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A Chama nasceu de um lampejo. Durante a 
caminhada por um enorme corredor de bancas de 
editoras que compunham uma majestosa feira do 
livro, a ideia da revista surgiu como a urgência do 
fogo no fósforo. Precisávamos de mais espaços para 
a publicação de novos autores.

Vivemos a era da informação. Somos bombarde-
ados por palavras e imagens a todo momento. 
Nunca se leu tanto, nunca se escreveu tanto.  
Os democráticos espaços digitais para a publicação, 
porém, não são exatamente ideais para a prosa e a 
poesia. Salvo exceções, como os poetas-celebridade, 
que conseguem transformar as redes sociais em 
público leitor, os autores que tornam seu texto 
público on-line encontram um enorme vazio no 
lugar da multidão prometida pela globalização.

A literatura exige uma leitura diferente daquela 
feita com textos que parecem se automultiplicar  
na tela do computador. Exige foco e presença.  
Exige que o leitor abrace o escrito, e não somente 
um olhar distraído de quem está prestes a  
mudar de aba.

Quando publicamos nossa primeira edição,  
em 2016, a sensação era a de que não existiam 
muitas oportunidades para quem ousava ensaiar 
sua entrada no campo literário ou buscava espaço 
para os textos que não serão livros. Os veículos de 
publicação literária que resistiam não davam conta 
de tantas vozes. Faltavam lugares para a publicação. 
Ainda faltam.

Assim, acendemos a Chama num arroubo de 
empolgação. A equipe era mínima (basicamente eu 
e a Maria Adircila Starling). A vontade era a de 
encontrar gente que pensasse como nós. Em nosso 
primeiro editorial, falávamos de “mensagem na 
garrafa”. Fomos muito bem-sucedidas. À medida  
que a revista circulava, encontramos amigos, 
parceiros e autores que compartilhavam do  
nosso entusiasmo.



Um desses parceiros é a Val Prochnow, que leu  
a revista, propôs um encontro e se tornou parte  
da equipe. Foi dela o puxão de orelha que trouxe  
a poesia para as páginas da Chama, totalmente 
dedicada à prosa em sua primeira edição. E foi dela  
a edição dos poemas presentes neste exemplar.  
Essa mudança é uma centelha na fogueira de 
transformações que separa nossas duas edições. 

Na época da primeira Chama, a ideia era 
publicar a segunda sem muito atraso. Assim, 
convidei Marcílio França Castro para uma entrevista, 
que está publicada tardiamente na página 93.  
Ele explicou a ligação essencial que a literatura atual 
tem com a Academia: “Antigamente, tinha escritor 
que era jornalista, escritor que era funcionário 
público, escritor que era advogado. Hoje não é 
muito assim. Hoje você tem muito escritor que é 
professor de literatura”.

A conversa acendeu a vontade desta jornalista 
de entender melhor o campo literário e inspirou 
meu estudo na área da Edição no Programa de 
Pós-Graduação em Estudos de Linguagens do 
cefet-mg. Com a orientação da prof. dra. Ana Elisa 
Ribeiro e a leitura de gente que dedicou a vida para 
entender como funciona a literatura, aprendi a 
escrever “campo literário” sem medo.

A partir daí, a revista foi perdendo a forma em 
que foi criada. Em 2017, nos inscrevemos na Lei 
Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. 
Em 2018, fomos aprovados. Além disso, uma parte 
da primeira edição ganhou vida digital e periódica 
com nossa newsletter semanal, na qual divulgamos 
o maior número de eventos ligados à literatura que 
conseguimos descobrir. Vai lá assinar, você não vai 
se arrepender.

Em 2019, começamos o processo de criação da 
nova Chama. O primeiro passo foi convidar para 
integrar nosso Conselho Editorial pessoas cujo 
trabalho na pesquisa de literatura e de edição 
admiramos. Ana Elisa Ribeiro, Luis Alberto Brandão, 
Renata Moreira e José de Souza Muniz Jr. receberam 
nossa primeira edição e fizeram a enorme gentileza 
de nos enviar seus comentários críticos.

A seleção dos textos, feita a partir de um 
chamado público, é responsabilidade minha e da 
Val, mas os comentários do nosso Conselho 

Editorial nos ajudou a nos afastar de ideias precon-
cebidas e a formular novas propostas para a escolha 
e a edição. 

Em vez de impormos um tema para as  
inscrições, por exemplo, permitimos que os autores 
guiassem o processo, submetendo o texto de sua 
escolha. Num segundo momento, após a seleção da 
prosa e da poesia, buscamos qual seria a melhor 
forma de apresentar os textos para que eles não 
fossem fagulhas ao vento, mas uma enorme 
fogueira, com movimento, luz e cor.

Aqui estão publicados autores de Belo Horizonte 
com produções em três eixos: Família, Absurdo e 
Memória. Para ajudar na construção de nosso 
afogueado volume, convidamos um ilustrador  
para cada seção. Gabriela Brasileiro (Família), 
Ricardo Aleixo (Absurdo) e Acir Piragibe (Memória) 
mostram suas visões dos textos e das temáticas nas 
suas respectivas seções. Rita de Magalhães fecha a 
revista com sua interpretação do fim.

O responsável por fazer a união de tantas  
ideias, imagens e palavras foi o Mário Vinícius.  
Ele reconstruiu o projeto gráfico em torno da forma 
e da palavra. O enorme salto na qualidade gráfica  
da revista é mérito dele.

Por fim, agradecemos a todos os 217 autores 
que enviaram seus textos para essa seleção  
e que mostraram que tem, sim, muita gente 
escrevendo. E agradecemos também aos nossos 
leitores. Esta revista é para vocês. 

Flávia Denise de Magalhães
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Além de ótimos artefatos de divertimento e informação, as revistas 
são também fontes e objetos de pesquisa para o campo das Letras  
e Humanidades. Isso acontece porque a existência de uma revista,  
comumente ancorada entre a efemeridade do jornal e a perenidade do 
livro, é cheia de marcas que indiciam o período em que circulou.  
Na América Latina, a tradição de publicar e pesquisar revistas é vasta, 
havendo um campo significativo de estudiosos produzindo conhecimento 
a partir desse tipo de publicações.

Especificamente no caso do Brasil, desde o século xix, as ideias de 
nossos principais pensadores ganham palco nas revistas. Aqui, pela 
configuração específica da imprensa e formação das comunidades leitoras, 
o periódico acabou por se tornar veículo relevante na expansão da habili-
dade de ler, na divulgação de ideias e formação de uma esfera de debates 
capaz de agir na cena pública. No âmbito da literatura, ou mais  
amplamente da vida cultural, tal importância se amplifica na medida em 
que, a partir de tais publicações, é possível traçar teias de sociabilidade, 
espaço de fermentações artísticas, redes editoriais, entre outras questões 
de relevância para o campo.

De humor, de crítica, de informação – as publicações da história 
editorial dos magazines abrangem um amplo espectro de formatos e 
objetivos. No século xx, especialmente, o fôlego desse tipo de periódico  
é ampliado, e as revistas se tornam instrumento preferencial de divulgação 
das ideias de diversos grupos do nosso modernismo. 

Verde, Klaxon, Revista de Antropofagia, Festa, A Revista, Terra Roxa…  
Tais nomes coloriram de todos os tons as disputas do Modernismo, 
figurando como espaço para construção coletiva das principais diretrizes 
do movimento, bem como para o desenvolvimento de ideias  
e experimentação literária. 

Experimentação. De certo modo, foi por meio das revistas que os 
grupos mais ousados do Modernismo lançaram suas produções iniciais, 
tateando o gosto do público e testando até onde podiam ir. É certo que o 
público dessas revistas em especial não era tão amplo. Ainda assim,  

Revistas literárias e  
culturais ontem e hoje

Renata Moreira
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várias obras dos modernistas, como Drummond, Mário de Andrade, 
Oswald, entre outros, foram ensaiadas primeiro nas páginas de revistas.

Não foi exclusividade, todavia, do momento áureo do Modernismo.  
Os anos 50, por exemplo, contaram com revistas de vanguarda, como 
Noigandres e Invenção, em que os concretistas de São Paulo e os grupos 
que giravam em seu entorno exibiam o suprassumo do biscoito fino que 
se produzia então. Era, inclusive, mais fácil encontrar a poesia dos irmãos 
Campos e Décio Pignatari em suas revistas do que publicadas em livro.

No Brasil, fazer uma revista cultural é um empreendimento que, 
apesar de extremamente relevante e atrativo, tem se mostrado difícil em 
termos de manutenção. Raramente subvencionadas e, em geral,  
dependendo da divisão de custos entre amigos organizadores, costumava-
-se dizer que morriam do “mal de sete números” – em uma alusão irônica 
ao “mal de sete dias” que interrompia a vida de crianças. 

Nos anos 1970, porém, aquelas que viviam sete números eram as 
exceções. Usual mesmo era ver revistas cuja duração era de três, dois,  
um número apenas. Nem por isso foram menos expressivas ou importan-
tes no cenário da produção alternativa. Tal década para a história da 
imprensa no país é relevante na medida em que cruza concomitantemente 
vários cenários: o da repressão, da imprensa marginal, produção engajada, 
entre outros.

O leitor ou pesquisador curioso pela produção da década terá que, 
hoje, ter ganas de arqueólogo para localizar algumas dessas publicações. 
Código, Muda, Corpo Estranho, Raposa, Navilouca, I, Almanaque Biotônico 
Vitalidade… Publicações cheias de criatividade, rebeldia e experimentação, 
porém, de baixa ou baixíssima tiragem. Hoje, muito raramente figuram 
em acervos públicos, sendo mais comuns em coleções privadas de difícil 
acesso. Para tal resgate, a internet tem sido a melhor ajudante: blogs e 
afins compartilham edições antigas e permitem que o público de hoje 
conheça a irreverência e vivacidade de tais revistas. Tais dificuldades se 
devem, em parte, a uma característica editorial da época: edições, muitas 
vezes artesanais, publicadas em número restrito, contavam com distribui-
ção deficitária e eram vistas como algo efêmero, não necessariamente 
sendo guardadas ou encaminhadas para acervos constituídos por aqueles 
que as possuíam.

A dita imprensa nanica que floresceu nos anos 70 engendrou uma rede 
de relações na formulação de um repertório crítico, artístico, bem como  
na definição de um novo público leitor. Nesse sentido, temos periódicos 
interessados na elaboração artística, em formulações teórico-críticas, 
noticiosos, entre outros. Em sua maioria, são de curta duração,  

baixa tiragem, distribuição diletante, sem amparo ou subvenção externa 
que mantenha a realização. 

 A publicação alternativa naquele momento funcionava como 
ocupação de espaços e, ao mesmo tempo, estratégia para o fechamento 
editorial a um tipo de produção extremamente jovem e bem distante dos 
modos canônicos de se fazer/compreender a literatura e a poesia. 

Não se pode esquecer de que o Brasil vivia dias de exceção. A censura 
durante a ditadura militar foi controversa, iniciando de maneira desorde-
nada até a repressão propriamente dita, balizada pelo famigerado Ato 
Institucional nº 5. Ao contrário do que se pode pensar, a censura se deu 
não só por um viés político, mas também moralizante. 

Nesse panorama, é importante pensar a existência de um Jornal 
Dobrabil, de Glauco Mattoso, por exemplo. Circulando de 1977 a 1981,  
o boletim satírico de Mattoso é o oposto da moralidade vigente. Como se 
pensar, então, a sua livre circulação, se desconstrói em suas páginas desde 
a política até os ditos bons costumes? No auge da imprensa alternativa, 
também alcunhada de lixeratura, Mattoso contava com poucos recursos 
para a produção e distribuição do material. Nesse sentido, suas estratégias 
artesanais de produção são até mesmo mais claudicantes do que as de 
grande parte da literatura mimeógrafa dos anos 70, posto que não foi 
articulada a nenhum grupo. Desde o título, passando por um sutil jogo 
com a verdade, em tudo há o simulacro da grande imprensa. Todavia, suas 
estratégias de distribuição são pensadas para atingir nomes influentes e, 
assim, a partir da construção de uma rede, fazer frente à pequeníssima 
tiragem de 100 a 200 exemplares – hoje devidamente fac-similadas,  
para diminuição da aflição dos pesquisadores e leitores devotos.

Espera-se que parte dessas produções encontre casa nas editoras, 
trazendo para o leitor de hoje versões em fac-símile, acrescidas de  
estudos, o que facilitaria em muito a compreensão dos modos alternativos 
de se fazer poesia nessa década ainda tão próxima, porém, com modus 
operandi tão diverso. 

É inegável para a história da cultura letrada no Brasil a importância 
dos periódicos, sejam jornais, revistas ou suplementos, e, por meio das 
revistas, os leitores podem encontrar diversas facetas dos movimentos  
e grupos que agitaram o cenário cultural do país do século xix até hoje 
– momento em que continuam sendo produzidas, fazendo reverberar a 
arte e a cultura.
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Poesia acidental 1
Thyana Hacla

o som metálico
das chaves imprecisas
errando a fechadura

Anúncio
André Villani

sempre me perguntei
para que servem as mesas de centro 
tudo gira em torno delas
não é mesmo, querido? 

na sala de estar, os cristais
os papéis de parede
o piano e o sorriso
das visitas em torno da mesa 

porque estamos de rodeios 
de visitas a outras salas 
dentro da nossa própria casa 

você nunca se perguntou, querido 
por que temos um aquário 
encostado entre a sala e o corredor? 

você consegue ver, querido? você vê? 

por entre as águas e as algas
as bolhas de ar e as ovas
dos peixes que não se cansam de se dar 

e de sorrir de volta
para o vidro do aquário 
encostado entre a sala e o quarto 
o corredor 
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você vê, querido? as plantas
de plástico azulado
sobre pedrinhas coloridas
uma dança interminável de escamas
entre um jato e outro 
as visitas 

você sabia, querido, que os peixes 
trocam de sexo a depender
das cores das águas? 

mas não se preocupe, querido
não quero fazer escândalo
temos closets separados e
duas buchas diferentes
penduradas na torneira do chuveiro 
do banheiro do nosso quarto 

as nossas escovas de dentes 
também são de cores diferentes 
não se confunda, querido
as cerdas não se cruzam 

como as orquídeas sobre a mesa 
e as algas espetadas no aquário 
entre as bolhas de oxigênio 
jorradas na água 

para os peixes deslizarem
para os peixes respirarem, gozarem 
e eu, querido, eu não consigo,
eu não fico no mesmo vai e vem 

por isso mesmo, vai
descansa, querido, respira,
repousa, com calma
porque eu quero a dança sem escamas 
fora do quarto, fique aí
eu vou para a sala seguindo a dança 
deixo as roupas por aqui 

as visitas estão sorrindo, querido 
dançarei para o meu quase reflexo 
nu pelo vidro do aquário
para te enxergar do outro lado 

não se preocupe, querido 
estarei de corpo só
sobre a mesa de centro 
você vê, querido? você vê? 
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A realidade é mais  
tosca que este texto

Paula de Aguiar Cardoso

– Parem este parto! – Gritou a enfermeira ao entrar correndo na sala do 
bloco cirúrgico.

Imediatamente após o pronunciamento, um breve silêncio. A equipe 
toda travou. Assustado, o médico parou o bisturi ainda no ar. A mulher, 
que já quase não aguentava mais gritar, parou para ouvir. O pai, prepa-
rado, só continuou na mesma pose pra foto.

– O que está acontecendo? – Perguntou o médico, ainda tentando 
manter a calma.

– Nós temos um problema. Eu sinto muito… mas acabaram as mantas 
azuis! – Respondeu a enfermeira.

– Como assim? – Interrompeu o pai, já em desespero.
– Mas eu vou ter um menino! – Completou a mãe, quase sem fôlego.
– Como assim não tem mais? – Perguntou o médico. – A criança já  

vai nascer!
– Ter, até que tem. Mas só tem rosa! – Respondeu a enfermeira, que já 

suava frio.
– Mas meu Deus do céu, que hospital é esse?! Todo mundo aqui já 

sabia que era menino! Eu não vou aceitar um erro médico desse! – 
Reclamou o pai, claramente revoltado.

No meio disso tudo, ninguém sabia direito o que fazer, e os aparelhos 
começaram a apitar também em desespero.

– A criança precisa nascer agora! – Constatou o enfermeiro.
– Então traz a manta rosa! – Gritou a mulher entre uma contração  

e outra.
– De jeito nenhum! – Rebateu o marido. – A gente veio aqui pra sair 

com um menino!
– Eu não aguento mais! E eu sempre quis menina! – Desabafou  

a mulher.
O homem mal podia acreditar no que acabara de ouvir. 
– Ah, a gente não vai entrar nessa discussão de novo! Se Deus quis 

menino, vai ser menino! E eu vou processar esse hospital!

– Não tem nada que eu possa fazer. A criança já vai nascer! – Avisou o 
médico, constrangido.

– Meu amor, vai me dizer que isso não é um sinal divino? A gente  
num hospital inteiro e só tem manta rosa? – Gritou a mãe, já encharcada 
de suor.

Desesperado e abalado com o argumento, o pai levou as mãos à 
cabeça e ficou alguns segundos em silêncio.

– Mas, querida, e o quarto que já tá pronto? Todo lindo, com tema do 
Cruzeiro. Onde que essa criança vai dormir? E… eu já avisei pra todo 
mundo no grupo do zap que meu garanhão tava chegando. Que 
constrangimento...

– O quarto a gente resolve! Às vezes o seguro cobre. Vai, vai! Manda 
um áudio, avisa todo mundo que a nossa princesinha tá chegando! 
– Apressou a mulher.

– Eu vou ter ressarcimento? – Perguntou o pai ao médico. – Alguém 
vai ter que cobrir esse prejuízo.

– Claro, senhor. Faremos o possível pra minimizar todos os danos ao 
senhor e à sua família.

– Então, traz a manta rosa! – Decretou o pai. E a mãe suspirou aliviada.
O final dessa história é feliz. Tudo correu bem na cirurgia. Já ao fim  

da tarde, saíram do hospital o pai, a mãe, a filha e um gordo cheque de 
indenização. Colocaram na conta os prejuízos emocionais, um vale pro 
novo enxoval, uma taxa pelos 30% de salário que a criança deixaria de 
receber ao longo da vida, alguns seguros pelo risco de gravidez na adoles-
cência, possíveis danos físicos causados por violência ou assédio, além de 
um bônus especial por colocar mais uma princesa do lar no mundo.
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Epitáfio
Eleuterno Dias

Escuto um choro nítido
Secular
Imparável
Grosseiro
Histórico
Irritante

O jovem infante

Em prantos
Esperneia

De crina rala e suja
De rosto rubro e inchado
De bocarra salivante e dentadura podre
De corpo débil e acovardado

Revolta-se contra seus pais, mães e criadores
Rebelde

Em guerra aberta contra si mesmo
Persegue em caça armada o próprio espírito
Ansioso para abater com um só golpe a própria alma

Tarefa fácil

Inflama sua boca com o mesmo fogo que queima seus livros
Desmoraliza-se
Dilapida sua arte com as mesmas pedras da demolição de seus templos
Desmaterializa-se

Tudo porque a criança é insatisfeita com a imperfeição
Porque não há perfectibilidade divina na terra.

Farto
Desalmado
Acabado
Desmemoriado
Enfezado
Odiado

O infante não tem mais nada que possa chamar de seu.
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O pai
Diogo Aloni

– Pai, o que é isso no seu rosto?
– É uma casca.
– Igual de machucado?
– Não.
– Pode arrancar?
– Não tem jeito de arrancar.
A primeira vez que a casca apareceu no rosto de meu pai, eu tinha 

cinco anos. Depois disso, ficou impossível não enxergá-la. Hoje, com 
meus dezoito, o velho é um tronco fadado às raízes. 

Um dia, uma folha cresceu em sua bochecha direita, no mesmo ponto 
da primeira casca. Como quem espreme um cravo gordo, o velho tentou 
arrancá-la. Não tem jeito de arrancar, eu lhe disse. Voltou à posição de 
tronco fadado e ninguém mais tocou no assunto. 

No meio de um de seus cochilos após o almoço, ousei regar a folha.  
Foi aí que o verde consumiu a sala, o sofá, as duas tevês, os celulares.  
O verde abraçou os quadros, os santos e a nossa cadelinha amarrada  
ao balaústre. A casa então tornou-se o pai, como eu sempre suspeitei  
que ela fosse. Agora, se deixássemos de regar, apodreceria junto de tudo  
o que a casca havia abraçado. Se regássemos, eu estaria fadado a também 
ser tronco. 

Peguei minhas coisas, atravessei o lodo da sala com a suspeita de que 
ele não me veria. 

– Aonde você vai? 
– Só tô indo, pai. 
– Vai trair suas raízes, filho? 
– Não tem jeito de arrancar.

Trago crise
Mateus Ferraz

Na sacada do apartamento
Sacou o cigarro do bolso
e deu um trago
Tomava suco
de acerola com maracujá
Que era pra se manter calmo

A vida estava um saco
Há pouco sacou o dinheiro do banco
Esse mês ia ser complicado
Socou bem forte a parede
Pensou em saquear o mercado
A vida estava um saco

Puxou bem forte o cigarro
e encheu o peito
Acordando os vizinhos da rua de sobressalto:

Trago meu cigarro
Trago notícias ruins pra minha esposa
Trago fome
Trago miséria
Trago carência
Trago fraqueza

Eu trago o fim de tudo
Trago contas pra pagar
Trago imensas dores
Trago filhos pra criar
e também alguns amores
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Trago tudo isso em meu peito asmático
que é esmagado por cem toneladas
Trago a vida inteira
dentro do cigarro que trago

Sacou a quadrada da cintura
Puxou o gatilho
A bituca se apagou em um estalo

Jabuticaba,  
pudim de leite condensado, 
o estrogonofe do seu pai

Marcela Dantés

Para Antônio

Nem todos os dias são fáceis. Tem dias que chove muito, às vezes a luz 
acaba, ou a gente acorda com dor de barriga. Tem dias que dá vontade de 
desistir mesmo, e isso é normal. Mas também é normal que a vontade 
passe e, aí, chegam dias melhores e mais coloridos e cheios de estrelas  
no céu. As estrelas são corpos celestes que têm luz própria. São grandes 
esferas luminosas, e só na nossa galáxia existem mais de cem bilhões 
delas. Cem bilhões é muita coisa. Algumas das estrelas que a gente vê 
brilhar já estão mortas há milhões de anos. Milhões também é muito.  
O sol é a estrela mais próxima da Terra. O seu pai é a pessoa mais doce do 
mundo. A gente ama cachorros, todos os cachorros, mas especialmente 
aqueles que são meio feinhos ou muito famintos ou as duas coisas.

Melhor mesmo se forem as duas coisas.
Se você viajar de avião muito gripado, seu ouvido vai doer. Talvez você 

passe algumas horas sem escutar, e isso pode ser bem desesperador.  
Mas tem uma coisa que é ótima pra quando a gente está um pouco 
desesperado: respirar fundo, prestando atenção em cada movimento, 
devagar e constantemente. Precisa de silêncio. Lavar o rosto com água 
gelada também funciona. Precisa de toalha. A preferência é do pedestre, 
mas os carros fingem não saber. Por isso, tem que prestar muita atenção 
antes de atravessar a rua. Olha, depois olha de novo. Tente atravessar 
sempre na faixa, mas quando não der, não se sinta muito culpado.

Peça ao seu pai para te ensinar a cozinhar. Pergunta pra ele sobre os 
Beatles e, quando ele começar a falar muito do John e do Paul, pergunta 
do George. Pesquise sobre o Ringo, por desencargo de consciência.  
Se ele for o seu favorito, é melhor que você tenha uma defesa consistente. 
É sempre útil ter uma defesa consistente praquilo que você acredita.  

Preste atenção nas defesas consistentes das outras pessoas e também 
nas bobagens. Mude de ideia de vez em quando. Tenha tempo para não 
fazer nada, tente abrir o olho embaixo d´água, encostar as mãos no fundo. 
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Feche os olhos com a cara no vento, respire na frente do ventilador.  
Não durma de estômago muito cheio, nem fique muitas horas sem 
comer. Escolha sapatos confortáveis e prefira meias mais compridas:  
é agoniante caminhar quando os tênis tentam engolir esses atrevidos 
pedaços de tecido. Sempre tenha um band-aid por perto – eu prefiro os 
coloridos. No dia em que eu descobri que estava grávida, comprei uma 
caixa deles, com estampas de um filme da Disney. Assista aos filmes da 
Disney, principalmente ao O rei leão. Assista de novo. Me liga quando você 
for adulto e quiser assistir mais uma vez. 

Tenha um filme favorito. O meu é O amor não tira férias, mas eu falo 
pra todo mundo que é Amores Brutos. O do seu pai varia de acordo com a 
semana. Normalmente é Clube da luta, mas pode ser também Pulp Fiction 
ou Bastardos inglórios. Assista a todos. Escolha um livro para chamar de 
favorito, mas só faça isso depois de ler Guimarães Rosa. 

Lá em casa tem muitos, muitos livros. Você não precisa ler todos  
(eu não li), mas você pode ler os que quiser. Qualquer um. E se quiser 
conversar sobre cada um deles depois, eu vou adorar. 

Eu vou sempre estar por perto quando você precisar, até que um dia 
não vou estar mais. 

Morte, você precisa aprender sobre essa palavra horrível. Todo mundo 
tem medo dela, até quem diz que não. Mas a gente vai aprendendo uns 
jeitos de ficar forte. O mundo não é justo: tem gente que morre de fome. 
Tem gente que morre pelas mãos de outra pessoa. Têm coisas que doem 
demais e nos dão vontade de chorar. Dor de choro na ponta do nariz é 
sinal de que você se importa. Se importe sempre. O seu pai tem uma 
ótima técnica para os dias em que parece impossível conseguir dormir. 
Tente aprender com ele, eu não consegui.  

Seu coração vai bater muito rápido quando o seu time fizer um gol e 
você sentir o Mineirão tremendo debaixo dos seus pés. Não se assuste,  
é uma coisa boa. Muito sol faz doer a cabeça, muito vinho também  
(uma toalha molhada na testa ajuda a amenizar). É mais fácil limpar a 
gordura dos pratos com água quente e sabão de coco.  

Os seus avós têm muito a ensinar. 
Dizem que branco é a mistura de todas as cores, mas se você jogar  

as tintas no mesmo balde, vai ficar cinza. Preto é bastante elegante, 
listrado também. 

No jogo de buraco, tente não descartar as cartas do meio. Só descarte 
um sete se for a sua última opção. 

Compre uma furadeira. Tente não ser dependente do açúcar  
(eu não consegui), mas coma brigadeiro de colher direto da panela.  

As suculentas são plantas difíceis de cuidar, não acredite quando 
disserem o contrário. Os chifres-de-veado gostam lá de casa. Quando você 
espreme uma espinha, fica uma marca. Se nasce uma espinha sempre no 
mesmo lugar, pode ser um desequilíbrio hormonal. Ou só teimosia. 

Escolha um oftalmologista em quem você possa confiar. Repita os 
exames todos os anos. Não se esqueça dos óculos quando for ao cinema. 
Não se esqueça dos óculos quando for dirigir. Não esqueça os óculos em 
cima da mesa no mesmo cômodo que o seu cachorro.

Jabuticaba, pudim de leite condensado, o estrogonofe do seu pai.
O mar da Bahia.
Um cachorro que peça abraço de bom dia, um outro que suba discreto 

na cama enquanto você dorme e um que esteja sempre ali, com orelhas 
de mestre Yoda pra prestar atenção em você. Os cachorros abanam o rabo 
quando estão felizes.

Um banho quente até você sentir que a sua pressão caiu. Um bom 
aparelho de pressão.

Um beijo que pode mudar a sua vida inteira.
E uma coisa muito importante: as pessoas falam muito do filtro solar. 

Mas se você preferir um chapéu, tá tudo bem.
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Geografia de ponta de unha
Thaís Campolina

Passei esmalte há mais de uma semana. Tinha um evento desses que 
pedem que a gente finja ser de plástico. A semana passou, a unha cresceu 
e eu ajudei o tempo a fazer seu trabalho arrancando pedacinhos do 
esmalte de cada uma das unhas enquanto tomava banho. 

Estou há dias cultivando esses pedaços que ficam cada vez menores, 
mas minha mãe viu só hoje. Ficou horrorizada, como sempre fica com 
tudo que faço em relação às supostas obrigações femininas.

Olhei para as minhas unhas tentando ver toda essa horrorosidade. Vi 
pedacinhos de cor roxa de formas variadas. Um tinha o formato da Índia, 
outro da Europa, outro era a Ásia quase inteira. Vi Madagascar e uma 
Austrália. Vi recortes de um mapa mundi que incluem Oriente Médio e 
Groenlândia. Vi penínsulas de um mundo que não é o nosso, e acho que 
um dos meus dedos mindinhos pode se passar por Cuba. Dependendo do 
ângulo, Portugal. Com minhas unhas assim, posso viajar o mundo todo.

Genealogia
Renata Ferri

Ana Maria entrou no saguão do prédio. Junto dela, vinha o barulho 
repetitivo dos saltos grossos de suas sandálias que se chocavam contra  
o piso de mármore: poc, poc, poc. As pernas curtas e roliças, sustentando 
um mundo interior cheio de ansiedade, produziam passos rapidinhos e 
interrompidos, como se um pé não pudesse nem esperar o outro terminar 
de tocar o chão para ter a sua vez de pisar.

Henrique tinha acabado de terminar seus 70 minutos de esteira na 
academia do condomínio e estava sentado sozinho, de pernas abertas e 
braços caídos para os lados em uma das cadeiras de madeira do salão de 
festas. Suado e meio boquiaberto, deixava-se sentir o cansaço, soma do 
dia inteiro de trabalho ao exercício físico.

– Eu estou aqui – ele disse, chamando a atenção dela. Mesmo olhando 
várias vezes, de um lado para o outro do recinto, balançando os cabelos 
ruivos escassos, com as raízes brancas, ela não o tinha visto. Estava ner-
vosa, a ponto de voltar a expressar o tique nervoso de ficar encolhendo  
o pescoço para encostar a ponta do queixo no peito, que anos antes havia 
abolido com sessões de terapia ocupacional e antidepressivos. Ele estava 
calmo, respirava fundo e tinha os olhos semicerrados: curtia a onda da 
endorfina recém-liberada e se preparava para o embate como algum 
guerreiro ocidental que medita antes do duelo. 

– Vim aqui para dizer que você precisa ficar do meu lado nessa  
questão, não tem outro jeito, eu sei que você vai entender isso e me 
ajudar. Trouxe aqui uns papéis, os que chegaram para mim…

– Calma, Aninha, vem aqui, dá um abraço no seu irmão. – Ele se 
levantou devagar, apoiando a palma da mão no assento da cadeira e 
erguendo primeiro o quadril. Ela soltou os ombros, que estavam tensos,  
e levantou os olhos em sinal de aborrecimento. 

– Você está suado. 
– E daí, você está usando esse perfume de brechó que eu detesto, mas 

mesmo assim não vou deixar você vir aqui na minha casa sem te dar um 
aperto. – Ela caminhou até ele vencida e soltou os braços sobre os ombros 
largos do irmão, enquanto ele administrava o usual cumprimento que 
quase lhe quebrava as costelas. 
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Depois disso, os dois se sentaram um ao lado do outro e Ana Maria 
apoiou os cotovelos na mesa, levando a cabeça em direção às mãos para 
cobrir os olhos. Ela queria chorar, mas tinha medo de não conseguir. 
Pressão, botox, remédios controlados, todos inimigos das lágrimas que ela 
julgava necessárias naquele momento. Henrique se curvou em direção a 
ela, colocando a mão pequena e de dedos grossos nas costas da irmã.

– Não acredito que ela fez isso comigo. – A voz saiu cortada, rouca,  
os olhos se molharam, mas sem inundar. – Você não sabia, né? Fala para 
mim que você não sabia. 

– Pega lá os papéis, deixa eu dar uma olhada. – Ela entregou o  
envelope pardo, pesado de tantas folhas cheias de números e gráficos 
impressos. Todo o capital que tinha entrado e saído da empresa nos 
últimos vinte anos estava ali documentado. 

– Você sabe que eu sou ruim de contas. Nunca me meti com essa parte 
de financeiro. Meu negócio sempre foi vender, achar os clientes, dizer para 
ela onde eu achava que a gente tinha que investir. Às vezes ela concordava, 
às vezes não. Eu via o dinheiro entrar na minha conta no fim do mês e 
pronto, não ficava querendo saber de onde vinha tintim por tintim.  
E quem cuidava da parte que ia para você era ela também, eu nunca quis 
saber disso, eu confiava.

– Mas tá tudo aqui, Henrique, os desvios que ela fez. Coisa que tinha 
que ter sido dividida igual entre nós três e ela embolsou, deve ter  
colocado tudo naquela casa de praia. Pra que isso, um lugar daqueles,  
que parece de cinema. Nem o Brad Pitt deve ter igual. O que vai ser de lá 
agora? Vai ficar com aquela mulher detestável e o filho dela. – Ao dizer 
isso, jogou a folha de papel sobre a mesa, enojada.

– Não fala assim, Aninha. A Fernanda está sofrendo. Você foi  
no casamento delas, falou para mim que achou bonita a cerimônia.  
Pensei que tinha aceitado, deixado para trás sua desaprovação. E sobre  
o menino, o que ele tem com isso? Ele não obrigou a mãe dele a se casar 
com a nossa irmã. O cara só está lá existindo, sendo moleque. Se um dia 
chegar a receber dinheiro que veio de nós, fazer o quê? Ele não pediu 
nada, caiu de gaiato nessa história. Mereceu, sei lá, carma.

– Eu já sabia que ia ser assim, você só defendendo, defendendo.
 Henrique jogou o corpo para trás, querendo se afastar, respirou fundo 

e depois falou, bem alto, mas sem descontrole emocional:
– E defendo mesmo. Esse é o meu papel na família. Defender você pra 

ela e ela pra você. 
– Duvido que você já peitou a Clara por minha causa. 
– Você não sabe de nada. Quando você decidiu parar de trabalhar e 

ficar zanzando de lá para cá com a Maíra em psiquiatras, eu coloquei 
panos quentes.

– Até hoje eu não sei por que ela ficou tão indignada quando eu saí da 
empresa. Tenho certeza que não fiz falta, rapidinho vocês acharam alguém 
melhor para me substituir. Eu ia ficar lá carimbando cheques, fazendo 
inventário, enquanto minha filha se matava? A Clara nunca se dispôs a 
entender. Ela nunca soube o que é ser mãe e tudo o que a gente faz para 
não ter que ver um filho morrer antes da gente. Ela ficou com raiva da 
minha saída e descontou assim, me roubando.

– Você não acha que essa história toda de Maíra é um pouco de 
exagero? Depois de tanto tempo, ela tem que melhorar, não tem?

Ana Maria levantou de supetão, encostou o queixo no peito umas três 
vezes, arregalou os olhos e fez que ia gritar, mas falou baixinho:

– Minha filha foi estuprada, Henrique! Você sabe o que é isso? Dentro 
de uma universidade. Ela tinha um futuro brilhante, terminou o ensino 
médio e passou no vestibular com 14 anos. E eu deixei ela ir fazer o curso 
sozinha, com um tanto de alunos mais velhos. Meu Deus, onde estava a 
minha cabeça? Quando ela era criança, falou para mim: “Mamãe, me leva 
no médico. Eu preciso que ele me dê um remédio pra eu parar de ser 
chata. Eu não aguento meus coleguinhas, sou muito chata”. Sabe por que 
ela se achava chata, Henrique? Porque era inteligente demais. Eu nunca 
fui inteligente. Essa menina era minha salvação, e aconteceu isso. 

– Olha, Aninha. Eu tenho filhos. Não arrisco dizer que são inteligentes, 
mas estão lá, fazendo o que dá. E o melhor que a gente faz é deixar,  
não tentar controlar demais. Senão a gente nunca vai relaxar.

– Eu não sei o que é relaxar. Acho que nunca relaxei em toda a minha 
vida. Neste momento eu estou aqui conversando com você, mas imagi-
nando de qual janela a Maíra pode pular. 

– Eu sei que a Maíra tem problemas, só que faz mais de dez anos que 
você está vivendo com essa ameaça de que ela vai se matar. Não pode 
fazer nada porque Maíra vai se matar. E ela nunca se matou, entende?  
Mas a Clara morreu, ficou meses lutando contra um câncer brutal, 
sofrendo, perdendo cabelo, virando um fantasma. E você nem viu.  
Nem deu as caras porque Maíra não poderia ver ninguém morrendo  
que ia querer morrer também. Tá bom, se a sua filha fosse tão inteligente 
assim, ia dar um jeito de sair dessa crise depressiva eterna. 

Ana Maria contraiu o rosto durante um segundo, como se quisesse 
juntar olhos, boca e testa na ponta do nariz. Depois jogou a cabeça para 
trás sem calcular a distância e a bateu no topo do encosto da cadeira,  
que era meio alto. Falou, olhando para cima:
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– Não dá para acreditar nisso que eu estou ouvindo.
– Eu não ia te falar nada, mas como você já não está gostando do que 

eu estou dizendo mesmo, vou te contar. Semana passada ela veio pedir 
maconha para a Júlia. Ela me contou: “Pai, eu fumo, sim, de vez em 
quando. Mas não sei se isso é bom para a Maíra, não. Acho que o senhor 
devia contar para a Tia Aninha que ela veio me pedir”. Você percebe que a 
minha filha veio confessar que é maconheira só para proteger a prima?  
E sabe o que eu acho? Que quem quer se matar não tem tempo de pensar 
em fazer a cabeça com baseadinho.

Henrique respirou fundo tentando puxar para dentro de si, junto com 
o ar, um jeito de não chorar. Mas chorou, com o rosto muito vermelho e a 
boca deformada de um jeito que, se não fossem as lágrimas, pensariam 
que ele estava dando uma gargalhada. Ana Maria quis sentir raiva dele por 
duvidar da legitimidade de todos aqueles anos de luta para salvar Maíra de 
um fim desastroso. Mas na verdade ela só pensava que queria conseguir 
chorar daquele jeito. Ele chegou perto de novo e jogou o corpo granda-
lhão em cima dela, mais um abraço. Ela ficou imóvel. Depois de quase  
um minuto de soluços, eles se descolaram e ficaram em silêncio um 
tempo, ambos olhando para o nada.

– Preciso tomar um banho. – Henrique falou ao se levantar e indicar 
que aquele encontro estava no fim. 

– De jeito nenhum. Eu vim aqui para saber se você vai me apoiar,  
me ajudar a recuperar o dinheiro que era para ter sido meu e a Clara 
tomou. Não tem essa, Henrique, meus lençóis estão cheios de buracos, 
meu colchão parece um papel de tão fino. Eu gasto mais de cinco mil reais 
por mês em remédios. Para mim e para ela. Tem mais as consultas,  
as terapias. Eu não vou dar conta.

– O dinheiro que vai para você todo mês é muito mais de cinco mil 
reais, Aninha. Dá para você comprar vários colchões. Você podia até 
fornecer  remédios para a ala de oncologia infantil do hospital se quisesse. 
O que você faz com tanta grana? Por que não compra um perfume que 
não tenha esse cheiro de velhice? Onde você enfia o dinheiro, Ana Maria? 
Está sempre aí chorando miséria. Não dá para entender. – Henrique agora 
estava incomodado e impaciente. Para ele, aquela conversa já tinha que  
ter acabado.

– Você não tem noção do que é ter uma filha doente e sem pai.  
Da pressão que é ser divorciada. O Murilo nem lembra que tem filha.  
É um retardado. Por que você não me impediu de casar com ele, 
Henrique? Por que ninguém fez isso? – O semblante de Ana Maria era  
de extrema severidade. Sempre tinha essa expressão quando repreendia 

alguém por tê-la permitido que se casasse com um qualquer viciado em 
videogames que nunca conseguiu sair da adolescência. 

– Não sei por que você sempre tem que falar do Murilo. Ninguém 
nem lembra mais que esse cara existe. E daí se ele não está presente?  
Não faz falta. Pode ser que tenha se casado com você pelo dinheiro.  
Mas não conseguiu nada no divórcio, é isso que importa. Talvez por isso 
sumiu. Deixa ele para lá.

– Eu não tenho ninguém. E estou à mercê dos meus irmãos para ter o 
sustento. Foi aí que eu cheguei na vida. – Este seria o momento ideal para 
que ela chorasse enfim, mas nada.

– Você não trabalha. Quantas pessoas você conhece que não trabalham 
e têm uma bolada dessa caindo na conta a cada quinto dia útil? Vou ser 
sincero com você: eu e a Clara achamos por bem que quem deu o sangue 
dia e noite trabalhando e fazendo crescer a empresa recebesse essa 
gratificação, um bônus.

Ao ouvir isso, Ana Maria puxou o envelope que estava na mesa  
para junto de si e o apertou forte contra o peito. Ficou em pé e deu uns 
passinhos de costas.

– É assim. É assim. Eu não tenho família, não tenho nada. – Agachou, 
ainda abraçada ao envelope. Seus joelhos estalaram.

– Para com isso, Aninha. Dá a mão aqui. Deixa eu te ajudar a  
levantar. – Ela deu a mão e ficou claro que, sem ajuda, não teria conse-
guido se erguer. 

– Irmão não serve para nada. Ainda bem que eu só tive uma filha. Pelo 
menos ela foi poupada de ter que lidar com esse tipo de coisa. – Disse, 
cambaleando até se firmar novamente em cima das sandálias de saltos 
grossos. Saiu fazendo os mesmos poc, poc, poc que marcaram sua 
entrada.

Henrique tomou banho, jantou sopa de macarrão com cenoura e 
carne. Relatou à esposa mais ou menos o que tinha acontecido durante  
a conversa com Ana Maria, ao que ela respondeu: “Como é louca essa sua 
irmã!”. Tentou dormir, mas não conseguiu, então, aproveitou que Júlia 
tinha saído com o namorado e foi vasculhar o quarto da filha em busca de 
maconha. Não encontrou. Ana Maria e Henrique nunca mais se falaram 
sem a intermediação de um advogado.



34 35

“Mas tinha que nascer na véspera de Natal?”, pensou, um pouco 
culpada, Norma, que carregava seu filho de um dia enquanto Cristóvão 
penteava o cabelo dos dois mais velhos. Iam para a casa da avó, ganhar os 
presentes do Tio Sebastião, que deixava crescer uma barba fazia dois 
meses para parecer um Papai Noel mais realista nas fotos de família.

Nascer na véspera de Natal não fez de Tito um menino muito  
especial, como pareciam supor as pessoas que perguntavam o dia do  
seu nascimento e se admiravam com a coincidência de datas com Jesus.  
No máximo, fez de Tito um menino um pouco avesso a presentes.  
Afinal, nenhuma das tias, afogadas nos compromissos de fim de ano,  
iria ter tempo para parar e pensar em algo que fosse a cara dele. “Ah, vou 
comprar uma regatinha! É verão, e ele vai pra Piúma em janeiro mesmo!”. 
E assim Tito tinha, aos onze anos, uma coleção de camisetas que, para um 
menino magrelo, corcunda, com espinhas nas costas e pelos precoces,  
não fazia muito sentido.

Coisas que não faziam muito sentido nunca fizeram muito sentido na 
cabeça de Tito. Por que ganhar tanta camiseta? “Será que ninguém vê o 
quanto eu sou esquisito, cheio de pelo encravado, ferida de espinha?”, 
pensava Tito. Sempre que abria o armário, ia procurar uma roupa, estavam 
quase todas sujas, menos as camisetas que ele nunca usava. Tito também 
buscava explicações racionais quando perguntavam se Augusto, seu irmão 
mais velho, tinha algum problema, alguma Síndrome de Down ou algo  
do tipo. “Problema? Claro que não! Isso não faz sentido nenhum!  
Ele é normal”, respondia para fora, mas por dentro sentia que batiam no 
seu herói. Qual foi a surpresa quando, ao remexer nas coisas velhas  
da mãe, Tito achou uma caixa com uma infinidade de receitas médicas  
do irmão? Naquele momento, talvez não de uma forma plenamente 
consciente, mas em uma dessas percepções indizíveis e nada racionais, 
Tito começou a perceber que para entender Augusto ele precisaria se 
aproximar de um jeito que ninguém sabia muito como chegar.

Tito lembrou dessa caixa de receitas médicas num dia em que Augusto 

Coisas que não fazem  
tanto sentido assim

Vitor Drumond

estava muito bravo. O jeito de Augusto ficar bravo era muito diferente de 
tudo. Na escola, no alto dos seus dezesseis anos, Tito nunca havia visto 
nada igual. Seus colegas, de cabelos tão bem cortados e uniformes tão 
esticados, jamais teriam passado por algo assim. Também nunca viu nada 
igual na rua, em Piúma, ou na tv. Na tv as pessoas até ficam bravas,  
mas dura dois minutos, o tempo de cortar para o intervalo. Augusto ficava 
muito bravo. Mas muito. E não parava. Tudo que Norma, Cristóvão e Tito 
falavam deixava-o mais possesso ainda. Hugo, o irmão do meio, nem dava 
as caras. Se trancava no quarto, colocava Aerosmith nas alturas e fingia 
que nada acontecia. Não fingia, na verdade, porque ele chorava às vezes.  
E contava o dinheiro que tinha, se era o suficiente para mudar de casa, 
mas ninguém muda com 65 reais. Ao menos poderia sair naquela noite. 
Passou pelo ringue, saiu de casa e foi para lá sabe onde. Norma viu Hugo 
sair, se preocupou, queria dizer algo, mandar uma mensagem, dar uma de 
mãe e dizer “cuidado”, “não volta tarde”, mas foi surpreendida pelo vaso 
quebrado por Augusto, um vaso de cerâmica que ela amava, uma amiga 
que havia feito, uma amiga que morreu no ano passado.

Nem sempre Norma, Cristóvão e Tito apenas falavam com Augusto. 
Cansados, também gritavam, explodiam. E assim, normalmente, as brigas 
tornavam-se eternas. Dessa vez, durou uma madrugada. Terminou 
quando Augusto dormiu de cansaço e ninguém mais conseguiu dormir 
direito, porque não sabiam como a fera ia acordar. E não sabiam se Hugo 
ia ter um refluxo, porque ele voltou para a casa incrivelmente bêbado, 
vomitou no banheiro, até tentou limpar para ninguém perceber que ele 
tinha vomitado, mas Norma é muito boa para encontrar rastros. Hugo foi 
o único que conseguiu dormir nesse dia. Um sono barulhento. Dezesseis 
anos depois, Hugo fez uma polissonografia, descobriu que acordava umas 
142 vezes enquanto dormia.

Tito não tinha a menor ideia de quando a briga começou. Na prática,  
o primeiro berro foi quando Norma falou do cabelo de Augusto, que ele 
estava descabelado. Augusto ia sair, meio sério como sempre, Norma fez  
o comentário, e ele explodiu. Era difícil entender como a coisa chegou  
no ponto em que chegou, com Tito e Augusto se atracando no chão 
porque o caçula não aguentava ouvir o irmão mandar a mãe ir à merda. 
Aí, Cristóvão entrou no meio e, na intenção de separar, acabou criando 
uma luta de três. Augusto ficou muito bravo quando viu todo mundo 
brigar com ele, porque, no fundo, realmente achava que estava certo. 
Assim como em 1993, quando jogou um balde de água na televisão da 
sala. Ele realmente pensava que a sua reação era proporcionalmente justa 
ao fato de ter sido proibido de ver um programa inapropriado qualquer, 



daqueles dos anos 90, de pessoas quase peladas em plena tarde. Cristóvão 
deu-lhe um tapa.

“O pai me odeia”, Augusto gritou, enquanto se atracava no chão com 
Tito. Tito sabia que o pai não o odiava, apesar de, naquele dia, ele ter 
falado que era melhor Augusto ter morrido na operação que fez aos sete 
anos. Naquela hora Tito se lembrou da caixa das receitas médicas e 
percebeu, ainda não muito consciente, que talvez a forma de chegar nos 
seus pais também teria que ser outra. Tito ia notar bem depois, aos 40 e 
poucos anos, que aquele foi um momento de intensa intimidade entre ele 
e o pai. Cristóvão não falou aquilo para todo mundo ouvir. Falou para Tito 
como um desabafo, um pedido de socorro de quem não sabia o que fazer,  
não tinha aprendido como lidar com isso. Mas estava ali. E iria continuar.

A fatídica briga de 2002, aparentemente por causa do cabelo de 
Augusto, chegou ao nível em que todo mundo queria sair de casa,  
assim como Hugo, mas Augusto não deixou. Norma, Cristóvão e Tito se 
trancaram no quarto, na esperança de um descanso, mesmo que fosse de 
quatro segundos, mas Augusto só chutou a maçaneta e incluiu mais essa 
na lista das coisas quebradas naquele dia. Quando Augusto trancou os 
pais em outro quarto, Tito sentiu que era o momento de ligar para o 
hospital psiquiátrico e pedir para internar o irmão. O telefone fixo estava 

arrebentado, mas o celular da mãe, milagrosamente, continuava intacto. 
Tito ligou, mas Norma suplicou para não chamar a ambulância quando 
descobriu que a polícia teria que vir, um procedimento padrão para conter 
pacientes em crise. Norma tinha um medo gigantesco da polícia não 
entender aquela cena completamente sem sentido, sem pessoas pentea-
das e esticadas, sem intervalos para interromper, e eles atirarem em 
Augusto. Tito tinha o mesmo medo e desligou o telefone. Para Augusto, 
bastou a intenção do irmão: cortou relações com ele durante 4 meses.

Aos 30 anos, Tito se emocionou com a reportagem internacional de 
uma mãe com o mesmo medo da sua. Obrigada a internar o filho autista 
que ficou violento do nada (obviamente, do nada para ela, não para ele), 
ela gelou a espinha quando viu os policiais que iriam contê-lo. O filho 
havia mordido a mão do pai: aquele machucado, aquele rapaz fora de si,  
é lógico que vão atirar. Os policiais, então, cantarolaram uma música e 
acalmaram os ânimos do rapaz autista. Tito achou bonito. Em algum lugar 
no mundo estavam estudando e tentando entender como lidar com 
aquilo. Que pena não saberem disso antes.

No alto dos seus 31 anos, Tito teve vontade de quebrar algo. Chutar a 
primeira coisa que aparecesse em sua frente. Pegar um balde d’água e 
jogar nas televisões na vitrine da loja de departamentos. Não fez.  
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Ou melhor, fez. Deu um chute de leve em uma caixa de papelão,  
com a intenção de descontar o ódio, mas sem causar grandes prejuízos. 
Sentiu, naquele momento, que havia perdido algumas oportunidades em 
sua vida. Nunca conseguiu ir para o mundo. Um menino magrelo,  
corcunda, feridas de espinha, pelos precoces e que se sentia esquisito 
demais para aparecer, para se colocar, para buscar oportunidades. Tito não 
entendia, via suas fotos de criança e se achava bem bonitinho. Ao mesmo 
tempo, lembrava muito bem como se sentia na época. Lembrou dos 
colegas da escola, esticados e penteados e muito criativos com os apelidos 
para Tito. Tito jamais esqueceu do dia em que a professora passou  
O corcunda de Notre Dame e a sala inteira gritava seu nome. Ele nunca 
conseguiu reagir. Tinha medo de que, se reagisse, deixasse escapar uma 
voz mais fina, um jeito menos macho de ficar bravo. E isso não poderia 
acontecer: ninguém podia descobrir.

Augusto já sabia há algum tempo. Desde quando começou a entender 
um pouco de computadores e viu o histórico da Internet de Tito,  
com aquelas fotos todas. Para Augusto, foi como ter visto uma caixa  
de fósforo: não fez a menor diferença. Continuou brincando com Tito e 
brigando com Tito, exceto nos quatro meses em que não se falaram.

A primeira pessoa para quem Tito apresentou o namorado foi  
Augusto. Foi em um domingo, um dia antes de Tito fazer 33, e logo  
após Augusto caminhar com o Léo, um educador físico especializado  
em pessoas especiais que Tito tinha descoberto e indicado. Augusto 
ajudou a fazer a ponte desse namoro de Tito para Norma e Cristóvão.  
Tito achava que os pais talvez não fossem aceitar muito bem. Nem preci-
sava, na verdade, ele logo percebeu. Mas foi bom que tenha sido assim. 
Começaram a almoçar juntos em alguns domingos, os cinco.

Em um desses almoços, Augusto fez tudo. Estava aprendendo a 
cozinhar, fazia um curso de culinária básica com Cristóvão. Na hora da 
sobremesa, conversaram sobre a possibilidade de alguém conhecer 
alguém que pudesse ajudar Hugo, que andava bem sumido. Estavam  
bem preocupados com essa notícia dele acordar umas 142 vezes  
enquanto dormia.
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Poesia acidental 2
Thyana Hacla

Oito voltas no infinito
fez o dedo
no papel dobrado

O âncora
Marcelo de Faria

Eu me lembro bem do dia em que a caixa enorme chegou à redação da 
rua Esperança. Eduardo e Zélia desembrulhavam camadas e camadas de 
plástico, incomodando a todos com aquele barulho chato. E bem no meio 
daquele isopor todo, ele estava sorrindo de um jeito meio bobo, meio 
sinistro, olhos esbugalhados e uma expressão de quem estava se prepa-
rando para um retrato, mas o fotógrafo disparou logo antes do combi-
nado. Foi um pouco estranho vê-lo pela primeira vez. Acho que jamais me 
acostumaria com ele, na verdade.

– Pesado ele, né, Zélia? Ajuda a gente aqui, Cristóvão. Vai ficar só 
olhando, moço?

Eu estava em choque. Mesmo assim, me juntei ao Eduardo e enfiamos 
as mãos embaixo das axilas do âncora para conseguir colocá-lo de pé.

– Gente, bem que falaram… O homem é sua cara Cris… Veja só. 
Parece até gêmeo.

Era duro, mas já tinha me visto no vídeo o bastante para concordar. 
Era eu, no meu auge, há uns 8 anos, quando já tinha a credibilidade dos 
cabelos brancos, mas só metade das rugas.

Tivemos que chamar mais dois repórteres da redação para arrastar o 
âncora até a bancada do telejornal. Sentamos ele na minha cadeira, e 
aquilo fez um som abafado e surdo. 

Naquela noite ele ficou ali. Desligado. Olhei pra ele por mais alguns 
minutos e talvez tenha sido tempo demais, pois, quando voltei para a 
redação todos me olharam com aquela cara de preocupação disfarçada.

Sorri meio sem jeito e saí em silêncio.

No dia seguinte cheguei cedo, e isso foi bom, porque não gastei tempo 
procurando vagas nos arredores do prédio da TV. Quando entrei na 
redação já tinha um pessoal da técnica fazendo os ajustes finos no estúdio 
para o novo âncora. 

Mas ele ainda estava desligado, sentado ali na minha bancada, onde, 
por mais de 20 anos, fui eu o apresentador do Diário Vespertino. Em vez 
de acatar minhas sugestões de substitutos, jovens repórteres que poderia 
treinar para ser o novo rosto da emissora, a diretoria achou melhor seguir 
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a onda da concorrência e comprar o último modelo de âncora do mer-
cado. Agora minha missão era treinar um robô.

Alguns repórteres estavam de pé, parados, olhando com curiosidade 
para o acontecimento. Perguntei se eles não tinham matérias para fechar e 
dispersei-os. Ficou ali só o Walter, um sujeito barbudo, de óculos e vestido 
de um jeito que fazia dele um caricato jornalista de impresso diário, como 
se fosse uma daquelas miniaturas de “profissões” que vendiam há alguns 
anos para alunos universitários iludidos. 

O Walter realmente foi um excelente repórter no seu tempo, e acho 
que muito da sua habilidade se deve à sua feição sempre interrogativa. 
Tudo que ele dizia parecia uma pergunta, e era fácil se abrir com ele. Com 
a crise no jornal de papel, migrou para apresentador de televisão há uns 
bons anos e, segundo ele mesmo, nunca mais foi feliz.

– Cristovão, é isso mesmo? – indagou ele.
– É bem isso. Já estou velho e cansado, Walter. Você também sabe 

como é. A vida em redações detona qualquer saúde. Precisava de um 
substituto.

– Aposto que não vão pagar os direitos de imagem, né? – era um 
deboche, ele sabia que a TV jamais pagaria por algo assim.

– Olha, achei até interessante se eternizado dessa forma. Agora, 
enquanto tiver telejornal, estarei no ar… Se tudo correr bem, hoje já não 
apresento mais o Diário Vespertino.

– Mas não vai nem se despedir do telespectador? Vamos fingir que 
ainda é você?

Eu não tinha pensado naquilo ainda, e a pergunta do Walter doeu.  
Era sua especialidade: perguntas dolorosas que não tinham respostas. 
Quando ele era repórter no impresso, assessores de imprensa pediam o 
microfone e encerravam coletivas depois de ele falar, enquanto o entrevis-
tado ficava atônito como se tivesse levado um soco no estômago e  
flagrado a esposa com outro ao mesmo tempo.

Sem assessor para tirar o microfone do Walter, ele continuou.
– Eu não tenho nada com isso, mas é um desrespeito trocar você por 

esse bonecão aí, desse jeito. 
– Não sou eu que escolho né, Walter…
Nesse momento, um dos meninos da técnica mexeu em algo nas 

costas do âncora e ele ligou fazendo um barulho que parecia um soluço 
misturado com uma guitarra distorcida. Se sentou em uma postura ereta, 
fez uma expressão séria e falou em voz alta:

– Modo de configuração iniciado – sua voz não parecia nem um pingo 
com a minha, e isso me preocupou um pouco de início.

– Olá, você pode me ouvir? – perguntou um dos magrelos da técnica.
– Sim.
– Você pode me enxergar?
– Sim.
– Por favor, fale seu texto de inicialização.
– Sou o âncora modelo 103 Série HJ, programado para apresentar 

telejornais. Venho com um perfil pré-configurado e posso inicializá-lo 
agora mesmo. O perfil é de: Cristóvão Moreira Filho – e essa última frase 
ele falou com uma voz idêntica à minha. Eu não imaginava o quão estra-
nho seria ouvir isso.

– Carregue o perfil pré-configurado – ordenou o menino.
Então o rosto dele se movimentou em espasmos e, logo em seguida, 

ele era eu.
– Boa Tarde, companheiro telespectador. Boa tarde, dona de casa que 

não perde nosso programa. Estamos prontos para mais uma edição do 
Diário Vespertino.

– Ok, inicialização está ok, mas o OS do Âncora está meio desatuali-
zado. Thiaguinho, você chegou a atualizar esse aqui? – perguntou o que 
pareceu ser o líder dos experts em computadores.

– Eu não. Ninguém pediu nada, está do jeito que veio na caixa mesmo. 
Sem tirar nem pôr uma linha de código – respondeu o garoto.

– Esse termo “dona de casa” já pegava mal nos anos 90, se a gente 
coloca isso no ar vão apedrejar a emissora nas redes sociais.

– Ora, nada disso. Dona de casa é uma forma carinhosa de tratar a 
telespectadora que tem responsabilidade no lar e está sempre com o 
Diário Vespertino, jovem. 

A voz era a minha, mas quem estava falando era o âncora. Todos 
olharam com espanto para o robô, que gesticulava de forma meio aleató-
ria. Fiquei especialmente incomodado porque pensei em dizer a mesma 
coisa, mas não formulei as palavras a tempo. Me senti velho. Lento. 
Obsoleto, na verdade.

– Thiaguinho, confere pra ver se não vem um pen-drive, cd-rom, 
disquete, alguma coisa assim. Lê o caralho do manual do… – berrou o 
chefe, mas foi interrompido pelo âncora.

– Peço desculpas ao amigo telespectador pelo descuido aqui no 
vocabulário do meu colega de bancada. A rede Minerva pede desculpas,  
e vamos garantir que isso não se repita…

Dessa vez, foi o técnico que cortou o robô:
– … que esse troço já está me irritando.
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– Parece que ele tem uma função de atualização automática. É só 
deixar ele aqui que faz tudo sozinho. – observou um dos meninos.

– Ah, maravilha então! Vamo nessa – todos se levantaram ao mesmo 
tempo e deixaram a sala. Fiquei impressionado com a moleza desse 
pessoal que trabalha com computadores e suspirei. Mas não sem notar 
que, um instante antes, o âncora também soltou um gemido.

– É, colega, não está fácil mesmo. Primeiro essa presidenta e, agora, 
essa molecada preguiçosa, né… – percebi que ele colocou a mão sobre o 
meu ombro.

– Esses meninos não sabem o que é trabalhar. Ficam no computador o 
dia inteiro –  desabafei, sem me dar conta de que batia papo com uma 
máquina – mas não temos presidenta há anos, você está realmente por 
fora colega. É o presidente agora.

O âncora apertou os olhos por alguns segundos e, quando reabriu, 
soltou o ar e exclamou de uma vez:

– Tem razão. Me confundi. É o costume, eu acho.
– Que costume, colega? Você acabou de ser ligado…
– É que tivemos uma presidenta tanto tempo… demora até carregar as 

novidades – a mão dele pesava no meu ombro.
Ok, companheiro, mas não precisa me apertar desse jeito. – reclamei, 

enquanto tentei empurrar o braço dele.
– Quem está apertado é o Coritiba, que precisa vencer o vice-líder 

Palmeiras e ainda torcer por uma vitória do rival Athlético para se safar da 
zona de rebaixamento, faltando três rodadas para o fim do Brasileirão. 
– berrou o âncora, em tom de brincadeira, enquanto me segurava com 
ainda mais força.

Me larga! AGORA! - me desvencilhei da mão mecânica com um 
solavanco, incomodado tanto pelo contato físico forçado quanto pelo fato 
de que ele repetiu as mesmas palavras que li no teleprompter da segunda 
edição de sábado do jornal.

ATENÇÃO. NÃO REMOVA O DISPOSITIVO ENQUANTO… – não 
esperei para ouvir o restante do que a voz metálica dizia e corri para fora.

Saí do estúdio aos tropeços e, mais uma vez, toda a redação olhou para 
mim, mas agora a expressão não era de pena, mas sim de medo. Zélia 
parou na minha frente, apontou para o meu ombro boquiaberta e só 
então vi que havia uma mão robótica agarrada no meu paletó, cerrada, 
quase que rasgando minha roupa. Também gritei apavorado e dei um tapa 
para tentar soltar aquilo. Não deu. E o pior: minha camisa estava toda 
manchada de alguma meleca que saiu do pulso decepado do âncora.

Pronto, agora, além de tudo, havia danificado o patrimônio da 
empresa. Pensei no meu acerto indo pro lixo enquanto corria para o 
banheiro para me lavar. O Walter veio correndo atrás.

– Cristovão, tudo certo aí?
– Walter? Me ajuda aqui, por favor! Não consigo tirar esse treco do 

meu braço!
Ele entrou com passos lentos e trancou a porta atrás dele.
– Que é isso na sua camisa? Parece sangue!
– É sangue de robô, companheiro. Uma graxa rosa que saiu do pulso 

dele. Agora me ajuda a tirar esse troço.
– Não sai nem a pau. Já tentou tirar o paletó?
– Não consigo! Agarrou mesmo! Preciso de um alicate ou algo assim! 
– Tá doendo?
– Muito! Meu Deus, que eu faço?
Nesse momento alguém bateu na porta com força e nós dois olhamos 

assustados.
– Cristóvão? Walter? É o Márcio, da tecnologia. Abram a porta.
Aliviado, destranquei a maçaneta, mas, quando abri, vi os cinco meni-

nos da técnica com tasers apontados para mim. Eles pareciam assustados.
– Ferrou! Ele arrancou o braço do Cristóvão, veio com defeito esse…
– Ei! Calma aí, eu sou o Cristóvão, essa é a mão daquele robô que 

vocês não instalaram direito!
Um dos meninos disparou o taser. Passou longe de mim, mas deu pra 

entender que o pessoal de exatas é tão bom de diálogo como de mira. 
Mesmo com meu vigor debilitado pela idade, consegui saltar no meio 
deles e, depois de uns empurrões, estava escorregando pelo corredor. 
Gritei pelo Walter, mas foi tarde demais: os magrelos fritaram o velho 
guerreiro com os tasers e ele desabou duro, berrando de dor.

Sem pensar racionalmente, continuei correndo pelo prédio da rua 
Esperança, perseguido por jovens que tinham um terço da minha idade, 
mas o preparo físico de quem só fica sentando de frente para uma tela o 
dia todo.

Tentei abrir a porta que levava ao refeitório na garagem do prédio, mas 
estava trancada. Me esgueirei, então, para o estúdio 3, um salão gigan-
tesco que estava em obras para a criação da redação convergente: jornal, 
TV, rádio, revistas e site, todos em um imenso estúdio aberto de dar inveja 
ao Jornal Nacional.

Só que, com a crise do impresso, o desinteresse pelo rádio e os proces-
sos trabalhistas que os meninos preguiçosos do site enfiaram na empresa, 
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o projeto parou no meio, e o lugar tinha virado uma espécie de depósito 
de tranqueiras. Entrei tropeçando em uma pilha de fitas betamax e, se não 
fosse o desespero da situação, teria até ficado com saudades dessa época.

Ouvi os passos acelerando no corredor e me apressei para esconder 
em uma montanha de monitores de tubo dos computadores antigos da 
emissora. Logo em seguida os caras da técnica chegaram, esbaforidos.

– Ele entrou por aqui, certeza! – não conseguia vê-los, mas ouvi 
enquanto vasculhavam o estúdio antigo.

– Thiaguinho, olha perto daquelas Olivettis. Márcio, confira aqueles 
sacos de cimento!

O  chefe gritava ordens de comando como se fosse um capitão do 
bope, mas nem passou perto do meu esconderijo. Aproveitei para tentar 
mais uma vez tirar aquela mão estranha do meu ombro. Depois de muita 
insistência, ouvi um clique, e a pressão aliviou. Só que com o tranco, 
escorreguei e sai dos monitores para cair no meio de outro amontoado de 
trecos. O desleixo não passou despercebido.

EI, CHEFE! Achei aqui! – um monte de lanternas veio na minha 
direção e fiquei paralisado. O tempo pareceu congelar enquanto meus 
algozes me examinavam.

– Putz, Thiaguinho, que achado hein, cara? – o líder gargalhou em 
deboche, sendo seguido por todo o bando. Observei em choque as risa-
das, e eles deram as costas, do nada.

– Ele não deve ter entrado aqui… vamos abrir um chamado no sistema 
e depois encontramos. Sério, depois não sabem por que a empresa está 
quebrada, olha o nível do equipamento.

O grupo saiu do estúdio e fiquei lá, atônito. Olhei para o lado na 
escuridão e só então vi no que estava metido. Âncoras, dezenas deles, 
descartados na poeira como bonecos antigos. Tinham meu rosto, meu 
corpo, meu terno azul escuro e o nó de gravata que era praticamente 
minha marca registrada.

Não tornei a apresentar o telejornal desde então. Meus dias no 
jornalismo chegaram ao fim. Ninguém tem saúde para durar nesse 
trabalho por tanto tempo assim. 

Pensei em me mudar para o interior da Bahia e abrir a pousada que 
tanto sonhava, mas preferi dedicar um pouco de tempo escrevendo 
minhas memórias, na companhia de uma saudosa Olivetti. Isso enquanto 
as lembranças ainda estavam frescas. Isso enquanto não me descobrissem 
escondido no estúdio 3.
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Não puxeis a  
cordinha em vão

Bruno Vieira

Era um dia meio cinzento. O ônibus se encontrava relativamente vazio, 
quer dizer, com todos os lugares ocupados, mas sem gentes espremidas 
pelas portas traseira e dianteira. O coletivo subia um dos viadutos da 
Lagoinha com sentido ao Centro de Belo Horizonte. E, vocês sabem  
como a nossa engenharia é deveras inteligente, a Antônio Carlos hoje é 
duplicada, mas os viadutos são os mesmos da década de 1980 – com duas 
faixas, muretas baixas e vazadas e, para piorar, o viaduto faz uma curva 
que, dependendo da velocidade do motorista, dá uma vertigem e um 
medo de cair na Estação Lagoinha, metrô (metrô, não, trem elétrico) 
localizado logo abaixo.

Voltemos ao ônibus. O coletivo já subia o Elevado quando o rapaz deu 
o sinal. Ele se sentava à janela, e o moço que estava no corredor fez uma 
gentil menção de se levantar. Foi aí que o diálogo começou.

– Quer levantar, moço?
– Não, não. Obrigado, vou esperar ele parar no ponto.
– Mas, moço, você puxou a cordinha. O senhor vai ter que levantar.
– Levantar? Mas meu ponto não chegou ainda.
– Mas por que, então, o senhor puxou a cordinha?
– Uai, já para avisar ao motorista que vou descer no próximo.
– Mas todo mundo do ônibus vai descer no próximo ponto.  

É o Centro…
– Bom, eu puxei porque eu quis. Só isso.
– Tá, mas uma vez puxada a cordinha, o senhor tem que se levantar.
– Gente! Pra que isso? Eu sempre puxei a cordinha ou apertei o botão 

e fiquei sentado esperando o meu ponto chegar!
– Senhor, isso é errado!
– “Errado”? Como assim?
– É, senhor! O senhor não pode puxar a cordinha e ficar assentado.
– Onde que isso tá escrito? A BHTrans resolveu cagar essa regra?
– Não, senhor, tá aqui.
– Aqui onde?

– Aqui, no Nosso Livro Sagrado.
– … Hã???
– É, senhor. No Nosso Livro Sagrado tem um mandamento que  

fala isso.
– Mandamento?
– É. Olha aqui. Décimo primeiro mandamento …
– Mas, peraí, não eram dez mandamentos?
– Não, senhor. Sempre foram onze.
– Como assim? Sempre aprendi que eram dez mandamentos, como 

não matar, não roubar…
– Mas tem o décimo primeiro, senhor. Que é esse daqui.
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– “Não puxeis a cordinha do ônibus e permaneceis sentado, sob pena de pecado”? 
Mas que p…

– Olha o palavreado, senhor. Estamos num coletivo…
– Mas que pitomba é essa?
– É um mandamento. Tá aqui, escrito.
– Não vá me dizer que sempre foi assim…
– É, senhor. Sempre foi. Está escrito, assim procedeis.
– Então quer dizer que no Velho Testamento existia ônibus?
– Isso eu não sei, senhor, mas está escrito.
– E só porque está escrito você segue à risca?
– Uai, senhor, o que está escrito deve ser seguido. Conforme o que está escrito.
– Mesmo para o meu caso? Poxa, eu toda a vida puxei a cordinha e fiquei sentado…
– Pois é, senhor. Arrependa-se então para merecer o perdão.
– Perdão?
– É, senhor. Se o senhor permanecer sentado, tendo puxado a  

cordinha, o senhor está em pecado.
– PECADO? Ah, fala sério…
– Estou falando, senhor. Não estou inventando. Apenas seguindo o que está escrito.
– “Apenas seguindo o que está escrito”. Falou o papagaio de pirata!
– Senhor, essa expressão é inadequada para o que o senhor quer dizer de mim. 

Papagaio de pirata é aquela pessoa que aparece indevidamente numa foto. Acho que o 
senhor quer dizer que estou de trololó.

– Esperto até que você é, hein?
– Com a bênção do Nosso Livro Sagrado.
– Nosso, vírgula! SEU livro sagrado.
– Mas ele pode ser seu também, se o senhor quiser. Basta…
– Me arrepender e levantar depois de puxar a cordinha.
– Isso, senhor.
– Até que chegue no Centro, eu vou ardendo no inferno…

O segredo da minha vida
Lipe Canêdo

Todo dia, na hora do banho, eu viro peixe. Começou quando tinha 14 ou 
15 anos, liguei o chuveiro e, de repente, me vi no chão, com dificuldades 
de respirar. Debati-me feito louca. Sentia a água morna a escorrer-me 
pelas escamas, abria e fechava a boca involuntariamente em busca de ar. 
Aterrorizada, saltava e ribombava no chão. Quedei assim minutos a fio, 
sem fôlego. Não conseguia gritar minha mãe, não conseguia fazer nada.

Se pudesse desligar a água do chuveiro, minha primeira vontade, 
morreria sufocada. Pensei estar tendo um ataque. Não percebi o que me 
tornara. Meu corpo estava descoordenado, minha visão turva. Aos poucos 
as ideias foram se organizando. De um lado nada via. De outro,  
bem acima, um enorme círculo vertia água em mim. Sob minha perna 
direita, podia sentir a aspereza do ralo que absorvia a torrente.  
Quando logrei me acalmar, retornei à forma humana. Foi horrível.

Fora isso, sou uma pessoa normal. Gosto de jazz, leio revistas de 
fofoca, dirijo um carrinho vermelho. Aos domingos gosto de passear  
no shopping. Sapatos: tenho-os aos montes. Namorados: nenhuns. 
Profissão? Não gosto de me gabar, mas coordeno o departamento de 
vendas de uma das maiores empresas do país. O salário é razoável.  
E não há um velhote do décimo primeiro andar que não me cobice o rabo. 
Eu sei, foda-se. Mas ando sempre de tailleur e calçados sóbrios de couro.

Ninguém gosta de ninguém ali. Nem as mulheres da equipe comercial 
são afeitas a mim. Há umas três, ou duas, que me sorriem com  
naturalidade e não me querem fritar no azeite quente. A cada quinze dias, 
participo de uma aula de culinária com amigas do tempo de escola.  
Todas bem-criadas e bem-casadas. Sabem tudo da vida de gente que nem 
conhecem. Sempre me perguntam sobre a minha. Fora isso, eu adoro. 
Cozinho qualquer prato, menos frutos do mar. Sinto pavor só de pensar 
em comer pescado. Sou católica, filha de italianos. Canibalismo não  
me desce.

Quando me descobri peixa, entrava em pânico toda vez. Comecei a 
tomar um ou dois banhos por semana. Nos outros dias, ligava o chuveiro 
e passava 20 minutos a fazer caretas no espelho. Às vezes acreditava  
que minhas axilas cheiravam a sardinha. Morria de vergonha.  
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Quando finalmente resolvia me lavar, perdia a noção do tempo e saltitava 
por uma eternidade até conseguir retornar ao meu corpo humano e poder 
desligar a água. Um dia meu pai se preocupou e bateu à porta: figlia! figlia! 
Cosa sta succedendo? Tentei responder calmamente, mas a voz não me 
saía. Ele gritou mais alto e mais alto. FIGLIA? Finalmente, não sei explicar 
como, consegui me levantar e responder.

Desde então, sinto prazer ao me metamorfosear. Nunca mais entrei 
em uma piscina pública. Contudo, me divertia imensamente quando me 
molhava na banheira da casa da minha nonna. Adorava a sensação de ter 
um líquido escorrendo pelas escamas. Ansiava por sentir minhas guelras 
respirando água gelada. Saltava e piruetava no ar. Encostava minha 
barriga na cerâmica azul e tirava um cochilo gostoso. Aprendi a retornar  
à forma humana de maneira completamente intuitiva. Era quase como 
meditar. Estendia as barbatanas em um ângulo de 45 graus, relaxava. 
Quando minha mente se limpava de tudo, sentia o peso de ter pernas 
novamente.

Em algum momento passei a sonhar com o fundo do mar.  
Fiquei obcecada com imagens e vídeos de cardumes. Durante o dia perdia 
horas me imaginando entre corais e algas, apreciando o movimento da 
maré. Quando tirei carteira de motorista, a primeira coisa que fiz foi visitar 
um quarto de motel, sozinha. Nadei a noite inteira no ofurô. O movimento 
da água com a hidromassagem ligada me levou ao transe. Eu sentia que  
o mundo me pertencia e que meu corpo diminuto era parte de algo bem 
maior e uno. Uma espécie de sentimento oceânico, uma empatia com o 
universo indescritível.

Uma vez, na aula de culinária, a lagosta tentou se comunicar comigo. 
Com as garras algemadas, prestes a experimentar uma sentença lôbrega, 
ela me mirou gravemente e disse: “Você não é humana.” Empalideci. 
Minhas amigas nada ouviram. Ela, então, me interpelou com mais  
violência: “Vou morrer escaldada, você nunca vai conhecer o oceano como 
eu”. Suei frio, desabei sobre uma cadeira. “Você está bem?!” Acenei com a 
cabeça. Me trouxeram um copo de água. Abri os botões da camisa e olhei 
em volta. A lagosta cerrou os olhos e emitiu um ganido agudo. Vomitei.

Meu último namorado, atleta e burro feito ele só, terminou comigo 
quando finalmente me deixei observar nua sob o chuveiro. Nunca permiti 
que ele tomasse banho comigo. Nunca contei sobre minha condição a 
ninguém. Mesmo com suas limitadas capacidades mentais, meu ciclista 
amado começou a desconfiar de que algo em mim não cheirava bem.  
Me perguntava vagamente e eu me fazia de tola. E assim seguíamos.

A coisa foi escalando. Após meses de tensão, ele arrombou a porta do 

banheiro tresloucado. 
Não reagi. Permaneci ali 
saltitando na água. Berrou 
meu nome, desesperado. 
Olhou para meu corpo escorrega-
dio com nojo. Me ajoelhei e segurei sua 
bermuda de forma provocativa. Ele cuspiu no 
meu rosto e foi embora. Tampei o bidê e fiquei horas 
imóvel na água transbordante que inundou o banheiro e a 
cozinha de minha casa. 

Os homens são todos iguais. Nunca irão entender que uma mulher 
precisa submergir e revolver as barbatanas de quando em vez.  
Desde então, só tenho casos esporádicos e impessoais. Odeio os altos 
executivos da empresa, que me olham o decote quando elogiam minhas 
capacidades profissionais. Sou sempre citada como exemplo de funcioná-
ria, no entanto, meu salário não se compara ao corpo de diretores  
do décimo primeiro andar. Todos homens de cabeça branca com seus 
ternos caros, seus carros importados, suas esposas loiras e acéfalas,  
seus filhos mimados.
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Há mais de dez anos me escondo sob a fachada de executiva excên-
trica. Muitos me tomam por lésbica na empresa, o que é um preconceito 
vil. Na verdade só não sou a famosa tia dos gatos, porque morro de medo 
de um bichano me atacar quando estou debaixo d’água. O grande segredo 
da minha vida, porém, é que sou fundadora do fã-clube mineiro do cantor 
Odair José. Isso ninguém imagina, mas tenho várias fotos com ele.  
Meu disco preferido é O Filho de José e Maria. Que poderia facilmente  
se chamar O Evangelho Segundo Odair José. É uma grande ópera-rock.  
Linda. Gosto de ouvi-la com os fones de ouvido no volume máximo, 
tomando vinho. Sempre choro no refrão da dançante “De Volta às  
Verdadeiras Origens”. “Todo mundo tem problema quando vive sem 
amor”, canta Odair.

Às vezes me pergunto se não nasci peixa. Sempre escutei jazz, bossa- 
nova, nueva trova, afrobeat. Meus pais são apaixonados por música de 
câmara e ópera. Estudei piano no conservatório de Barbacena, só depois 
cursei administração em Juiz de Fora e segui a carreira de burocrata.  
Não fosse Odair José, já teria sucumbido ao chamado das águas.  
Cada vez que meu superior me pede um relatório e baba sobre minhas 
pernas, tenho vontade de sumir. Eu percebo tudo. Os sentidos das peixas 
são diferentes. Qualquer dia entro no mar de Meaípe e nunca mais volto.  
Vão pensar que me suicidei, mas sou filha de Iemanjá, e o misterioso 
Olokun é quem me protege e me guia.

Cão
Renata Pedrosa

O cão corre em liberdade
balança-lhe o pelo
o pau as patas e a pança
Mas ele em nada disso pensa 
livre que é 
pula na poça e brinca
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Cachorrinhos
Cyntia Beltrão

Todos os dias, no enorme bairro, de enormes prédios, uma enorme 
horda de diminutos cachorrinhos sai para passear.

Eles caminham ao lado dos seus humanos, com suas pequenas  
patinhas, rabichos escovados, coleiras enfeitadas, lacinhos na cabeça, 
roupinhas coloridas, os pequenos cachorrinhos.

Passeiam pelas ruas largas e cheiram as grandes árvores e os pequenos 
arbustos, os diminutos jardins e as flores pequeninas. 

Latem para outros pequenos cachorrinhos que também passeiam nas 
horas frescas, deixando pequenos cocozinhos pelo caminho. Se envolvem 
em pequeninas brigas, embaraçando as guias e prendendo suas pequenas 
coleiras. Cheiram diminutas bundas de outros diminutos cachorrinhos, 
tocando seus pequenos focinhos para lamber.

A horda dos pequenos cachorrinhos toma as ruas do bairro e,  
por alguns minutos, sua marcha sôfrega muda a rotina de carros e da 
gente da cidade. Obriga os idosos a mudarem de calçada, para as babás 
com seus carrinhos caros de bebê, interrompe o passeio das crianças.  
O latido dos pequenos cachorrinhos que passeiam acorda outros peque-
nos cachorrinhos que estão ainda presos nos grandes apartamentos. 
Então, mais cachorrinhos descem para passear.

Vão soltando jatinhos de mijo ao longo do caminho, mudando o 
aroma elegante do bairro, dos detergentes e dos produtos de limpeza  
dos prédios de luxo. Fuçam um eventual lixo aberto, desesperando seus 
grandes donos e suas pequenas mulheres. Se embrenham nos terrenos 
baldios se enchendo de picão. 

Vão para os pet-shops e tomam banho, voltando limpinhos e tosados, 
os pequenos cachorrinhos. 

Os pequenos cachorrinhos tomam as ruas como um exército de 
pequenos duendes peludos, com engraçados formatos de focinho,  
latindo sua língua estranha e acordando com alarido o bairro. 

Os donos dos pequenos cachorrinhos caminham trôpegos de sono, 
ansiando por xícaras de café. Tentam acompanhar o passo de suas curtas 
patinhas, enquanto pensam nas tarefas do dia, os donos dos pequenos 
cachorrinhos. Pensam nos compromissos do trabalho e nas notas dos 

filhos, na prestação do carro e no empréstimo do apartamento, nas férias 
de final de ano e em como vão pagá-las, enquanto recolhem os cocôs dos 
pequenos cachorrinhos. São como zumbis, os donos dos pequenos 
cachorrinhos.

Nas ruas os carros passam apressados e desatentos, quase atropelando 
alguns pequenos cachorrinhos quando estes se desgarram dos donos para 
correr. Atravessam a rua atrás de motos e enfrentam caminhões e ônibus, 
os pequenos cachorrinhos. Assustam seus donos e constrangem  
motoristas. Corajosos, bufam de raiva, os pequenos cachorrinhos. 

De volta pra casa, nos grandes apartamentos do grande bairro,  
os pequenos cachorrinhos bebem muita água, comem ração super  
premium e se espreguiçam ao redor dos donos. Se enrolam nas almofadas 
caras, brincam com seus bichinhos de pelúcia e brinquedos de borracha. 
Sobem na cama das crianças e latem para a empregada. Às vezes fazem 
um xixi na sala e como apanham, então, os pequenos cachorrinhos.  
De noite procuram a cama dos donos e o conforto dos corpos quentes. 
São frágeis, os pequenos cachorrinhos. 

Então, os pequenos cachorrinhos dormem seu sono de pequenos 
cachorrinhos. E sonham com o tempo em que não eram pequenos e nem 
eram cachorrinhos. Sonham com o tempo em que eram grandes lobos, 
lobos que uivavam nas planícies, lobos que corriam pelas pradarias e 
caçavam mamutes e bisões. Sonham com o tempo em que os poucos 
humanos que caminhavam sobre a terra eram também peludos e  
grunhiam, se escondiam em cavernas e temiam os grandes lobos. 
Sonham com o tempo em que eram livres e enormes e viviam em bandos 
com um enorme lobo cinzento como líder. O tempo em que eram livres  
e não eram pequenos cachorrinhos. 

Os pequenos cachorrinhos sonham seus pequeninos sonhos, e nesses 
sonhos eles são lobos e mastigam gente.
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Das pequenas mortes
Ewerton Martins Ribeiro

O caminho de ida parece o 
da volta, mas é só ilusão

1.
Cinco dias sem beber e eu já estava enxergando melhor. Respirava bem 
e, apesar da ansiedade, sentia uma doce disposição. Eu também tinha 
parado de fumar. Fazia semanas que já não encontrava uma carreira,  
e talvez por isso eu tenha enxergado de imediato a diferença do seu corpo 
em relação às demais, a bunda avantajada, o porte de quem carrega um 
mundo nas costas. Caminhava em sua lenta movimentação, coisa de 
quem experimenta no simples ato de existir uma grande responsabilidade. 
O que haveria levado-a a sair? É o que eu teria me perguntado, se ainda 
vivesse o tempo das questões. Mas não. Deslumbrado pelo inesperado do 
encontro, meti-lhe um tapa sem nada hesitar, gozo estranho o de se dar a 
um ímpeto irrefletidamente, confiando nas razões que a própria  
consciência ainda não alcançou. Foi acertá-la para eu ser tomado por um 
êxtase envergonhado e de certa forma repulsivo, algo semelhante àquele 
prazer que atravessa quem termina por gozar dentro quando o plano e  
a promessa eram tirar bem no último instante.

2.
Não sei o que levou a rainha a sair das paredes e parar ali, no meio do 
corredor, como que esperando o meu ataque. Talvez fosse um prêmio que 
surgia como consequência da minha recente mudança de comporta-
mento, é o que eu pensaria se ainda considerasse conexões entre fatos 
desconexos – afinal, estamos falando aqui sobre os efeitos que as formigas 
têm na vida de cada um de nós, não sobre um efeito borboleta que 
pudesse ser causado por esta insuportável e necessária abstinência.  
Não. Limito-me a aceitar que eu apenas dei a sorte de – era o final da 
manhã de um domingo, o instante em que eu me coçava inteiro, a já não 
mais me poder suportar; limito-me a aceitar que eu apenas dei a sorte de 
encontrar, no meio do meu pequeno apartamento, a rainha da comuni-
dade de formigas que divide comigo esta morada na parte mais baixa 
deste bairro já quase nem mais lembrado; a sorte de conseguir acessá-la 
antes mesmo que toda a colônia me atacasse em uma grande investida,  
e então o fim de uma história desprovida de qualquer particularidade 
memorável senão as formigas e seu papel na comunidade dos insetos  
e no universo dos homens que, assim como eu, não sabem o que fazem  
até o momento em que já não há nada mais a realizar senão aceitar que  
o que resta é esmagar alguma outra coisa no meio do caminho,  
na impossibilidade de esmagar a eterna pedra, e então seguir em frente.

3.
Esmaguei-a e, então, segui em frente. Deixei seu corpo ali mesmo, 
como se dele fizesse um aviso (aqui se esmagam rainhas), e fui ao 
banheiro lavar minhas mãos. Uma sensação estranha tomou conta do 
espaço, ao mesmo tempo de júbilo e de dor, de culpa e de enlevo – tirar a 
vida de um ser importante (com um único tapa, eliminar a potência de 
duas décadas de vida): há algo mais a se dizer sobre isso, ainda que eu não 
saiba exatamente o quê. Instantes antes, ao ouvirem o rígido exoesqueleto 
de sua progenitora se estraçalhar sob a alma da minha palma nua,  
sentinelas que caminhavam céleres congelaram: era como se, de repente, 
tudo em suas vidas se houvesse perdido, e a razão mesmo de ser formiga 
houvesse sido esmagada junto àquele corpo que até então lhes oferecia 
propósito e referência, ainda que sem nenhuma autoridade. Lavadas as 
mãos, tive a sensação de que as operárias que presenciaram a cena  
passaram a caminhar lentamente na direção dos meus pés, relembrando  
o assassinato: era como se buscassem um destino que se havia antecipado 
antes mesmo de ocorrer – que irreversível é o destino que se apresenta 
fora do tempo.
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4.
Não é novidade que há muito venho enfrentando os insetos em uma 
batalha de tudo particular, mas não me lembro de ocasião em que tenha 
alcançado vitória semelhante. Digo isso para fazer compreender por que 
aquele cadáver serviu para me lembrar por todo aquele dia da minha já 
quase esquecida possibilidade do sucesso, e em diferentes momentos eu 
me vi novamente atravessado por aquela doce disposição da manhã,  
o ar circulando pelo meu corpo, em que se pese um crescente flerte com o 
desespero. Sim, desespero. Aos poucos, fui-me vendo ser tomado por uma 
tola histeria, e se acreditasse em conexões entre fatos desconexos eu talvez 
considerasse que a bebida, o cigarro talvez tivessem sido ao longo da 
minha vida os verdadeiros obstáculos desta minha luta, e que sem eles eu 
finalmente ganhava as forças essenciais para o meu combate – ou talvez 
acreditasse no exato contrário, e pensasse que as drogas é que tinham 
sido justamente as minhas aliadas na ingrata tarefa de suportar a impossi-
bilidade de vencer qualquer coisa, elas então justamente as responsáveis 
por eu não retornar ao pó, mas não: eu não acreditava em nada, e sabia 
desde já estar tratando apenas dos efeitos que as formigas e os insetos 
têm na vida dos homens, não de metáforas edificantes sobre os efeitos da 
abstinência e a importância de se superar um dia de cada vez, um dia de 
cada vez – cada vez. Dito de outra forma, este não é um texto escrito em 
cores, mas o fruto do alinhamento ordenado de palavras que não tocam 
instância alguma da consciência humana senão a da possibilidade pela 
casualidade, e apenas ela, o que paradoxalmente não se pode explicar aqui 
por meio destas palavras, e outras já aqui não cabem mais. Posto isso, 
creio que não espanta dizer que dediquei a semana seguinte ao controle 
dos mais variados humores. No decorrer de alguns dias, terminei recon-
quistando a estabilidade emocional, o que me deixou genuinamente 
otimista.

5.
Passados esses dias, ainda agora a carcaça está lá, no mesmo lugar,  
o centro do meu corredor, neste apartamento em que os dias já se  
parecem repetir em simulacros de si mesmos. Contudo, agora eu já não 
me sinto mais tão bem. Cada palavra tem uma razão, a despeito de sua 
insignificância, e por isso eu miro o meu cadáver: ele segue no mesmo 
lugar. Esperava que as formigas aparecessem para carregá-lo e comê-lo, 
esquecidas de que aquela, assim como as demais, era também uma 
formiga, uma formiga como outra qualquer, apenas uma outra formiga 
anterior, ou talvez se lembrando justamente disso, mas não: nenhuma 
formiga apareceu. Sigo para a cozinha, abro o armário: nenhum indivíduo 
da colônia ronda a vasilha de açúcar buscando ensinar formas de se 
esgueirar para dentro do que sempre mais importa em busca de algum 
importante prêmio (pelos vãos de tudo o que se faz tampa, os espirais: 
custei a descobrir, o pote entre as mãos). 

6.
Hoje, já não há mais formigas no armário, debaixo da cama, na mesa  
da sala. Há vários dias, já não há mais formigas se esgueirando no vaso 
sanitário, a fazer sabe-se lá o que entre os germes e a água, a histeria da 
carreira, quase uma saudade, as dinâmicas do cordão: não. Em lugar 
algum há mais formigas. Não há mais formiga alguma por aqui.  
De alguma forma, estamos falando aqui de muitas vidas simples,  
todas elas reunidas na existência em um pequeno apartamento de pouco 
mais de quarenta metros quadrados em um bairro já esquecido desta 
cidade sem conhecimento de si – e, então, a mais relevante morte se 
apresentando subitamente, em um instante fora da consciência,  
a absoluta privação da vida. Um juiz perguntaria quem em sã consciência 
mataria uma formiga de mais de dois centímetros com a pura palma nua. 
Juiz algum há para julgar o que a justiça é incapaz de conceber como 
questão. E não há mais formiga alguma em lugar algum.
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7.
Outras rainhas podem haver, os dias podem ser precisos, mas nada 
disso importa mais. O que importa é o agora, este estranho instante em 
que eu ainda estou aqui. Não: já não é tempo mais de correição. Eu ainda 
estou aqui. O pequenino cadáver continua no meu corredor, já apodrecido 
pelo tempo – o tempo do tempo, tão diferente para as formigas e para  
os homens, e este apartamento se dissolvendo na memória de um bairro 
já sem nome, sem destino. Não. Eu já não me sinto mais tão bem.  
A cidade já não se sente mais tão bem. Não há mais carreiras, não há mais 
cordão, não há mais nada em lugar algum agora. De repente eu estou 
absolutamente sozinho no meio do meu corredor, eu sinto a minha mão 
latejar, ela lateja como se cortasse o ar na direção do meu rosto, rosto que 
já faz tanto tempo, fulminante: a formiga ainda está lá. Eu ainda estou 
aqui, mas talvez já não haja mais nada a se dizer depois de agora. Não. 
Não há nada a se dizer depois de agora. Não é a primeira vez que alguém 
diz isso. Nunca se poderá saber quando será a última.
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Poesia acidental 3
Thyana Hacla

No tronco,
o resíduo da seiva
deixa visível a memória do corte.
A árvore também
sangra e estanca.

Medida paliativa
Bruno Augusto Martins

O olhar, eu já disse, eu sempre digo, o olhar, está tudo lá, eu vejo.  
Me chamam de louco perturbado desequilibrado e riem e eu rio,  
disfarçando constrangimento e certa tristeza de nunca ser entendido  
ou levado a sério. A fim de me ver seguro num comodismo desconhecido, 
tento acreditar não se tratar da realidade a qual chamo universal,  
realidade universal, até que a caminho do banco sacolão trabalho cinema 
mercado casa eu sou alvejado por dezenas centenas de olhares que dizem 
mais claramente do que qualquer língua e eu digo para mim mesmo 
foda-se a realidade universal, porque se não se trata de uma realidade  
com a qual eu me identifico, ela de nada me vale. Abaixo a cabeça,  
me protegendo, e sigo o caminho.

Entro no metrô. Trago sempre comigo um livro, estou sempre lendo, 
enfio o livro na cara e ainda assim sinto o calor dos olhares. Terá algo em 
meus cabelos, um inseto nojento, uma folha morta? Estará suja a minha 
roupa, aberta minha braguilha, pelo avesso a blusa? Leio e releio a mesma 
página com desatenção. Fecho o livro. 

Três garotos me observam. Um me desdenha, acha a minha roupa 
elegante demais, não é preciso um suéter e blazer num fim de tarde de 
vinte e três graus. Pensa que minha calça ficaria bem melhor em seu pai 
do que fica em mim. Começo a sentir calor, se eu tirasse o blazer me 
sentiria melhor. Seco o suor da testa como se arrumasse os cabelos.  
Outro garoto tem ódio, tanto ódio que sua boca crispa, se pudesse me 
cuspiria, daria com uma lâmpada fluorescente em meu rosto, chutaria as 
minhas costelas, o som de cada uma se quebrando seria um gozo mais 
profundo após um gozo profundo. O último, inocente, parece ser mais 
novo, tem curiosidade, olhar explorador, embora prefira se manter  
distante, até com o olhar.

As trocas de olhares que tenho com esses desconhecidos na rua  
não são triviais, há algo de oculto que faz com que essa troca seja mais 
intensa, mais profunda, sei que para ambos, vejo em seu olhar um ar 
interrogativo como quem pergunta o que acabou de acontecer;  
mas a mim, essa troca ainda tem um quê lancinante, difícil de aturar 
diariamente.
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Não sei ao certo quando comecei a entender esses olhares, talvez um 
dia após usar alguma droga que fizesse os meus sentidos se aguçarem, 
porta de entrada, depois não teve mais volta. Poderia pensar que um dia 
me acostumarei com essas invasões, julgamentos à primeira vista,  
que toda essa grande merda será passageira. Posso pensar, é verdade, 
como todos eles fazem, mas isso não quer dizer que será verdade.  
Em uma das passagens de ano há anos fiz uma promessa de honestidade 
para comigo e, cumprindo essa promessa, me vejo obrigado a assumir 
que isso não será passageiro, como a saudade daquele que resolvera 
desaparecer também não passa.

Desvio o olhar dos garotos, novos, adolescentes, podem me julgar 
tarado, pedófilo, me escorraçar, me jogar para fora do trem, saciar aquela 
vontade não revelada. Dentro está mais quente do que lá fora, por isso 
suo, poderia tirar o blazer, mas chamaria muita atenção, mais atenção do 
que já chamo não querendo chamar e me mantendo imóvel quase  
feito estátua.

Acham curioso o suor que me nasce sob os olhos, gotículas que gota  
a gota se avolumam em grossas bolsas. Esse suor que, na minha infância, 
quando secava, virava sal e as crianças, de uma malvadeza admirável,  
riam de minha condição, e lá ia eu correndo para lavar da cara o sal, 
segurando o choro num sorriso sem graça, o medo de manchas  
permanentes. A mãe havia dito que o sal mancha, mas não sabia se o 
desse tipo também.

Apesar de o garoto ter julgado exagerada minha roupa, tenho me 
vestido como os demais, comprando roupas nas grandes lojas de departa-
mento, onde não há vendedores colados à nuca, exagerando nos atendi-
mentos aos clientes. Calças marrons, camisas xadrezes, blusas lisas, 
sapatos sociais. Nada de acessórios, nenhum corte de cabelo extravagante, 
nenhuma estampa tribal, nada muito colorido, ou muito preto,  
tudo extremamente medíocre. É verdade que me visto como um senhor 
cuja idade é o dobro ou até o triplo da minha. A curiosidade então será 
essa, eu não vestindo roupas, mas figurinos, como seu eu fosse um 
personagem de um filme de baixo orçamento andando por aí com uma 
câmera às costas?

No entanto, não se trata somente de olhares curiosos e odiosos 
(embora estes sejam mais preocupantes do que aqueles, porque, em uma 
coragem repentina, podem se tornar uma ação física, indo para as mãos 
fechadas e os pés prontos para os chutes, e eu não sei me defender senão 
abaixando a cabeça para fugir dos olhares), há os mais corriqueiros, os que 
fazem toda essa clareza ser repudiada: olhar de piedade, de condolência, 

de triste solidariedade. Sinto-me o mais miserável dos homens:  
abandonado, desconsolado, desamparado, acabado, um homem que,  
para conseguir viver, necessariamente precisa da misericórdia deles, 
desses que passam por mim diariamente.

Embora eu consiga identificar cada tipo de olhar a mim direcionado,  
a razão desses mais típicos ainda desconheço. Minha aparência é tão 
lamentosa a este ponto? O que em meu aspecto me faz parecer  
lamentável, miserável, funesto?

Sigo o meu caminho, tentando demonstrar que não fui atingido, eu, 
desentendido, superficial, preocupado com problemas mais concretos  
e urgentes. Pago a conta, compro maçãs e cebolas, corro para não perder 
o coletivo e chegar atrasado no trabalho.

Estive de férias, pensei em viajar, Porto Seguro Cabo Frio Guarapari. 
Olhei datas, pesquisei hotéis e pousadas, praias e restaurantes.  
Me lembrei dos olhares e desisti, poderia gastar o dinheiro com outras 
coisas, reformar a sala, comprar uma cadeira de balanço, montar um 
jardim, me matricular numa autoescola. Passei o mês em casa,  
saindo somente para o imprescindível, preferindo os horários de menor 
movimento nas ruas e nos estabelecimentos. Li mais do que o de  
costume, revi séries, assisti a novelas e a programas que dizem ser  
voltados para o público feminino.

Há alguns meses saí das redes sociais. Não porque eu não gostasse 
das pessoas com as quais eu mantinha contato, nem porque eu as invejava 
por terem o que têm de material, mas por cobiça de ter a vontade de viver 
o externo como elas vivem, intensamente, parece. Meus colegas de 
trabalho me chamavam para o happy hour de toda sexta. Fui embora cedo 
demais tantas vezes, dei tantas desculpas para não mais ir que hoje eles já 
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nem me convidam, nem por educação, mesmo já sabendo de minha 
recusa. Melhor assim.

Ontem eu voltei a trabalhar, fui e voltei de táxi, não estava me sentindo 
bem o suficiente para enfrentar todos os olhares incomuns dessas pessoas 
desconhecidas. Me arrumei no horário, tomei o café, li as manchetes do 
jornal, ouvi as informações do trânsito no rádio e fiquei sentado no sofá, 
imóvel como faço no trem e no ônibus, por quarenta e cinco minutos,  
até não dar mais tempo de ir de coletivo e chamar um táxi. Na volta do 
trabalho pensei: “Estou cansado demais para pegar transporte público 
lotado, minhas costas doem, meu ombro dói, quero chegar rápido em 
casa”, mas me lembrei do acordo que eu fizera comigo mesmo, e mesmo 
assim mantive a ideia do desnecessário, ficando livre do pavor diário que 

enfrentaria por mais um ano até as novas férias e a nova reclusa de um 
mês tranquilo e ordinário. 

Hoje me obriguei a voltar à normalidade, enfrentar as filas,  
rodar catracas, segurar nas hastes altas e sujas, atentar nas freadas brus-
cas, descer no ponto certo, na estação certa. Chovia. As pessoas seguiam 
seus caminhos com normalidade, equilibrando suas sacolas-bolsas e 
guarda-chuvas. Me escondi sob a obscuridade do meu, via somente 
pernas, sapatos molhados, botas descoladas.

A caminho de volta, enquanto eu caminhava um pouco mais para 
esperar o ônibus em um ponto menos movimentado, embora mais 
perigoso, alertam para assaltos facadas tiros sequestros arrastões,  
chegou um cara com um extrato bancário, dizendo que deveria ter  
recebido certo valor, no entanto, o banco o havia deixado retido. Me pediu 

dinheiro para ir pra casa. Infelizmente, de fato, eu estava sem dinheiro, 
somente com cartões. Nas minhas poucas palavras, ele me direcionou um 
olhar de compadecimento, não um olhar de súplica que eu esperei sem 
esperar, porque ele estava pedindo dinheiro, não eu. Naquele momento 
foi como se os papéis tivessem instantaneamente se invertido, eu era o 
pedinte, e ele o impossibilitado de ajudar. Não sei dizer quem era o mais 
miserável entre nós dois. 

O que deu a ele permissão de inverter os papéis? Até mendigos 
pedintes necessitados se sobressaem a mim. Não me espantaria se um 
cachorro de rua, tão abandonado quanto eu me faço, chegasse a mim  
e me fizesse carinho e me desse de comer e de beber e me levasse para 
sua casa prometendo cuidados intensos.

Na esquina fica uma agência do meu banco. Era só eu ter ido até lá, 
sacado dinheiro e dado a ele. Mas seu olhar era tão piedoso, de quem 
assiste a uma dessas histórias desgraçadas desses programas sensaciona-
listas, que me causou, também instantaneamente, um mal-estar que me 
arrepiou os pelos grossos dos braços. Olha, desculpa, eu realmente não 
posso te ajudar, eu disse, e ele se fez silencioso com aquela maldita 
complacência nos olhos. A imagem no fundo se embaçou, senti o chão se 
ondular, tive a certeza de que cairia aos pés daquele homem. Dez, quinze 
segundos talvez, intermináveis, um de frente para o outro, pessoas tantas 
passando em volta, e os dois ali, atrapalhando o fluxo. Avancei um passo. 
Ele desenhou um frouxo sorriso indulgente e sem som, disse tudo bem. 
Saí andando, meio atordoado, pensando na possibilidade da matrícula  
na autoescola.
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E agora esses três garotos, cochichando, rindo e me olhando.  
Não tenho dúvidas de que falam sobre mim. Poderia dizer que tentam 
adivinhar sobre minha vida, criando uma história elaborada, casamento 
traição desejos pervertidos. Mas não são capazes disso, são infantis, 
previsíveis, julgam o que veem: veja como o sapato dele é torto, ele não 
vira a página do livro há tempos, o blazer dele é velho, veja como ele sua, 
que nojo, deve estar fedendo.

Corro o olhar pelo vagão. Outras duas crianças me olham, mais jovens 
que esses três, uma de aparentemente quatro anos olha se perguntando o 
que é isso que vejo; a outra, mais velha, de uns onze, olha através de mim, 
pensando num jogo, na escola nova, num par de peitos.

As portas se abrem na estação. Um velho senhor se senta à minha 
frente. Corre os olhos sobre mim e lembra que tem um suéter  
exatamente igual ao meu perdido em seu guarda-roupa, deveria voltar a 
usá-lo, é bonito, essa cor marrom é bonita, quem lhe dera de presente? 
Comprara? Definitivamente deve usá-lo já, nem que seja para ir à padaria 
comprar aquele jornal de cinquenta centavos.

O lugar ao meu lado está vazio. Ninguém se senta, preferem ficar de 
pé. Uma senhora sexagenária e sua colega mais jovem. Compadecimento, 
compadecimento. A mais velha tem inveja de não ser mais desejada como 
a colega. Se economizasse aqui e ali, poderia fazer um simples procedi-
mento estético, remoçando uns sete, dez anos. A colega, temerosa de um 
estupro e incomodada com os olhares despudorados de vários homens,  
dá ouvidos às lamúrias sem fim da sexagenária, contentando-se em se 
sentir mais segura e em dar segurança à senhora.

Recebi e recebo vários outros olhares, não me atrevo a buscar quem 

me olha, são olhares que me chegam. Guardo o livro na bolsa, sempre 
mantendo a cabeça baixa. Logo a voz robotizada dirá pausadamente o 
nome da estação em que desembarco – Es-ta-ção Car-los Pra-tes – e logo 
estarei na segurança cega de minha casa. 

Adolescentes voltando da escola, alguns senhores, poucas senhoras: 
curiosidade; várias senhoras de várias idades, casadas, solteiras, mães, tias, 
avós, solitárias, emigrantes, um senhor: compadecimento; senhores 
velhos, de idade intermediária, altos, gordos, baixos, barbados, barbeados, 
carecas, de terno, de roupa suja de tinta, cheirando a sabonete barato,  
a suor seco, umas poucas senhoras (duas, de saia jeans até o tornozelo): 
ódio brando, ódio agudo, aversão, repugnância e um pouco de inveja e 
quase nada de compadecimento.

Não desvendo ninguém, não leio nada mais do que dizem os olhares, 
o que está por trás deles me exaure e, então, não avanço. Logo a voz 
robotizada dirá o nome da estação em que desembarco e logo estarei na 
segurança cega de minha casa. Aperto a bolsa contra o peito, este seria um 
momento perfeito de ajustar os óculos com o dedo indicador no alto do 
nariz caso eu usasse óculos.

Me levanto. Entre os ruídos dos muitos passageiros, ouço a risada 
abafada dos três garotos. Terá algo grudado na parte traseira de minha 
calça, um rasgo entre as pernas que o blazer não esconde? Mantenho a 
cabeça baixa e espero junto à porta o trem chegar à estação. A voz roboti-
zada fala, o som chiado, quase inaudível, não prestei atenção quando ela 
anunciou as outras demais estações. O trem, que na cidade deram o nome 
de metrô, diminui a velocidade. Vejo as pessoas paradas, prontas para 
entrar, esperando um lugar para sentar. Um lugar que, naquela hora, 
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naquela estação, não há. Poucos para sair e muitos para entrar,  
o enfrentamento não será justo, as pessoas não são respeitosas a ponto de 
deixarem sair para depois entrarem. Trombo com quatro, uma xinga, as 
outras três nem se perturbam, já estão acostumadas.

Subo as escadas. Rodo a catraca. Os policiais ferroviários me observam 
com atenção. Me sinto não somente ameaçado como também uma 
ameaça, homens de pele como a minha, para eles, naturalmente são  
uma ameaça. Penso em sorrir, mas seria estranho demais, até suspeito, 
ninguém sorri para esses homens mal-encarados, vestidos de preto, 
prontos para o ataque. Saio rapidamente. Atravesso a passarela.  
Muitas pessoas vêm, poucas vão no mesmo sentido pelo qual eu vou. 
Abaixo a cabeça, não quero me certificar de mais nenhum olhar, mas sei 
que todas aquelas pessoas olham, todas, até as cegas, com suas bengalas 
finíssimas, parecem me olhar, ainda que não me vejam.

Só seguir para o fim da passarela, virar à direita, seguir uns duzentos 
metros e logo estarei na segurança cega de minha casa. Ainda sofrerei 
com umas duas dezenas de olhares, nesse horário de pico as pessoas 
lotam as ruas. Evito pensar no amanhã e no que terei de enfrentar,  
minha ânsia de chegar em casa é tanta como se de lá eu nunca mais 
precisasse sair. 

Às vezes penso se, andando dessa forma, quando escolho estudar o 
chão, um dia aquele que me instalou saudade passou por mim e também 
me dirigiu um desses tristes olhares, sem ter a coragem de me dizer uma 
palavra qualquer, nossa quanto tempo, como vai, está tudo bem, coisas do 
gênero. Pensando essas coisas, me esqueço dos olhares, embora ainda os 
sinta, como o ar que me entra pelas narinas.

O esforço da caminhada me faz suar ainda mais no alto da testa.  
Uma mão dentro do bolso a segurar a chave também sua. Mantenho a 
cabeça baixa – minha medida paliativa de proteção –, ignorando as outras 
gentes, e sigo o caminho rumo à segurança cega de minha casa.

O sorriso da tristeza
Leonardo Cattoni

Sorriu para o padeiro
ao saber que o pão havia acabado,
e passou a mão na cabeça de uma criança abandonada.
Sob a chuva,
parou para escutar um pedinte, 
cumprimentou o porteiro noturno que cochilava,
e sussurrou um Deus qualquer no ouvido da alma.
Ela não é disso.
É que estava muito triste,
e tristeza faz isso com a gente.
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Transitoriedade
Leonardo Cattoni

Você fecha a persiana, 
a gaveta dos organizados talheres,
guarda o último copo, 
esvazia a lixeira, 
passa o peito da mão no lençol amarrotado 
estendido na cama, 
vira a almofada do sofá que de costas estava, 
remexe na vela do castiçal porque ereto precisa estar, 
sopra a poeira do cristal, 
arruma com o pé direito o tapete da porta de entrada, 
passa os olhos em tudo pela última vez e fecha a porta. 

Tudo o que você quer é voltar 
e encontrar tudo em ordem, tudo como deixou. 
Impossível, claro. 
Você pode, inclusive, nem mais voltar.

Desenganado
Leonardo Cattoni

Era cedo.
Não, depois.

Era cavalaria.
Não, tempestade.

Era fadiga.
Não, tristeza.

Era estima.
Não, piedade.
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Era prazer.
Não, insanidade.

Era singulto.
Não, pranto. 

Era sossego.
Não, fome.

Era teimosia.
Não, socorro.

Era amor.
Não, soberbia.

Era silêncio.
Não, dor.

Era coragem.
Não, sustento.

Era certeza.
Não, tropeço.

Era medo.
Não, vários.

Era vida.
Não, também.
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De Itabira
Wemerson Felipe Gomes

Esses olhos mansos,
 que banham maria
 a vida dos homens,

 vem de Itabira?

 Vem de Itabira
essa pele negra,

 esculpida 
 do pó 
 da terra 
 do sangue
 (quente)
 dos orixás?

E essa hipocrisia,

 disfarçada 
 de sentimento 
 do mundo;

 esse sorriso que
 rasga a outra face 
 do céu 

 noturno 

 (mas sem estrelas),

 é doce herança
 itabirana?

para Ingrid

 É de Itabira

o hábito de sofrer
 em silêncio –
 de pesar o silêncio –,
 
 que tanto me inquieta?

(oitenta por cento de 
 sede na alma; 
 afogada em todos os sentidos)

E Itabira é só mais um 
 retrato na parede.

A vida é um 
 retrato na parede
  (do tempo).

 E se dói, é assim.
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Bebedouro dos burros
Raphael Morone

As luzes amareladas já não iluminam como em 1958
as luzes brancas iluminam como um supermercado no Funcionários
os morcegos que habitam os arvoredos da Afonso Pena estão lá
mas não dançam valsas e polcas como antes
devoram tímidos as frutas que encontram
os gatos do Parque Municipal dormem no carrossel
cavalo sim, cavalo não, alternadamente
os fícus faziam túneis como aqueles canais de Santos
dizem que era possível caminhar sobre, inclusive fazer casas neles
nos canais haviam dúvidas do risco de cair na água salgada trazida na maré
As crianças mais antigas, as que já não estão mais
diziam sobre um jogo feito nas manhãs de domingo no parque
uma a cada estação
saíam desembestadas em busca da nascente
rumavam desde a praça do sol, percorriam cada um dos lados do Parque Municipal
pediam auxílio aos marrecos carrancudos, ouviam pistas erradas dos micos
tropeçavam nos matos mais altos: um joelho ralado de leve
símbolo de valentia
e continuavam
até o momento em que, no limiar dos primeiros barulhos
das famílias, dos pipoqueiros, da vida, 
ouvia-se um som
um som primordial que vinha de uns pedregulhos, escondidos no verde
e a cada conchinha feita com as mãos, levada à boca
não havia vencedores nem vencidos
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Elegia 2019
Gabriela de Andrade Pereira

Ela sente seus cabelos despenteados,
fio a fio,
contra a vidraça.

Seus dedos ostentam unhas malfeitas
enquanto seguram um cigarro – 
sua mínima chama
contrasta com os ângulos retos dos prédios:
horizonte possível.

A boca ainda está amarga – 
e se aprendesse a beber?
E se o rímel que escorre misturado às lágrimas,
formando um sulco nas maçãs saltadas,
imitasse a fúria 
da cidade que corre indiferente
abaixo dos seus pés
e rasgasse-lhe a pele,
cortasse-lhe o pulso,
expondo o vermelho-sangue
em grossos fluxos?

Talvez então ninguém notasse – 

e seu vestido novo,
os seios ofegantes
e a boca de desenho exato 
e carmim 

seriam reduzidos a uma janela 
por muito tempo apagada,
a boatos ditos à surdina
e a um obituário seco – 

acaso ainda
se escrevem obituários?
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As memórias da pele
Ana Paula Dacota

Tenho a pele negra. Demorei muitos anos para me autodeclarar assim. 
Porque o tom é mais claro. Porque meu cabelo não é pixaim. Por muito 
tempo me autodefini como morena. Me declarava como “parda”.  
Na minha certidão de nascimento a cor de pele foi declarada pelo tabelião 
assim: “cor clara”. Muitas vezes fui chamada de mulata, nêga, neguinha, 
moreninha… até conseguir encontrar a minha identidade, que não foi um 
processo fácil, pois ser mestiço é como ser a “terceira margem” de um rio 
de cores de pele que em nossa sociedade inflige a cada um legado de lutas 
mais explícitas ou não.

Por muito tempo eu fechei meus olhos, minha mente e meus ouvidos 
às discriminações que eu sofria. O preconceito é bem sutil, ainda mais 
com os morenos ou negros mais claros. “A raiz do seu cabelo é lisa”,  
“Seus traços são tão finos”, “Sua mãe é branca, relaxa”. Consequentemente 
minha boca também se fechou. Vivia como se nada percebesse, como se 
não tivesse ouvido, visto ou sofrido. Seguia em frente sem perceber que 
aceitar calada o preconceito velado que me infligiam fazia com que eu 
cada vez mais tivesse menos identidade.

Relembrando minha infância percebo que a cultura branca da minha 
família mestiça, onde tinham branquinhos e moreninhos, não aceitava 
meus cabelos anelados e um pouco crespos. Sim, eu tinha a “raiz lisa”, 
mas cabelos cacheados. Lembro das tias que rodavam meu cabelo em 
uma touca de meia de nylon e depois me colocavam embaixo de  
secadores fortíssimos, que pareciam capacetes de alienígenas, para alisar 
meu cabelo. Diziam que eu só ficava bonita de cabelo liso. E essa luta 
contra minha natureza capilar adentrou a adolescência. Elas me levavam 
em salões de beleza caros para “dar um jeito” em mim, fazer “escova”. 
Minha madrinha chegou a pagar semanalmente um salão, pois só gostava 
de me ver com os cabelos escorridos. “Você precisa ficar bonita para 
arranjar um namorado, menina!” – era o que eu escutava o tempo todo.

Na juventude consegui me rebelar um pouco contra esse padrão. 
Cresci sem uma Taís Araújo (modelo e atriz negra) ou uma Maju (a repór-
ter do tempo, do Jornal Nacional) para me espelhar. Por sorte tive algumas 
amigas que conseguiam “dar um jeito” nos cabelos anelados,  

e ao me identificar com elas e aprender o que elas faziam, me livrei um 
pouco da ditadura da escova. A moda na época era passar gelatina para 
definir os cachos. Dissolvíamos meia folha de gelatina na água quente, 
esperávamos esfriar e passávamos no cabelo. Ficava uma maravilha, os 
cachos eram domados e definidos. Aprendi que conseguia “ficar bonita” 
sem a maldita “escova”. À medida que aceitava a beleza natural (com a 
ajuda da gelatina!), eu ganhava um pouco mais de autoconfiança.  

Conheci “um moço bonito” – expressão que era dita pela personagem 
Gabriela, de Jorge Amado, e que eu também repetia toda hora dentro da 
minha cabeça, como um mantra, sempre que lembrava dele – alto, cabelos 
pretos bem lisinhos, pele clarinha e, para completar (aquele velho clichê!), 
um belo sorriso. Foi em um aniversário de uma amiga, em uma baladinha 
da zona sul, na Savassi. Ele era tímido, mas de repente se aproximou,  
puxou conversa comigo e eu percebi que ele tinha um papo interessante. 
Nos beijamos. Eu devia ter o quê? Uns 20 ou 21 anos, por aí. Nem era tão 
novinha assim. Trocamos telefones, fixos. Estamos falando de idos da 
década de 90, 1997, 1998, por aí, e, naquela época, a internet era discada, 
coisa que a gente só usava aos domingos, e telefone celular ainda era algo 
pouco difundido (era muito caro, coisa de gente rica) – eu ainda não tinha, 
e ele também não.

A gente “ficou” e começamos a sair. Fomos ao cinema. O romance foi 
tendo continuidade, todos os finais de semana marcávamos alguma coisa. 
Era um barzinho aqui, outro ali… Estava começando a se delinear um 
início de namoro. Nossos amigos começaram a sair conosco,  
ele conheceu algumas amigas minhas, eu conheci alguns amigos dele.  
Ele me ligava durante a semana e ficávamos horas ao telefone  
(obs.: naquela época se usava o telefone para ligar um para o outro  
para conversar, para namorar, coisa que raramente se faz hoje em dia).  
Ríamos muito, era gostoso ficar escutando a voz um do outro, conversáva-
mos até o sono chegar e depois ficávamos eternamente nos despedindo, 
esperando o outro desligar… Bons tempos, muito românticos!

Meus pais queriam conhecer o moço com quem eu estava saindo.  
Eu também queria que ele conhecesse a minha família, assim ele poderia 
frequentar a minha casa. Coisa de família tradicional mineira: agenda um 
almoço, reúne todos, convida o moço e joga-o para os leões! Eu também 
queria conhecer a família dele, eu não sabia a regra, chamei primeiro – 
e ele foi.

Minha mãe preparou um frango recheado, me lembro de tudo como 
se fosse hoje. Tudo impecável. A expectativa só crescia conforme a hora 
marcada se aproximava. Ele chegou supertímido, e eu mal podia acreditar 
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que ele tinha ido à minha casa. Foi apresentado a todos e, muito educada-
mente, respondia às perguntas dos meus pais, sobre o que fazia,  
onde morava, etc. Meu pai simpatizou com ele, até lhe deu uma garrafi-
nha de cachaça de presente. Depois do almoço, conversamos um bocado 
na varanda, ele parecia feliz, eu também estava, tinha corrido tudo bem… 
Pelo menos era isso o que eu achava.

No dia seguinte, ele me ligou e me disse: “Ana, a gente vai ter que 
terminar”. E eu respondi completamente atônita: “Mas por quê? O que 
aconteceu?”. E eu escutei algo que jamais me esquecerei: “Seu pai é 
negro. Minha família é racista. Eles não vão gostar de me ver namorando 
você”. Eu fiquei em choque. Como assim? Ele era cego? Não sabia que eu 
era morena? Não me lembro bem do que eu falei pra ele, só disse que era  
um absurdo… Tive um choque, um apagão instantâneo. Fiquei mal. 
Terminamos por telefone. Não vi o moço bonito nunca mais.

Meu pai depois me perguntou porque o moço tinha sumido.  
Eu nunca tive coragem de dizer o motivo real do término e do afasta-
mento. Minha mãe e meu pai ficaram achando que ele tinha terminado 
comigo porque eu havia “me comportado mal”, ficaram fazendo as  
conjecturas deles, achando que eu não tinha agido como uma “moça de 
família”. Mas não. Nunca tínhamos sequer tido maiores intimidades,  
era um namorico mesmo, e ainda bem que foi só isso. Talvez por isso 
tenha doído muito. Eu fiquei muito triste. E lidei com essa tristeza 
solitariamente.

Existe uma frase de um famoso historiador que traduz o que impera 
desde os tempos coloniais, da burguesia brasileira, que define pela cor da 
pele os papéis das mulheres na sociedade: “As brancas são para casar,  
as morenas para ‘trepar’ e as negras para trabalhar”. Eu acho que frontei-
ras invisíveis ainda separam as mulheres pela cor, embora muitas coisas 
tenham mudado e as mulheres tenham conseguido alterar essa lógica 
racista imposta pela Casa Grande. Mas, como disse no início, a gente só 
sente na pele o preconceito velado quando tenta adentrar o mundo 
branco. Enfrentei isso de novo quando fui apresentada para a irmã  
do meu ex-marido. Lembro da cena, nitidamente. Era aniversário dela,  
no elegante bar Pinguim. De novo, estava na zona sul da cidade,  
bar badaladinho da época. Procurei me produzir, me “arrumar”, seria a 
primeira pessoa da família dele que eu iria conhecer depois de alguns 
meses de namoro, logicamente queria causar uma boa impressão.  
O ansiado momento chegou. Ela me cumprimentou secamente e disse 
para ele, na minha frente, sem cerimônia alguma: “Você não muda o 
biotipo, não é, meu irmão?”.



90 91

Como assim? Que biotipo? Fiquei sem entender nada. Sentei-me 
atônita na mesa e, durante o resto da noite, ela e eu só ficamos nos 
observando, não conversamos nada. Nos despedimos educadamente.  
Só percebi o que se passou no dia em que eu vi a foto da ex-mulher dele, 
pois ele era separado. Ela era morena também. Naquele momento eu já 
devia saber que não importava o que eu fizesse, eu jamais seria conside-
rada uma boa mulher para ele, pois o julgamento e a sentença da família 
dele já estavam dados. Minha outra cunhada me chamava carinhosamente 
de “rosquinha”, pois à época eu prestava consultoria para panificadores. 
Além do preconceito de cor, eu sofri um preconceito em relação ao meu 
ganha-pão – que literalmente estava ligado ao pão – cujo labor durante 
muito tempo nos sustentou. Foi a “rosquinha” quem pagou todas as 
contas do irmão branco, de olhos azuis e burguês no início da vida  
conjugal. Ficamos juntos o tempo que tínhamos que ficar, sempre com 
muita luta, eu sempre fazendo a minha parte, sempre fazendo o possível 
para manter o relacionamento. Depois que nós nos separamos, cortamos 
os laços, totalmente. Nunca mais vi ninguém.

Olhando ainda mais fundo para meu passado, encontro as raízes do 
racismo e do preconceito na história dos meus pais. Minha mãe branca 
rompeu com a família dela pra casar com meu pai negro. A mãe dela 
nunca aceitou o namoro deles. Ela teve que sair de casa pra se casar com 
ele. Só conheci essa avó aos 7 ou 8 anos de idade. Mamãe e papai de 
alguma forma tentaram reatar os laços e nos levaram na casa da vovó 
desconhecida. Nessa ocasião, me lembro estar excitadíssima, de repente 
surgia uma avó em minha vida, e durante a visita, mamãe estava tão 
nervosa, acho que ela derrubou alguma coisa na sala e daí correu para a 
cozinha, toda sem graça. Eu a segui e perguntei: “O que foi, mãe?”, não 
entendia nada do que estava acontecendo. Ela me disse: “Nada, filha, está 
tudo bem”, e de olhos fechados estava respirando ofegante. Acho que ela 
chorou. Mas se recompôs e voltamos para a sala. Nunca mais vi a tal avó. 
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Entrevista: 
Marcílio França Castro

Marcílio França Castro é um autor belo-horizontino. Em 2016, logo após 
o lançamento da primeira edição impressa da Chama, ele aceitou o convite de 
ser entrevistado sobre seu processo de escrita para a segunda edição da revista, 
que era prevista para o ano seguinte, mas só saiu em 2019. As horas de  
conversa, parcialmente transcritas aqui, foram um diálogo rico entre uma 
jornalista em busca de fatos da criação e um escritor disposto a abrir as portas 
de seu processo. Como ocorre com conversas levadas de coração aberto,  
a entrevista inspirou um momento de reflexão. Sobre o fazer literário e sobre o 
fazer de uma revista literária. Sobre o lugar de um jornalista e o de um especia-
lista em literatura. Sobre fazer o melhor que podemos e não parar até que a 
teimosia interior esteja satisfeita – ou ao menos cansada. É por isso que 
somente agora publicamos esta entrevista, realizada em setembro de 2016,  
no café do Cine Belas Artes, e revisada pelo autor e pela jornalista em  
setembro de 2019.

Como você começou na escrita?
Bom, eu poderia ficar aqui a noite inteira contando essa história,  
e poderia contá-la de várias maneiras. Na verdade, responder a essa 
pergunta, uma pergunta sobre a origem da escrita, é inventar um passado 
para você e para os seus livros. Eu poderia, por exemplo, começar da 
infância, das leituras de contos de aventura que minha mãe fazia para 
mim, poderia ainda buscar nos exercícios literários do colégio um começo. 
Ou talvez quisesse contar a história de um escritor tardio, que só publicou 
seu primeiro livro depois dos quarenta anos. Todas as alternativas seriam 
incompletas, todas conteriam alguma verdade e várias imprecisões.  
Então, qual você prefere? (risos).

A que você quiser contar. A que você acha que vale a pena contar hoje.
Despertei para a possibilidade de escrever, de criar, quando era adoles-
cente, por volta dos 16 anos. Foi uma época em que comecei a ter uma 
ligação maior com a literatura, a descobrir livros e autores, a frequentar 

por flávia denise de magalhães
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mais a biblioteca pública. Gostava muito de estudar português, e tendo  
a achar que há uma relação entre o meu gosto pela gramática, um gosto 
exótico, meio anacrônico, e a aproximação com a ficção. O estudo da 
língua se misturou de algum modo com o da literatura, as leituras de 
gramática e de romances vieram juntas também. Um fato curioso é que 
comecei a fazer revisão de textos, como forma de ganhar dinheiro,  
muito cedo, com 17 anos. Gosto de imaginar que o revisor e o escritor 
nasceram juntos, ao mesmo tempo ajudando-se e atrapalhando-se um  
ao outro. 

O que você escrevia?
Lembro que, antes de tudo, tentei alguns poemas, uns poemas horríveis. 
Quando pedi a opinião de um professor, ele me apontou tantos proble-
mas que fiquei envergonhado. Tive a sensatez de não insistir.  
Mas escrevia também narrativas. Escrevi dois ou três contos, juvenis, 
ingênuos, é claro, mas sempre com o incentivo de amigos, e isso foi muito 
importante para mim. Ganhei um concurso no colégio, o prêmio foram 
livros. Entrei para a faculdade com a ideia fixa de ser escritor: era uma 
ideia que me parecia natural. Por volta dos 20 anos, comecei a trabalhar,  
e o projeto de escrita foi sendo sugado pelas obrigações. Quando você é 
novo, acha que o tempo é infinito, que pode adiar indefinidamente as 
coisas. Durante duas décadas, fiquei apenas esperando. Acho que sempre 
me considerei um escritor, mesmo sem publicar nada. Passei um tempo 
inventando para mim mesmo esse personagem – o do escritor sem livros. 
Quando fiz 40 anos, a história teve que mudar. 

Como foi o processo de publicação do seu primeiro livro?
Publiquei meu primeiro livro em 2009, A casa dos outros. O segundo veio 
logo em seguida, em 2011, e o terceiro saiu em 2016. A casa dos outros 
acabou sendo o resultado de uma coletânea de textos, e não um projeto 
preconcebido. Só depois de ter os contos prontos é que comecei a pensar 
na organização deles, no modo como deveriam se apresentar em con-
junto, no que havia de comum entre eles. Nesse momento descobri que 
todas as narrativas traziam pelo menos um personagem fora do lugar, 
deslocado, e isso não tinha sido intencional. O título escolhido indicava 
perfeitamente esse traço, e foi um ótimo achado na época. Hoje já não 
consigo mais conceber um livro que seja simplesmente uma reunião de 
textos. A construção do livro, para mim, faz parte do processo ficcional 
desde o início. Por isso, a questão do arranjo, da montagem, é sempre 
muito importante. Mas, voltando à sua questão, preparei o volume e 

mandei para a editora 7Letras, que até hoje, acho, tem um espaço para o 
recebimento de originais em seu site. Em uma semana me responderam, 
dizendo que tinham gostado e que queriam publicar. Foi tudo muito 
simples e rápido. Não cheguei a enviar o material para outras editoras. 
Tive sim um pouco de sorte, porque sei que eles recebem um grande 
volume de propostas. O que aconteceu em seguida, já com o livro publi-
cado, é que ganhei uma bolsa de criação literária da Funarte para escrever 
o segundo livro, o Breve cartografia de lugares sem nenhum interesse. 

Você distingue contos e ficções. O que você entende por “ficções”?
Não tenho nada contra o termo “conto”, preciso dizer. Uso-o também, 
muitas vezes não há como escapar dele. Considero, porém, que é um 
vocábulo desgastado, e de certo modo limitado, para designar as  
narrativas curtas, o leque vasto de mecanismos que elas podem explorar. 

De que forma limita?
De um modo geral, o termo conto, apesar de suas variações, e de uma 
tradição que é plural, costuma ser associado a uma história, uma história 
concentrada e tensa, mas com um enredo mínimo, personagens. Traz a 
expectativa de algo a ser revelado no final, um mistério ou um enigma.  
É isso o que está na cabeça das pessoas quando você fala em conto. 
Acontece que os textos que podemos escrever não se limitam a esse 
arranjo. O termo “ficções” para mim é mais interessante porque sugere 
um leque maior de possibilidades da escrita ficcional, seja ela narrativa ou 
não. Um comentário ou uma pergunta podem ser ficção, um conjunto de 
notas também. Uma ficção pode assumir a forma de entrevista, de afo-
rismo, de relato, pode ser também um conto tradicional. A característica 
desses textos será, pelo menos como ponto de partida, o descompromisso 
com a realidade, a liberdade de imaginação. Se você, ao escrever,  
se submete de antemão a um gênero literário, às fórmulas prontas de um 
gênero, está engessando o exercício criativo. Está engessando não apenas 
as possibilidades do texto, mas a relação dele com outras áreas da arte e 
do pensamento – a história, a ciência, as artes plásticas, a poesia. Tem um 
texto meu que acho um bom exemplo, está no segundo livro. Chama-se 
“Da dívida que temos para com os cães”. É uma frase, uma longa frase 
ficcional. Você poderia lê-lo como uma observação ou um registro,  
uma nota de rodapé talvez, só que sem o texto principal. Me parece uma 
fórmula não catalogável. Acho difícil chamá-lo de conto. 
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“Ficções” me parece encaixar bem com o que você fez no Histórias 
naturais, em que você parece mostrar uma predileção pela ficção curta.

Tenho publicado ficções curtas, algumas curtíssimas, de um parágrafo, 
quase instantâneas. Mas publiquei narrativas extensas também,  
que poderiam até ser chamadas de novelas. O Histórias naturais tem uma 
divisão muito marcada nesse aspecto. São quase dois livros em um,  
como disse um crítico. O texto que abre o livro tem 50 páginas. Ele 
compõe um conjunto de seis narrativas de maior fôlego. Já a segunda 
parte do livro reúne 25 textos curtos. Gosto da ficção curta, acho que ela 
tem uma força intensa na literatura contemporânea. Costumo dizer que 
há hoje uma espécie de solicitação das formas breves, tanto para quem 
escreve quanto para quem lê. As pessoas leem com muita rapidez, os 
textos circulam com rapidez, e essa agitação, digamos assim, essa veloci-
dade, acaba impulsionando a disseminação das formas mais breves. 
Pílulas ficcionais. Por outro lado, há temas e propostas que exigem um 
tempo mais duradouro e complexo, uma persistência, e aí nos aproxima-
mos do romance. Ao escrever, estou aberto a qualquer possibilidade.  
No momento, por exemplo, estou com um projeto de um romance, 
alguma coisa que vai me demandar anos de trabalho... É o que prevejo.  
Já tenho um roteiro pronto, um planejamento, porque, nesse caso,  
não consigo avançar sem um vislumbre do caminho, sem uma  
preparação. 

Você é o arquiteto, não o jardineiro.
Exatamente. O Antonio Candido mencionou certa vez a dualidade “escri-
tores táticos, escritores estratégicos” – acho que em um prefácio ao 
Amanuense Belmiro, do Cyro dos Anjos – para distinguir os escritores que 
traçam um roteiro abrangente, um projeto de texto, os estrategistas, 
daqueles que vão decidindo as posições da escrita à medida que ela 
acontece, os táticos. Os táticos são mais instintivos, mais arriscados.  
Posso te dizer que minha escrita não é feita de surtos, nada jorra de um só 
fluxo na minha cabeça. Não consigo assentar no sofá e entrar em transe, 
varar a noite e escrever um capítulo perfeito. Não funciono dessa maneira. 
Sempre que tenho uma ideia, preciso anotá-la, amadurecê-la. O trabalho 
que vem em seguida é longo e exaustivo.

Você lê autores contemporâneos? 
Sim, leio autores contemporâneos, acho até que me atraem mais do que 
os clássicos. Mas leio também os clássicos, os antigos, leio compêndios, 
enciclopédias, ensaios, notícias. Leio de tudo, ou um pouco de tudo, 

porque minha leitura nunca é cheia. Tenho um “problema” que vem se 
agravando, minhas leituras estão cada vez mais inconclusas, descontínuas, 
interrompidas. Creio que é uma doença comum atualmente. Tenho grande 
dificuldade de ler um livro inteiro. Leio um pedaço, passo para outro  
livro, encho a cama de livros, não completo nenhum. Para me justificar,  
costumo citar o Macedonio Fernández, escritor argentino. Tem um livro 
dele, traduzido no Brasil, que se chama Museu do Romance da Eterna.  
É um livro inacabado, publicado postumamente. Macedonio Fernández é 
um escritor do começo do século 20, foi uma espécie de inspiração 
intelectual e literária para o Jorge Luis Borges. Nesse livro, que é na 
verdade uma série de notas anunciando um romance por vir, ele faz uma 
espécie de tipologia do leitor. Tem o leitor de vitrines, por exemplo,  
que só lê títulos e capas, tem o leitor indeciso, o contínuo. E tem o leitor 
salteado, ou truncado, que é aquele que só consegue ler pedaços de livros. 
Macedonio faz então um comentário que considero muito preciso;  
ele diz que o texto truncado é o que fica na sua memória. Se ler aos 
pedaços é um defeito, tento tirar vantagem desse defeito como escritor. 
Reter fragmentos de leitura, pequenas imagens, palavras, eis aí um gesto 
que é uma verdadeira mola propulsora da minha escrita. Costumo dizer 
que um bom livro não é exatamente aquele que te absorve, aquele que 
você lê de um só fôlego, como um mergulho. O bom livro é aquele que te 
faz parar, suspender a toda hora a leitura, porque está te provocando, 
ativando sua imaginação. 

Você acha que ser um escritor atrapalha você a ler? 
Em grande medida, sim, porque o trabalho de escrita demanda muito 
tempo, e esse tempo é subtraído do tempo da leitura. Por outro lado, 
raramente consigo escrever sem ter à mão um conjunto de livros para me 
estimular. É um paradoxo agradável. A pesquisa é uma parte importante 
do meu trabalho, e é uma parte que me agrada, que me dá prazer.  
A leitura acaba entrando na minha vida como uma espécie de ferramenta 
para a escrita. Ler por puro prazer é algo que faço raramente. 

Você era um leitor voraz antes de retomar a escrita? 
Nunca fui um leitor voraz. Sempre fui um “imaginador” – será que existe 
essa palavra? Um leitor imaginativo, mais voraz na imaginação do que na 
leitura propriamente dita. Acho que essa é uma característica minha, 
desde a infância remota, um prazer que sempre exercitei, o de refletir, 
simular hipóteses, a partir de elementos escassos. Assentar com amigos 
numa mesa de bar e ficar conjecturando, imaginando. Essa é talvez uma 
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das coisas mais importantes para a minha atividade literária. Não existe 
literatura sem imaginação. 

Como você faz ficção?
Não acredito em fórmula mágica, você não faz literatura seguindo receita. 
Você tem que criar sua própria receita e sempre ir alterando essa receita 
de alguma maneira. Como disse, começo fazendo notas. Para mim, a nota 
é o princípio de tudo. Na cronologia da criação, a nota precede o alfabeto. 
Saí do meu tempo de silêncio e de espera como escritor a partir do 
momento em que comecei a anotar mais. Anoto tudo, em qualquer lugar, 
anoto em qualquer suporte. Estou conversando com você aqui, posso 
rapidamente pegar um bloquinho com o garçom e rabiscar algo que me 
chamou a atenção, uma estranheza qualquer. Quando caminho, e cami-
nho bastante pelo centro da cidade, costumo parar em uma lanchonete, 
em um café, pego um guardanapo no balcão, peço uma caneta empres-
tada para a atendente, e anoto. Registro um pensamento que me veio de 
repente e que não quero perder. Não gosto de perder pensamentos bons. 
Essa é a matéria elementar dos meus textos. Enfio o papelzinho no bolso, 
continuo andando. Na próxima lanchonete, a ideia já melhorou um 
pouquinho, pego outro guardanapo, faço outra anotação, guardo no bolso. 
Chego em casa, estou com o bolso cheio de guardanapos (risos).  
Estou exagerando no exemplo, mas a coisa funciona mais ou menos desse 
jeito. Pego esses papéis, grampeio, deixo na gaveta. Aquilo vai me render o 
quê? O que eu vou fazer com aquilo? Normalmente, não sei de cara.  
Às vezes junto essas notas com outras, já existentes, de algo que já estou 
produzindo. Outras vezes, se pressinto que há um relato ali, uma ideia 
aproveitável, abro uma pasta só para elas, dessas de plástico transparente, 
em L, e ali está um começo. Depois o apontamento vai para o computa-
dor, ganha um status novo, um arquivo. Em uma bancada, tenho uma 
pilha que deve ter mais ou menos umas trinta pastas transparentes,  
cada uma com alguma coisa que estou escrevendo, um projeto de escrita. 
Como disse Kafka em uma de suas cartas noturnas, esses são “os cavalos 
encilhados”,  querendo sair correndo pela pista. Aos poucos vou traba-
lhando com os textos. Faço revisões sucessivas, no computador e à mão, 
até achar que está minimamente digno. Se você corrige e o texto piora,  
é hora de parar.

Quantas versões você chega a fazer?
Sou perfeccionista, obsessivo. O texto curto é um tiro, então você tem que 
descobrir o modo de entrar, o modo de sair, a melhor perspectiva,  

que tipo de linguagem cabe ali, qual que é o ponto de vista, as informa-
ções que devem ser omitidas. Tudo isso tem que ser muito bem feito  
para que a ficção funcione, porque ela só funciona na linguagem e pela  
linguagem. Não adianta ter uma ideia bacana se a linguagem é ruim,  
se a construção é equivocada. Não existe ideia boa com texto ruim.  
Então é preciso esse engajamento, esse envolvimento, esse amor entre  
a linguagem, o discurso e a imaginação. Eles precisam trabalhar juntos  
para o texto crescer, senão o seu tiro sai pela culatra. Uma ficção de um  
parágrafo, por exemplo, pode me exigir dez versões. Se o texto é longo,  
divido em partes, caminho por partes, faço dezenas de versões e revisões. 
A revisão é para mim um procedimento de escrita. 

Você considera que é difícil ser publicado no Brasil? Não foi para você 
no seu primeiro livro, mas você considera que é difícil a publicação? 

Nunca foi tão fácil publicar. A tecnologia de edição e impressão está 
disponível dentro de casa. Todo mundo escreve, todo mundo publica.  
Há também o fenômeno da proliferação de editoras, há muitas editoras 
pequenas hoje que fazem um trabalho importante de garimpagem de 
autores novos. Sem falar nos meios virtuais, nas publicações eletrônicas.  
O difícil é ter leitores, ver o texto circular, ser de algum modo reconhe-
cido. Acho que, nesse aspecto, apesar da força das redes sociais, o selo de 
uma editora respeitada ainda tem muito valor. Não sou de reclamar. 
Tenho a crença, talvez inocente, de que, se aquilo que você faz é bom,  
em algum momento vai encontrar os leitores que merece. 

E os leitores? O que você acha dos leitores?
Os leitores são preciosos. Sou agradecido àqueles que gastam o seu 
tempo lendo livros meus. Com tanto livro para ler, com tantos filmes e 
séries para assistir, ter leitores é um luxo. Toda vez que encontro um leitor, 
tendo a duvidar de que ele existe. Alguém me diz: “Poxa, gostei tanto do 
que você escreveu”. Costumo pensar: “Mas não é possível que você tenha 
lido” (risos). Todo comentário de leitor é valioso, às vezes surpreendente;  
é o leitor que amplia os seus livros e que te ajuda a entender os seus 
limites, as suas fraquezas. Mas, se você quer escrever, não pode ficar 
preocupado com isso, não deve ficar pensando no leitor, em agradar ou 
desagradar a quem quer que seja. A grande preocupação do escritor é 
escrever. Já é o bastante. Nesse sentido, o leitor precisa ser esquecido. 
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Cabe aos leitores ler.
Cabe a mim escrever, e é isso que procuro fazer da melhor maneira 
possível, do jeito que consigo. Escrevo por teimosia, por obsessão.  
Há uma certa patologia no ato de escrever, algo que talvez pudesse ser 
tratado com medicamentos. Tenho receio de tomar remédios indicados 
para curar manias, obsessões, angústias, coisas desse tipo. Afinal, sem 
esses defeitos, como é que se pode criar? 

Onde está o prazer na escrita?
Escrever é bem mais torturante do que prazeroso, mas há momentos 
agradáveis. As preliminares, por exemplo, as primeiras insinuações, a 
estranheza com um assunto, uma figura, uma cena. A pesquisa, as desco-
bertas, o levantamento de possibilidades. As preliminares da escrita são o 
que há de melhor. Se pudesse parar aí, estaria ótimo. 

(risos)

Quando comecei a esboçar “A história secreta dos mongóis”, que é um 
texto que está no Histórias naturais, o trabalho de pesquisa foi delicioso. 
Antes de pegar o boi pelos chifres, ou seja, antes de trabalhar concreta-
mente com o texto, fiz uma investigação sobre a cartografia mongol, 
quase inexistente, e sobre mapas de modo geral. É a busca de um curioso, 
livre, sem as amarras acadêmicas, as obrigações com a autoridade das 
citações. Você não tem compromisso com a verdade, mas tem com a 
precisão, com o modo como vai usar as informações ficcionalmente.  
É a lógica da ficção, a lógica estabelecida dentro da narrativa, que vai 
determinar o rigor da sua escrita, que critérios você vai ter que obedecer. 
É um jogo gostoso de se fazer. Descobri que os mapas mongóis sobrevi-
ventes são todos dos séculos xvi e xvii, e foram copiados de mapas 
mongóis mais antigos. A cartografia mongol antiga meio que desapare-
ceu, porque foi abafada pela cartografia chinesa. Sem querer, vim a saber 
que foi [August] Strindberg, um autor sueco de teatro, romancista,  
quem descobriu um mapa mongol raro em uma biblioteca na Suécia,  
no começo do século xx. Essa é a melhor coisa, você começa a descobrir 
histórias extraordinárias, que não vão entrar na sua, mas vão encher sua 
cabeça de hipóteses, de delírios. 

Antes de começarmos, você pediu que eu deixasse claro que  
conversamos num café. Por quê?

Tudo aquilo que escrevo me pede um grande esforço de reescrita.  
Se escrevo, reescrevo. Incessantemente. Então existe uma diferença muito 
grande entre eu responder às suas perguntas verbalmente, oralmente,  
e prepará-las no papel. A conversa gravada não me dá a chance de burilar 
as respostas. Então é preciso dizer que estamos em uma mesa de café, 
que eu não sabia quais seriam as perguntas, e que foi tudo meio à quei-
ma-roupa. Para as pessoas saberem que minhas respostas não foram 
escritas por mim, que foram transcritas e editadas por você. Na entrevista 
falada, na entrevista oral, você se permite gaguejar, você se permite errar, 
você se permite repetir coisas, porque a fala é espontânea. Na escrita,  
há um texto que foi depurado de alguma maneira. A escrita é um artifício, 
e quem lê esta conversa precisa saber das condições desse artifício.

Livros publicados 

A casa dos outros (7Letras/2009) 

Breve cartografia de lugares sem nenhum interesse (7Letras/2011)  

Histórias naturais (Companhia das Letras/2016)
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