismo mostrado na história. Da condição
relacionada ao livre árbítrio, entre muitas outras nuances.
Poderia falar do que o ser humano pode ser levado a fazer pelo
puro desespero e citar alguns momentos gore. A história tem
cenas fortes.
Eu poderia fazer inúmeras citações, como destrinchar a
interpretação sobre as cenas ﬁnais do ﬁlme, que deixa o
espectador diante de um clímax que abre brechas para muitas
divagações.
Acredito que O Poço seja um ﬁlme interessante por ter
vindo, especiﬁcamente, num momento muito apropriado.
Devemos pensar mais em nós como um todo, um conjunto, e
não apenas como um. Devemos reﬂe r sobre nossos atos.
Um dia podemos estar no andar 48... Noutro dia no 6 ou 5,
com fartura... Mas nada impede que venhamos a despencar.
Devemos ser humildes.
A vida é um eterno sobe e desce.

por Walter Cavalcan
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a arte imita a vida?
ilustração: marcelo martins - roteiro: adriano villa

inspirado no livro
o escaravelho do diabo
Lúcia machado de almeida

Você não imagina como me
deixa feliz... achei que tinha
exagerado no vermelho...

Nossa amiga! Esse tom cou perfeito em você, sabia?
Parece uma ruiva real!

Luiza sempre reclamou da monotonia de sua
rotina... Era sempre a mesma coisa... Sempre... Mal sabia que isso estava pra mudar
Ruiva de verdade?
Por essa não esperava... devia ter
pintado antes...

Interessante...
Esse livro da Lúcia
é bem legal...

Depois dos gafanhotos
agora é a vez dos escaravelhos... Será que estamos
vivendo o apocalipse?

Se você é dá região
de Santo Amaro, tome
muito cuidado, a nuvem
está seguindo para essa
região

E não demorou muito tempo para os escaravelhos surgirem pela região da loja da Lu.
E um deles conseguir entrar dentro de sua
loja
Acho que sei como vou
morrer... O livro que estou
lendo... Um besouro...
Enforcado... Na minha caixa...

Aquele livro que você estava
lendo? Está dizendo que ele
revelou como você vai morrer?
Você tá bem mesmo?

Se não acredita? Vem comigo que vou te mostrar...

Viu? Ele morreu enforcado na
linha. No livro as pessoas morriam do mesmo jeito que os
besouros... Olha aqui!

Você precisa dar um
jeito nesse cabelo, agora

Ai que horrível! Tira
isso de perto de mim!

Olha... Certo... Certo...
Nem tanto, mas não tá
mais vermelhão.

Pega tinta preta e me
ajude a dar um jeito
nisso

Está dando certo?
Diz que sim, amiga,
por favor... diz que sim...

Olá... Eu já vi vocês aí.
Será que poderiam me
atender por gentileza?

Ai meu Deus... Olha aquilo... ele tem uma
corda!
Tô começando acreditar
naquele seu livro... Como
ele chama mesmo?

Boa tarde. Estou precisando de dois metros
desta corda... Esse
livro é seu? É bom?

Vamos car quietas,
quem sabe ele vai embora... Shiuuu

Não... É o tipo de livro
que minha lha iria gostar. Ela está feliz com
essa infestação.

Uma infestação de escaravelhos... E eu achando que iam me matar

Que infestação?
Sim... O senhor não conhece?

Dos escaravelhos! Não
viu nos noticiários? Infestaram Santo Amaro!
Eu falei que devia ter
alguma explicação
plausível para aquilo

Moça... Será que pode anotar o nome do livro?
Já esqueci
De onde saíram, não sei
mas espero que isso
não seja moda dos insetos... já pensou...
invasão de baratas!

Olha quantos... De onde
será que saíram tantos
hein?
FIM

