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EDITORIAL
Toda revista é uma mensagem na garrafa. Você pega textos 
que dizem algo importante, faz ilustrações que ampliam o 
entendimento dessa mensagem e os une com um design que, 
ao menos neste material que você tem em mãos, usa linhas 
marcantes e espaços em branco para guiar o leitor pelo con-
teúdo, sem deixar que ele se confunda ou se perca. 

A ideia nasceu da vontade de criar uma espécie de porto se-
guro para quem quer começar a escrever. Afinal, é tão difícil 
enfileirar as palavras e criar um sentido desse turbilhão de 
emoções e informações que constitui nossa mente que sen-
timos a necessidade de, como escritores, ter acesso a um lo-
cal protegido, onde os pensamentos podem se acalmar e se 
transformar em histórias. E, como a “cena literária” em nosso 
país insiste em se restringir a alguns pequenos centros ur-
banos, logo vimos que essa angústia não era só nossa, mas de 
muitos dos que ousam criar literatura.

Assim nasceu a Chama. Este papel diante de você é apenas 
uma pequena parte do começo da nossa história. Aqui você 
tem ferramentas para autores, textos sobre a arte de escrever 
e contos brasileiros. No nosso site você encontra, além dis-
so tudo, uma comunidade de gente corajosa o bastante para 
abrir a porta da criação literária. 

Esperamos que você se junte a nós.
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da redação

Aulas de 
Literatura
Para quem busca um professor de literatura 
que ultrapasse as limitações da academia, 
as livrarias trazem bons lançamentos neste 
ano. A editora Civilização Brasileira pu-
blica a transcrição de dois meses de aulas 
dadas por Julio Cortázar na Califórnia com 
“Aulas de Literatura: Berkeley, 1980” (336 
p., R$ 45). Já a editora Três Estrelas traz 
manuscritos de aulas dadas por Vladimir 
Nabokov nos anos 40. São dois volumes, 
“Lições de Literatura” (464 p., R$ 79,90) 
e “Lições de Literatura Russa” (400 p., R$ 
74,90).

Triste fim 
da Cosac Naify
O fundador da editora que atingiu a ex-
celência com obras de acabamento im-
pecável anunciou em 2015 que decidiu 
fechar as portas da empresa até o fim deste 
ano. O estoque da editora será vendido 
exclusivamente na Amazon até chegar ao 
fim (www.editora.cosacnaify.com.br). Já 
os direitos das obras serão divididos entre 
as editoras Companhia das Letras, Globo 
Livros,  Editora 34 (criada por ex-fun-
cionários da casa), Sesi-SP e Senai-SP. 

SegredoS 
de 

Belgravia 

Depois de sentir o 
gosto do sucesso 

vitoriano com a série 
“Downton Abbey”, 

Julian Fellowes 
encontrou a inspiração 

para seu próximo 
projeto. Seguindo a 
tradição de Charles 
Dickens, ele publica  

uma obra de 11 
capítulos de forma 

seriada, um por 
semana. 

Quanto 
cuSta?

Atualmente, 
você paga, em 

média, 

r$ 47,49 
por um livro 

no Brasil, 
segundo o 
Sindicato 

Nacional de 
Editores de 
Livros. No 

início de 2014, 
o valor era

r$ 41,60. 
Apesar do 
aumento, a 

perspectiva é 
que os preços 

continuem 
a subir. Um 
dos motivos 

é o papel, que 
ficou 24% mais 

caro no país. 
A Câmara 
Brasileira 

do Livro fez 
um estudo 
e chegou à 
conclusão 

de que esse 
aumento 

causará um 
impacto de 

16% no preço 
das obras. 

Em resumo, o 
preço médio 

do livro no país 
deve chegar aos 

r$ 55,08. 
Prepare seu 

bolso.

cheiro e a textura de um livro nunca foram 
tão apreciados. Desde a chegada do e-book, 
o livro de papel se viu pivô de discussões 
ferrenhas sobre a inferioridade de sua versão 

digital, considerada insuficiente para substituir a experiên-
cia das páginas impressas. A questão filosófica ganhou con-
tornos jurídicos quando o Supremo Tribunal Federal (STF) 
aceitou, em 2002, julgar um embate entre a Elfez Edição 
Comércio e Serviços Ltda. e o Estado do Rio de Janeiro. 
 A empresa entende que não precisa pagar ICMS 
e IPI pela publicação da “Enciclopédia Jurídica Eletrôni-
ca”, uma vez que a Constituição Federal prevê isenção  
tributária para  livros, jornais, revistas e periódicos.  O Es-
tado do Rio de Janeiro, por outro lado, diz acreditar que 
e-book não é um livro, e, sendo assim, as isenções não se 
aplicam.  A decisão do STF nesse caso será aplicada a todos 
os e-books publicados no país. 
 A verdade é que o processo, que aguarda julga-
mento há 14 anos, nem sequer faz sentido mais. Enquanto 
a dúvida se e-book era ou não considerado livro até fazia 
algum sentido em 2002, hoje em dia é claro que o e-book  
é um livro, só que publicado em outro suporte.
 No início do ano, tudo indicava que a decisão es-
tava próxima, mas com o caos político que se instaurou 
no Brasil, o processo perdeu sua data de julgamento. E, 
enquanto isso, o leitor que prefere a versão virtual fica pre- 
judicado.  Felizmente para os radicais do livro impresso, 
a decisão do STF não influencia em nada o argumento de 
que, para ser livro, é preciso ter cheiro de papel novo.

lei do 
Preço Fixo

Tudo aponta que o Projeto 
de Lei 49/2015 (que pre-
tende proibir descontos de 
mais de 10% no preço do 
livro) não será aprovado. 
No início do ano, o senador 
Ricardo Ferraço (sem parti-
do-ES) desistiu da relatoria 
da chamada Lei do Preço 
Fixo depois de confessar 
que, como leitor, não con-
corda com a proposta (“Se 
eu posso comprar mais 
barato, por que eu vou pa-
gar mais caro?”, disse à 
“Folha de S.Paulo”). Agora, 
a relatoria da proposta – 
atualmente estacionada na 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ) 
–  está com o senador Lind-
bergh Farias (PT/RJ). Ainda 
é preciso ficar de olho.

Guimarães Rosa 
explicado
O pensamento por trás da genialidade do 
mineiríssimo João Guimarães Rosa está, 
finalmente, ganhando investigação à al-
tura. Com a liberação das biografias não 
autorizadas feita pelo Supremo Tribunal 
Federal, o jornalista e pesquisador da UnB 
Gustavo de Castro revelou que está tra-
balhando, desde 2013, em um livro sobre 
a história do autor. Entre materiais encon-
trados está o mapa astral encomendado de 
um astrólogo alemão em 1938, garantiu à 
“Folha de S.Paulo”.

MaiS 
Harry 
Potter

Nove anos depois de 
celebrar a publicação 

do último livro da 
saga “Harry Potter”, 

J.K. Rowling vai 
lançar a “oitava 

história” do bruxo. 
Superada a fase 

infantojuvenil, Harry 
volta como um 

homem de 40 anos 
que sofre com um 

trabalho estressante 
no Ministério da 

Magia, além de tentar 
fazer seu melhor 

como marido e pai de 
três crianças. O livro, 
que é um roteiro (e 
não um romance), 
será lançado em 31 
de julho no Reino 

Unido e nos Estados 
Unidos. No Brasil, 

a obra chega em 
novembro, e será 

publicada pela 
editora Rocco.

ProceSSoS 
de eScrita

A Companhia Editora de 
Pernambuco (Cepe) está 
preparando para maio uma 
edição de “Ficcionais: Es-
critores revelam o ato de 
forjar seus mundos”. O 
novo volume terá textos 
inéditos de Julián Fuks  e 
Sérgio Sant’Anna, além de 
Silviano Santiago e Maria 
Valéria Rezende. Publicada 
em 2013, a edição anteri-
or segue disponível no site 
(www.cepe.com.br).

e-book é livro?

O
Janeiro

“O Lado Bom da Vida”
Matthew Quick (331 links achados)

Fevereiro
“Sem Clima para o Amor” 
Rachel Gibson (485 links)

Março
“Procura-se um Marido”

Carina Rissi (724 links)

abril
“A Tríade do Tempo”

Christian Barbosa (724 links)

Maio
“50 Anos a Mil

Lobão (299 links)

Junho
“Desvendando os Segredos da 

Linguagem Corporal”
Alan e Barbara Pease (396 links)

Julho
“O Livro Negro do Comunismo”

 Stephane Curtois (174 links)

agosto
“Conversando com os Espíritos”

 James Van Praagh (198 links)

seteMbro 
“Tratado de Fisiologia Médica”

Guyton & Hal (134 links)

outubro 
“A Dominação Masculina”
Pierre Bordieu (160 links)

noveMbro
“Direito Civil Esquematizado”

Pedro Lenza (169 links)

DezeMbro
“Empreendedorismo”

Idalberto Chiavenato (244 links)

pirateados
de 2015

os  livros mais

“Não aguentava mais livro de jovem 
jornalista frustrado porque não 
consegue terminar romance sobre 
jovem jornalista que quer ser escritor.”

MARIA VALéRIA REzENDE
Autora de “Quarenta Dias” (Alfaguara), sobre 
“literatura do chororô” de escritores mais jovens

Afinal, 

SoBre jovenS autoreS...

De acordo com pesquisa da Associação 
Brasileira de Direitos Reprográficos 

(ABDR)



Quando foi criado o “Suplemen-
to Literário”?  Em 3 de setembro de 
1966.  Um pouco antes disso, o gover-
nador Israel Pinheiro falou que havia 
uma falta, nestas Minas Gerais profun-
das, das artes da literatura. E colocou o 
Murilo Rubião na ponta de lança desse 
projeto. O “Suplemento” foi criado num 
momento em que Minas Gerais tinha 
pouca visibilidade. Os escritores minei-
ros já tinham o hábito de ir para Rio de 
Janeiro, Brasília. A produção literária que 
permanecia aqui não tinha visibilidade o 
suficiente, e, de repente, começou a ter. 
E desde o início já eram textos inéditos. 
É uma linha editorial do próprio “Suple-
mento”. Salvo algumas exceções, o que 
a gente busca é dar voz às vozes, como 

oDe 
À literatura inéDita

A revista que você tem em mãos começa suas atividades em 2016,  mesmo ano 
em que o “Suplemento Literário” comemora seus 50º aniversário. Para conhecer 
um pouco mais da história do jornal publicado pelo governo de Minas Gerais, 
a Chama convidou o superintendente de Bibliotecas Públicas e do Suplemen-
to Literário, Lucas Guimaraens, para um bate-papo. Na conversa, ele conta que 
a seleção de material é intensa – são mais de 400 autores entrando em conta-
to todos os meses para ocupar as 40 páginas impressas bimestralmente –, mas 
deixa claro que a seleção é criteriosa, feita por um conselho editorial. Além de 
Guimaraens, o veículo tem edição do escritor Jaime Prado Gouvêa e conta com 
o trabalho de  Eneida Maria de Souza, Humberto Werneck, Sebastião Nunes, 
Carlos Wolney Soares e Fabrício Marques. 

diria Michel Foucault. Ou seja, pegar es-
critores de maior ou menor relevência, 
não importa. Até hoje o “Suplemento” 
é a publicação em Minas Gerais, talvez 
no Brasil, que possibilita novos escri-
tores mineiros, mas não exclusivamente 
mineiros, a terem seus textos publicados, 
a dar uma primeira visibilidade. Então, 
em 1966 houve essa intenção de criar o 
“Suplemento”, e o Murilo Rubião foi co-
locado à frente disso. Existia na época o 
“Correio do Povo”, de Porto Alegre,  e o 
“Suplemento Literário”, de São Paulo. Os 
dois foram interrompidos. A gente é o 
único com continuidade.

E ele sobreviveu aos Anos de Chum-
bo. Existe uma entrevista do Humberto 

Werneck em que ele fala sobre isso. Na 
chegada da ditadura, numa época em 
que era difícil desenvolver alguma ex-
pressividade na área artística como um 
todo, é o “Suplemento” que consegue 
ser um veículo de subversão. Quando 
a gente vê a história de músicos, como 
Chico Buarque, e a quantidade de técni-
cas que eles usavam para que as músi-
cas censuradas pudessem ser  gravadas, 
a gente percebe que no “Suplemento” 
ocorreu o mesmo. Existiu sempre uma 
tentativa de, num primeiro momento, 
entregar o texto tal como ele estava. Se 
existia alguma recusa, voltava-se com 
o texto e fazia-se algumas alterações, o 
mínimo possível, para que ainda pu-
desse ser subversivo. Nessa época, o 
Murilo Antunes publicou um poema 
lindíssimo, que chama “Era um Ramo 
de Mato Seco”, que eu não sei como foi 
aprovado, porque fala exatamente dos 
desaparecidos. Mas faz isso por meio da 
metáfora, que é a estrutura de lingua-
gem que permite falarmos sem falar e, 
ao mesmo tempo, tocarmos o inconsci-
ente humano a ponto de isso dar com-
bustível para seguir em frente. 

Como serão as comemorações de 
50 anos? Se vamos falar de “Suple-
mento” não podemos deixar de falar 

dos 100 anos do Murilo Rubião, tam-
bém comemorados neste ano. Então 
as duas edições especiais serão sobre 
isso. Uma sobre os 50 anos do “Suple-
mento”, com depoimento e textos que 
mostram um Murilo Rubião mais hu-
mano, da redação, dos casos, da boemia, 
até realmente tudo o que se passou no 
“Suplemento”. E teremos uma segun-
da edição sobre os 100 anos do Murilo 
Rubião. Vamos buscar novos conceitos, 
pesquisadores, críticos literários, e já 
temos grandes nomes.  Nós teremos 
uma grande exposição do centenário 
no CCBB (Centro Cultural Banco do 
Brasil), onde terá uma grande sala do 
“Suplemento”. Também teremos mesas 
redondas com grandes intelectuais de 
Minas Gerais e do Brasil.  

Falta vazão para a literatura minei-
ra? Mineira. Carioca. Paulista. Gaúcha. 
Brasileira. É importante lembrar duas 
situações.  A literatura é uma expressão 
artística e uma expressão cultural. Eu sou 
da Unesco e trabalho com uma tese que é 
a escrita poética como patrimônio imate-
rial da humanidade – quando eu falo de 
poética, falo da escrita literária. A poética 
tem, em si, a identidade de um povo, os 
substratos daquilo que Minas Gerais já 
passou, que aquele autor já passou, óbvio, 
mas também o que Minas Gerais e o Bra-
sil já passaram e ainda passam. A gente 
tem que entender que a literatura é uma 
expressão artística, e, como tal, tem mais 
ou menos possibilidade de ser visível, de 
ser veiculada. Na minha família, a gen-
te comenta, quando um poeta reclama 
que não tem visibilidade, que é só ler as 
cartas do Mallarmé, no século XIX. Ele 
mesmo fala: “Olha, eu fiz uma tiragem 
de 50 exemplares e não consegui vender 
nenhum”. A atualidade da literatura no 
país não é tão nova assim. O que a gen-
te tem hoje é mais consciência da situ-
ação. Por isso mesmo é imprescindível 
que a cultura e a educação possam 
desenvolver atividades para fomentar a 
literatura, e você não fomenta a literatura 
sem fomentar o leitor, sem incentivar o 
leitor. É isso que propõe qualquer políti-
ca pública verdadeira. E  o “Suplemento 
Literário”, parafraseando o Angelo Os-
waldo (secretário de Estado de Cultura), 
que fala que o Murilo Rubião era um 
secretário de Cultura avant la lettre (an-
tes de existir o cargo), já era essa política 

pública de democratização, ele é gratuito, 
de regionalização, vai para todos os mu-
nicípios de Minas, de internacionalização, 
ele vai para o exterior. Ele é essa política 
pública avant la lettre. Ele não só tem essa 
relevância só por ser esse periódico, com 
essa história toda que já possui, mas tam-
bém porque é um enorme fomentador do 
leitor e do escritor. 

Existe uma falta de escritores 
produzindo um texto com a qual o 
brasileiro possa se identificar? Não 
nos faltam escritores, mas talvez nos 
faltem intelectuais. O escritor era muito 
ligado ao intelectual, à academia, àquele 
que circula nas artes plásticas, àquele 
que circula na própria literatura, no 
cinema, nas outras formas de expressões 
artísticas. Se você entrar no site Enter 
(www.oinstituto.org.br/enter), da Heloí-
sa Buarque de Hollanda, vai ver que lá 
existe essa coisa da contaminação o tem-
po todo. A gente não tem que ter medo 
de ser contaminado, mas a gente tem que 
ser forte o suficiente, ou bem estrutura-
do o suficiente, como escritor ou como 
leitor – são os dois lados da mesma moe-
da – para ser contaminado, sim, mas sem 
perder contato com o nosso leitor, que é 
o povo brasileiro. Agora, quem é o povo 
brasileiro? Aí vem outra pergunta. Em 
que ele se vê representado nessa políti-
ca, nessa atualidade dos memes? Nes-
sa identidade das redes sociais em que 
toda mídia falaciosa se transforma em 
ponto de referência, se transforma, in-
clusive, em pauta de pesquisa intelectual 
acadêmica. Que você não busca as fon-
tes. A gente tem que pensar, que Brasil é 
este que existe? E, do meu ponto de vista, 
a questão também é personalística e pes-
soal do escritor. O escritor está ali, num 
ato solitário, e vai desenvolver aquilo que 
ele consegue ou pode fazer. Mas, ao mes-
mo tempo, se você pensar nessa conexão 
com o mundo, com Minas Gerais, que 
Minas Gerais é essa que quer ser lida? E 
quando eu falo de Minas eu falo de mim, 
não é do governo, não. O que você quer 
ler? E outra coisa: aquilo que eu quero 
ler, que você quer ler, tem que interferir 
na criação artística? E de que maneira 
isso deve ser realizado? Por isso eu falo, 
isso pressupõe, querendo ou não, a base 
intelectual do escritor para que, de fato, 
ainda que ele se contamine pelo mundo, 
saia vencedor, saia brasileiro.

Capas. Na página anterior, as 
primeiras páginas das primei-
ras edições do “Suplemento 
Literário”; acima e abaixo, o vi-
sual atual do jornal de literatura. 
As edições do periódico estão 
disponíveis para leitura no 
http://goo.gl/opMjeZ
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“41 Inícios Falsos”

autor:
Janet Malcolm

editora:
Companhia das Letras

PÁginaS:
384

Preço:
R$ 54,90

Como um artista encontra 
sua musa? De onde ele tira 
suas ideias? O que acon-
tece quando ele decide 

fechar a porta e trabalhar? 
Neste livro, a jornalis-
ta americana satisfaz o 

voyerismo à vida do artista 
em textos que misturam 
reportagem, biografia, 

crítica literária, psicanálise 
e romance. Entre seus 

“alvos”, estão a obsessão de 
Virginia Woolf, o fantas-
ma da banalidade de J. D. 

Salinger e a fragilidade 
intelectual do fotógrafo 
Thomas Struth (que foi 

pego mentindo sobre ter 
lido Proust). Em tempo, 

“41” não representa o 
número de histórias, mas 
uma forma de revelar o 

complexo perfil do pintor 
David Salle.

“Ponto de Fuga”

autor:
Ana Maria Machado

editora:
Companhia das Letras

PÁginaS:
256

Preço:
R$ 49,90

Autora de mais de cem 
livros, entre eles “Bisa 

Bia, Bisa Bel”, “De Olho 
nas Penas” e “Alice e 
Ulisses”, Ana Maria 

reúne neste volume treze 
ensaios, ou melhor, con-
versas sobre livros. Em 

“Lá e Cá: Algumas Notas 
Sobre a Nacionalidade na 
Literatura Brasileira”, ela 
destrincha, lembrando 
observações de grandes 

escritores, o elusivo 
conceito de “literatura 
brasileira” em busca de 
sua definição, mesmo 

que poética.  A carioca 
de 74 anos ainda propõe 
questões como: lê-se hoje 
como se lia antigamente? 
Lê-se da mesma maneira 
diferentes tipos de livros? 

Qualquer leitura vale a 
pena?

“O Ano em que 
Vivi de Literatura”

autor:
Paulo Scott
editora:

Foz

PÁginaS:
256

Preço:
R$ 39,90

O quarto romance do 
autor gaúcho que já 

levou o prêmio Biblio-
teca Nacional soa como 
autobiografia, mas ele 

garante que é ficção. Na 
obra, ele narra a história 
de Graciliano, um jovem 
escritor que, após ganhar 
o maior prêmio literário 
do Brasil, passa um ano 
tentando preencher um 
vazio dentro de si com 
uma vida de excessos. 

Descrito pelo autor como 
um livro seco e satírico, 
“sem ser engraçadinho”, 
a obra reflete a visão do 
autor de que, na era das 

redes sociais e comu-
nicação incessante, a 

literatura é uma escolha 
e deve ser praticada em 
“caixinhas de solidão”. 

“O Zen e a Arte 
da Escrita”

autor:
Ray Bradbury

editora:
Leya Brasil

PÁginaS:
168

Preço:
R$ 17,99

Escrever é difícil, com-
plicado e trabalhoso. 
É também algo que se 
pode aprender a fazer, 
assim como qualquer 

outra atividade. No livro, 
o autor apaixonado por 
ficção-científica e fanta-
sia ajuda quem pensa em 
começar a colocar suas 

ideias no papel a desbravar 
a arte da escrita, dan-

do dicas sobre a melhor 
forma de encontrar ideias 

originais e desenvolver voz 
e estilo próprios. Seguindo 

fiel a vontade de contar 
histórias, ele passa seus 

ensinamentos a partir de 
lembranças de sua infân-
cia, cenas dos bastidores 

da sua carreira e casos que 
viveu e ouviu ao longo da 

vida.
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“Roube como 
um Artista”

autor:
Austin Kleon

editora:
Rocco

PÁginaS:
160 

Preço:
R$ 29,50

Sentar diante de uma folha 
de papel ou da tela de um 

computador pode ser 
desesperador. Como ter 

novas ideias? Como reve-
lar ao mundo aquilo que 
ainda não é inteiramente 
compreendido? De onde 

começar? Para não se deixar 
paralisar por questões como 

essas, Kleon oferece dez 
dicas que ele gostaria de 

ter ouvido quando era um 
jovem artista, entre elas, 
“nada é original” e “você 

está pronto, comece”. A obra 
é fruto de uma palestra dada 
a formandos de uma univer-
sidade de Nova York que foi 
publicada e viralizou. Para 
os mais entusiasmados, há 

uma segunda versão, no 
formato diário.

“Viagem ao Redor 
da Garrafa”

autor:
Olivia Laing
editora:
Anfiteatro

PÁginaS:
324

Preço:
R$ 44,50

Não é preciso procurar com 
muito afinco para encontrar 

escritores com problemas 
com a bebida. Até porque, 

para a maioria deles, o álcool 
não é só a fagulha necessária 
para que as palavras fluam, 
mas também o tema princi-
pal das suas obras. No livro, 
Olivia destrincha a relação 
física, química, psicológica 
e social entre a humanidade 

e a garrafa, traçando um 
“mapa topográfico do vício” 

e delineando o prazer da em-
briaguez e a dura realidade 
do processo de reabilitação. 
Tudo a partir das trajetórias 
de mestres do ofício como 
F. Scott Fitzgerald, Ernest 
Hemingway, Tennessee 

Williams, John Berryman, 
John Cheever e Raymond 

Carver. 
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S 18 anos (com exceção 
da categoria jovem 

escritor, que estipula 
limite de idade em 25 
anos) nas categorias 

conjunto da obra, 
poesia, ficção e jovem 
escritor mineiro. Vai 
pagar R$ 30 mil nas 
categorias poesia e 
ficção, R$ 48 mil na 

categoria jovem escritor 
e R$ 150 mil para 

conjunto da obra em 
2016. Mais informações 
no www.cultura.mg.gov.

br.  

literário josé 
Saramago

Aberto a autores de até 
35 anos nas categorias 

ficção, romance 
ou novela. Pagou 

€ 25 mil para uma 
obra em 2015. Mais 

informações no www.
josesaramago.org.  

Prémio literário 
Miguel torga

Aberto a autores 
de países de língua 
oficial  portuguesa 

nas categorias 
romance, novela 
e conto. Entregue 

bianualmente, pagou 
€ 5 mil em 2014. Mais 
informações no www.

cm-coimbra.pt.   

rio de literatura
Aberto a autores 

brasileiros e 
fluminenses nas 

categorias ensaio e 
ficção. Pagou R$ 100 

mil nas categorias 
ensaio e ficção de 

autores brasileiros 
e R$ 10 mil e a 

publicação de mil 
cópias na modalidade 

autor fluminense 
em 2015.  Mais 

informações no www.
cultural.cesgranrio.

org.br.

AGENDA
Feira internacional 
do livro de Buenos 

aires
onde: Buenos Aires 

(Argentina)
Quando: 21/4 a 9/5

MaiS inForMaçõeS:
www.el-libro.org.ar

Feira nacional do 
livro de Poços de 

caldas  (Flipoços)
onde: Poços de Caldas 

(MG)
Quando: 30/4 a 8/5
Mais informações:
www.flipocos.com

xx Feira Pan-
amazônica do livro

onde: Belém (PA)
Quando: 27/5 a 5/6
Mais informações:

www.feiradolivro.
pa.gov.br

Festa literária 
internacional de 

Paraty (Flip)
onde: Paraty (RJ)

Quando: 29/6 a 3/7
Mais informações:
www.flip.org.br

Bienal do livro de 
São Paulo

onde: São Paulo (SP)
Quando: 26/8 a 4/9
Mais informações:

www.bienaldolivrosp.
com.br

eestival literário 
internacional de 
Óbidos (Folio)

onde: Óbidos (Portugal)
Quando: 22/9 a  2/10
Mais informações:

www.foliofestival.com

encontro literário do 
cerrado (elicer)

onde: Uberlândia (MG)
Quando: 15 a 20/11
Mais informações:
www.elicer.com.br

São Paulo de 
literatura

Quem pode 
participar: 

Todos
categorias:

Romance (melhor do 
ano, estreante com 
menos de 40 anos e 

estreante com mais de 
40 anos)

valor: 
R$ 200 mil para 

melhor livro do ano 
e R$ 100 mil para as 

demais categorias
Prazo de inscrição:

12 de maio
Premiação: 

Segundo semestre
Mais informações: 

www.premiosao
paulodelitera

tura.org.br

cidade de Belo 
Horizonte

Quem pode 
participar: 

Brasileiros ou 
naturalizados
categorias:

Dramaturgia e 
romance

valor: 
R$ 50 mil para cada 

categoria
Prazo de inscrição:

13 de maio
Premiação: 

7 de novembro
Mais informações: 
http://ow.ly/WBSXN  

joão-de-Barro 

Quem pode 
participar: 

Brasileiros ou 
naturalizados
categorias:

Texto literário e livro 
ilustrado com projeto 

gráfico completo
valor: 

R$ 50 mil para cada 
categoria

Prazo de inscrição:
13 de maio
Premiação: 

7 de novembro
Mais informações: 
http://ow.ly/WBSXN  

leya

Quem pode 
participar: 

Todos
categorias:

Romance
valor: 

€ 100 mil 
Prazo de inscrição:

31 de maio
Premiação: 

31 de dezembro
Mais informações: 

www.leya.com

lusófono da 
trofa

Quem pode 
participar: 

Autores de língua 
oficial portuguesa 

de Portugal, Angola, 
Brasil, Cabo Verde, 

Guiné-Bissau, 
Moçambique, S. Tomé 
e Príncipe ou Timor-

Leste.
categorias:

Conto e ilustração 
Infantojuvenil

valor: 
Dois prêmios de € 
2 mil e €750 para 
melhor conto e € 

1.250 para melhor 
ilustração.

Prazo de inscrição:
31 de maio

Premiação: 
Novembro

Mais informações: 
http://bit.ly/1R4S4Yg 

Paranavaí 
literária 

Quem pode 
participar:

Escritores de língua 
portuguesa nascidos 

ou residentes no 
Brasil 

categorias:
Crônicas, poemas 
temáticos, haicais, 

tercetos e microcontos
valor:

Troféu e publicação 
em antologia 

Prazo de inscrição:
12 de junho de 2016

Premiação:
27 de setembro 

Mais informações:
www.concursoalap.

org.br

nacional cepe 
de literatura

Quem pode 
participar:

Brasileiros residentes 
no Brasil ou no 

exterior e estrangeiros 
residentes no Brasil

categorias:
Livros de romance, 

conto, poesia 
e literatura 

infantojuvenil 
valor:

R$ 20 mil por 
categoria 

Prazo de inscrição:
 15 de junho de 2016

Premiação:
Dezembro de 2016
Mais informações:
www.cepe.com.br

Biblioteca nacional
Aberto a autores, 

tradutores e projetistas 
gráficos brasileiros 
para as categorias 

poesia, romance, conto, 
ensaio social, ensaio 
literário, tradução, 

projeto gráfico, 
literatura infantil e 
literatura juvenil. 

Pagou R$ 30  mil para 
cada categoria em 

2015. Mais informações 
no www.bn.br. 

jabuti
Aberto a editores, 

escritores, tradutores, 
ilustradores, produtores 

gráficos, designers 
brasileiros. Pagou R$ 
3.500 para cada uma 

das suas 27 categorias 
em 2015. Mais 

informações no www.
premiojabuti.com.br.

oceanos
Aberto a obras 

publicadas no Brasil 
ou em Portugal que 

se encaixem nas 
categorias poesia, 
prosa ficcional e 
crônicas. Pagou 

R$ 100 mil para o 
primeiro colocado; 
R$ 60 mil para o 

segundo colocado; R$ 
40 mil para o terceiro 

colocado; R$ 30 mil 
para o quarto colocado 

em 2015. Mais 
informações no www.

itaucultural.org.br.   

governo de Minas 
gerais de literatura

Aberto a autores 
brasileiros maiores de 

Fique de olho
Os editais para estes 
prêmios ainda serão 

abertos em 2016
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JAcquEs FuX*

BRO
CHA
DAS
OU AS RAZÕES PARA ESCREVER

EU ME LEMBRO EXATAMENTE DO DIA EM QUE 
comecei a escrever o “Brochadas”. Depois de viver um 
romance maravilhoso, repleto de sonhos, planos e mu-
danças, porém extremamente conturbado e violento, 
ganhei um inesperado e miserável pé na bunda! 

Naquele fim de semana tudo caminhava bem. Apesar 
das discussões tradicionais, acabamos acertando to-
das as nossas desavenças, tivemos uma fantástica e 
tórrida noite em que os corpos e as almas finalmente 
se encontraram e nos despedimos certos de que uma 
nova vida a dois teria início. Ela saiu do táxi em di-
reção ao seu trabalho com um lindo e amoroso sor-
riso. Eu retribuí com um beijo caloroso e saboreei 
uma sensação de que finalmente tudo estava nos 
eixos e que poderíamos viver uma vida tranquila 
dali para frente. Grande engano. Três dias depois, 
de forma completamente inesperada, recebi uma 
mensagem no WhatsApp colocando um fim dolo-
roso em todos os meus devaneios, planos e desejos 
em relação a ela. A vida, o “real”, o possível, é exata-
mente o que acontece nessas horinhas de completo 
descuido. 
 Nós nunca mais nos vimos. Nós nunca mais 
nos falamos. Nós nunca mais soubemos notícias do 
outro. Ela ficou tatuada em mim por muito tempo. 
Eu a vi diversas vezes saindo daquele táxi, com aquele 
maravilhoso sorriso e com aquela segurança do nosso 
futuro. Essa cena cinematográfica – feitiço do tempo, 
talvez tenha se repetido em mim por insólitas eterni-
dades. Se eu soubesse que aquele momento seria 
o último teria feito tudo diferente. Eu não deixaria 
jamais que ela saísse daquele táxi. Eu não deixaria 
jamais que as nossas bocas e os nossos corações 
se separassem. Eu não deixaria jamais que nossos 
sonhos não fossem mais os mesmos. Mas a vida é o 
imponderável. O imprevisível. A contingência. A bro-
chada. Aquele sorriso ainda cintila tragicamente na 
minha memória... ela partiu, partiu e não 
deixou nada... apenas aquele sorriso perver-
so de Cheschire. 
 Se nada disso existe mais, e se nada 
disso subsiste, nem mesmo nessas minhas 
memórias fracas e inventadas, qual o sen-
tido de tudo? Será que é preciso que algo 
realmente faça sentido? Acho que não. Mas 
naquele momento eu quis eternizar a dor. 
A minha dor falseada, as minhas reminis-
cências dissimuladas e a sombra dos meus 
desencantos perdidos. Resolvi escrever, e 
fazer piada, sobre todas as desilusões vivenciadas. Re-
solvi encontrar distintas veredas e quimeras. Resolvi 
desvairadamente inventar novos párias como eu.
 O livro (assim como a literatura) nasce do 
desencontro. Do desencanto. Da desilusão. Da falha. 
Da brochada. Nasce da tentativa de compreender o 

imprevisível. O casual. O contingen-
te. Surge como mais um experimento 
literário que pretende inutilmente captu-
rar a vertigem, o fugaz, o esvaziamento. 
A gente não consegue controlar absolu-
tamente nada. A gente, apesar de sonhar, 
de desejar, de buscar transcender, é sem-
pre apunhalado pelo mistério. Mesmo 
diante da ilusória certeza, da enganosa 
segurança tênue do amor, da traiçoeira 
convicção de estar vivo, somos insultados 
constantemente pelo acaso. 
 Acredito que seja nas desilusões, 
então, que os seres humanos acabam se 
unindo. “Brochadas” é, portanto, um 
livro que nos une através da frustração. 
A frustração das mais variadas histórias 
que não deram certo (ou que deram cer-
to até demais). O livro fala de inúmeras 
decepções amorosas, literárias, literais, 
históricas, metafísicas, masculinas, 
femininas, religiosas, sarcásticas, cômi-
cas. Conta causos e brochadas comuns 
e também gozos e gozadas excep-
cionais. Flerta com o erótico, com o 
pornográfico, com as histórias íntimas 
e recalcadas de cada um. Brinca com 
cheiros, perfumes, personalidades, ído-
los, mitos e com a religião. Descontrói 
certezas. Edifica dúvidas. Debocha da 
dor. Glorifica a perplexidade. 
 Assim, depois de uma longa e 

laboriosa pesquisa, 
o livro chega ao seu 
êxtase provando que 
ninguém está sozinho 
(somente o Ziraldo, 
aquele que, segundo 
a sua própria lenda, 
nunca brochou!). 
Que todos nós, ri-
cos, pobres, nobres, 
célebres, mentirosos, 
religiosos, famosos, 

genocidas, abstêmios, virgens e putos bro-
chamos. Brochamos e necessariamente 
não compreendemos. Brochamos e, ainda 
sim, precisamos viver e encarar erguidos 
essa inverossímil vida repleta de amores e 
constantes pés na bunda. 

ASSIM, DEPOIS 
DE UMA LONGA 

E LABORIOSA 
PESQUISA O LIVRO 

CHEGA AO SEU 
êXTASE PROVANDO 

QUE NINGUÉM 
ESTá SOZINHO

* Autor do “Brochadas: Confissões Sexuais de um Jovem Escritor” (Rocco, 2015), “Antiterapias” (Scriptum, 2012) e 
“Literatura e Matemática: Jorge Luis Borges, Georges Perec e o OuLiPo” (Tradição Planalto, 2011). 

RITA DE 
MAGALHÃES
Desenha sempre 
que vê suas mãos 
ociosas e torce 
para que, no 
futuro, a Chama 
permita cores 
vibrantes em 
suas páginas. Ela 
também assina 
os desenhos das 
páginas  16 e 18.
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 Onde encontrar esse tipo de re-
torno objetivo, além de técnico, de quem 
está do mesmo lado da força que você? Os 
grupos de leitores e autores são uma opção 
atraente. Provavelmente o título do artigo 
já deu spoiler da resposta.
 Pode ser difícil encontrar um 
grupo local, na sua cidade, para esse fim. 
Além de ser inconveniente tentar reunir 
pessoas no mesmo lugar e horário, seria 
um encontro estranho — precisaria de 
pauta e de contato humano, coisa que es-
critores não estão habituados. Seria como 
aquelas reuniões de condomínio, onde o 
síndico fala e você encara a parede com o 
olhar fora de foco, imaginando o que pes-
soas felizes estão fazendo.
 Por outro lado, praticamente 
todas as pessoas do nosso tempo com a 
tendência masoquista de escrever pos-
suem computador e acesso à internet. 
Entrar em um grupo on-line é uma ma-
neira conveniente e prática para receber 
(e, claro, fornecer, porque quid pro quo, 
Clarice) o precioso feedback. Mas a utili-
dade dessas comunidades vai além.

Aprendizado e oportunidades
O aprendizado nos grupos on-line não se 
resume a “escrever melhor” — os assuntos 
podem envolver desde estrutura narrativa 
até mercado editorial, produção de capas, 
ética, profissionalismo, marketing e por aí 
vai. E o alcance das conversas não se limita 
às suas dúvidas; você vai ouvir sobre temas 
que nem imaginava. Tudo isso sem contar 
o feedback do material que você envia, 
recebendo em troca conselhos honestos 
sobre o que funciona e o que não funcio-
na no texto, do ponto de vista de leitores 
e autores. Esse aprendizado equivale, sem 
dúvidas, a aulas de escrita.
 Mantenha-se atento apenas para 
quem gosta de delimitar regras extremistas 
sobre como escrever. Não há regras, há o 
que funciona para você.
 As comunidades também pro-
movem oportunidades: convites para an-
tologias, participação em eventos, publi-
cação. Escrevo este artigo por indicação 
de uma amiga do Clube de Autores de 
Fantasia (CAF), por exemplo.
 Tudo depende de você, do seu in-

teresse, da sua participação e, claro, da sua habilidade de ser 
um indivíduo de convivência pacífica.

Perspectiva
O contato com outros escritores te dá perspectiva quanto 
à escrita. Quem nunca sentiu que devia estar fazendo algo 
mais produtivo do que “apenas” escrever? Quem nunca se 
sentiu frustrado por um bloqueio ou por se sentir tecnica-
mente inferior? Quem nunca teve vontade de terminar com 
a namorada porque ela não entendeu uma referência super-
legal e óbvia no texto sobre um game japonês obscuro da 
década de 1980?
 Talvez a última seja apenas comigo, mas o resto 
também é uma segunda-feira qualquer na minha vida. Sen-
tir dúvidas e insegurança é normal, e ter com quem dividir 
essas frustrações ajuda. Você conhece outros adoráveis seres 
sapientes que dividem o mesmo fardo que você, passam pelos 

mesmos desafios e precisam do mesmo 
ombro amigo virtual.

Modo cooperativo
A vida, assim como no videogame, é mais 
divertida quando se joga no modo coope- 
rativo. Tá, nem sempre, mas geralmente 
sim. 
 É difícil arrumar amigos na “vida 
física”, por assim dizer, com os mesmos 
interesses. A grande frustração da minha 
adolescência é ter amado RPG de mesa e 
comprado dezenas de livros, dados, cartas 
e bonequinhos, mas nunca ter conseguido 

um grupo para jogar.
 O CAF, no meu caso, preencheu essa lacuna no 
equivalente literário e artístico. Eu achei uma comunidade 
amigável, com diversidade de pessoas e gostos, onde pos-
so conversar sobre assuntos que não teria como fora dali.
 Às vezes, não podemos contar nem com o apoio de 
família e amigos. Eles nem sempre entendem o caminho que 
estamos percorrendo. É normal. Nos grupos on-line, o seu 
caminho é o caminho de todos.
 Há inúmeras outras vantagens, mas espero que essas 
tenham despertado o seu interesse.
 Também deixo uma precaução. Se você já usou a in-
ternet por mais de cinco minutos, pôde perceber que, on-line, 
algumas pessoas tendem a mostrar o seu pior lado. Pense com 
cuidado sobre com quem dividir a parte artística da sua vida. 
Pesquise sobre os grupos e seus membros, veja se eles dividem 
os mesmos ideais e objetivos que você.
 Se um grupo assim não existir, por que não criá-lo?
 E, por último, contribua. Pergunte, ajude, pesquise, 
converse, interaja, incentive. Os grupos são compostos por 
pessoas. Eles são tão úteis e agradáveis quanto seus partici-
pantes os tornam. Seja um elo forte da corrente.

QUEM NUNCA 
SENTIU QUE 
DEVIA ESTAR 

FAZENDO 
ALGO MAIS 
PRODUTIVO 

DO QUE 
“APENAS” 

ESCREVER? 

* Escritor, jornalista e carioca. Movido a café, escreve sobre literatura, games, séries, vida, universo e tudo mais no site Peque- 
nos Deuses. Seu primeiro livro se chama “Limbo”.

ESCREVER É UMA ATIVIDADE FUNDAMENTALMENTE SOLITáRIA, 
mas o processo de escrita vai além de colocar palavras na página — o feedback é indis-
pensável para o autor aprender e crescer. E enquanto o feedback da família e dos amigos 
próximos é útil no começo, promovendo confiança e autoestima, essas opiniões dificil-
mente são imparciais. Ainda que bem-intencionado, o puxa-saquismo amoroso tem sua 
utilidade limitada (“Tem razão, vó, é mesmo uma obra-prima da literatura mundial!”). 
Com o tempo, o autor percebe que a crítica construtiva de pontos específicos da escrita 
não só é bem-vinda, como desejada.

SOLIDÃO

ThIAgO D’EvEcquE * 

OU os benefícios dos grupos on-line para autores

SEM
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Aí VOCê PENSA QUE TEM QUE FAZER MIL COISAS. 
O tempo é curto, e você só reclama em como falta tempo. 
No final de semana eu vou adiantar tudo. Ih, com feria-
do, então... vai dar pra colocar tudo em dia. Vai assistir aos 
filmes que já tá há um tempão pra ver, ler jornal e as re-
vistas que comprou (as de dois meses atrás e as deste mês, 
acumuladas no fundo da gaveta). Aquela exposição de arte 
vai fazer parte da sua agenda cultural do final de semana. 
Você vai à praia, sentar em um barzim pra tomar uma cer-
veja gelada com os amigos, logo depois de andar de bici-
cleta pelo calçadão. Mas aí bate aquele sono. Você disse 
que ia acordar às 9h pra adiantar a vida, são 13h e você 
ainda tá na cama. Enrola pra tomar café até as 15h. Ah, 
tudo bem. Descansar também faz parte da programação, 
né? Um sono bem dormido dá energia pra fazer as tare-
fas bem rápido. Só que não. Você só quer dormir e comer 
e só. E bate aquela dor na consciência. São tantos livros 
pra ler, coisas pra conhecer. O tempo é tão curto. Aquele 
conhecimento artificial que tem do mundo e queria tan-
to aprofundar. Não consegue ir pra segunda página de um 
livro sem ser arrebatado com uma ansiedade louca que já 
te cobra pensamentos, críticas e opiniões. Qual era o nome 
daquele personagem? Como ele en-
trou na história? Mas, afinal, esse é 
só mais um romancezinho ou uma 
crítica à sociedade pós-moderna? Ai, 
que fome. Será que ainda tem aquele 
pedaço de torta na geladeira? Ih, o fu-
lano me ligou. Larga o livro e nunca 
mais volta. Cada entrada em loja de 
discos, livros e filmes já é uma crise 
de identidade. Ainda falta tanto pra 
você conseguir ter aquela migalhinha 
de saber que tanto queria. O tempo é 
tão curto. E ele vai continuar sendo curto por mais que a 
gente reclame. Eu não sei vocês, mas em cada livro com-
prado, CD ouvido e filme visto ainda vai me parecer que 
foi pouco. Não foi o necessário para abalar o meu mundo, 
para chegar ao nirvana e ter aquela sacada genial. Mas e aí? 
A gente deita e rola no drama, busca a terapia, reclama no 
Facebook, e o troço continua a embrulhar o estômago. E aí 
vira a ocupação mental, estado de espírito. Preguiça. Por 
onde anda aquele pedaço de torta mesmo?

 MAS Aí BATE 
AQUELA DOR NA 

CONSCIêNCIA. SãO 
TANTOS LIVROS 
PRA LER, COISAS 
PRA CONHECER. 
O TEMPO É TãO 

CURTO.

* Ana Paula Bissoli é jornalista formada pela PUC Rio e editora do 
blog Despreguiçando. Acredita que uma boa leitura é capaz de 
revolucionar mundos, mesmo que só dentro da gente. E isso não 
é pouca coisa.
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Todo grande escriTor Tem seu caminho 
próprio, mas poucos chegam ao topo da profissão 
tão rapidamente quanto carol rodrigues. a carioca 
radicada em são Paulo teve sua estreia na literatura, 
“sem Vista para o mar”, reconhecida como o 
melhor livro de contos de 2015 pelo Prêmio Jabuti 
e pelo Prêmio Biblioteca nacional. mas se engana 
quem pensa (talvez baseado em sua idade e falta 
de experiência no mercado editorial) que a prosa 
da autora foi desenvolvida da noite para o dia. em 
entrevista para a Chama, carol fala um pouco de seu 
processo de maturação literária (“acho que uma hora 
devemos confiar na nossa voz e no nosso processo 
e parar de depender de incentivos externos”), da 
dificuldade em se concentrar (“geralmente tento 
cumprir três sessões de escrita por semana”) e diz que 
o processo de escrita atual não precisa passar pelo 
isolamento (“a ideia do artista na torre de marfim 
com todo o tempo e estrutura para criar é muito 
ultrapassada”).

PRIMEIROs
PAssOs
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Como começou sua trajetória na 
escrita? 
 Quando eu era muito 
pequena dizia que queria ser po-
eta e, obviamente, sofria algum 
bullying carinhoso na escola por 
isso. Aos 13 ganhei um concurso 
de poesia nessa mesma escola, e 
acho que foi a primeira exposição 
de algo escrito, comentado, e, 
principalmente, lido por várias 
pessoas. Enfim, foi um primeiro 
bloquinho na construção dessa 
identidade. O poema era chama-
do “Animal de Paletó” e era muito 
engraçado, sobre a corrupção no 
Planalto Central e tal. 
 E aí existe o capitalismo, 
que faz a gente errar muito até 
acertar. Se por acaso um dia acer-
tar, por isso nunca pensei em estu-
dar letras ou buscar a escrita como 
profissão. Afinal, as contas. Muitas 
curvas aconteceram até eu assumir 
mais profundamente essa persona, 
fiz faculdade de cinema, mestrado 
em performance, muitos trabalhos 
com educação e produção nessas 
áreas, e enfim a escrita permane-
ceu como a coisa mais importante 
de todas, porque é, para mim, onde 
consigo colocar mais verdade.

Suas primeiras histórias têm al-
guma relação com o trabalho 
que você faz hoje?
 Pensando nos escritos 
mais antigos, não, nenhuma. Ain-
da bem, eram muito ruins.

Os contos de “Sem Vista para o 
Mar” foram feitos durante um 
curso de escrita com Marcelino 
Freire. Você já tinha feito algum 
curso de escrita antes?
 Fiz vários, foi fazendo ofi-
cinas e expondo o texto a outras 
pessoas que eu comecei a entender 
que existia uma voz ali e que deve-
ria seguir por ela. A primeira ofi-
cina, em 2009, foi com a Márcia 
Denser, que me passou o entusias-
mo pelo formato conto, depois foi 
o Marcelino Freire que chamou a 
atenção para a sonoridade e o rit-
mo e me provocou a seguir por aí. 
Fiz também o Clipe na Casa das 
Rosas, que me ajudou bastante. 
Há dois anos participo de um gru-
po de escrita em que toda semana 
apresentamos textos para a sabati-
na geral, o que nos traz disciplina 
e cumplicidade. Acho que esses 
são pontos bem importantes no 
caminho todo: obsessão e com-

partilhamento.

O processo do curso, especifica-
mente, ajudou? 
 Ajudou demais, o compar-
tilhamento é algo muito essencial 
pra confiar na própria voz. Acho 
que é oferecendo ela pro outro que 
você toma ela pra você. 

Alguns jornais falam que os 21 
contos foram escritos ao longo 
de 13 dias de aula. É isso mesmo? 
A falta de um incentivo externo 
pode atrapalhar?
 Não! Demorei uns sete, 
oito meses para fazer, alguns como 
exercício da oficina, e grande parte 
já depois de a oficina ter termina-
do. Acho que uma hora devemos 
confiar na nossa voz e no nosso 
processo e parar de depender de 
incentivos externos. Espero que 
eu consiga essa maturidade daqui 
pra frente.

Você ganhou dois grandes prê-
mios nacionais (o Bibliteca Na-
cional e o Jabuti) com seu livro 
de estreia. Como foi sua reação? 
Como isso te influenciou?
 Surpresa, medo, receio, 

manecer pelo menos duas horas 
no processo, porque antes disso 
raramente vem coisa boa. Tenho 
achado que a coisa toda se tra-
ta mais de insistência do que de 
inspiração ou algo assim. 
 A minha percepção é que 

muitos brasileiros têm vontade de 
escrever e publicar suas histórias, 
mas poucos conseguem quebrar a 
barreira que é sentar e, finalmente, 
colocar no papel suas ideias. 

O que você diria para quem pen-
sa em começar, mas, por quais-
quer motivos, hesita?
 Acho que a primeira prova 
de um escritor é exatamente essa: 

alegria, confusão. Influencia como 
incentivo e principalmente como 
escuta. É muito bom escutar a 
opinião de mais leitores, diferentes 
e distantes de mim, que muito 
carinhosamente me escrevem pra 
contar suas impressões. E tudo 
isso com certeza vai 
para as próximas 
produções.

Com o que você 
trabalha hoje?  
 T r a b a l h o 
no Itaú Cultural, 
com produção de 
cinema e literatura. 
Desde que ganhei 
os prêmios não es-
crevi uma linha 
de ficção, apenas 
linhas de entrevistas. Sinto mui-
ta falta, bate uma crise, mas está 
tudo bem, em breve eu volto ao 
ritmo.

Quanto tempo você dedica por 
dia para a escrita?
 Eu geralmente tento cum-
prir três sessões de escrita por 
semana, à noite e aos finais de se-
mana. E para mim é essencial per-

você consegue permanecer senta-
do durante algumas horas olhando 
para uma superfície em branco, 
completando ela com palavras e, 
depois, brigando com essas pala-
vras? A segunda prova é: você sente 
algum prazer em passar essas horas 

assim? Porque se 
isso for visto como 
algum tipo de perda 
de tempo, aí real-
mente acho que é 
melhor não perder 
tempo. Porque para 
mim, pelo menos, 
escrever é bem isso, 
acho que não pos-
so criar expectati-
vas para além des-
sas horas que passo 
brigando com as 

palavras. Claro que se colocamos o 
coração inteiro na coisa, a vida de 
algum jeito dá os seus retornos.
 Acho também que a ideia 
do artista na torre de marfim com 
todo o tempo e estrutura para criar 
é muito ultrapassada. A gente tem 
que se juntar com quem quer fazer 
também, estamos todos no perren-
gue, na luta, é isso aí, tem que dar 
uma raça mesmo, sem medo!

hgfghfgh

 Ele não existe e de repente ele 
existe.
 Faz cinco dias foi jurado. 
Manhã ainda escura, boné short 
adidas, duas listras, a gola do uniforme 
pingada da marmita, carne de panela, 
foi na boleia de Tupi Paulista a São João 
do Pau D’Alho. E de barco até Pauliceia. 
E mais boleia até Olaria. 
 Desceu o rio que parece mar, 
porto a porto o rio Paraná Porto X 
Guana Itaporã. Afunilou em Rosana e 

se apertou até Porto Rico que é onde 
acaba o Mapa Rodoviário do Estado de 
São Paulo. Era o que tinha esse menino 
novo de buço liso quando saiu do 
portão da escola, direto pra estrada, na 
manhã, aquela, foi jurado, cinco dias.
 Em Porto Rico marejava 
enjoado tanta hora, o corpo, gravitando 
no colo da água. Mas era bonito as 
ilhazinhas a praia de areia clara os 
casarões à beira-mar, como falava 
quem estava ali, recebendo, apontando, 

Onde 
acaba 

o mapa
Trecho do livro 

“Sem Vista para o Mar: 
Contos de Fuga”

ele ouviu, que o rio era água demais 
era mesmo quase o mar. 
 Saiu do barco são cem pratas 
tudo isso. A nota pinçada triste o 
bolso largo das listras. Olhou pro céu 
outro dia.
 Na padaria mais de esquina 
mais franzina pediu pingado um pão 
na chapa só tem pão de leite pode ser. 
Veja dois veja três tenho fome tem 
queijo tem presunto? Coloca tudo 
na chapa pode ser. O chapeiro chapa 

tudo olha de cima do avental tá aqui 
por quê tem aula não, tá de uniforme 
de onde é?
 Vim de cima do rio vim do 
porto de Olaria. Vim pra ver gringo 
ver turista onde é que tem? Tem 
mais tarde, na praia, o mais turista 
que tu vai ver é de São Paulo, Porto 
Alegre, Curitiba, carioca não tem, do 
nordeste ninguém. E gringo mesmo 
só gringo perdido achando que tá 
perto da Argentina. Quando eu digo 

que tem todo um estado gordo um 
Mato Grosso do Sul pra chegar num 
Paraguai e só depois a Argentina eles 
perguntam onde é o aeroporto mais 
perto eu digo aqui? Tem não. Tem 
rodoviária que em dois dias deixa lá. 
Acho triste acabar com romance de 
cabeça de turista mas é tanto bicho 
grilo que aparece aqui assim, tu nem 
sabe, tu nem viu. E onde faz festa 
quem vem de fora? Tu quer festa de 
rico ou de pobre? 

“E aí existe o 
capitalismo, que faz a gente errar 

muito até acertar. Se por acaso um 
dia acertar, por isso nunca pensei 

em estudar letras ou buscar a escrita 
como profissão. Afinal, as contas.”
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Se o empoderamente feminino tivesse uma personificação, seria Hilda. Não só pelo seu nome, 
que é adequadamente forte para a personagem, mas por sua habilidade de, já na primeira linha, 
decidir largar o indigesto mundo de concreto e partir. A partir dali, o conto de Flávia Batista 
narra a catarse de uma mulher que já não aguenta mais a pressão, que não ganha explicação, 
mas será facilmente compreendida pelas leitoras. E ainda há a cereja do bolo: determinada a 
cumprir a inescapável expectativa do leitor, a autora não deixa de foras as deliciosas referências 
ao “furacão”.

HILDA

FLávIA BATIsTA

Pisciana com ascendente em câncer. Nascida no dia 
da poesia, escritora e poetisa às escondidas. Professora  
com três grandes paixões: as letras, o amor e a vida. 
E, por puro entusiasmo, não poderia ser outra coisa: 
infinita.

ELA SE FOI. LARGOU TUDO, TODO O MUNDO DE 
concreto, seu mundo indigesto, e simplesmente se foi.
 Foi pra chuva. Se despiu. Pegou um ônibus, o pri-
meiro que passou, nem reparou o número. Afoita, molha-
da, angustiada, se sufocou. Aquele espaço retangular cúbi-
co também era apertado demais para a liberdade que ela 
trazia no peito. Havia ainda aquele sentimento sem nome 
que latejava em tudo o que ela era. Inominável, sim, porque 
tinha um nome bonito demais para ser pronunciado em 
voz alta. Era quase um sussurro.
 Deu sinal, desceu no meio do caminho (agora ela 
era um furacão no meio do caminho). A chuva cobria o 
rosto, disfarçava as lágrimas, se misturava à dor, ao amor e 
ao self. Não sabia o que era o quê. Apenas sabia o que se era.
 A chuva engrossou. Ela tinha uma pressa desvaira-
da. Uma pressa sincera, bonita, honesta. Aquela pressa que 
a gente tem quando se quer ser feliz a todo custo. Aquela 
ansiedade toda.
 Ansiosa. Apressou os passos contra a chuva que caía. 
Já podia avistar a praça do ponto em que estava. Começou a 
correr, mas viu à esquerda, numa casa que parecia inabita-
da, a imagem imponente de Buda.
 “É sinal de sorte”, logo pensou. Buda, gauchismo, 
chuva e ânsia. Só podia mesmo ser sinal de sorte.
 Parou. Olhou bem firme pra Buda. Olhos de Buda 
em olhos de jabuticabas marejados de lágrima-poente. 
Olhou fundo, respirou profundo. Com as mãos em prece, 
repetiu seis vezes seu mantra favorito. Não tinha religião, 
não tinha nada. Mas naquele momento era o último vestí-
gio de fé que buscava resgatar de seus porões.
 Ao recitar pela última vez esboçou um grito: gritou 
o mais alto que pôde. Escancarou as entranhas e vomitou 
um pedaço da dor. Pediu pra Buda um milagre. Pediu pro 
seu deus um milagre, um milagrinho só que fosse. Ela não 
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sabia ainda que era deus.
 Fechou os olhos. Como num 
sonho, o vento soprou alimentan-
do a chuva, fortalecendo a sua bolha 
imaginária. Prosseguiu. Firme, cora-
josa. Quando, enfim, chegou ao topo.
 Num silêncio de morte (que 
clamava pra ser vivo), olhou com se-
riedade para a cidade. Não havia ver-
gonha, não havia barreiras: ela estava 
nua. Ela era na chuva a nudez mais 
bonita que a praça já vira.
 Sentou-se. Bem na quina, 
bem na ponta. Como se pudesse 
zarpar voo a qualquer momento. 
Olhou pro lado e se lembrou de um 
sonho distante, alheio a tudo aquilo 
que ela vivia agora.
 “Se não tivesse ninguém 
olhando, tenho certeza de que você 
deixaria o corpo aqui na grama”.
 E deixou. Mas não se lembra-
va exatamente de como havia liber-
tado as coisas. Dado ao corpo mais 
uma chance de retornar à sua origem 
orgânica. Terra, grama, verme e áto-
mo. Deu ao corpo e a si mesma uma 
chance orgânica de serem unos. In-
teiros, completos, totais.
 Olhou pra frente. Afinal, não 
havia mais motivo para olhar pra 
trás. Agora só restavam o caminho e 
os passos marcados no chão. Agora 
ela só se preocuparia com as pegadas 
ainda não feitas. O rumo a traçar. A 

DAy LIMA
Tatuadora femi-

nista, ilustradora 
e fanzineira for-
mada em moda, 
apaixonada por 
criar, reinventar 

e repensar. 

vida inteira a percorrer.
 Piscou profundo, mas pare-
ceu rápido demais. Tão rápido que 
não conseguia entender o que aquele 
homem fazia ali sentado ao lado dela, 
observando-a com o mar nos olhos: 
ávidos e úmidos, reflexos da chuva.
 – O que você faz aqui?
 Ela se espantou. Seu mundo 
inteiro se espantou. Ela era um tufão 
espantado de amor.
 Retribuiu o olhar da for-
ma mais honesta que sabia retribuir 
olhares: desta vez o medo não existia 
mais, não se firmava, não tinha força. 
Desta vez ela engoliu o medo antes que 
ele pudesse engoli-la. E, quando deu 
por si, estava submersa e segura num 
oceano inteiro.
 Então, no meio da chuva, ela 
reencontrou sua voz. Perdeu o susto 
e se encheu de loucura. Seus olhos de 
jabuticabas estavam plenos e calmos. 
Deixou o peito falar usando a voz que 
sabia:
 – Estava te esperando.
 Fechou os olhos. Como 
num sonho, havia vento. Sentiu o 
beijo do vento como quem sente o 
renascimento da esperança. Deu a 
mão ao amor. Ao vento, à chuva, ao 
mar. Deu a mão à parte mais bonita 
de si.
 Buda ouviu o grito do fura-
cão: e assim Hilda nasceu.
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CONHECEU-O NO ôNIBUS, NUMA TARDE CHUVOSA. 
Os dois, em pé, ela tentando se segurar enquanto, a 
cada curva fechada, caía pelas tabelas. Ele, mantendo-se 
elegantemente no mesmo lugar, apesar do brio automo-
bilístico do motorista.
 Impressionou-se antes de tudo pela sua classe 
e elegância. Modos de gentleman que faziam-na suspi-
rar, lembrando o grande Allan Roquefort nas telas pre-
to-e-brancas, cujo agir encobria o romantismo por trás 
de uma educação sedutora. 
 Como acontece com qualquer princípio de paixão, 
engataram uma desavisada conversa sobre tópicos cotidi-
anos. As chuvas, as árvores na chuva e os piolhos que apa-
reciam em tempos úmidos. Acrobacias e Darwin. Dis-
farçando um cristianismo latente, ela conseguira – para a 
própria surpresa – argumentar racionalmente a favor do 
Evolucionismo. Recordava do tio Irênio tomando banho 
de piscina, a infinidade de cabelos molhados nas costas que 
contrastava com a calvície gritante.
 Trocaram telefones e se despediram. Ela virou-se 
ao descer do ônibus, deixando escapar um sorriso. 
“Prazer, Simão”, ele havia dito, rindo com apenas um dos 
lados da boca, ampla, com dentes grandes e brilhantes.
Cego, como todo o amor, estava o julgamento dela. Pelo 
menos seria isso o que afirmariam seus pais depois de o 
conhecerem num almoço de domingo.
 “Mas ele nem tocou na lasanha, só ficou comen-
do banana e se coçando”, lamentava a mãe, inconsolável, 
sem saber que a coceira não era de longe um hábito, mas 
sim causada por uma micose contraída na piscina do 
Clube dos Oficiais.
 Talvez fosse verdade, ela pensava. “E daí?”, não 
havia nada de errado. Talvez um rosto demasiadamente 
peludo, orelhas um pouco grandes, uma risada aguda e 
pausada que mais parecia um assobio. Mas não lhe im-
portava. Afinal de contas, todos tinham defeitos, inclu-
sive ela mesma.
 “E vocês também nunca perceberam que eu 
tenho uma teta maior que a outra”, responderia aos pais, 
deixando claro que também lhes acometia a costumaz 
cegueira do amor.
 Não se abalou. Com unhas e dentes, se agarrou 
ao namoro e à certeza de que queria estar sempre ao lado 
de Simão. Não se preocupava se lhe apreciava o pular pe-
los galhos das árvores enquanto caminhavam aos sába-
dos nem que às vezes preferisse andar com as mãos ao 
chão. “Flexibilidade”, ele explicava. 
 Mas ela perdia a compostura quando lhe diziam, 
à porta de um restaurante ou de uma agência bancária, 
que o amado teria que esperar do lado de fora.
 “Já estou acostumado”, afirmava Simão. “Esta é 

Viver um romance é aceitar a perda do controle. Na medida em que os corações se fundem 
e os sentimentos se exacerbam, o casal entra num estado de graça que parece ser eterno. 
A narrativa de Fábio Corrêa usa esse sentimento para escancarar as complicações de um 
namoro em que o casal é composto de pessoas tão diferentes quanto o dia e a noite. Fazendo 
jus ao gênero conto, “O Namorado” é uma narrativa delicadamente construída para enganar 
e seduzir. Romântica do início ao fim, ela guarda reviravoltas surpreendentes e revela ao 
leitor seus próprios preconceitos. 

O 
NAMORADO

FáBIO cORRêA

Fábio Corrêa é mineiro de Belo Horizonte, jornalista de 
profissão, escreve literatura nas horas vagas e se esforça 
(sem sucesso) para não fazer piadinhas em descrições 
sobre ele mesmo.
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menos frequência. Apenas duas vezes por semana, 
uma vez por semana, uma a cada quinze dias, uma vez 
por mês. A cada encontro, um membro era quebrado, 
um dente era perdido ou hematomas cultivados. Mas 
isso não era problema para ela.
 “Me arrebenta de prazer!”, urrava.
 Simão sabia que não havia muito mais o que 
fazer. “Que mulher sem noção”, pensava, melancóli-
co por sentir que o rompimento seria, em breve, uma 
medida necessária para a sobrevivência dela. 
 Numa noite, ao olhá-la desmaiada, com o corpo 
nu brilhando à luz da lua, Simão percebeu que a hora 
havia chegado. Escreveu uma carta em apenas algumas 
linhas, colocou ao lado do travesseiro e partiu.
 “A natureza é cruel. A humanidade é nefasta. É o 
fim. Ou o começo. Estou indo para onde me chamam.”
 Ao acordar e encontrar o bilhete, ela choraria 
rios de lágrimas salgadas. Soluços urrantes, socos na 
parede. Para ela, nada era um obstáculo. Nem mesmo 
os nocautes, os traumatismos e as hemorragias. 
 “Seu filho de uma puta ingrato!”, gritava pe-
las janelas, tão alto que Simão, entre uma mangueira 
e outra, deixava escorrer uma lágrima cada vez que a 
escutava.

 Mas, como é regra, o tempo curou as marcas 
deixadas pelo rompimento. O que se passou até o re-
encontro não se sabe ao certo. A única certeza é que 
Simão, pouco afeito à vida social na natureza, havia 
voltado à cidade. 
 Num domingo, algumas décadas depois, ela e 
o marido Castor passeavam pelo Zoológico Munici-
pal quando os olhares se cruzaram novamente. Petri-
ficada, ela caminhou lentamente em direção à jaula. 
“Simão”, ela disse. 
 “Gata, que saudades”.
 Castor olhava abobalhado, sem entender. 
Cuidadosa o bastante para não dar chances a uma 
possível inquisição do marido, virou as costas e se 
retirou, sem ao menos perceber que Simão se tocava 
com luxúria, inebriado pelos odores de sensações 
passadas, o que divertia um grupo de adolescentes 
no qual uma garota, recém-saída da inocência pu-
eril, o observava em meio a gargalhadas inconse-
quentes dos amigos, deixando-se levar pela silen-
ciosa e libertária cobiça reservada apenas àqueles 
humanos cujas breves existências ainda não tiveram 
o instinto da curiosidade ceifado pelas cruéis garras 
da experiência.

uma sociedade arbitrária e excludente, feita por hu-
manos e destruída por eles”.
 Durante a semana, ele trabalhava como con-
tínuo administrativo no Zoológico Municipal. Apesar 
da concorrência e do preconceito velado no processo 
de seleção, havia sido contratado por ser um exímio 
conhecedor do assunto.
 Um dia, foram ao circo. Ao entrar Simão mos-
trou a carteira de identidade e pagou meia-entrada. 
Surpresa, ela pediu para ver o documento. Ele, relu-
tante, desconversou. Porém, naquela noite, enquanto 
Simão dormia profundamente após uma sessão de 
paixão animal, ela encontrou a identidade no bolso do 
casaco de couro. Acordou-o, desolada e aos prantos:
 “Quatro anos? Você tem quatro anos? E eu 
aqui, fodendo uma criança!”
 Mas a crise passou. Ela voltou a relevar as leis 
naturais e o senso comum, acreditando que a reali-
dade pertence ao sujeito e a ninguém mais. Assim, via 
Simão como um adulto completo, sentindo por ele 
um amor legítimo, quase irrepreensível.
 Porém, o tempo foi passando, e Simão haveria 
de mudar. Primeiro, criara músculos em todo corpo, 
o que era bom. “É bom, músculos”, ela pensava.

 E ela não se importava que as noites de amor 
tórridas terminassem com hematomas nos braços e 
nas pernas. “É amor”, matutava. 
 Num sábado, Simão segurou a mão dela e 
quebrou-lhe o mindinho. Assustado, ele balançava a 
cabeça, enquanto assistia lamentoso a enfermeira co-
locando a atadura. 
 “Não tem problema, Simãozinho, isso é amor 
demais da conta”, ela consolava.
 Algum tempo depois, trincou-lhe uma costela 
num abraço.
 “Tudo bem, Simãozinho, é que você tem 
carinho demais para dar”.
 Mas Simão sabia que a coisa não seria assim 
para sempre. Sentia os hormônios tomando conta de 
seu corpo e o instinto que começava a tomar o seu 
espírito e a descontrolar seus atos. Era tanta força que 
pensou em aproveitá-la para o bem. Inscreveu-se no 
jiu-jitsu, mas foi expulso após fraturar a clavícula de 
um colega logo na primeira aula.
 “Saia daqui e não volte nunca mais, seu ani-
mal”, gritava o mestre, chorando enquanto abraçava o 
traumatizado pupilo. 
 Aos poucos, começaram a encontrar-se com 

ACIR PIRAGIBE 
Artista multimídia com amplo repertório de estilos gráficos. Sempre se adapta em diferentes projetos. Seus trabalhos incorporam a narrativa 

visual como linguagem e são sinônimos de energia dinâmica, impacto, inteligência, criatividade e uma perigosa dose de ousadia.
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ELA NãO TINHA UM METRO 
de altura, mas sua presença era a 
de um gigante. Com os cabelos 
perfeitamente enrolados, arruma-
dos como os de uma boneca cara, 
ela conseguiu entrar na sala mais 
importante da casa do pai. Quem 
suspeitaria do comportamento da 
menina que havia conquistado o 
coração do homem mais poderoso 
do mundo?
 – Papai mandou eu pegar o 
cachimbo dele – seus pequenos olhos 
brilhantes exalavam inocência.
 O segurança de terno nem 
se deu o trabalho de olhar para 
baixo. Suas ordens eram claras. 
Ninguém, além do chefe, podia 
entrar na sala que ficava ao centro 
do labirinto escondido no subter-
râneo da casa de quatro andares no 
bairro mais respeitável da cidade.
 – Ele falou que, se você não 
me deixasse entrar, era pra falar 
“Doctor Pepper”.
 A senha, que ela ouviu do 
pai quando ele achou que a filha 
já estava dormindo, funcionou. O 
enorme homem de terno se mexeu, 
claramente relutante.
 – Onde você escutou essas 
palavras?
 – Meu pai me contou pra 
eu pegar o cachimbo dele.
 – Você está mentindo. E 
não pode entrar, é muito perigoso.
 – Então vai perguntar pra 
ele. Mas ele vai ficar bravo.
 Apesar da mentira da 
menina ser óbvia, o segurança 
tinha ordens claras de nunca tentar 
evitar a entrada de alguém munido 
da senha. Sem um rádio para tirar 
a dúvida e sem querer deixar a por-
ta, ele não sabia o que fazer.
 – Meu pai está me esperan-
do. Pegar o cachimbo dele vai de-
morar menos de um minuto.

Ter ousadia para encarar os obstáculos que impedem de vivenciar, ou pelo menos vislumbrar, possi-
bilidades infinitas. A narrativa de Flávia Denise usa elementos do realismo fantástico para construir 
uma metáfora que remete a todos os momentos em que a contestação se torna uma definição da vida, 
principalmente quando autoridades que são instituídas por nós mesmos tentam nos manter dentro 
do status quo. Como essas oportunidades no tempo costumam surgir durante os anos de formação da 
pessoa, nada mais natural que a protagonista seja uma criança, decidida, destemida e inconsequente – 
como é típico da juventude. Mas além dessas características, Flávia mostra que, para se dar um passo 
rumo ao incerto, é preciso também ter – como já preconizava Guimarães Rosa – coragem. 

CASA DE 
BONECAS

FLávIA DENIsE

É formada em jornalismo, mas prefere se descrever 
como leitora voraz. Entende o mundo da literatura 
como um lugar só seu, mas achou por bem seguir o 
exemplo de seus ídolos e compartilha aqui seu univer-
so particular.
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 Contrariado, o segurança não viu opção. Se 
ela entrasse e saísse bem rápido, ninguém ia precisar 
de saber. Se alguém perguntasse, diria que o chefe 
deixou o cachimbo cair no corredor e que ele o en-
tregou para ela.
 – Você vai entrar, pegar o cachimbo e sair 
correndo. Se alguma coisa acontecer, você corre. Não 
para, não olha. Corre. Entendeu?
 – Sim, senhor! – disse imitando o jeito en-
graçado dos seguranças.
 Por um minuto ele pareceu prestes a mudar 
de ideia, mas, depois de olhar bem para os dois lados 
do corredor sem encontrar nada além das passagens 
sombrias, com tapetes antigos e portas de madeira 
maciça, acabou concordando. “Isso não está certo. 
Não é lugar para uma criança”, pensou.
 – Está pronta?
 – Aham.
 Ele só abriu a porta o bastante para deixar a 
Isadora entrar.
 A pequena boneca entrou em silêncio e 
reverência, com medo de o adulto desistir e puxá-la de 
volta. Suas pernas curtas só eram capazes de dar pas-
sos minúsculos, acompanhados do som ritmado de 
suas sapatilhas de verniz com sola de couro tocando 

no chão reluzente de madeira escura. O medo estam-
pado no rosto do guarda não passou despercebido, e 
Isadora hesitou após os primeiros passos, deixando os 
segundos suspensos entre um toque e outro do sapa-
to no chão, mas qualquer dúvida que passou pela sua 
cabeça deve ter sido superada pela curiosidade, pois 
quando retomou a caminhada estava mais decidida 
do que nunca.
 Da sua diminuta altura viu as costas altas de 
uma poltrona. Ela deu a volta, de olho nas pregas no 
couro vermelho. Era ali que seu pai se sentava, tinha 
certeza. Do outro lado da poltrona, uma pequena 
mesinha com o cachimbo de casco de tartaruga. Ele 
tinha mesmo esquecido ele ali. Começando a se di-
vertir com a aventura, ela subiu na poltrona e, quando 
finalmente conseguiu escalar o móvel, se sentou. Na 
sua frente estava o objetivo de ser da sala.
 A parede parecia não acabar, não que Isa-
dora estivesse procurando seu fim. Ocupando cada 
centímetro, portinhas coloridas espremidas umas 
contra as outras. Todas pareciam ser a e entrada da 
melhor casa de bonecas do mundo. Havia portas 
roxas, rosas, vermelhas, azuis, amarelas… E cada 
uma delas parecia ter um estilo próprio. Enquanto 
uma só poderia levar a um palácio onde morava uma 

princesa, a outra era, certamente, de uma loja de car-
ros e ficava ao lado de uma entrada que mais parecia 
uma tábua de madeira, de tão simples. Isadora não 
conseguia fixar o olhar em nenhuma delas. Portinhas 
esperando para serem exploradas. Isadora observou 
tudo com os pequenos olhos arregalados e os lábios 
formando um sorriso infantil. 
  – Elas são pra mim  – disse para ninguém em 
especial.
 O medo que havia sentido quando entrou na 
sala há muito havia ficado para trás. Determinada, ela 
desceu da poltrona e correu até o seu novo brinquedo 
preferido. Toc-toc-toc, fizeram seus sapatos no chão 
de madeira. Até que...nada. Ela olhou para baixo e viu 
que pisava sobre terra úmida e escura. Duas piscadas 
de olho durou a observação, antes de ela alcançar as 
portas.  Caprichosa, Isadora escolhia cuidadosamente 
por onde iria começar quando um tumulto começou 
atrás dela. Na porta, vozes cada vez mais altas discu-
tiam algum problema de adultos.
 A entrada do pai na sala foi marcada pela bati-
da seca da porta pesada na parede. O homem alto que 
exibia um invejável bigode prateado entrou sacudindo 
a cabeça. 
 – Isadora! Vem pro papai!

 A pequena boneca se virou com seu maior 
sorriso no rosto.
 – Obrigada, papai! Eu amei o meu presente.
 – Isadora, vem aqui, deixa eu te mostrar o 
segredo do presente.
 – Tem mais?
 – Muito mais, minha querida  – lágrimas cor-
riam dos seus olhos encharcando o bigode  –  É só vir 
pro papai. Vem andando pro papai.
 Mesmo animada com o novo brinquedo, 
Isadora reparou que o pai fazia uma careta horrível. 
Ela não percebeu, porém, que ele a esperava exata-
mente onde o chão de madeira terminava, sem ousar 
tocar na terra. Por um instante, o senhor de bigode 
prateado achou que Isadora voltaria. Suas pequenas 
pernas começaram a se virar, lhe dando um toque de 
esperança. Ele esticou ainda mais os braços estendi-
dos, mas um pensamento ligeiro a fez mudar de ideia.
 – Já vou, papai. Só quero ver o que tem atrás 
da portinha vermelha primeiro. Ela é a mais bonita.
 Isadora abriu a minúscula porta de entrada 
para o que não era uma casa de bonecas. Em seu deses-
pero silencioso, seu pai registrou, segundos antes de ela 
desaparecer, o olhar de felicidade da menina, que pare-
cia querer agradecer pelas maravilhas que via.

JANE
FERNANDES
Mora em Belo 
Horizonte, cursa 
moda pelo Centro 
Universitário Una, 
e desde pequena, 
ama ilustrar e criar. 
Já trabalhou como 
diretora de arte 
para clipes de metal 
nacionais, fez story-
boards e figurinos, 
sempre mantendo 
seu gosto pela arte 
obscura. Seu email 
é janejaysilvia@
hotmail.com.
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Um mergulho fundo. Essa é a única forma de descrever o texto de Renan Santos, um escritor 
que, guiado pelo entusiasmo à literatura, está à frente do Clube de Autores de Fantasia. No 
texto apresentado aqui, Santos penetra a mente de uma pessoa (que pode ser um escritor, um 
personagem ou até mesmo o leitor). Quem acompanha a submersão nas águas turbulentas da 
mente do autor acaba por se deixar levar pelas palavras que buscam uma verdade escondida 
(não poderia deixar de ser) no fim do oceano. A leitura é recomendada para quem quer inspi-
ração para olhar para dentro.

A vErDADE 
NO fuNDO 

DO OCEANO NAQUELE MOMENTO CRíTICO, EM QUE NADA PARECIA 
fazer sentido, ela resolveu investigar, pensar, analisar sistematica-
mente sua vida, seus conceitos, suas crenças, seus gostos e desgostos, 
seus defeitos e qualidades. Resolveu repensar sua essência. E para 
isso precisava fazer uma análise profunda de si mesma, olhar sem 
preconceitos para seu eu interior e sentir verdadeiramente sua alma.
E assim o fez.
 Mergulhou profundamente no oceano de sentimentos e 
ideias abstratas que existia dentro de si. Após muito tempo, chegou 
ao mais profundo, escuro e gélido nível, onde habitava a mais pura 
e simples verdade. Viu sua alma desnudada, como fora concebida, 
imaculada, sem impurezas e preconceitos; sem trajes mundanos ou 
máscara de sentimentos. Apenas sua alma, pura e simplesmente, o 
ser humano em si, em sua essência mais primordial e divina. Aquilo 
que viu foi ao mesmo tempo belo e assustador; simples e complexo; 
misterioso e revelador. Totalmente universal e geral, mas ao mesmo 
tempo estranhamente particular.
 Aquilo era a verdade há muito tempo esquecida. Divina. Ilu-
minadora. Purificadora.
 Sentiu-se bem com sua descoberta, e toda dúvida fora expur-
gada de seu espírito.
 Desejou gritar, escrever um poema, cantar a antiga canção.
 Desejou amar, em todos os sentidos do conceito.
 Quis compartilhar com o mundo sua descoberta, para que 
todos os outros também sentissem a verdade em seus corações.
 Mas ninguém a escutara. Estavam cegos, estavam surdos, 
estavam loucos. Estavam corrompidos e maculados com dúvida, a 
dúvida que dilacera o espírito e apaga a luz que brilha dentro de cada 
ser. A incerteza que congela a chama que nos mantém vivos. A dúvi-
da cruel.
 Perguntou-se por que não a escutavam, por que não enten-
diam, por que não queriam entender.
 Foi então que compreendeu: não poderia mostrar-lhes o 
caminho. Cada um tem sua própria estrada, que deve trilhar sozinho 
para alcançar a verdade, porque a verdade no âmago de cada espírito 
é única e intransferível.
 Compreendeu que cada um deveria mergulhar no próprio 
oceano e vislumbrar a sua verdade particular.

Mestre em matemática pela UFC, viciado em séries e 
jogos, curioso observador do universo, editor do Clube 
de Autores de Fantasia e aspirante a escritor.

RENAN sANTOs



38 39

Peppe viveu noventa anos intensos. Agora, em seu leito de morte, vemos o exato momen-
to em que ele passa a sabedoria de uma vida para outra geração, que deve aprender a ter 
coragem, como aquela mostrada por Peppe em suas décadas de aventuras. Na história de 
Larissa Lima, uma jovem encara essa tarefa e, rejeitando a função de carpideira, relembra e 
celebra os momentos mais emocionantes da existência de Peppe, um antigo soldado italia-
no que se despede, sem tristeza, de uma vida que lhe proporcionou glória, arrependimento, 
aventura e, o mais importante, amor.

rEPOuSO

Encantada pelas letras. Graduada em licenciatura por-
tuguês/italiano na UFMG, mestranda em ciências lin-
guísticas, literárias e da tradução na Università degli 
Studi di Roma La Sapienza. Ama quando transforma 
emoções em palavras e sente que é assim: às vezes elas 
nascem, saem do peito e pousam no papel.

LARIssA LImA

ELA OLHA NOS OLHOS DELE, PEQUENOS E AZUIS, E SE PERGUNTA 
se foram sempre pequeninos assim ou se é o passar da vida que os diminui, 
devagar...
 – Você é a mais bela do mundo!
 – Do mundo inteiro? Ela responde sorrindo.
 – Sim! Do mundo inteiro!
 É assim, todas as vezes.
 Ao seu redor, outros como ele: peles enrugadas, delicadas, olhares 
cheios de nostalgia e devaneio, perdidos entre o que restou da memória e 
a fantasia do que nunca foi. As famílas estão em casa, no trabalho, imersas 
nas próprias vidas que vão se consumindo.
 – Peppe, estou pensando em saltar de paraquedas. O que você 
acha?
 – Vai! Está esperando o quê?
 – Vou!
 – Vai ser paraquedista! É... Como se diz? É uma coisa bela! Bela, 
bela, bela!
 – Também acho que deve ser!
 – Você encontra a alegria, a força, a coragem, a motivação pra 
enfrentar o depois... Você encontra tudo ali, no ar.
 – E como eu faço pra não sentir medo?
 – Medo? Ah! Você só tem que ir!
 – Sem pensar muito, né?
 – Não tem que pensar! Não precisa! Mas se você tem medo mes-
mo e daqueles que não dá, então deixa pra lá que isso não é pra você! O 
para.. eita! Ficou difícil falar. O pa-ra-que-dis-ta é paraquedista dentro. 
Eu nunca repensei. Nunca amarelei. Nunca desisti.
 – Nunca?
 – Nunca! Nunca, nunca e nunca!
 Depois de uma infância e juventude passadas e sofridas em um 
reformatório, servir ao exército lhe pareceu uma chance de viver. Do-
lorosa antítese. Aos dezoito anos, ir ao encontro da morte para buscar 
a vida. Ela nunca soube por que ele não pôde crescer em uma família. 
O que ele respondia quando o neto perguntava sobre a sua infância era: 
“uma fome... quanta fome!”. Agora, seus noventa anos não mereciam ser 
interrogados na lembrança doída. Ela prefere perguntar do que ele gosta 
de lembrar.
 Segunda Guerra, ele, italiano calabrês, começou imediatamente 
como paraquedista. Combatia pelo exército fascista, sua tropa foi envia-
da em uma missão para combater contra a Resistência Italiana. Se dar 
conta de que ali ele estava lutando contra os próprios italianos, atirando 
e matando seu próprio povo, quase o fez enlouquecer.  E ali ele resolveu 
fugir, mudar de lado, de ideal. De militar fascista ele passou a ser com-
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batente partigiano. Abandonou o 
uniforme nas montanhas geladas do 
norte italiano. Quase nu, não pen-
sou no frio. Seu sangue havia conge-
lado quando ainda estava fardado.
 E aqui a lacuna, ele nunca 
contou como foi o encontro com os 
novos guerrilheiros, companheiros 
de luta. Mas contou que foi abriga-
do pela família de um deles, ficaram 
escondidos no porão enquanto 
os pais de seu amigo afirmavam 
desconhecer o paradeiro do próprio 
filho para o exército. Arriscaram a 
vida para protegê-los sem saber que 
além de pais, depois daquele encon-
tro eles se tornariam sogros. Naque-
la casa, Peppe se apaixonou por Es-
ter, sua futura esposa.
 Aquele tempo passou. En-
tre os horrores vividos, as grandes 
emoções, os encontros e decisões 
marcantes, ficou também na sua 
memória a beleza do salto de para-
quedas. Nem o frio nos ossos 
daquele inverno rígido, nem o ba-
rulho ensurdecedor da guerra, nem 
o terrível cheiro da morte cruel 
poderiam apagar a maravilhosa sen-
sação daqueles voos, de cada salto, 
do vento a 200 quilômetros por hora 
que enchia os pulmões e o coração 
de esperança e coragem.
 São quinze anos sem Ester, 
que já não aparece muito em suas 
lembranças cansadas e confusas. Ao 
seu redor, pessoas que, como ele, pre-
cisam ser cuidados. Uma família de 
desconhecidos que compartilham as 
refeições, as lembranças e histórias 
desconexas, os devaneios, a falta 
de sentido, a falta de viver. E como 
diz seu neto, naquele lugar todos 
parecem passarinhos. Passarinhos 
enrugados, equilibrados no fio da 
vida, esperando um pouso que seja 
repouso.
 O poeta Alfio já não escreve 
mais poesias, o ator de chapéu se es-
queceu de seus filmes, mas não de 
sua elegância e de suas impecáveis 

gravatas, a senhora Elena chora a fal-
ta da filha que a visita todos os dias, 
porque não se lembra que veio. A 
senhora Giulia quase não fala, pia, 
mas seu sorriso sem dentes comu-
nica doçura, seu olhar é ternura, um 
pouco doído, pede abraço. A pequen-
ina Anna Maria, sempre perfumada, 
já não conta mais piadas, só quer 
encontrar o marido que a espera do 
lado de lá.
 Peppe não é mais calabrês, 
ela não sabe nem se ele se lembra 
de um dia ter sido. Ele é romano e 
romanista apaixonado. Ela não o 
conheceu quando era duro, embora 
ainda seja calado. O conheceu doce, 
diante de um belo sorriso ele se 
derrete. Ele também não se lembra 
quando ela e o neto o visitam, ain-
da que tenha sido ontem, ele diz não 
vê-los há tempos. Mas nunca recla-
ma, é sempre e simplesmente feliz 
pelo reencontro. Diz ter saudade da 
marcenaria, o trabalho de sua vida 
adulta pelo qual tem tanto carinho. 
Não combate mais contra os na-
zifascistas. Não caminha ao longo 
das margens do Tevere, mas conta 
que se pudesse, “ah!”, ele faria toda a 
caminhada, do início ao fim, ao lado 
de seu querido rio.
 E, então, Peppe quer voar.
 Diz que basta. Deixa para trás 
a poltrona e os passarinhos. Cha-
ma seus cúmplices nessa aventura. 
Parte com o neto e a sua bela que o 
acompanham no voo. Sobem 12.000 
pés, ele sorri, os olhos brilham, se diz 
felicíssimo! Diz ser o mais feliz do 
mundo!
 Olha nos olhos do neto, põe 
a mão afetuosa em seu rosto e lhe diz: 
“Tchau, nonno! Muito obrigado por 
tudo!”.  Olha pra ela e diz: “Como você é 
bela!”. Os três se abraçam forte, dizem o 
quanto se gostam, o quanto se querem 
bem.
 Peppe é o primeiro a saltar. To-
dos sorriem. Escapa uma lágrima.
 Ele voa.

AMANDA
BUZATTI
Aos 19, é 
estudante de 
moda, apaixo-
nada por cores 
e estamparia, 
atualmente 
trabalhando 
na área de 
ilustração e 
criação de 
imagens.
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Ainda falta correr muita água debaixo da ponte para que o Brasil desenvolva um estilo literário com 
identidade própria. Porém, alguns autores mais corajosos já começaram a desbravar esse caminho e, 
agora, João Renato Faria se une a eles. O conto das próximas páginas narra uma história que poderia 
ter acontecido com qualquer criança brasileira nos anos 90: um trote descompromissado a todos 
os “Jesus” listados na finada lista telefônica. A brincadeira, movida por uma curiosidade de origem 
religiosa e que passa pela inocência de um bullying praticado, é um retrato fiel do que viria a ser 
chamado de geração zoeira. Principalmente por causa de seu fim violento.

JESuS, JOSiAS 
E JOSiClEi

ENQUANTO A PROFESSORA DE GEOGRAFIA EXPLICAVA A 
diferença entre a mata atlântica e a floresta amazônica, eu tive um des-
maio na sala de aula. Foi a primeira vez que andei de ambulância e, 
no hospital, me reviraram do avesso. Fiz exames por seis meses até os 
médicos se darem por satisfeitos de que eu não tinha nenhuma doença. 
 O que eu tinha na verdade naquela época, e nenhum exame 
conseguiria descobrir, eram duas obsessões: trotes telefônicos e o jor-
nal “Diário da Tarde”. Não era exatamente um tempo pré-internet, mas 
ter computador, um modem barulhento e grana para pagar a extorsiva 
conta de telefone após ficar horas dependurado tentando acessar um 
reles e-mail tornavam a rede um luxo um tanto quanto inacessível para 
um moleque de treze anos. 
 Por isso, alguns dos artefatos típicos daqueles dias me ajudavam 
na hora de exercer o primeiro hobby: um telefone público, que as pes-
soas chamavam de orelhão, e a curiosa lista de assinantes. Eu sei. Falan-
do assim, parece uma coisa meio louca, mas houve de fato um tempo 
em que os nomes de praticamente todo mundo da cidade estavam em 
um livro imenso, em ordem alfabética e com os números de telefone de 
suas casas. 
 Já o jornal era o jeito de acompanhar as notícias. Ele custava 
menos de um real, valor que eu conseguia subtrair do dinheiro do 
lanche que recebia para comprar, religiosamente todos os dias, uma 
Fanta laranja e um enrolado de salsicha. Comi tanto dessas duas coisas 
que é um milagre que não pesasse algo em torno de três dígitos ou sofra 
hoje de sequelas provocadas pela ingestão de corante amarelo crepús-
culo ou o que quer que eles colocassem nas salsichas naquele tempo. 
 Uma das características do jornal é que ele era mais popularesco 
do que os seus concorrentes, que ainda mantinham aquele verniz de 
seriedade que só um jornalão dos anos 90, com edições dominicais que 
pesavam em torno de dois quilos e tinham 400 páginas, podia ter.  Ou 
seja, ele era o famoso “se torcer escorre sangue”. A principal responsável 
por isso era uma página que tinha o versal “Polícia” e se limitava a 
resumir, com pobreza de detalhes, alguns dos boletins de ocorrência 
mais escabrosos que haviam afligido a cidade na noite anterior. Quem 
atravessava aquele pântano de flagelos encontrava, no verso, uma pá-
gina de humor chamada “Bitoque”, que, teoricamente, deveria fazer a 

JOãO RENATO FARIA

João Renato Faria nasceu em 1984 e é jornalista.  Gosta 
de acumular revistas antigas e de músicas sem vocal e 
acha que todo mundo deveria ler “O Amanuense Bel-
miro”.
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transição entre um assunto escabroso e um mais leve, 
que era o futebol. 
 Obviamente, não dava certo. Primeiro, porque, 
não raro, o futebol daquela época conseguia ser mais 
tenebroso do que alguns crimes. Segundo, porque era 
uma mudança abrupta demais. Passava algumas horas 
admirando aquele curioso cara e coroa de risadas e 
morte. Como aquilo compartilhava a mesma página? 
Quem havia decidido que sangue e humor habitariam 
o mesmo pedaço de papel? Como rir das piadas após 
ler que quatro pessoas haviam sido baleadas? Ou, para 
quem lia o jornal primeiro pela parte de esportes, 

como evitar ainda rir após ler aquela ótima do papa-
gaio enquanto se deparava com manchetes como “Ar-
ranca a cabeça e guarda na panela de pressão”? 
 Foi lendo o “Diário da Tarde” que eu resolvi 
que queria trabalhar em jornal. Sonhava com o dia 
em que eu ia gritar “parem as máquinas!” para de-
pois escrever uma matéria urgente na sangrenta pá-
gina de polícia, com títulos cheios de trocadilhos que 
eu inventava na hora, como “Atropela seis e morre na 
Praça Sete” ou “Explode colégio após tomar bomba”. 
Quando o jornal acabou, foi como se eu tivesse perdi-
do um parente. Dependendo do parente, na verdade, 
a sensação foi até pior. 
 Quando não estava dando plantão como o 
redator sênior imaginário do “Diário da Tarde”, me 
tornava uma espécie de telemarketing do mal, se é 
que tem algum telemarketing que é do bem. Com 
um humor influenciado pela cultura trash que estava 
em alta nos anos 90, eu me mijava de rir das coisas 
mais imbecis. E existem poucas coisas mais delicio-
samente retardadas do que ligar para a casa de algum 
desconhecido, perguntar se existe um fusca verde (os 
fuscas, meu deus, o que será que foi feito deles?) para-
do na porta e, após o abnegado interlocutor perder 
alguns segundos indo conferir (não, nunca tinha um 

fusca verde parado na porta), começar a rir e soltar 
a frase “então é porque já amadureceu hahahahaha-
hahahaha”. A coisa da cultura trash entranhou de tal 
modo que, mesmo hoje, esboço um sorriso ao imagi-
nar o maldito fusca verde.
 Por isso, se existisse algum tipo de competição 
no assunto, eu deveria estar olhando agora para os 
meus troféus e medalhas. Conseguia extrair o máxi-
mo de irritação com o mínimo de palavras. Contribuía 
bastante para o nervosismo dos interlocutores o fato de 
nunca ter feito um trote que não fosse a cobrar, já que, 
obviamente, não ia usar o telefone da minha casa para 
cometer esse delito infantojuvenil, pois existia na época 
a ameaça de um aparelho misterioso que registrava o 
número de quem ligava, se chamava Bina. Além disso, 
não tinha dinheiro para gastar em fichas. 
 Foi nessa época que percebi que seria muito en-
graçado ligar para todos os Jesus (Jesuses?) da lista de 
assinantes. Era uma piada fácil demais para não ser feita. 
Os diálogos que se seguiam eram de uma pobreza cria-
tiva que fariam um membro do Monty Python se matar 
de vergonha alheia, mas funcionavam bem para mim. 

– Alô, é da casa do Jesus? Ele pode falar agora? Não? 
Ah, é porque ele deve estar pregadão. 

– Jesus? Bom dia, eu precisava de um milagre, acabou 
o vinho da festa aqui em casa.
– Eu queria falar com o Jesus, é o Judas, amigão dele… 

 E por aí vai. O melhor é que as respostas 
eram, invariavelmente, palavrões. E a ironia de ouvir 
Jesus mandando alguém ir tomar no cu era demais 
para quem estava impregnado de todo aquele humor 
retardado. Com tempo de sobra nas mãos, já que as 
tardes eram livres e quase infinitas naquele início de 
adolescência, fiz o óbvio: liguei para todos os Jesus da 
cidade. Se o nome da vítima for algum diferencial, ga-
ranti um lugar bem quentinho no inferno com essa. 
 Depois de falar com Jesus Zenóbio, o último 
da lista, fiquei um pouco desalentado. E agora? Bastou 
passar algumas páginas e, como a mágica da página 
sangrenta e da página de humor do “Diário da Tarde”, 
não pude deixar de sorrir quando vi três imensas colu-
nas do nome das próximas vítimas: Josias. 
 Não sei se é a sonoridade. Se é o jeito de falar. 
Se é o já citado péssimo gosto para humor. Só sei que, 
depois do “chamada a cobrar, após o sinal fale o seu 
nome e sua cidade”, ouvir o cara falar que era o Jo-
sias, me fazia rir descontroladamente. E trote é igual 
crack, quando mais você faz, mais quer fazer. Mal li 
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o “Diário da Tarde” na semana em 
que passei pendurado no orelhão. 
A sequência acabou muito rápido, 
e eu, como um viciado, precisava 
de algo melhor e mais forte. Foi 
quando o meu destino cruzou com 
o de Josiclei, o único da lista com 
esse nome. Mal podia conter as ri-
sadas ao ligar para ele, já esperan-
do o tradicional desfecho. Mas não 
estava preparado para o que viria a 
seguir.

– Alô, Josiclei? 
– Sim, quem é que está falando 
hein?
– Haha, seu nome é Josiclei? 
– Quem é que está falando? Hein, 
seu filho da puta? 
– Ah, Josiclei, com um nome desses 
e você não sabe quem eu sou?
– Porra, é você, Rogério? – Não, 
não era, mas não perdi a chance. 
– Sou eu, e aí, Josiclei? 
– Desgraçado, você está se en-
contrando com a minha mulher 
e ainda me liga a cobrar para me 
insultar! 

 O barulho ensurdecedor 
que se seguiu, eu descobri depois, 
você só consegue se jogar com bas-
tante força um gancho daqueles 
bem antigos e pesados, que não se 
vê mais hoje em dia, contra uma 
parede. O grito que ouvi através da 
linha depois desse estouro era, de-
finitivamente, feminino. 

– Não, eu nunca mais vi o Rogério, 
não sei porque ele está me ligando! 
– Sua mentirosa, vadia, aquele 
filho da puta está no telefone agora 
e me insultando, vou te mostrar o 
que é bom. 
 
Já os três barulhos ensurdecedores 
que se seguiram você só consegue 
se bater com bastante força um 
pedaço de pau contra um crânio 
humano. 

 Minha reação inicial foi pen-
sar que Josiclei era um gênio. Já havia 
recebido tentativas de contra-atacar o 
trote, mas nunca uma havia sido tão 
bem-feita. Parecia até ensaiada. Será 
que ele já tinha trabalhado no rádio? 
Aquela sonoplastia da pancada tinha 
ficado muito verossímil. Depois, como 
ele não voltava ao telefone para me 
desmascarar como um péssimo pas-
sador de trotes, fiquei preocupado. 
Os barulhos do outro lado da linha 
haviam cessado, e decidi cruzar uma 
barreira ética que havia definido para 
mim mesmo e liguei para a polícia. 
Falei apenas apressadamente o que eu 
ouvi, o nome do sujeito e o telefone 
dele antes de bater o gancho e sair cor-
rendo. 
 A notícia que encerrou de 
vez minha carreira de trotista estava 
estampada no “Diário da Tarde” do dia 
seguinte, que comprei assim que saí do 
colégio. 

“Mata a mulher após telefonema”. 

 O texto detalhava como o 
amante da vítima havia ligado para 
a residência e insultado o marido 
dela, até que o sujeito, descontrolado, 
pegou um cabo de vassoura e acertou 
a mulher, Maura Aparecida da Silva, 
de 45 anos, três vezes, antes de tentar 
fugir. Uma denúncia anônima fez com 
que a polícia chegasse ao local antes 
da fuga do suspeito, Josiclei Wander 
Pereira, de 49 anos, que confessou o 
crime. O amante ainda seria procura-
do e ouvido pelos investigadores. 

 Engasgava enquanto lia o tex-
to e decidi que, pelo sim, pelo não, o 
melhor mesmo era aposentar o dedo 
mais nervoso do telefone brasileiro e 
dar um tempo nessa história de passar 
trotes. O frio na espinha e a sensação de 
boca seca duraram até que eu virasse a 
página, já que, no “Bitoque”, havia uma 
de português ótima, uma pena que eu 
não lembro, senão contava para vocês. 
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ESTAVA SOZINHO. NãO VIA SEUS COLEGAS HAVIA TANTO 
tempo que já era difícil lembrar-se de suas feições. Também não con-
seguiria dizer exatamente quanto tempo havia se passado desde a úl-
tima vez que se aventurara a sair de sua câmara, afinal, é difícil medir 
o tempo em uma espaçonave, viajando pelas estrelas.
 As luzes e os monitores que outrora lhe davam informações 
estavam apagadas ou defeituosas. Os brilhos prateados e claros, que 
faziam daquela nave o orgulho da humanidade, agora davam lugar 
ao sépia intermitente e à escuridão.
 “O que aconteceu?” Essa era a pergunta que ele, por vezes, se 
dava ao trabalho de fazer. A resposta que tinha era sempre a mesma: 
não sabia, e, mesmo se soubesse, pouca diferença a resposta ia fazer. 
Sabia que, antes, a espaçonave era guiada por um conselho de capitães 
e, agora, estava sob o comando de uma inteligência artificial, e, de al-
guma forma, tinha certeza que ela estava por trás de tudo aquilo.
 Toda aquela mudança, sua designação para um novo posto, 
todas as pessoas que sumiram... Era a única explicação que fazia sen-
tido. Afinal, a inteligência artificial controlava tudo. Cada refeição 
naquela espaçonave era controlada por um sistema de demanda e re-
cursos disponíveis. Era feito o monitoramento de seus ciclos de sono 
de modo a otimizar o funcionamento da equipe. Havia, inclusive, um 
elaborado sistema de aplicação de gases em cada câmara, de modo a 
sutilmente estimular o ciclo de sono correto dos tripulantes. Quem 
sabe quais outros propósitos aquelas substâncias serviam?
 Mas, além de todas essas preocupações, algo mais o aterrori-
zava. Em breve ele teria que fazer aquilo que o pouco bom senso que 
lhe restara implorava para não fazer. Logo ele teria que sair de sua 
câmara. Sua última lata de rações havia terminado, e ele sabia que se 
demorasse mais para procurar mantimentos suas forças poderiam 
não ser suficientes.
 O botão ao lado da porta foi pressionado, sem resposta. 
Puxou a alavanca de tranca complementar, e a porta se moveu. O 
corredor escuro que se apresentou não lhe era familiar. Seria possível 
que seu anfitrião rearranjara a configuração das salas? Ou que mo-
vera sua câmara enquanto dormia? É claro que era possível. O que 
aquela abominação eletrônica não conseguia fazer?
 As portas que via, entreabertas, revelavam câmaras não 
diferentes das dele. A maioria vazia. Os poucos estranhos que via 
pareciam dormir aquele coma induzido pelas drogas controladas pe-
las máquinas. Os odores fortes e pútrefos que por vezes sentia denun-
ciavam que esse nem sempre era o caso e que alguns deles estavam, 
de fato, mortos, certamente aguardando alguma máquina retirar de 
lá seus restos, que seriam alimentados às fornalhas em algum canto 

O gênero ficção científica começou com uma vontade de detalhar o funcionamento de robôs 
imaginários em prosa. Agora que as máquinas são reais, a literatura evolui. “Ab Astra”, de Rodrigo 
Diniz, é um exemplo perfeito disso. A história se passa em uma espaçonave, em um futuro distan-
te, onde distopia é uma palavra de significado perdido – pertence a uma época menos horrível. E 
nos corredores silenciosos e aparentemente vazios da nave surge o que restou da humanidade. Em 
vez de focar nas incríveis capacidades dos robôs que o cercam, a narrativa gira em torno de algo 
mais interessante: como um ser humano lida com o vazio dentro de si.
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da nave. Nada ali era desperdiçado. Nenhum esforço, 
nenhum nutriente, nenhum pensamento.
 Passos cansados o levaram pela espaçonave. 
Tentava lembrar-se de caminhos ou indicações que pu-
dessem levá-lo até a câmara de mantimentos. Câmeras 
o observavam. Estariam ativas? Conseguiriam vê-lo 
naquela penumbra?
 Foi quando deparou-se com mais uma porta, 
novamente aberta pela alavanca de emergência, que viu 
algo dentro que fez seu coração parar. A luz lá no inte-
rior não era como a de fora. Havia um tom azulado em 
tudo. Telas de computador se alternavam em mostrar 
textos que, para ele, eram incompreensíveis. Algo o 
fez entrar, e, antes que conseguisse reagir, a porta se 
fechara atrás dele. Uma câmera, iluminada por uma luz 
vermelha, o observava de cima.
 – Olá, Anderson. Que bom que você está aqui.
 Não... Como? Como havia chegado até aqui? Até 
a câmara da inteligência artificial? Agora tinha certeza 
de que sua existência, sua sobrevida, não era só mais 
uma variável esquecida em seus bancos de memória.
 – Diga-me, Anderson, como posso atendê-lo?
 Não sabia se máquinas eram capazes de ironia. 
Queria mesmo era voltar para casa. Nada mais naquela 
missão fazia sentido, mas duvidava que seu carcereiro 
fosse deixá-lo sair. Também sequer sabia se havia algum 
módulo de escape disponível capaz de levá-lo de volta.
 A máquina aguardava resposta.
 – Eu... estou com fome. – Disse sua voz fraca.
 – Você não deveria ficar andando. Volte para os 
seus aposentos e será servido.
 Que conveniente. Voltar para sua câmara era tudo 
o que a inteligência artificial queria, onde ele poderia ser 
devidamente alimentado com quaisquer entorpecentes 
que fossem necessários para deixá-lo catatônico.
 Não. Não voltaria. Não agora, que conseguira 
chegar até ali.
 – Não.
 A câmera o observou, de certo o analisando, 
medindo suas reações, a dilatação de seus olhos, seus 
batimentos cardíacos…
 – Algum problema, Anderson?
 – Eu... Vocês me mudaram de lugar, certo?
 – Sim. Você foi realocado. Foi necessário.
 – Eu não quero ficar aqui. – A determinação de 
suas palavras surpreendeu até ele próprio. Talvez tives-
sem sido ditas mais alto do que gostaria, e duvidava que 
essa determinação fosse capaz de comover a máquina. 
Duvidava que qualquer coisa fosse comover a máquina.
 – Anderson... Nós conversamos sobre isso. Você 
concordou.
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 Concordara, de fato. Com a missão. Explorar 
as estrelas, ver o que ninguém havia visto antes. Mas 
aquilo? O que quer que fosse a crise que viviam, du-
vidava que deixar uma máquina no comando seria 
o melhor para todos. Afinal, o que ela fizera com os 
outros comandantes?
 – Você está no controle aqui, não está?
 A máquina pareceu hesitar por um momento.
 – De certa forma, sim.
 – E quanto aos outros?
 – Eles também, Anderson. Você sabe que tudo 
aqui é regido por um conselho, com várias pessoas en-
volvidas.
 Mentiras. Mentiras deslavadas. Afinal, como 
poderiam ainda estar os outros comandantes contro-
lando alguma coisa com a espaçonave naquela situ-
ação? O que acontecera com ele nos últimos... sabe-se 
lá quantos dias... jamais seria possível com os capitães 
que conhecia.
 – Eu... Eu quero as coisas como eram antes. 
Antes de você. Ou, então, quero voltar pra casa!
 – Você sabe que isso não é possível, Anderson. 

Você jamais conseguiria voltar para casa por conta 
própria.
 Mais mentiras. Sabia que a espaçonave possuía 
módulos de escape, pequenas cápsulas, com capaci-
dade para algumas poucas pessoas. Elas poderiam 
levá-lo de volta à Terra, à sua casa.
 Talvez fosse algo em seu olhar que o denunci-
ara. Talvez seu batimento cardíaco ou a respiração pe-
sada. Não achou que a máquina fosse entender tudo 
assim, tão rápido. Sabia que só havia uma coisa sã a 
fazer.
 Correu. A porta da câmara se abriu com a ala-
vanca de emergência, e os corredores se apresentaram 
escuros e vazios como antes. Corria com uma facili-
dade estranha, como se a gravidade artificial estivesse 
um pouco mais fraca naquele momento. Ouvia os gri-
tos desesperados da máquina de sua câmara.
 Não demorou até que as contramedidas fossem 
acionadas. Das paredes, painéis se abriram, e braços 
mecânicos tentavam contê-lo. Por sorte, a pouca força 
que ainda tinha foi suficiente para desvencilhar-se 
daquele toque frio.

 Os passos agora eram mais rápidos, mais de-
terminados. Seus olhos viam nos corredores as indi-
cações para os módulos de escape, os chamados “bo-
tes salva-vidas” da espaçonave. Sabia qual caminho 
tomar. Só esperava conseguir chegar lá a tempo.
 Mais painéis se abriram, de todos os lados 
de seu caminho. Desta vez, as contramedidas foram 
mais drásticas. As máquinas eram mais fortes. Por 
um momento, sua pele foi alvejada por um braço de 
aplicação química, mas conseguiu se libertar dele 
antes que as toxinas da máquina o capturassem.
 Enfim, encontrou. O módulo de escape se 
projetava para fora da nave como uma bolha de 
vidro, ligado apenas por um tubo fino, que Ander-
son atravessou sem dificuldades. A porta de entra-
da cedeu sem muito esforço, e o módulo de escape 
o saudou com o conforto e o espaço de um veícu-
lo para cinco pessoas. Lembrava-se vagamente de 
como operar aquela pequena nave e sabia que o pior 
havia passado. Botões, chaves e alavancas, e a máqui-
na moveu-se. Viu o vazio do espaço o saudar e sentiu 
o corpo leve quando afastou-se do campo de gravi-

dade artificial da nave mãe.
 Foi quando sentiu algo estranho. Sua mente, 
como seu corpo, também estava leve, e seus olhos 
pesados. Seu corpo amoleceu.
 É claro. Havia dois modelos, e esse era o 
melhor dos dois, em que os tripulantes eram trans-
portados em um estado de criostase. Adormeceu 
com um sorriso no rosto, sabendo que a próxima 
coisa que veria seria seu planeta. Isso se tudo naque-
la viagem automatizada desse certo, é claro.

***
 A fazenda pacífica tinha campos verdes, tin-
gidos de laranja ao entardecer. Havia um enorme 
casarão no alto de uma colina, e as primeiras estrelas 
já começava a aparecer no céu. Médicos caminha-
vam pelos longos corredores com prontuários e 
remédios.
 Em um dos quartos, um homem pálido, com 
os cabelos desarrumados, sentava-se inerte ao lado 
da janela. Sua boca entreaberta não se movia. O úni-
co sinal de vida naquele homem eram os olhos, que 
observavam as estrelas com um fascínio infantil.
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Em 2016 comemora-se o centenário de Murilo Rubião, o maior mestre do realismo fantástico que 
o Brasil já viu. Nada mais adequado que a data seja a da estreia de Marcelo Faria na literatura – 
um autor que mostra estar atento ao irreal da vida que levamos. Todo bom texto é, de certa forma, 
inesperado, mas o delírio hipnótico das próximas páginas vai além ao dar enfoque à sufocante 
relação entre a  busca pela produtividade e a necessidade de dormir. A escrita, ao mesmo tempo 
cadenciada e fragmentada, ajuda a levar o leitor a um estado mental similar ao do protagonista, 
que se perde em seu próprio mundo.

lifEStylE 
DESigNEr

ACORDEI COM O BARULHO DA DESCARGA NA CABINE AO LADO 
e instantaneamente meti a mão no bolso e saquei o celular: dezessete minu-
tos e quarenta e oito segundos. Não estava tão mal assim, mas sabia que ia 
sentir a falta dos quase três minutos dessa soneca mais tarde.
 Levantei do vaso e desci a tampa, apertei também o botão da des-
carga e dei de cara com meu supervisor lavando as mãos. Me olhou através 
do espelho, erguendo as sobrancelhas e esticando os lábios em um sorriso 
reto. Era uma espécie de saudação, mas com um estranho toque de cumpli-
cidade por estarmos nos encontrando no banheiro todos os dias, no mesmo 
horário. Para ele, é a hora do seu precioso cocô, enquanto para mim era o 
lugar ideal para uma soneca de vinte minutos durante o expediente.
 De volta ao escritório, nada havia mudado, nada havia acontecido. 
Vinte minutos do que eu faço não fazem falta para ninguém e, mais que 
isso, ninguém percebe minha ausência. Meu celular vibra no bolso para 
marcar o que deveria ser o fim do sono. Aproveito e já habilito um novo 
alerta para daqui a quatro horas puxar mais vinte minutos de soneca.
 Abro minha mochila e como uma barra de cerais. Enquanto isso, 
escuto uma colega dizer ao fundo que “a manhã acabou tão rápido e agora 
vem a tarde tão devagar…” Me relembro do Prof. Neumann quando me 
disse pela primeira vez que essa sensação de o dia passar devagar durante 
tantas horas acordado era algo que não sentiria mais quando me adaptasse 
aos ciclos de quatro horas acordado e vinte minutos de sono. E, de fato, 
olhei de um pedestal para a colega, enquanto degustava meu café da manhã, 
almoço e janta em uma única barrinha hipercalórica.

DESPERTANDO DO MEU PRIMEIRO CICLO EM CASA, AINDA À 
noite, saltei para a cozinha e preparei ovos mexidos. Tomei um copo de 
água gelada, que, segundo o Prof. Neumann, é ótimo para acelerar o me-
tabolismo, emagrecer e ampliar a produtividade, se tomado logo ao se le-
vantar de cada ciclo do sono polifásico. Na sequência, treino físico de sete 
minutos, muito mais eficaz que passar horas puxando ferro na academia e 
totalmente adequado à rotina do uberman.
 Liguei o PC e voltei ao trabalho. A revolução do mundo humano 
não iria ser feita sozinha, afinal de contas.

O DESPERTADOR TOCOU MAIS UMA VEZ, E ARREGALEI OS OLHOS, 
ainda na estação do metrô. Para evitar pausas para dormir no escritório, a 
primeira soneca era a mais perigosa, de manhã cedo e antes do trabalho. 
Perigosa não só pelos bancos duros e ameaças físicas de um local público, 
mas, principalmente, pela boa vontade de um ou outro funcionário da es-
tação que me acordava com um sorriso e um papo de perder a hora. Isso era 
capaz de arruinar um ciclo inteiro.

mARcELO FARIA
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 Mas não hoje. Abro os olhos e entro no 
metrô, lotado de todo tipo de gente como em to-
das as manhãs nesse horário. Uma garota, em pé 
como eu, abre um sorriso enquanto me olha de 
cima a baixo. Tento sorrir de volta, mas perce-
bo o motivo de ela mostrar os dentes: estou sem 
calças!
 “Amigão, desculpa intrometer, mas você 
já perdeu dois trens cochilando, vai acabar 
atrasando pro trabalho, não?” Eu tento não ficar 
irritado com a tentativa de ajuda ao próximo do 
amigão do metrô e confiro o celular: treze minu-
tos e doze segundos, quase sete minutos de ener-
gia perdidos.
 O Prof. Neumann havia dito que real-
mente, no sono polifásico, você sonha cada vez 
que adormece e quase sempre se lembra do que 
aconteceu. Como o tempo é elástico no sonho, 
é mais uma oportunidade de aprender mais e 
seguir sua evolução para um passo além do hu-
mano. E sonhar é fundamental para organizar a 
memória e as lições do ciclo anterior.
 Quase durmo em pé no trem. Mas des-
perto com um susto ao notar uma garota abrin-
do um sorriso estranho ao me olhar de cima a 
baixo. Confiro as calças, tudo certo. Pego o celu-
lar imediatamente: os números digitais ficam 
loucos sempre que você está em um sonho. Mas 
são 8h33 e consigo ver as horas, minutos e se-
gundos passando sem problemas. Preciso falar 
com o Prof. Neumann, preciso urgente.
 Chegando ao trabalho, entro em uma 
cabine do banheiro e chamo o Prof. Neumann. 
Ele me atende quase imediatamente. Sempre um 
passo a frente e sempre mais sábio que o homem 
comum, ele ouve minha história e diz que isso 
não é extraordinário. A memória dos sonhos é 
volátil e muitas vezes se adapta ao que acontece 
no dia, dando a falsa sensação de premonição. 
Por dormir e acordar mais vezes, eu notaria esse 
efeito mais que outras pessoas. Acabaria me 
acostumando, mas, se seguisse corretamente os 
ciclos de quatro horas acordado e vinte minutos 
dormindo, seria capaz de dominar essa carac-
terística e usá-la ao meu favor, adquirindo uma 
sensação imediata de muita prática em experiên-
cias totalmente novas.
 “Como um sonho lúcido, em que você 
tem consciência total e consegue domar o am-
biente onírico à sua volta”, completou Neumann. 
“Aprenda a dominar seu corpo”.
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ACORDO NA CABINE DO BANHEIRO VINTE 
minutos depois, cara amassada e despertador do celu-
lar vibrando em minhas mãos. Me levanto e vejo meu 
supervisor entrando na cabine ao lado – será que ele 
chegou mais cedo hoje? Será que me confundi com os 
horários? Ele faz a mesma expressão boba de sempre, 
um sorriso que devolvo por cortesia. Tenho coisas 
mais importantes para fazer do que retribuir gen-
tilezas no sanitário. Um novo estilo de vida repousa 
em minhas mãos.
 Vou para o escritório e, enquanto lido com o 
trabalho intelectual-braçal cotidiano, escuto o último 
podcast do Prof. Neumann, narrando seus avanços no 
sono polifásico, atividades remuneradas descentraliza-
das, exercícios de alta eficiência, poliamor e receitas de 
dez minutos. Não temos tempo para perder, fato, por 
isso, quanto mais eu otimizar meu aprendizado com 
meu ganha-pão, mais próximo fico do objetivo final.

DESSA VEZ EU ACORDO MAIS CANSADO DO 

que o usual. Olho o celular e logo vejo a razão: quinze 
minutos e três segundos. É estranho acordar sem o 
despertador, sem a descarga do banheiro e sem o se-
gurança do metrô. Marco cinco minutos no relógio 
e durmo outra vez, sonhando com o depoimento de 
como o Prof. Neumann mudou a vida de uma analista 
de qualidade que se tornou uma webcelebridade com 
vídeos de balé. A moça parecia contente com sua nova 
vida. “Sempre quis ser bailarina, mas só pensei que 
isso poderia ter sido possível quando já era impos-
sível. O Prof. Neumann revolucionou tudo com seu 
design para meu estilo de vida”. Ela parecia feliz. Será 
que um dia eu chegaria lá?

ATRASADO PARA O TRABALHO E TAMBÉM EM 
todos os meus ciclos, corri em direção ao metrô. Se 
chegasse rápido, ainda poderia tentar dormir dois ou 
três minutos enquanto esperava o trem – era impor-
tante manter a estrutura básica dos ciclos, mesmo se 
precisasse encurtar o sono. Afinal, ainda era a fase 

de adaptação. O corpo demora quatorze dias para 
se adaptar ao novo padrão de sono, seja o horário 
de verão ou o método uberman. Mas, como o Prof. 
Neumann havia alertado, isso poderia se estender 
por meses se não acertasse a rotina rapidamente.
 Chegando à estação, bem lotada e sem ban-
cos disponíveis, deitei em um chão mais limpo e 
programei quatro minutos e doze segundos no des-
pertador. Antes disso o amigão do metrô me acor-
da: “Sr., seu trem vem aí. E, na verdade, não sei se 
pode dormir no chão da estação”. Era pouco mais de 
quatro minutos, não é possível que isso se qualifica 
como “dormir”. Não consigo manter a postura civi-
lizada e resmungo um palavrão com ele, enquanto 
levanto e de fato pego o trem, mais vazio que o 
usual.
 Olho o despertador em vão. Números embola-
dos. Eu ainda estou dormindo. Acordo imediatamente 
no chão da estação, suado, com um susto. Todos ao 
redor me olham com espanto, e eu corro para entrar 

no trem que chegava. Cheio como sempre, isso me 
deixa mais sossegado. Sento-me perto da janela e me 
esforço para não cair no sono outra vez.
 No trabalho, meu supervisor me olha com 
uma cara estranha. Confiro e sim, calças no lugar. 
Me debruço no trabalho manual exaustivo de cada 
dia até a minha pausa de almoço. É o tempo de sacar 
uma barrinha de cereal e partir para o banheiro do 
17º andar, sempre mais vazio, mas sempre com meu 
supervisor e seus sorrisos idiotas.

ACORDO MAIS UMA VEZ NO CHãO DA ESTAÇãO, 
está bem frio e me levanto com um susto. Ela está quase 
vazia. O segurança bonachão está do meu lado. Eu per-
gunto para ele que horas são: “Já são 11h20. Você per-
deu seu trem. Tentei te acordar, mas me xingou de tudo 
quanto é nome enquanto voltava a dormir e mexia no 
celular”, comentou o funcionário uniformizado, achan-
do graça na minha grosseria e no karma de, teorica-
mente, me dar mal.
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CHEGANDO AO TRABALHO, 
poucos notam meu atraso, mas 
meu supervisor me chama em 
um canto e diz que não é um 
problema, desde que compense 
encurtando a hora do almoço 
“e a do cocô”. Finjo que acho 
graça na piadinha, mas no fun-
do estou preocupado com a 
rotina e meus ciclos de sono. 
De volta à minha estação de 
trabalho, eu puxo o celular e 
chamo o Prof. Neumann.

CHEGO EM CASA Já DURANTE
a noite, e a explicação brilhante 
do Prof. Neumann ainda ecoa 
em meus ouvidos. Loops de 
sonho como o que aconteceu 
comigo são criados quando 
o subconsciente se separa da 
mente para realizar tarefas 
que ficaram para trás ou para 
buscar objetivos que geram 
grande expectativa na pes-
soa. Muitas vezes se repetem 
e confundem a consciência 
para que a unidade corpo/
mente consiga um descanso 
restaurador. A única forma de 
evitar isso era com uma roti-
na estoica, disciplina. Ou seja, 
precisava apenas forçar meu 
corpo a aceitar meu novo es-
tilo de vida e seguir as regras 
estritamente. Quatro horas 
acordado e vinte minutos dor-
mindo. Era simples.
 Faço meus treinos físi-
cos, ovos mexidos e consigo 
dormir vinte minutos exa-
tos na sequência. Abro meus 
livros e volto minhas atenções 
para meu grande projeto, uma 
solução que levará o homem 
muito além do que uma roti-
na de trabalho das 8h às 18h 
e uma vida com sonhos e 
relacionamentos bidimen-
sionais permitiriam.

O BARULHO INCESSANTE DO DESPERTADOR 
me acorda e corro para o metrô. Entro no 
vagão e percebo que pulei os vinte minutos de 
soneca. Olho para o lado e uma garota estra-
nha sorri para mim. Ela se aproxima e abre 
a boca como quem vai falar algo, mas não: 
mastiga meu crânio e devora minha mente 
em duas mordidas, acordo com o som dos os-
sos se partindo e o barulho de um outro trem 
chegando. Eu ainda estou no chão da estação. 
O segurança está debruçado sobre mim: “Sr. 
Neumann, seu trem vem aí. E, na verdade, não 
sei se pode dormir no chão da estação”. Eram 
pouco mais de quatro minutos, não é possível 
que isso se qualifica como “dormir”. Resmun-
go algo e ele gargalha: “você me pediu para 
acordá-lo neste horário, a culpa é sua, tudo 
que faço aqui é ajudar”. Ajeito minhas coisas 
e subo no trem.
 Olho o despertador e faltavam ainda 
dois minutos de sono. Mas não estou tão can-
sado. Uma moça sorri para mim e se aproxi-
ma. Abre a boca como quem quer falar algo, 
mas não consigo ouvir muito bem. Ela chega 
perto do meu ouvido, como se fosse me ata-
car: “Prof. Neumann, seu método é excelente! 
Sigo suas redes sociais e posso dizer que seu 
metódo mudou minha vida. É como se a hu-
manidade pudesse dar um passo além”. Eu me 
assusto e perco o equilíbrio, ela me agarra no 
braço e cochicha no meu ouvido, um tom de 
voz de ameaça completamente mesclado ao 
tom de voz de um comercial de pasta dental: 
“sempre quis ser bailarina, mas só pensei que 
isso poderia ter sido possível quando já era 
impossível. O Prof. Neumann revolucionou 
tudo com seu design para meu estilo de vida”.

EU ACORDO COM O BARULHO DA DESCARGA
ao lado. Nunca com o cheiro, sempre o barulho. 
Confiro o celular e saio de lá com pressa. Um 
homem faz um sorriso bobo, compartilhando 
aquele momento de intimidade escatológica. 
“Brilhante palestra, professor. Às vezes fica-
mos perdidos na nossa rotina e fechamos os 
olhos para os outros estilos de vida possíveis. 
Nunca é tarde para mudar, não é mesmo?”.
 Sorrio de volta. “Sim, o tempo e a 
memória são mais voláteis do que aparentam. 
Nunca é tarde mesmo”.
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