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O RelevO recebe textos de todos os 
gêneros, de trechos de romances sobre 
domos invisíveis a artigos de escritores  
que gostam, sobretudo, de si mesmos.  
O RelevO recebe ilustrações. O RelevO 
recebe fotografias. O RelevO aceita ensaios 
acadêmicos. Também cartuns, HQs, receitas, 
bulas, resenhas e ameaças. Saiba mais em 
jornalrelevo.com/publique ou fale conosco 
no contato@jornalrelevo.com.

O RelevO não aceita dinheiro público 
e se mantém com o apoio de assinantes e 
anunciantes. Você pode receber o jornal em 
casa e divulgar sua marca, projeto cultural 
ou seita de caráter duvidoso aqui mesmo! 
Saiba mais em jornalrelevo.com/assine e 
jornalrelevo.com/anuncie ou fale conosco 
no contato@jornalrelevo.com.

A capa desta edição é do Pedro 
Moreira – instagram.com/pedrolo77. 
A contracapa é do Yuri Campagnaro – 
instagram.com/yuricampagnaro. 

Bowie, assassinatos, Renascimento e 
animais pitorescos: nossa newsletter se 
chama Enclave e vai muito além da 
literatura. Comprove e assine (de graça) 
em jornalrelevo.com/enclave.

Em maio, logo na página 7, com o texto da Margareth 
Rago, escrevemos… escrevemos Margareth Dago. Aiaiaiai.

“Não escreva sobre assuntos que eu não quero ler. Não 
escreva sobre suas sensações. Essa sensibilidade – ó, céus...”, 
assim começava “Spleen”, um dos textos de Assionara Souza 
publicados no RelevO. A escritora de Caicó, radicada em 
Curitiba desde a infância, morreu em 20 de maio.

Todavia, nós, do RelevO, acreditamos que a penca de 
livros que ela escreveu  — também acreditamos que ela 
nunca foi de se levar exaustivamente a sério — tem força 
para seguir arrebatando leitores em seu jogo perpétuo de 
estranhamento e de tensões dentro do humor e do absurdo.

Como se tivessem um sorriso de tiracolo e um dedo em 
riste apontando para o horizonte, havia uma náusea e um 
alarme nos poemas e contos de Assionara. Muito circulante 
na vida literária curitibana, envolvida em discussões sobre 
o lugar literário feminino, comprando brigas e abrindo 
espaços no punho, certo dia Assionara (Nara para os mais 
íntimos, mas nunca arriscaríamos tal tratamento) chegou-
nos com um projeto de uma edição queer do RelevO, 
somente com textos bagunçando o coreto da sexualidade.

Foram mais de 15 textos e um corpo sutil de ilustradores e 
fotógrafos. Coube-nos organizar o ideário e desenvolver um 
editorial conjunto. Entre erros (nossos) e acertos (dela), essa 
edição de dezembro de 2015 teve o mérito de ser expulsa de 
diversos pontos de distribuição por sua capa supostamente 
pornográfica e por seu conteúdo explosivo — lembramos do 
nome de cada estabelecimento. 

Publicamos Assionara quatro vezes. Ela integra o nosso 
livro de 5 anos. Distribuímos para muitos assinantes a 
coleção Translações – Literatura em Trânsito, organizada por ela 
e publicada pela Arte & Letra em 2014.

[Assionara mantinha um blog chamado Cecília Não É 
Um Cachimbo que me causava comoção em tempos pré-
internet, antes mesmo do RelevO, quando voltava das 
madrugadas de entrega de jornal e de panfleto. Certo dia 
escrevi pela minha conta do Hotmail: Assionara, são 4h e 
cacetada da manhã e estou lendo seu blog um tanto bêbado — 
sabe aquele momento em que a gente está partindo da consciência 
para as trevas? Gosto desse momento porque posso depois dizer 
que estava bêbado e que não sabia o que estava dizendo. Até pensei 
em trocar uns caracteres aqui para parecer ainda mais realista. Eu te 
amo enquanto escritora. Coitada da Assionara.]

Pela manhã, acordamos com a notícia de que Assionara 
Souza morre. Que coisa é o mundo: saber da morte 
numa segunda-feira, logo a morte de uma das escritoras 
mais desestabilizadoras da vida. (Certamente, um céu de 
espantos a aguarda.)

Uma boa leitura a todos!
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Mayara Vieira Chego em casa com as pernas 
bambas, depois de um dia mais comprido do que 
dia de fome. Chego em casa morta com farofa, 
fugindo de encruzilhada pra não ser confundida 
com despacho. Chego em casa pensando em morrer 
e só ressuscitar amanhã pra começar tudo outra vez. 
Recomeçar com prazer. Mas, antes de recomeçar, 
chego em casa fechando os olhos e atravesso o 
corredor que separa a sala do meu quarto pra não 
enxergar a bagunça na cozinha, a caixa do gato, 
o quarto revirado dos meus filhos. Deixo só uma 
brechinha de olhar atento pra conseguir chegar até 
a minha cama. E foi nesse momento, atravessando o 
corredor com um olho aberto e outro fechado, que 
enxerguei essa luz de aconchego no fim do túnel do 
meu dia. Tive até coragem de abrir os olhos, encarar 
a cozinha e fazer um café. Sou grata ao RelevO 
pelo envio dos exemplares.

Thiago Cardial Demorou um pouquinho pra 
chegar os jornais, mas chegou. Fiquei muito 
surpreso, passei a noite lendo e fiquei feliz demais 
em saber que ainda existe algum veículo que 
tem literatura e interesse nessa arte que virou tão 
panfletária na mídia grande.

Wanda Monteiro Eu gosto de ler a revista.. é uma 
alegria abrir a caixa de correio e depois folhear as 
páginas... Eu adoro esse contato físico com a palavra 
grafada no papel. A revista está ficando cada vez 
melhor, mais bem cuidada e seu projeto gráfico vem 
adquirindo identidade. Torço para sua vida longa.

Tadeu Rodrigues Os jornais chegaram. Parabéns 
pela qualidade. Muito bom mesmo, é um dos 
melhores do segmento. Em breve vou contribuir 
efetivamente com vocês, com a assinatura. 
Obrigado pelo carinho!

oloko

Cleverson Bravo Apenas para registro nos anais, 
assino apenas dois periódicos. Um tem alguns dos 
textos mais instigantes e originais de que se tem 
notícia. O outro é a piauí.

Da redação: Cleverson, é sempre importante dar apoio aos 
projetos literários que estão se estabilizando, como a piauí.

Vivian Matsui Estou adorando o jornal. 
Sobretudo o humor da linguagem, mesmo nos 
textinhos minúsculos e nas notinhas das páginas, 
acho isso de um charme muito delicado. O que 
eu mais gosto é ficar procurando estes detalhes 
“secretos”, algo que me abra um sorriso da 
descoberta (não só da literatura, mas do próprio 
editorial). Parabéns a todos os envolvidos.

fique bem, heringer

Milton Rezende Muito bom o poema de Marin 
Sorescu, no último número do RelevO.

Jaqueline Ribeiro da Mata Sdds Heringer.

Lizete Valle Curti o RelevO em razão de uma publi-
cação sobre o Victor Heringer. Desde então, li tudo o 
que pude através da internet; Facebook etc. adorei! 

o horror, o horror

Henrique Pakkatto Os dois últimos números 
já chegaram aqui. Maravilhoso! Parabéns a todos. 

Divertindo-me horrores (“horrores” e “sinistro” 
podem ter conotações positivas, a língua é rica 
mesmo). Evoé!

Fabiano Favretto E aí galera do RelevO, beleza? 
Sou assinante do jornal. Gostaria de parabenizar a 
todos os envolvidos pela produção do jornal, afinal, 
sempre chega aqui material de qualidade.  Sou 
aficionado por literatura e o RelevO é uma das 
literaturas mais interessantes que acompanho no 
momento. Fico sempre ansioso pelas edições que o 
correio sempre manda atrasado hahaha — espera que 
tem valido muito a pena. Obrigado! E não desistam 
de publicar, afinal, o trabalho que vocês estão fazendo 
está inspirando muita gente por aí! Inclusive eu.

Cefas Carvalho Apesar da lentidão quase 
mitológica dos Correios (desmontados para serem 
privatizados, presumo) recebi as edições 9 e 10, 
de abril e maio, do informativo literário RelevO, 
editado por Daniel Zanella lá nas bandas de 
Curitiba, a quem agradeço o envio e o carinho. 
Muita coisa bacana de ler e a sensação de que em 
um país onde leitura é quase uma subversão, ter 
assinado o informativo foi das melhores coisas que 
fiz neste ano. Longa vida ao RelevO!

tchau, lísias!

Henrique Pitt O texto é longo, a importância é 
curta, o que já sugere uma ocupação inversamente 
proporcional — a um ou outro. Aguardo “quase 
o mês inteiro” (meio mês) para receber das bocas 
brincalhonas da cachorrada o RelevO (e ninguém 
aqui de casa é do governo, nem dos correios), 
e aí, por conta dessa espera, poder descarregar 
minhas raivas em forma de teorias da conspiração 
retrógradas que chegam a absurdos nos quais o 
governo propositalmente sucateia a estrutura e os 
serviços dos correios e assim posteriormente poder 
trocá-lo por apertos-de-mãos e receber os aplausos 
das mãos dos que recebem as entregas dos antigos-
correios após esperarem “quase o mês inteiro”, mas, 
eis que me deparo com um texto integrante do 
tal Jornal que me faz recorrer ao dicionário, com 
possíveis pesquisas etimológicas, que brevemente se 
mostraram desnecessárias. Filistinismo, pág. 4. É, pois 
é... só que logo significada, percebi que obviamente 
já sabia do significado. Mas, que isso importa agora 
se previamente pensei em dúvida, se, inclusive, acabei 
de confessar minha filistina ignorância, quem vai 
acreditar que a palavra é que foi encontrada espaço-
temporalmente descontextualizada? O negócio é 
seguir adiante, levantar os olhos e terminar o texto. 
Este, aliás, além do cabedal de injúrias elegantes 
e ressignificações metafísicas para conceitos 
metalinguísticos, fez-se também didático, tentando 
resumir inúmeras frases que estão sendo ouvidas por 
aí em uma só, dizendo que janelas estão sendo abertas 
(por ser professor, me recuso a incluir os “jovens” 
que o autor citou originalmente) “à força, para arejar 
o ambiente e dissipar o futum sessentista cadavérico 
que ameaça sufocar a todos”, para exemplificar 
um “miasma de clichês requentados”. Num único 
parágrafo epidêmico em filistinias e confissões, digo: 
demorei a entender. Menos mal que o cânone ainda 
foi “além”: ameaçou (ou avisou?), novos tempos. 
Bem, aí, de modo quase vaidoso, meio que me senti 

um Sr. Ricardo Lísias, “um homem do meu tempo”, 
que, imagino, tão filisteu quanto eu, crê apenas em 
um presente com diversas possibilidades de futuro, 
e não em um presente de discrepâncias temporais 
onde o único futuro verdadeiramente possível é um 
ameaçador passado. Após terminar de ler o Jornal, 
pensei em, ironicamente, reclamar do espaço cada 
vez menor para poemas. Ironicamente, lógico, pois 
o público do Jornal está em crescente, e a voz de 
deus é a voz do povo (vice-versa, dependendo do 
texto). Então, não faz sentido. Primeiro que, mesmo 
poucos, os poemas estão muito bons. Segundo, que 
ninguém tem que continuar aceitando o filistinismo 
dos poetas, que só sabem poeticamente reclamar, 
procurar palavra específica em tudo, sentir, óh céus... 
e não fazem a menor necessidade de ler ou escrever 
textos que descrevem exatamente o que está frente 
aos olhos. Mas tem texto aí que ocupa um bom lugar 
para alguns poemas, mesmo de inútil filistinismo 
pós-moderno. Ou ao menos um esdrúxulo direito 
de resposta. Abraços, irmãos do RelevO! O Ricardo 
Lísias foi um Sr. Ombudsman!

Getulio Xavier Só ontem pude “devorar” o 
RelevO de maio e achei sensacional o ~debate~ 
das primeiras páginas. Tivemos discussões parecidas 
em sala de aula e veio na hora certa. Já passei 
pra frente minha edição, inclusive! [Esse é um 
comentário/agradecimento ao jornal] Vida longa!

Jô Palha Não gostei do Ricardo Lísias ter saído. 
Achei uma grande sacanagem.

Cássia Lima Ficou linda a edição de maio! 
Quando chegou, fui logo pra parte do 
ombudsman e vi que o Ricardo Lísias vai sair. 
Chateadíssima. Sou fãzona. Mas, de qualquer 
forma, tá tudo lindo. Parabéns!

Rafael Gayer Ehlke Ninguém se importa com 
essa produção literária!

independente de nós mesmos

Sander Brown RelevO: Periódico Literário 
Independente. Primorosa edição de abril.

Beatriz Menezes Amaro Escute aqui, você 
que gosta de literatura: o RelevO é diversão 
garantida. além de manter o impresso vivo e 
saltitante, o periódico nos presenteia com poemas, 
crônicas, contos e tudo o que há de mais bonito 
na linguagem literária. Como se não bastasse, a 
assinatura anual custa modestos cinquenta mangos. 
Dê um alô ao jornal. Enjoy!

na emancipação

Weber Venceslau Assinei o RelevO e aguardo 
ansioso a leitura desta publicação deveras relevante 
para as letras lusófonas. Todo feito em nome da 
literatura, denota uma causa nobre aquém da arte 
que se nutre, como sabemos que nem só de pão 
e circo vive o ser humano no mundo, por isso 
estamos envoltos na emancipação de um trabalho 
entre literatos.

Jair Barbosa O RelevO de abril chegou em 
26/04... Em tempo: projeto gráfico leve e bonito. 
Ainda estou degustando o poema de Niels Hav, 
que eu ainda não conhecia. Parabéns à equipe do 
jornal por nos dar a conhecer escritores pouco 
conhecidos pelos leitores brasileiros.
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APOIADORES  são assinantes do RelevO que nos 

Este espaço é dedicado aos estabelecimentos
que colaboram com a distribuição do 
RelevO por esse brasilzão de meu Deus.

Traga o seu lugarzinho para cá também!
Saiba como: contato@jornalrelevo.com.br

auxiliam na divisão de custos da distribuição, 

levando o nosso periódico até cidades onde as 

nossas mãos não alcançam.

Infográfico por:  Bolívar Escobar

Locais RelevAntes

Pontos de distribuição do jornal RelevO pelo Brasilzão doido

Projeto Adote uma Biblioteca
Adopt Some Library project

Relief journal distribuition spots around the Brazilian crazy lands

Confira mais informações em

Find Relief Journals in your city
www.jornalrelevo.com

Banca Tatuí www.bancatatui.com.br
Desenho por Ángela León

facebook.com/cafecomlivroscafeteria/

APOIADJONES

ENCONTRA O RELEVO EM TUA CIDADE

PARANÁ • Curitiba Agendarte Livros /Ao Distinto Cavalheiro / Ave Lola 
Espaço de Criação / Baba Salim / Bar Avenida / Bar Baroneza / Bar do 
Dante / Bar Ornitorrinco / Bar Fidel / Bar Pedro Lauro / Bar Stuart / Bec 
Bar Lanchonete / Bisa Basílio Café / Bodeguita / Botanique / Bristol 
Hotel / Brooklyn Café / Café Avenida / Café Tiramisu / Café do 
Mercado / Café do MON / Café do Teatro / Café Lisboa / Café Mafalda 
/ Café Mitre / Café do Viajante / A Caiçara - Cozinha Litorânea / Capela 
Santa Maria / Caramelodrama / Casa Artes Visuais / Casa das Bolachas 
/ Casa Verde Beer Bar / Centro Europeu / Chelsea Café / Choripan / 
Creative Mornings / Dizzy Café Concerto / Doce Morena Bistrô e Café / 
Empório Kaveh Kanes / ESA / Expresso Café / Faculdades Facel - 
Pedagogia e Letras / Faculdades Santa Cruz - Balcão / Fazenda Rancho 
Flora Café / Fingen Café / Fundação Cultural de Curitiba / Gerência 
Faróis do Saber / Galeria Ponto de Fuga / Hotel Slaviero Full Jazz / 
Itiban Comic Shop / Joaquim Livraria / Kapele Bar / Kikos Bar / Le 
Mundi Café Terapêutico e Livroteca / Livraria Arte & Letra / Livraria do 
Chaim / Magnólia Café / Mercearia Fantinato / Museu Oscar Niemeyer 
/ Museu Guido Viaro / Nobresy Pan / O Torto Bar / Paniciello / 
Panificadora Quintessência / Provence Boulangerie / PUC - Letras / 
Rádio Cultura / Rause Café e Vinho / Restaurante Mamba / Sebo 
Arcádia / Sebo Santos / Selvática Ações Artísticas / SINDIJOR / SISMUC 
/ Solar do Barão / Supernova Coffee / Teatro Lala Schneider / Teatro 
SESI Portão / TUBOTECA / UNIBRASIL – Jornalismo / Universidade 
Tuiuti – Jornalismo / UP Mossunguê – Jornalismo / UP Santos Andrade 
– Recepção / UTFPR – Sala dos Professores / UFPR - Letras • Araucária 
Arquivo Histórico Municipal / ASPMA / Banda Municipal / Bar do Tiko / 
Câmara Municipal / Casa do Artesanato / Casa da Cultura / CEU / 
Colégio SESI / Duetto Café / Escola Municipal Terezinha Mariano 
Theobald / Exato Cursos Pré-Vestibular / FANEESP / FISK / Loteria 
Zanella / Memorial de Araucária / Museu Tingüi-Cuera / Núcleo 
Cultural do CAIC / Panificadora El Grano / Papelaria Reginelly / 
Panificadora Sol / Prefeitura Municipal / Rádio Iguassu / Secretaria de 
Cultura / SISMMAR / Teatro da Praça • Campo Largo Casa da Cultura / 
Inspirarte Centro Cultural  / Museu Municipal • Castro Espaço Cultural 
Casa da Praça / Casa da Cultura Emília Erichsen • Contenda Biblioteca 
Pública Municipal / Escola Municipal Vanilda Dzierwa / Panificadora 
Gaspar / Panificadora Schinda / Prefeitura Municipal • Cruzeiro do Sul 
Espaço Cultural Prefeito Tomoyuki Harada • Fazenda Rio Grande Vó 
Nita Pães e Doces / Café Coração • Guarapuava Gato Preto Discos & 
Livros / UNICENTRO • Lapa Centro Receptivo Turístico / Livraria & 
Papelaria Nanise / Mundo da Leitura / Panificadora Zeni • Londrina UEL 
/ Coletivo Versa / Livraria da Silvia / Nosso Sebo • Lunionópolis 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Lupionópolis • Palmeira 
Supermercado Eurich / Secretaria de Educação / Secretaria de Esporte 
e Cultura • Piraquara Livrarias Nobre Cultura • Ponta Grossa Boteking /  
Livraria Curitiba - Shopping Palladium / Livraria e Papelaria Universo da 
Leitura / Sebo Espaço Cultural / UEPG - Jornalismo e Letras / Verbo 
Livraria 1 e 2 • Santa Isabel do Ivaí Secretaria de Educação e Cultura de 
Santa Isabel do Ivaí • São José dos Pinhais SESI / Secretaria de Cultura / 
Livraria Café Com Letras / Museu Atílio Rocco / Freguesia do Livro - 
Shopping São José • Sarandi Café com Livros • Umuarama Restaurante 
e Lanchonete Tio Patinhas SANTA CATARINA • Florianópolis UFSC / 
Livraria Livros & Livros / CIC • Brusque Livraria Saber • Caçador Livraria 
Selva • Itaiópolis Centro de Recepção de Visitantes • Itajaí Univale • 
Jaraguá do Sul Bar do Nens • Joinville Barba Ruiva Livros & Discos / 
Univille • São Bento do Sul Dom Quixote Livros • Tubarão Libretto 
Livraria  RIO GRANDE DO SUL • Porto Alegre Livraria Bamboletras / 
Café Cartum / Livraria Baleia / Livraria Raízes / Livraria Taverna / Traça 
Livraria • Bento Gonçalves Dom Quixote Livraria & Cafeteria • Caxias do 
Sul Dulce Amore Café & Algo Mais • Santa Cruz do Sul Casa das Artes 
Regina Simonis • Santa Maria Athena Livraria • São Francisco de Paula 
Miragem Livraria SÃO PAULO • São Paulo ABER - Associação Brasileira 
de Encadernação e Restauro  / Banca Tatuí / Blooks Livraria SP / Café 
Raiz / Casa das Rosas / Casa do Povo / Casa Guilherme de Almeida / 
Comix Book Shop / Escola Macunaíma de Teatro / Estúdio Lâmina / 

Faculdade Sumaré-Letras / Galeria Hipotética / Intermeios Casa de Arte e 
Livros / Livraria Reserva Cultural / Livraria Zaccara / Matilha Cultural / 
PUC Sumaré-Letras / SESC Pompéia /Tapera Taperá / Teatro do Centro 
da Terra / Teatro São Pedro / UGRA PRESS • Araçatuba Sebo Dom 
Quixote • Araraquara Casa da Cultura / Palacete das Rosas • Botucatu 
Sebo Alfarrábio • Campinas Torta • Campos do Jordão Livraria Jaguaribe • 
Franca Confraria Cult • Guarulhos Livraria Grarulivros • Ribeirão Preto 
Fundação Observatório do Livro e da Leitura / Livraria Travessa Ribeirão • 
Santo André Gambalaia Espaço de Artes e Convivência • Taubaté Sebo 
Estação Cultural  RIO DE JANEIRO • Rio de Janeiro Academia Brasileira de 
Letras / Blooks Livraria / Casa do Choro / Espaço Oito e Meio / Espaço 
Saracvra / Livraria da Editora da UFRJ / Livraria Leonardo da Vinci / 
Livraria Universo Centro Cultural / Observatório de Imprensa • Itaipava 
Livraria e Bistrô de Itaipava ESPÍRITO SANTO • Vitória Torre de Papel • 
São Mateus Livraria Sebo & Arte • Três Rios Livraria Favorita GOIÁS • 
Goiânia Evoé Café Com Livros / Livraria Palavrear MINAS GERAIS • Belo 
Horizonte Armazém do Livro / Ateliê Estratégias Narrativas / Espaço 
Guaja • Juiz de Fora Espaço Excalibur / FLUX • Uberlândia UFU 
DISTRITO FEDERAL • Brasília Banca da Conceição / Caixa Cultural A/C 
Marilia Saenger / Ernesto Cafés Especiais / Livraria, Café e Bistrô Sebinho 
/ Rapport Cafés Especiais e Bistrô • Ceilândia Projeto Jovem de 
Expressão • Taguatinga ONG Moradia e Cidadania ALAGOAS • Maceió 
Casa de Cultura Luso-Brasileira BAHIA • Salvador Livraria Boto-Cor-de-
-Rosa  CEARÁ • Fortaleza Livraria Lamarca PARAÍBA • João Pessoa 
Viveiro Pirata / Quintal Armorial / A Budega Arte Café • Cajazeiras Livraria 
Universitária CZ PERNAMBUCO • Recife Centro Cultural Raimundo Carrero 
/ Clandestino Café / Livraria Idéia Fixa • Garanhuns Livraria Casa Café • 
Olinda Estação 4 Cantos Galeria & Café PIAUÍ • Teresina Casa da Cultura 
/ Café da Gota Serena / Espaço Artístico e Galeria Sobrado / Espaço 
Galpão AMAZONAS • Manaus O Alienígena Acervo e Espaço Cultural 
PARÁ • Belém Fox Vídeo MARANHÃO • São Luís AMEI - Associação 
Maranhense de Escritores Independentes / Academia Ludovicense de 
Letras / Livraria Poeme-se  / Sebo Arteiro 

PARANÁ • Curitiba Biblioteca da SEPT / Biblioteca da UniAndrade / 
Biblioteca da Universidade Tuiuti / Biblioteca da UP / Biblioteca da UTFPR
Biblioteca de Ciências Humanas da UFPR / Biblioteca do Bosque Alemão 
/ Biblioteca do Colégio da Polícia Militar do Paraná / Biblioteca do Paço / 
Biblioteca Graciosa Country Club / Biblioteca Hideo Handa / Biblioteca 
Pública do Paraná / Bondinho da Leitura / Casa da Leitura Augusto 
Stresser / Casa da Leitura Dario Vellozo / Casa da Leitura Hilda Hilst
Casa da Leitura Jamil Snege / Casa da Leitura Laura Santos / Casa da 
Leitura Manoel Carlos Karam / Casa da Leitura Marcos Prado / Casa da 
Leitura Maria Nicolas / Casa da Leitura Miguel de Cervantes / Casa da 
Leitura Nair de Macedo / Casa da Leitura Osman Lins / Casa da Leitura 
Paulo Leminski / Casa da Leitura Vladimir Kozák / Casa da Leitura 
Walmor Marcellino / Casa da Leitura Wilson Bueno / Casa da Leitura 
Wilson Martins / Farol das Cidades / Farol do Saber Antônio Machado
Farol do Saber Aparecido Quinaglia / Farol do Saber Aristides Vinholes / 
Farol do Saber Emílio de Menezes / Farol do Saber Frei Miguel Bottacin / 
Farol do Saber Gibran Khalil  / Farol do Saber Machado de Assis / Farol do 
Saber São Pedro e São Paulo / Farol do Saber Tom Jobim / Gerência 
Faróis do Saber / Gibiteca Jardim Pinheiros • Adrianópolis Biblioteca 
Cidadã Helena Kolody • Ampere Biblioteca Cidadã Professora Cremilda 
Viana • Arapongas Biblioteca Pública Municipal Machado de Assis • 
Araucária Biblioteca Pública Emiliano Perneta / Casa das Palavras 
Brincantes • Cambé Biblioteca Pública de Cambé • Campo Mourão 
Biblioteca da Indústria do Conhecimento • Cantagalo Biblioteca Pública 
Municipal Valdemiro José Bona • Cascavel Biblioteca Pública Sandálio dos 

Santos • Castro Biblioteca Cidadã Prof.ª Nelsi Kugler • Doutor Camargo 
Biblioteca Cidadã Professora Eliza Regina Castanheira de Santana • 
Guarapuava Biblioteca Municipal Padre Ruiz de Montoya / Biblioteca do 
Centro de Artes e Esportes Unificados - CEU • Lobato Biblioteca 
Municipal Castro Alves • Londrina Biblioteca Municipal de Londrina • 
Marechal Cândido Rondon Biblioteca Cidadã Alice Weirich • Maringá 
Biblioteca Prof. Bento Munhoz da Rocha Netto / Gerência do Livro, 
Leitura e Literatura de Maringá • Maripá Biblioteca Pública Cidadã Prof. 
Marlene Alenbrant • Nova Fátima Biblioteca Cidadã de Nova Fátima • 
Ourizona Biblioteca Cidadã Profª Ivete Aparecida Zaninelo Boson • 
Palmeira Biblioteca Municipal Moisés Marcondes • Pato Branco 
Biblioteca Municipal de Pato Branco • Piên Biblioteca Municipal 
Professora Helena Braun / Biblioteca Pública Municipal de Piên A/C Eber 
Godoi • Pinhais Biblioteca Pública de Pinhais • Ponta Grossa Biblioteca 
Pública Municipal Professor Bruno Enei • Pontal do Paraná Biblioteca 
Pública Municipal Abílio João Vizzotto • Rio Branco do Sul Biblioteca do 
Colégio Manoel Borges de Macedo • Rolândia Biblioteca Cidadã Michael 
Trauman / Biblioteca Professor Eduardo Kasperski / Biblioteca Professor 
José Antônio Gorla / Biblioteca Pública Rui Barbosa / Biblioteca SESI 
Indústria do Conhecimento • Santa Mariana Biblioteca Pública de Santa 
Mariana • Terra Boa  Biblioteca Cidadã de Terra Boa • Teixeira Soares 
Biblioteca Municipal Cidadã de Teixeira Soares • Tibagi Biblioteca Pública 
Municipal Historiador Luiz Leopoldo Mercer • Toledo Biblioteca Pública 
Municipal de Toledo • União da Vitória Biblioteca IFPR de União da 
Vitória RIO GRANDE DO SUL • Porto Alegre Biblioteca Pública do Estado 
do RS SÃO PAULO • São Paulo Biblioteca Pública Alceu Amoroso Lima / 
Biblioteca Mário de Andrade / Biblioteca de São Paulo / Biblioteca 
Parque Villa-Lobos • Arujá Biblioteca Municipal de Arujá • Taubaté 
Coordenadoria do Sistema Integrado de Bibliotecas da UNITAU RIO DE 
JANEIRO • Niterói Biblioteca Popular Anísio Teixeira ESPÍRITO SANTO • 
Vitória BPES A/C Rita de Cássia / Biblioteca Pública Municipal de Vitória 
• Cariacica Biblioteca Pública Municipal de Cariacica • Vila Velha 
Biblioteca Pública Municipal Vila Velha MINAS GERAIS • Juiz de Fora 
Biblioteca Pública Murilo Mendes • Ituiutaba UFU - Biblioteca Setorial 
Ituiutaba • Monte Carmelo UFU - Biblioteca Setorial Monte Carmelo • 
Patos de Minas UFU - Biblioteca Setorial Patos de Minas • Uberlândia 
UFU - Sistema de Bibliotecas / UFU - Biblioteca Central Santa Mônica / 
UFU - Biblioteca Setorial Umuarama / UFU - Biblioteca Setorial Educação 
Física / UFU - Biblioteca Setorial Hospital de Clínicas BAHIA • Salvador 
Biblioteca Betty Coelho / Biblioteca Pública do Estado da Bahia • Caxias 
Biblioteca Pública Odylo Costa PERNAMBUCO • Recife Biblioteca 
Comunitária Caranguejo Tabaiares PIAUÍ • Teresina Biblioteca Pública 
Estadual Desembargador Cromwell de Carvalho ACRE • Rio Branco 
Biblioteca Estadual do Acre MARANHÃO • São Luís Biblioteca Pública 
Benedito Leite / Biblioteca Central da UFMA /  • Caxias Biblioteca 
Pública Odylo Costa PARÁ • Belém Biblioteca Comunitária Antonio 
Tavernard RORAIMA • Boa Vista Biblioteca Pública do Estado de Roraima
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Somente em Ponta Grossa (PR), onde moro 
e trabalho como jornalista e professora de 
Comunicação, há ao menos quatro clubes de 
leitura. Todo mês, essas pessoas leem um novo livro,  
reúnem-se e conversam sobre ele. Para uma cidade 
com aproximadamente 340 mil habitantes, sempre 
achei um bom número. Mas ao receber o convite 
para assumir a função de ombudsman do RelevO, de 
repente me pareceu pouco. Por que não há clubes de 
leitura de jornais literários? 

Imagine um grupo que promova reuniões para ler 
o RelevO ou outro impresso da área e dar pitaco 
sobre a qualidade da produção. Digo isso também por 
interesse próprio. É que qualquer leitura fica melhor 
quando compartilhada com alguém. A vantagem 
do ombudsman é ter acesso às cartas que os leitores 
enviam ao jornal; eles são o nosso clube. Melhoram 
nossa leitura das coisas quando revelam outro ponto 
de vista, mesmo que não conversem entre si. 

Dependendo das suas condições e características 
como autor, talvez ninguém se importe mesmo com 
a sua produção literária. Talvez as cartas dos leitores 
sejam negativas sobre ela. Mas você não para de 
escrever, não é? Porque, em certa medida, existe sim 
um clube, e é isso que vale. Há quem aguarde uma 
publicação apenas para não gostar dos textos ou 
simplesmente para não se importar. E tá tudo bem. 
A gente gosta mesmo é de ter uma pré-seleção, uma 
indicação sobre o que deve ser lido. Com tanta gente 
escrevendo neste mundo, para onde podemos olhar 
com mais atenção?

Escrevo resenhas de livros há três anos para outro 
impresso, e confesso que poucas vezes busquei 
conhecer um autor estreante. Talvez os leitores 
tenham medo de arriscar. Há tantas obras clássicas 
na fila que nos falta tempo (ou uma gestão mais 
inteligente do tempo). Mas uma dúvida me provoca: 
em que ponto da vida a gente deixa de querer 
conhecer novos escritores? E por quê? Estou animada 
para percorrer esse breve caminho ao encontro 
de autores que, em grande parte, não conheço. E 
orgulhosa por ter o RelevO como guia. 

Ombudsman – Gisele Barão
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Cid Brasil

Eles não usam tactel

Da fauna e flora presente em shopping centers, 
descobri que a espécie que mais gosto é a dos 
vendedores das lojas de surfwear, afinal, num 
ambiente elitista e blasé como são os shoppings, 
essas crianças crescidas sempre abertas a qualquer 
papo fogem dos típicos muzaks da concorrência e 
acabam por ser verdadeiras brisas em meio ao ar 
refrigerado do capitalismo ordeiro e presente.

Não tenho nada contra grandes centros de 
compras modernos, que fique bem claro — apesar 
de terem abolido o vaporwave das caixinhas de som 
e de cobrarem caro pelo estacionamento —, mas 
dia desses foi preciso mergulhar fundo nos bulevares 
fakes para procurar uma sunga de natação nova, já 
que a minha entrou naquela fase de transparência 
que tanto faz se você vai nadar pelado ou com 
ela. Mas também não podia ser qualquer sunga. A 
escolhida teria de se encaixar nos seguintes quesitos 
antes de envolver meu corpo: que fosse preta 
ou azul escuro e não custasse mais de cinquenta 
reais; que não tivesse uma estampa parecendo 
uma externa de um filme do Brian de Palma; que 
não fosse muito angulosa ao ponto do meu pênis 
parecer duas castanhas equilibristas, nem que fizesse 
me sentir um stripper aposentado.

(Que os anos 80 foram um grande equívoco 
todos nós já sabemos desde que o primeiro 
roqueiro optou por partidos conservadores ao 
invés de overdoses como causa mortis, mas foi 
espantoso notar que no próximo verão será 
impossível não parecermos figurantes de uma 
novela estrelada por Nuno Leal Maia, tamanha a 
convexidade das cuecas de praia que vêm aí.)

Sem muito horizonte naquele mar de gente (era 
domingo à noite), me vi compadecido da nudez 
de uns peixinhos na vitrine de pet shop, enquanto 
meia dúzia de crianças e pais se derretiam por 
um beagle na espera da fiança, o que me lembrou 
da história contada por Zeca Pagodinho de que 
todas as vezes que bebia em shoppings acabava 
comprando um cachorro de três mil reais por puro 
dó. Creio que não é por acaso que as pet-lojas 
ficam sempre perto da saída.

No reflexo do aquário notei o loop de uma onda 
quebrando e o logotipo de uma boutique de Surf. 
Nadei, digo, caminhei para lá, já sem fôlego ou sem 

esperança, movido apenas pelos motivos florais e pelo 
apelo da dita onda sendo repetida em três TVs tubos.

Um rapaz com ares de Salsicha do Scooby-doo 
perguntou se podia me ajudar. Não me olhou dos 
pés a cabeça como manda o manual dos vendedores, 
encarou-me nos olhos e tocou em meu ombro. 
Mais do que um cliente, notei naquele vendedor a 
falta de uma tia ou avó que lhe tomasse conta. Era 
um legítimo remanescente dessa classe operária que 
preza por tipos com voz de menino dentro de um 
corpo de adulto. Aquilo me comoveu. Foi como 
ver um homem da renascença — ou um astronauta, 
igual naquelas cenas de Além da Imaginação.

Falei meu drama por um trapo decente que 
me cobrisse as partes e ele prontamente sacou de 
uma gaveta o que eu tanto buscava. O pano ideal 
para minhas imperfeições. Cor, elasticidade, preço, 
durabilidade. Tudo perfeito não fosse um enorme 
logo na parte frontal, quando ele a virou. Mesmo 
assim provei, incomodado por carregar um outdoor 
na virilha. Abri a porta do provador e questionei, 
sentindo-me um Marx de tanguinha:

E essa farra do capitalismo aqui?
Ah, ninguém liga pra isso… É um detalhe pequeno.
Era mais fácil minha pele desbotar no cloro 

da piscina do que aquela sunga. Pensei ainda 
em falar que já levo nomes, referências e placas 
demais na alma para estampar aquilo no corpo 
deliberadamente. Voltei ao provador, tirei a peça 
publicitária, me vesti e, como desculpa, soltei a velha 
carta dos fracos, a de ir dar mais uma olhada por 
aí, porém, ele me desarmou só com um gesto. Ao 
devolver a sunga para a gaveta parecia um soldado 
derrotado dobrando uma bandeira na qual só ele 
acreditava, murmurando para si mesmo que era uma 
pena. Foi quando o ouvi dizer, como se consolasse 
uma criança preterida no orfanato:

Ah, mas QuikSilver é QuikSilver…
Ao escutar seu lamento, foi como se pulasse os 

cincos segundos de propaganda e um vídeo rolasse 
diante de meus olhos exibindo parte das pequenas 
tragédias daquele vendedor: o subir e descer 
de escadas até o estoque; as doze horas diárias 
inclusive nos domingos; a tentativa de agradar 
metade da cidade que jamais pisará numa prancha 
de surf; a realidade mesquinha e opressora de 

vendas, comissão e pechinchas…
Baixei a vista para disfarçar o cisco que caíra 

em meu olho ante o seu tão digno e doloroso 
“QuikSilver é QuikSilver”, era uma rara 
demonstração de fé, de crença num mundo cada 
vez mais ágil, oco e incauto. Se ainda há alguma 
tradição nos shopping centers, ela está aqui, vestindo 
bermudas de tactel, boas e velhas camisetas com 
estampa nas costas e um boné de aba reta. Saí da 
loja mais nu do que entrara.

“QuikSilver é QuikSilver” era como um pedido 
de resgate. Era o “nunca mais, nunca mais, nunca 
mais”. Comprei pipoca, tomei sorvete, tentei 
achar alguma ficha no chão do fliperama e meu 
corvo pessoal roendo-me a alma. “QuikSilver é 
QuikSilver”. Voltei lá.

Vai levar a sunga? Perguntou o vendedor tirando a 
franja dos olhos.

Não. Eu… – e percorri com os olhos uma 
saída que não me envergonhasse tanto – e aquele 
chaveiro, ali? – apontei.

É QuikSilver também, vai levar? É ótimo pra 
chave do carro, da casa…

Quando concluímos a compra de seis reais 
por um chaveiro em forma de chinelo, ele me 
levou até a porta e comentei que os manequins 
de Surf Wear eram os últimos que ainda sorriam 
comparado às outras vitrines.

Ih… É mesmo! Disse o vendedor gargalhando mais 
que o boneco. É o Giva, o nome dele… Completou 
apontando para a gengiva do manequim. Giva usava 
uma camisa da QuikSilver e uma bermuda de tactel 
cuja estampa era um afresco da fachada da própria 
loja. Pensei em fazer como num conto de Borges e 
me procurar dentro da estampa da bermuda e talvez 
ali encontrasse alguma verdade secreta do mundo 
ou minha tão sonhada sunga, mas estava lívido, havia 
ajudado alguém. Até a voz dentro de mim mudara, 
dizia que eu era especial e que o fim do expediente 
estava previsto para dentro de cinco minutos.

Texto integrante de A importância de se chamar Kurt 
Russell, que será publicado em 2018 pela Imprensa 
Oficial Graciliano Ramos.
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Em 1985, quando Leminski traduziu Sol e Aço, de 
Yukio Mishima, eu estava fazendo Letras na UFPR 
e detestava os concretistas. Achava aquela história 
de LUXO virando LIXO profunda como um pires. 
Leminski era pupilo dos concretos, todos o amavam, 
e eu, que estava descobrindo Cecília Meireles e Paul 
Valéry, achava aquela coisa pop dele muito próxima 
da publicidade, muito boazinha, muito solta, bonita. 
O que estavam fazendo com minha angústia de 21 
anos mal vividos? Queria fumar maconha na pensão 
e ler A Montanha Mágica, Claro Enigma, Poema Sujo, 
nada que dissesse “olha a minha sacada”. 

Eu via o Leminski pelas ruas e bares de Curitiba, 
bigodudo, cabeludo, meio sujo, falando alto, e 
pensava: o cara é magnético, tá remando contra 
a maré, Caprichos e Relaxos tem o seu valor, mas 
que poeta é esse que precisa mais de aplauso do 
que de silêncio? Ele quer a fama, sabe que essa 
cidade fascista é foda e pôs as palavras na rua como 
outdoors. Tanto que faz grafites para si mesmo... (eu 
tinha visto numa parede no centro da cidade: “Pau 
no Leminski”). Ele sabe as técnicas de luta da mídia, 
coisas como “fale mal mas fale de mim”. 

Entretanto... caralho, quanto entretanto. 
Bashô e Mishima, que aquele jovem nos 

apresentou, são o melhor do Japão clássico e do 
Japão carcomido pela tradição ocidental. Entre os 
dois, se lê a morte da contemplação e o nascimento 
da solidão. Suas traduções de Petrônio e de Beckett 
fazem o animal estrangeiro pular como um clitóris 

bem bolinado. As “sacadas” do poeta esgrimiram 
com a boniteza a que ele felizmente sucumbiu:

Sintonia para pressa e presságio
Escrevia no espaço.
Hoje, grafo no tempo,
na pele, na palma, na pétala,
luz do momento.
Soo na dúvida que separa
o silêncio de quem grita
do escândalo que cala,
no tempo, distância, praça,
que a pausa, asa, leva
para ir do percalço ao espasmo.

Eis a voz, eis o deus, eis a fala,
eis que a luz se acendeu na casa
e não cabe mais na sala.
 
Não bastasse, Curitiba nunca mais foi a mesma, 

porque a obra escrita e física de Leminski abriu a 
concha conservadora do Sul certinho e indiferente 
e deixou ventar na mucosa dos atentos o eros da 
fala, da música, da imagem. Nenhum arquiteto ou 
político poderia fazer isso.

É verdade que Dalton tinha quebrado cristaleiras 
antes, mas a ironia não inflama. Se Dalton é o 
vampiro,  Leminski é o sangue dos suicidas. E estes, 
feitos os descontos de nossa razão ordinária, não 
cessam de dizer.

Marcos Pamplona



O nível de detalhes dos desenhos de Bräo reflete influências de mestres da arte erótica, como Milo Manara e Paolo Eleuteri Serpieri. Em 2014, em 
texto de divulgação de "Cornücópia", o autor avaliou que falta o gênero erótico no novo cenário de quadrinho independente, embora o país apresente 
alto consumo de pornografia e Hentai (quadrinhos pornôs japoneses).

8
Maidan – por Ben-Hur Demeneck
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Quando a arte 
vai para a alcova

Bräo desenha arte erótica. Publicou Cornücópia 
de maneira independente em 2015. Em sua HQ 
desfilam fetiches e jogos sexuais praticados num espaço 
decorado com luxo e personagens usando focinheiras, 
correntes, luvas, roupas de couro, máscaras, chicotes, 
coleiras, meias-calça arrastão e chifres. 

Arte e erotismo mantêm um relacionamento tão 
antigo quanto a história. Na Antiguidade greco-romana, 
a cornucópia, representada por um vaso em forma de 
chifre, era símbolo de fertilidade e abundância. 

Antes da entrevista, a coluna indica aos leitores 
duas consultas. Uma é a xilogravura de Katsushika 
Hokusai, mantida no Museu Britânico, chamada  “O 
sonho da mulher do pescador" [蛸と海女, 1814]. Na 
imagem, uma mulher sente prazer ao se relacionar 
com dois polvos. 

Outra indicação é Museu Larco, localizado em 
Lima, capital do Peru. Fundado em 1926, mantém 
o maior acervo de cerâmica erótica do mundo e 
permite remontar hábitos sexuais dos povos pré-
colombianos, como a felação. 

Mas vamos à entrevista da primeira coluna com 
“classificação indicativa: 18 anos”. Em tempo: Bräo 
é ilustrador, animador e professor de desenho e 
pintura na Quanta Academia de Artes. Vive em São 
Paulo e, no Instagram, é acompanhado por mais de 
60 mil seguidores.

Qual personagem na arte erótica ilustrada e em quadrinhos 
foi marcante para você? Foi a Gullivera, do Milo Manara 
(1945-)? Conte o porquê.

Alguns, talvez a marcante tenha sido a “Druuna”, 
do [Paolo Eleuteri] Serpieri. A arte dele é magnífica 
e aquilo me chocou mais do que o conteúdo. Eu 
devia ter uns 14, 15 anos, quando o li pela primeira 
vez. Foi o meu primeiro contato com quadrinho 
erótico. Os temas eram pesados, mas a arte era linda. 
Aquilo definitivamente me marcou. Manara veio 
um pouco depois. Mas nada ali me marcou além da 
arte e o jeito que ele criava as histórias.

Numa época em que a nudez circula por meios impressos e 
eletrônicos, e há acesso ampliado à pornografia via web, qual 
é o espaço do erotismo? O excesso de iluminação sobre o 
sexo atenuou os mistérios presentes na meia-luz da alcova?

[Riso]. Não sei. Acho que não. Na verdade, 
acredito que o papel do erótico ficou até mais 
relevante por ser diferente do pornográfico. Até 
uma década atrás – ou um pouco mais –, o erótico 

era confundido com o pornográfico com mais 
frequência do que hoje. Mas isso é uma impressão 
minha, não tenho os dados pra comprovar. [Riso]. 
Quanto ao espaço, acho que continua igual: é um 
nicho. E, nos quadrinhos, é um nicho dentro do 
nicho. O espaço sempre foi pequeno, mas sempre 
muito bem preenchido.

Quais foram seus estudos para desenhar móveis e figurinos 
de Cornücópia? 

Um filme que me marcou muito foi “De Olhos 
Bem Fechados” [1999], do Stanley Kubrick. Aquela 
festa, com as roupas e a mansão, tudo aquilo me 
intrigou. Queria fazer algo assim. Dali em diante foi 
só procurar coisas que me chamassem a atenção, que 
causassem um misto de curiosidade, medo e tesão. 
De lá vieram os chifres, que associei à cornucópia, 
símbolo de abundância. Tudo fez sentido.

Você acredita que o reconhecimento do corpo e do desejo 
femininos estão presentes em clássicos do gênero erótico em 
HQ? Em Cornücópia, por que escolheu uma mulher 
dominadora e entregue à busca do prazer?

Acredito que sim, existem HQs que valorizam 
o desejo masculino e HQs que valorizam o desejo 
feminino. Eu escolhi por trabalhar o da mulher por 
ser muito mais interessante do que o do homem, 
por diversos motivos.

Com quais técnicas trabalhou em Cornücópia?
Todas as páginas foram feitas com o mesmo 

processo, lápis e nanquim. Eu uso canetas descartáveis 
para as linhas e pincéis para as áreas pretas. Como o 
cenário repetia em todas as páginas eu só fiz ele uma 
vez, e aí eu desenhava as pessoas com a mesa de luz, 
com o cenário por baixo. Defini todos os elementos 
da história nos meus cadernos antes de começar a 
finalizar. Descobrindo o que fazer e o que não fazer, 
acho que essa é a melhor parte do processo inteiro.

Em sua campanha de financiamento pelo Catarse, 
você presta tributo a mestres como Milo Manara, Paolo 
Eleuteri Serpieri, Guido Crepax, Giovanna Casotto, 
Moebius, Alejandro Jodorowsky e Carlos Zéfiro. Como 
cada um lhe afetou como leitor e, depois, como artista?

Acho que todos me inspiram. Gosto de como cada 
um aborda o tema ao seu modo. De certa forma, são 
histórias pessoais sobre seus medos, fetiches, ambições, 
loucuras. Me sinto livre para fazer o mesmo quando 
olho para o trabalho desses artistas.
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o areal cerra as pálpebras
deságua em nosso sono seco

teus pés aram os corais
enquanto concentro no voo
das arraias

na língua da manhã silêncio
e sal

Poema integrante de na língua da manhã silêncio e 
sal (Editora Modelo de Nuvem, 2017)

Juliana Meira

Cada ano somado
É subtraído de tua existência,
E assim, em essência,
Seu tempo é aniquilado.

Em cada aniversário passado,
Comemora-se o tempo presente,
Ao passo que nem sempre este
Merece ser comemorado.

Quanto mais existo, menos sou
Pelo fato de que menos me resta.
Desse sólido, me sobraram as arestas

E lembranças do tempo que passou;
Seriam as causas, estas,
Determinantes de quem sou?

O breu em nós não compreendia
a vinda da luz pela voz do Verbo
nem compreendíamos o deserto
erigido pelo Leão que ruge o dia
tal qual o negror em nós não via
o véu que se rasga no furor certo
— nós não tínhamos olhos quietos
o suficiente para ver Quem rugia!
Então houve o retorno que recria.
Então compreendemos nosso elo
da cruz central ao ver o ressurecto
no trinitário sorriso do terceiro dia.

Fabiano Favretto

Luiz Guilherme Libório

Do compasso do tempo

Ressurreição
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Tobias Peucer (Trad. Paulo da Rocha Dias)

De relationibus novellis
Trecho da primeira tese sobre jornalismo apresentada em 
uma universidade, defendida em 1690 na Universidade 
de Leipzig, na Alemanha

§ I. Atesto que não há nada que satisfaça tanto 
a alma humana como a história, seja qual for a 
maneira como tenha sido escrita. Pode ser que não 
oferecerei ao leitor uma obra ingrata se elaboro 
um comentário sobre as publicações de notícias 
(novellae) das quais há hoje uma grande abundância. 

§ II. Quanto ao termo em si, é sabido por todos 
que novellae tem a mesma acepção de Novos 
Periódicos (Neue Zeitungen); porém, este significado 
não se encontra entre os escritores latinos clássicos. 
Com efeito, Charles du Fresne, em seu Glossarium ad 
scriptores mediae et infimae latinitatis, observa que nas 
glosas manuscritas dos códex dos Concílios, a palavra 
novellae, por si só, significa “nova comunicação”, 
cita aí um exemplo do códex que se encontra na 
biblioteca real: “Eodem tempore, cum multi novellis 
gauderent quod Constantinus baptizatus a Silvestro 
Episcopo urbis Romae, emundatus fuisset a lepra etc.” 
Depois, porém, os monges passaram a empregar o 
termo “notícia”. Isto se pode inferir do manuscrito, 
em verso, sobre a vida de Saint Mur: “Est pater in cella, 
cum nascitur ista novella.” Daí a palavra nouvelle de uso 
corrente entre os franceses. Antonius Augustinus nota 
que com esta palavra os imperadores designavam as 
disposições mais recentes. Nós, por proporcionar mais 
clareza, empregaremos a palavra “relatos” (relationes).

§ III. Porém, como consta nos critérios do meu 
projeto, em primeiro lugar gostaria de dizer algumas 
coisas sobre as diversas formas da história. Uma dessas 
formas se ordena como um fio contínuo, conservando 
a sucessão precisa dos fatos históricos. Esta forma 
é denominada universal, particular ou singular. 
Uma outra, em troca, discorre e resenha em uma 
determinada ordem os fatos ou as palavras escolhidas e 

dignas de serem contadas que se extraiu separadamente 
da narração contínua dos fatos históricos. Isto se faz na 
medida em que cada coisa vai se apresentando. Parece 
pertencer a esta forma da história as “coisas esparsas” 
(tá sporáden) de Aristógenes; igualmente as histórias 
sem ordem de Pescenni Fest, das quais relembra 
Lactâncio, Livro I, De fals. relig., c. XXI e de outros. 
Segundo Voss, De art. hist., c. 

VII. Uma outra forma, finalmente, é a confusa. 
Os gregos chamam-na “miscelânea (symmictica), 
ou seja, “história variada” ou “multiforme” (poikíle 
radena pantodapé historía): dado que não há também 
nesta forma nenhum critério de ordem, é chamada 
também de “coisas desordenadas” (átacta). Foi desta 
forma que escreveu Aristóteles a sua obra, segundo 
o testemunho de Laercio, livro V, p. 317. §. 

IV. Esta última classe ou tipo de relationes são 
relatos periodísticos (Relationes novellae) que 
contêm a notificação de coisas diversas acontecidas 
recentemente em qualquer lugar que seja. Estes 
relatos, com efeito, têm mais em conta a sucessão 
exata dos fatos que estão interrelacionados e 
suas causas, limitando-se somente a uma simples 
exposição, unicamente a bem do re-conhecimento 
dos fatos históricos mais importantes, ou até mesmo 
misturam coisas de temas diferentes, como acontece 
na vida diária ou como são propagadas pela voz 
pública, para que o leitor curioso se sinta atraído 
pela variedade de caráter ameno e preste atenção.

§ V. Agora cabe expor mais extensamente suas 
origens e as causas de sua composição, para que 
sejam mais plenamente conhecidas sua estrutura e 
sua utilidade na vida literária e cívica.

§ VI. No que se refere à origem desses relatos, 
não é possível assinalar um ano determinado e é 
difícil afirmar quando, por primeira vez, surgiu esta 
maneira de escrever este tipo de notícias e de relatos, 
digamos, precipitados. Antigamente, entre os gregos, 

antes da guerra de Tróia, de acordo com o que diz 
Diodor de Sicília no início de sua Bibliotheca Historica, 
não era dada nenhuma atenção à história. Muito 
pelo contrário, antes das Olimpíadas, tudo restava 
desconhecido e envolto em faltas. Segundo Censori, 
De die natali, c.XXI. Também entre os romanos, nos 
primeiros séculos depois da fundação da cidade, a 
literatura foi muito rara. Tampouco aqui (na Alemanha) 
havia sequer pessoas que pusessem por escrito a 
memória dos acontecimentos. Pode ser exceção aquilo 
que era registrado nos comentários dos pontífices e 
em outros documentos públicos e privados (veja Livi, 
livro VI). Esta negligência dos antigos foi compensada 
depois por escritores insignes, tanto gregos como 
latinos, que, de uma só vez, estabeleceram as bases 
dos comentários da história escrita. Entre os alemães, 
antes dos tempos de Carlos Magno, não creio que seja 
possível demonstrar com nenhum tipo de documentos 
exatos que se tenha cultivado o estudo da história. 
Porém, quando Carlos Magno estendeu seu poder 
sobre os afazeres da Alemanha, teve início o ensino da 
história, assim como as outras artes, sobretudo por 
parte dos monges, que, apesar das dificuldades da 
época, deixaram por primeira vez uma relação dos 
fatos históricos em uma crônica. Do mesmo modo, 
quando no início do século passado começou a 
brilhar a luz da literatura, homens sérios e doutos 
se aplicaram novamente com muita assiduidade à 
tarefa de estabelecer as bases da história. Com isso 
a sua glória atingiu um tipo de ressurgimento de 
maneira que muitos se dedicaram a escrever história. 
Depois, alguns não mais instruídos, querendo 
imitá-los, recompilaram uns relatos grotescos sobre 
fatos acontecidos recentemente aqui e acolá, obras 
precipitadas extraídas dos escritos dos palácios, 
dos mercadores, ou da boato público de sorte que 
favoreciam a curiosidade do povo, geralmente 
inclinada, ao conhecimento das coisas novas.



Rússia 2018
Porque nem só de copa do 

mundo vive a copa do mundo

NÃO FIQUE DE FORA DOS MELHORES

EVENTOS PARALELOS!

Bolyvalsk
WORKSHOP DE ESCALAR ARRANHA-CÉUS

Esqueça atletismo, tênis, hóquei. Digo, não que você 
tenha pensado em hóquei. Mas esqueça os outros 
dois. Bom, agora que você lembrou do hóquei, es-
queça o hóquei também. Enfim, é domínio público 
que o esporte dominado pelos russos é mesmo a 
escalada de arranha-céus. Neste workshop 100% 
prático, o público terá a chance de aprender as 

maiores técnicas deste esporte tão querido entre 
jovens adultos com cabeça de vento e bolas de aço. 

Para participar, basta chegar ébrio e assinar um termo 
de responsabilidade legal. Ministrado por Vasily Ne-
boskrebsky, o popular @FuckFuckLOLzzz, líder do 

sindicato Posso Cair em Seu Carro. 

Ribeyretov
IV COPA DO MUNDO DE PSEUDOCIÊNCIAS

Sucesso absoluto em todos os cantos do planeta (menos na 
Escandinávia – ughhh), a Copa do Mundo de Pseudociências chega 
forte para mais uma edição recheada de placebo. Atual campeã, a 

tradicional Astrologia defende seu cinturão reforçada pela militância 
pós-moderna. Quem pretende colocar água no chope deles é a 

Programação Neurolinguística, atualizada com novos 
não-conhecimentos advindos do coaching. Não literalmente, pois 
quem pretende colocar água no chope de todos é a Homeopatia. 

Pesam as ausências da Psicanálise, cuja indecisa delegação não enviou 
representantes, e de gifs de Neil deGrasse Tyson.

Ryazanelly
I ENCONTRO DE POETAS COM LINKEDIN

O Encontro de Poetas com LinkedIn será um grande painel 
montado no albergue mais vagabundo de Ryazanelly. Nele, 

poetas recitarão seus próprios poemas e debaterão suas 
próprias obras, além de abraçarem suas próprias ideias. 
Não haverá coquetel, pois ninguém quis pagar por ele. 

Inicialmente patrocinado pelo LinkedIn, o evento perdeu o 
apoio financeiro por falta de organização (e porque o café 
do terminal não disponibilizou Wi-Fi sem consumo prévio). 

Esperam-se mais de 100 estandes de venda de livro, 
performances inovadoras, ambiciosos projetos de incentivo 
à leitura, metodologias de ensino que salvariam o planeta 
caso fossem aplicadas – juro! – e nenhum livro vendido.

Altaiysk
DISTRIBUIÇÃO DO JORNAL RELEVO NA NEVE

Dando sequência aos planos logísticos do periódico de 
chegar em mais lugares onde ninguém se importa, o 

RelevO realizará diversas ações de leitura, como ensinar 
os locais a embalar vodka com haikais e demonstrar 

como é possível fazer pequenas fogueiras apenas com 
trocadilhos. Espera-se consolidar a primeira entrega de 

jornal literário por meio de trenós. O participante será 
submetido a um flashmob de suicídio coletivo 

organizado pela equipe do jornal com o intuito de 
homenagear os correios brasileiros (Бразильская почта). 

Está vetado o uso de cartaz + bicicleta.

Thablynka
XX DRAGOCON: A CONVENÇÃO DE COSPLAYS DE IVAN DRAGO

Fantasias, comida e Drago, muito Drago! A vigésima edição da 
DragoCon promove o tema “literatura russa” e produzirá as 

adaptações O Jardim das Cerejeiras de Ivan Drago, Notas de Ivan 
Drago no Subterrâneo e Anna Karenina Drago. Pela primeira vez, 
um Ivan Drago desenvolvido em laboratório estará à disposição 
dos fãs para lutar no ringue oficial do evento. If he dies, he dies. 

Menkarda
CELEBRAÇÃO À SELEÇÃO DA LETÔNIA NA EURO 2004

Laizans, Verpakovskis, Pahars… como esquecer? Atuando em Portugal, os 
comandados de Starkovs terminaram a fase de grupos com 1 ponto. Na estreia, 
abriram o placar contra a República Tcheca até a arbitragem lamentavelmente 
tomar as rédeas da partida. Após o revés de 2x1, um empate incrível contra a 
tradicional Alemanha: 0x0. Na terceira partida, uma mentirosa derrota de 3x0 

contra a Holanda, com três gols irregulares. A celebração homenageará o 
capitão Vitālijs Astafjevs, que foi convidado e pode comparecer. Interessados 

devem levar dois herdeiros ilegítimos de Baryshnikov.

Seynnaksk
SEX

TODAS AS CORPOS TODOS IDADES 
VENHA VOCE TAMBEM EVENTO COMEKA 

14H NO REEMBOLSO PLEASE ENVIAR 
DUVIDAS QUESTIONS EMAIL 

iziviagranotspam@lotclicks.com NO 
SLAVES NO KIDS дети PARTY HAPPY PIPI 
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Marina Dubia

A madeira apodrece
e outras divagações 
pertinentes à xilogravura

A madeira apodrece. Se decompõe, é devorada por bichos, 
impregnada pela umidade; arranhada e batida. Enquanto matriz 
xilográfica, é cortada, lixada, saturada de substâncias outras — goma, 
tinta. E ainda, quando extraio-lhe imagem, estão ali veios, fibras, nós, 
resistentes espectros (grosseiros e risonhos): áspera, dura, forte e rija.

O tronco da árvore faz a conexão entre a terra e os céus, para 
onde cresce. Onde respira e onde  aspira; como os humanos,  se 
põe ereta e transcende (deseja). Continuamente alonga e aninha 
suas folhas para o alto e para a luz, esticando as fibras como 
fazem nossos músculos no despertar para o amanhecer. Talvez 
mais desesperada (mais sábia portanto?), não cessa seu movimento 
de alvorada, dispondo-se nas alturas ao vento, à chuva e às 
inevitabilidades que o humano tenta em si e consigo conter (é 
medida do desesperado: o controle ou a entrega?). Expõe-se.

Não atrevo, neste momento, arriscar a intenção das árvores em 
seu movimento de desenhar o ar.

O lenho é a massa estruturante da árvore; por ele o vegetal 
conduz, da terra, água e sais, sustenta. Vivo, movimenta, 
transforma, recicla; viva respira, alimenta, nutre e é nutrida.

É chamado, na botânica, xilema, tecido espesso e embrutecido. É 
a massa do vegetal. É também morto. Células mortas enrijecidas 
estruturam uma sofisticada tubulação que suga a seiva bruta da 
terra. Para se sustentar, se consome. Embrutece, enegrece, endurece 
de baixo para cima quando brota e flora num crescimento lento 
e expansivo.  A árvore é ambiciosa. Eleva seu fulcro à luz e tem a 
altivez por princípio de sobrevivência. Ser nobre e teimoso, envereda.

O tronco é túnel passageiro, organização efêmera dos materiais 
da Terra, dos sais, minérios e assim chamados elementos. 
Oxigênio, carbono, nitrogênio; a ciência os conhece.

Se adensam e estruturam, fazem água, compostos, rochas, areias, 
humanos e animais e também vegetais. Fazendo vida são vivos. 
Chamados inorgânicos quando puros e isolados, organizados 
criam seus meios, seus ciclos, ritmo, suas partes e suas insistências.

Aqueles substratos que organizam-se vegetais criam ao outro, 
a árvore fruta maçãs. Crescer e reproduzir. Produzir novamente, 
de maneira diferente. Multiplicar. E abre-se a pluralidade. Mas 
mantém-se a dicotomia: eu e o outro, matéria e produto, caos e 
ordem. O mineral e o vegetal. O metal e a madeira; (a gravura 
em metal e a xilogravura).

Madeira



Feito diretamente dos elementos essenciais, o metal 
é posto à vontade humana. Maleável. Daí chapas 
de cobre, zinco e ferro, processadas diretamente do 
minério original, que facilmente funde noutra forma, 
se despe de sua história, inerte.

A madeira, não. A madeira insiste. Tem, no dito 
popular, todas as suas bagagens, e as carrega talvez 
sem escancará-las, mas também sem abrir mão. É 
ente organizado, orgânico, é ente complexo. No dito 
popular, arreda o pé no chão. Tem os pés fincados. Tá 
no sangue, tá na fibra, tá no grão. Tá no veio pulsante, 
que em morte permanece e mostra a cara.

Ou seja,
a madeira é cheia de personalidades.
E a xilogravura de teimosias.
Terra condensada que se distancia de si em 

crescimento. Constrói em oposição às raízes sem 
jamais abandoná-las. Não se concretiza ponte, antes se 
assemelha às fontes e jorros d’água, que se lançam com 
força e violência contra os céus, contra a gravidade, 
contra o espaço, contra a contenção; revoltosos.

Contudo, é da revolução a volta e o retorno. O 
processo de sedimentação geológica é o mesmo 
das memórias e também o mesmo do crescimento 
dos caules, em que o espesso de substâncias se 
filtra, prende, sobra e assenta, enquanto excessos 
despontam e excretam. Ser atravessado é resistir, 
subsistir, passar, sofrer. Sedimentar é depositar, por 
vontade ou necessidade, e prensar, condensar, formar 
e transformar. Eis o passo pausado (pensado) do 
crescimento (por acúmulo e desgaste).

Note-se que crescem sem ombros em que galgar 
às alturas.

É clichê – conhecido, portanto – a imagem dos anéis 
de crescimento das árvores cortadas transversalmente. 
Ali mede-se o tempo da vida; destarte crescer é 
participar e limitar a vida, criar tempo. E, outro clichê, 
o tempo deixa suas marcas. Nada mais certo, tendo em 
vista a composição orgânica da vida, que pressupõe 
tentativa contínua de elaboração, precipitação da 
matéria elementar em cada de suas possibilidades.

A morte, em verbo, é o perecer, processo ativo. O 
tempo de vida do apodrecido se estende nos bichos, 
na umidade, nas partículas que são desprendidas 
ou desprendem-se. Esboçar o início de um ciclo é 
completá-lo e reativá-lo.

O xilema é intercalado e revestido por outros 
tecidos — estes sim, vivos. Vida e morte existem em 
sequência indissociável, mesclados e aderidos; uno.

Apodrece, então, a certeza da morte. Bichos, vivos, 
alimento vosso, nutrição da vida maior, e para que 
a vida se enriqueça da vida, temos a morte. Em 
termos, já que a percepção humana não permite 
o descarte da palavra mistério. Não importa, ela é 
certa. A morte é certa. Com a árvore, ou a madeira, 
podre, a vida se retroalimenta.

Para além dos anéis está inscrita a história 
(pressuposta pelo tempo, pressuposto pelo crescer) da 
madeira em todo seu corpo. Na disposição das fibras. 
O tato, de corpo a corpo, o reconhece. O olhar tem 
a mesma competência, mas se distrai. Devaneia pela 
complexidade, toma o todo pela parte, tropeça, se faz 

cúmplice do intelecto. Passamos tinta na madeira, e 
pressionamos um papel fino contra a sua superfície. 
O olhar se sensibiliza. Preto, em todo seu poder 
sintético, ilumina: o grão, a fibra. Olhe de novo a 
madeira, já está lá. Reconhecemos.

Se está aí o inegável da xilogravura, é vida transposta.

Contra ou a favor da vida (crescimento, 
explosão, memória) trabalha o gravador? Quem 
veio primeiro, a dicotomia do pensamento ou 
a dualidade das mãos? Mãos que tudo agarram, 
estendem, transcendem em forma.

Seu corte é devida violência; imita o corte da 
serra, do transporte, do processamento, de mais 
uma sinfonia de lâminas, colas pegajosas, pontas, 
batidas, usos e desusos, a mordida dos insetos e dos 
vermes, até o pó, juntado, untado e amassado em 
pasta intercalada contra fatias laminadas [e assim 
nasceu o Compensado, madeira hegemônica da 
contemporaneidade].

Madeira? Foi das primeiras matérias que o 
humano domesticou. Primeiro, provou segurá-la 
e pisá-la, escalou e catou seus frutos. Se apoderou 
dos galhos e das cascas caídos para depois abatê-
los à força. Fez ferramentas, abrigos, e com o corte 
da pedra pôde plenamente moldá-la à sua imagem 
e semelhança. Na condição de estreita intimidade, 
às árvores recorre (e recorre), não havendo vivo 
humano isolado em permanente de tal matéria 
essencial. Estranhos tempos em que, com veios 
polidos abaixo das mãos, estranhamento haverá 
pela madeira nodosa – que nos aguardem.

Na primeira agressão contra a árvore, o humano 
abate, e tem madeira. Na segunda agressão contra 
a madeira, remodela, e tem tábuas, vergões, tacos, 
pranchas, varetas. Na terceira agressão contra a 
tábua, imprime ali sua ânsia, e tem matriz. Quantas 
vezes se empenha, se empreita e ereto afirma sua 
potência, humano? A matéria, não se importa; 
apática permanece. Quando não grita. Quantas vezes 
estende tua mão à madeira? Em comum acordo. 
Cristalizada, a matriz exude a nobreza revitalizada 
que a árvore feita madeira jamais perdeu. Em matriz, 
o humano põe a madeira por igual, e assim pode 
embatê-la; por sua resistência medir a si mesmo.

É da árvore ser atravessada. Como o é dos 
humanos. Quando se encontram em subjetividade, 
mãos e madeira por intermédio de ferramenta se 
atravessam mutuamente, retornam reformados, re-
informados. Que diz a dureza ou a maciez de uma 
matriz para a mão que vai contra este mesmo limite? 
Há aquelas mãos que, conferindo à ferramenta 
também autonomia de gesto, escorregam pela 
matéria, buscando desenvoltura por paralelismos e 
liberdade por redescobrir-se na organização de aço 
contra madeira, de força, peso e pressão, velocidade, 
leveza e muito jeito. Há também aquelas mãos que, 
rente à tradição do serrote, porão a madeira sob si 
e para si, perpendicularmente, demandando do aço 
a precisão e da madeira fixação, empréstimo de sua 

comprovada durabilidade — chegou até aqui.
A ferramenta de corte, em todas as suas formas, é 

derivada do metal. Moldado segundo necessidade e 
interesse, matéria inorgânica dada ao intento humano: 
a inserção, a transferência, a imposição, a violência 
transformadora, que trabalha primordialmente em 
nosso afã existencial. Estar-no-mundo, para o humano, 
é estar contra ele, se ver ameaçado e potencializar-se 
em resposta; daí conhecimento enquanto necessidade, 
informação feita estratégica, eficiência como garantia. 
Parceira e guardiã de seus interesses, a ferramenta tem 
lugar privilegiado ao lado do humano, que realizado 
nela se reconhece. Por ele determinada, é sua extensão.

A essência utilitária da ferramenta fica impregnada 
de afetividade outra, e as mãos que com ela trabalham 
aos poucos vão se vendo também por ela moldadas. 
Aparece um calo, a pele fica mais grossa onde há 
pressão e o dedinho entorta para dar melhor suporte.

15
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Goivas, facas, estiletes, pregos, metais em 
afiações diversas quebrando a pele da madeira e 
encontrando sua carne macia ou dura de acordo 
com caráter próprio; ora temos um pedaço alheio 
de estante quebrada da calçada da rua, nodosa e 
dura, desgastando as tentativas, ora caixeta macia 
quebrando as fibras todas contra o fio da lâmina; 
cavando lá dentro a matéria mesma, desbastando 
a fundo garantindo brancos, floreando entalhes e 
efeitos diversos, padrões e texturas nas repetições, 
insistências e vícios gestuais todos os temos. 
Faca rente à fibra limpa, seguindo ordens e 
direções desliza, desenho afia corte e vice a versa, 
evidenciado, agarrado feito agora também matéria; 
corpo ganho. O desenho da xilogravura é um 
desenho com Z.

Mas primeiro lixa para amansar.
Totalmente previsto, meticulosamente 

planejado… ou irrompido em espontâneo, como 
qualquer poesia outra fica ao gosto do trabalho 
a medida do deixar levar; coordenam as mãos 
na direção do exato ou mais moles fazendo de 
cada goiva conforme sua forma, valas dos “vês”, 
bolsões pincelados dos “us”, linhas finas ou 
geometricamente cortadas com a faca, sempre 
que a madeira deixar. E se o desafio é grande, os 
formões, formosos, martelados em extensão, a 
madeira despedaçando, quebrando, lascando, ai!, 
cortou errado, não tem volta — dessa violência 
jorra luz no papel branco, abrem-se alas para a 
forma nova passar, luz e escuridão, branco e preto, 
mão e mão esquerda e direta, metal e madeira, 
esculpida prepara-se a matriz para imprimir.

Com toda a graça da natureza risonha, que por 
fibra e por mão zela nossos erráticos movimentos.  
E revigora-se a madeira!

 

Preto! Todo em preto, por oposição. Contraste 
necessário, obscuridão que faz ver, cobertura 
integradora donde virá diferenciação. Tinta, 
veículo essencial da visibilização indubitável das 
mirabolantes execuções que juntas e articulações 
e dedos nodosos armaram agarrados a cabos 
de instrumentos pérfidos e exatos em sua 
degustação da madeira — madeira não, matriz. 
Coisa sagrada, imbuída das vontades e desejos, 
dos preciosos segredos que aquele que grava lhe 
resguardou e agora se invoca em derradeira forma, 
irreconhecíveis espectros virados em espelho para 
que mesmo seu inventor, com fôlego e surpresa, em 
transtorno reveja aquilo que imaginou — de uma 
maneira, agora outra! 

Impressor. Sujeito da alquimia da materialização 
— o canto de seu olho esperto ao igual e ao 
diferente. Há igual? Jamais; matriz-mãe, geradora, 
multiplicadora, prolonga seus frutos a olhos alheios, 
varia teus filhos com o desgaste e o tempo, nutre, 
gera e cria em movimento com o ciclo da pressão 

que lhe pesa, altera, incide, imprime, carimba os 
reflexos — nada mais pode fazer agora o humano-
gravador que não deslumbrar-se com o caráter 
final de suas tentativas conscientemente dedicadas 
sobre a matriz. Inconscientemente diversas. Sua 
escultura cumpre-se em imagem gráfica e presta-se 
à repetição daquilo que lhe foi entregue, campeã de 
uma imagem definida em sua matéria e emprestada 
às peles, entregue ao papel, ao caminho de 
autônoma manifestação mediada, no entanto, ainda 
por tinta, por máquina, por mão.

Por peso que produz aderência.
Substância espessa que dança e escorrega entre 

rolos e pincéis no preparado, na espera, ânsia de 
realização, ânsia de confirmação. Tinta pegada 
na matriz e no papel, ponte de transferência que 
faz a imagem da imagem em si. Que mentiras a 
madeira me contou? Que estranhos pactos foram 
nela firmados, quais vícios sabores e cheiros ela 
agora traz, quais manejos e meneios da mão seu 
corpo impresso denunciará? Venceu na matriz eu 
ou o outro? A terceira coisa — a cultura, cultuada 
imagem que não é de um nem de uma, que é 
vir-a-ser público, que é coisa do mundo, que é 
campo de batalha perene, para além do homem e 
da natureza, para ainda a natureza noutra forma, 
para ainda o homem noutra extensão, para ainda a 
mistura e a interferência múltipla.

Sinfonia de cores espreita. Se derrama, veste 
noutras formas o que pensou-se definitivo, 
modifica, altera e alitera. Impressor com toda 
a sua arte cenográfica — não menos precisa 
— confere à impressão sua aparência sensível, 
manipula e coordena para brotarem cópias 
idênticas, sigilosamente variadas, ou abertamente, 
aberrantemente, únicas. Arte da pressão que 
transfere, arte do atravessamento que carrega 
nutrientes das raízes à galharda, folhas e papéis 
ao vento; da mesma matriz cada uma une, única, 
espalhar-se-á.

Una, íntegra, de todo e corpo a impressão se separa 
de seu original corpo, a matriz abandonada desfaz-se 
da casca, depreende da pele do papel, impregnado, 
marcado, impresso, enfim, revela-se: imagem.

1, 7, 20, 700 ou 3.000 cópias pode ter uma 
xilogravura. A cada vez repetida, emitida, 
transferida — quão certeira sua mensagem? Pelas 
mãos e olhos passará, tangenciará, despertará. 
Sobre paredes colada, distribuída ou fotografada 
— divulgada, à imaginação criadora que lhe deu 
vazão assoma fibras, nós, assoma textura, assoma 
respiro assoma matéria orgânica — madeira em si 
manifesta, autonomamente propagado o germe da 
madeira, árvore estetizada, respiro codificado. Com 
tinta e grão, com papel e sina, quantas xilogravuras 
se impuseram à sensibilidade alheia, e quantas 
outras virão — e perecerão.

Papel deixado às intempéries, aos tratos do 
herdeiros. Papel decompõe, mofo e bolor festejam, 
se infiltra de umidades, papel perece. Vira pó. 
Substrato. Sujeira. Terra. Volta à terra, em suspiro.

Impressão
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André Cáceres e Bruna Meneguetti

Parada 4 – Avenida 
Alcântara Machado

advocacia
CONSUMIDOR – CÍVEL – FAMÍLIA

CONTRATOS – TRABALHISTA

Bruno César Deschamps Meirinho
OAB/PR 48.641

RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 135, 2º ANDAR, LARGO DA ORDEM, 
SÃO FRANCISCO, CURITIBA-PR

(41) 3564 7194        (41) 984 405 050

Os cinco passageiros que subiram no trólebus no 
sentido bairro e foram para os assentos traseiros ainda 
estavam lá. Nenhum deles havia pago em dinheiro. 
Enquanto ouve os bipes eletrônicos dos bilhetes 
friccionados contra a catraca tecnológica, com seus 
circuitos elétricos trocando informações dali para lá, 
Antonio, que adora história, admite a possibilidade de 
sua profissão tornar-se, em breve, parte do passado.

Segundo a SPTrans, dos 9,6 milhões de embarques 
diários, 576 mil são pagos com dinheiro, representando 
6% do montante. Isso significa que os 19.341 
cobradores teriam sido necessários, em média, 30 vezes 
por dia. Porém, desde que Toninho passou pela Praça 
da República até o ponto final, no Jardim Vila Formosa, 
teve de cobrar apenas duas passagens. Os cobradores 
custam 800 milhões de reais por ano segundo João 
Doria, enquanto o valor pago em dinheiro nas catracas 
equivale a 798 milhões de reais anuais.

O sistema é composto por 14.425 veículos que 
percorrem 85,5 milhões de quilômetros por mês, e 
em 2017 transportaram 2,4 bilhões de passageiros 
até outubro, de acordo com a SPTrans. Das 1.336 
linhas, a mais utilizada é a que transita entre o 
Largo do Paissandu, no centro, e a Vila Nova 
Cachoeirinha, na zona norte.

Ao passar pelo Viaduto Alcântara Machado, na 
direção da Radial Leste, o cearense Toninho se 

diz satisfeito pela relação que tem com São Paulo, 
cidade que o acolheu quando veio de sua terra natal, 
Crato, e que ele continua a admirar pela janela do 
ônibus, com ou sem sua Benq na mão. Entre seus 
devaneios, conta a história da Rua do Gasômetro, 
que inaugurou a iluminação a gás nas vias paulistanas, 
e fala sobre Vadico, parceiro esquecido de Noel Rosa, 
que nasceu por ali, ‘‘pelos lados do Brás.’’

Toninho poderia muito bem ser um guia turístico 
pelo entusiasmo com o qual vai transmitindo seus 
conhecimentos. Esse fascínio, contudo, não o impede 
de detectar as más intenções em algumas pessoas 
que entram no seu trólebus. O cobrador já teve seu 
caixa assaltado (curiosamente na Rua Conselheiro 
Furtado) e ganhou malícia com o tempo.

– A gente percebe quando a pessoa senta perto da 
catraca, chega perto do ponto, vai passar e não tem 
dinheiro. Ou vem com nota de 50 reais três vezes 
seguidas e não tem troco.

A cara da cidade muda e o cobrador vê o muro 
branco pintado com o símbolo grená do Clube 
Atlético Juventus. Ele se dá conta de que acabara de 
entrar em um mundo à parte dentro de São Paulo: 
o bairro da Mooca.

Trecho de Corações de Asfalto (Editora Patuá, 2018)
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CAIXA POSTAL 6004 – CEP 88036-972
FLORIANÓPOLIS – SANTA CATARINA

Há mais de um ano, pessoas de todo o Brasil
contam com a perfeita companhia nos escri-
tórios e fora deles: carimbos espirituosos!
* Carimbos escrito ‘foda-se’ para xingar

* Modernos carimbos ‘ex libris’ para
marcar sua biblioteca em geral

* E muito mais carimbos!
 

Burocrata Carimbos: grave bem este nome.

AGORA VOCÊ 
JÁ PODE CARIMBAR 
SEM SAIR DE CASA!SEM SAIR DE CASA!

AGORA VOCÊ 
JÁ PODE CARIMBAR 
SEM SAIR DE CASA!

SÃO DIVERSOS OS MODELOS DE CARIMBOS DISPONÍVEIS EM NOSSA LOJA VIRTUAL*! ALÉM DOS CARIMBOS
À PRONTA ENTREGA, NOSSA EQUIPE DE PROFISSIONAIS RENOMADOS NA MANUFATURA DE ITENS DE BORRA-
CHA QUE VOCÊ PODE USAR PARA GRAVAR PALAVRAS E IMAGENS ESTÁ DISPONÍVEL PARA CRIAR E PRODUZIR
QUALQUER IMAGEM DE CARIMBO QUE VOCÊ ACHAR PERTINENTE**.

Veja a título de exemplo alguns dos nossos best-sellers: Marx Libris, Foda-se, Da biblioteca de, Chico Feliz/Bolado. Eles vão fazer sua cabeça!

* Acesse o site burocratacarimbos.com ou instagram.com/burocratacarimbos ou, ainda, envie uma carta (é séria essa caixa postal!)
** Exceto imagens que possam nos causar problemas judiciais. Nessas, a gente não bota a nossa marquinha daí.

(    ) Aceito receber informações e papéis inúteis do Burocrata por mala direta postal.

Rua:
fo

to
s:

 @
ta

m
ar

as
p

ie
lm

an
n

SIM, eu quero
fazer parte

do clube de vantagens do
Burocrata e receber mais
informações sobre carimbos
e diversões de escritório!

Recorte, preencha e envie este
cupom PELO CORREIO para:
Burocrata Carimbos A/C Marceli M.
CX Postal 6004 CEP 88036-972
Florianópolis-SC 

RECORTE E ENVIE ESSE CUPOM hoje mesmo e ajude-nos a provar que métodos pouco 
ortodoxos de marketing ainda podem virar cases de sucesso no mundo hiperconectado! 

Número: Compl.:

Cidade:

Email: 

(Não se preocupe, não enviaremos nada inútil por email.)

Estado: CEP:

Frequência semanal de Foda-ses (FSF*): (   ) 1-2 vezes  (   ) 3-18 vezes  (   ) mais de 85 vezes
* A FSF compreende apenas Foda-ses registrados em meio físico, ex.: bilhetes escritos, comunicados ex-
postos no elevador do prédio, mensagens de whatsapp (impressas) e tuítes (impressos). 

Nome:
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Parece que algumas embalagens agora estão 
vindo com informações elucidativas que visam 
a proteger os consumidores de serem enganados 
pelas próprias embalagens. 

Numa caixa de leite de uma marca específica, 
por exemplo, fiquei sabendo que aquele produto 
era uma excelente fonte de cálcio. Um asterisco 
ao lado da palavra “cálcio’’, no entanto, direcionou 
obliquamente meus olhos para as letras miúdas 
localizadas num recanto logo abaixo, em que 
aparecia o esclarecimento: *assim como todo leite. 

E assim, no universal movimento corporal dos 
desconfiados — o olhar de canto —, desfez-se de 
imediato a ideia de que aquela marca específica podia 
me trazer um benefício que as outras não podiam. 

Aliado a essa fundamental característica de 
ser um inveterado bebedor de leite (mamífero 
que sou), está o fato de às vezes eu também me 
deliciar comendo sardinhas (não juntos os dois, 
claro fique, pois seria perturbador). Nesses tempos 
de pressa, comida pronta e saudável à distância 
de um armário e de um abridor é sempre muito 
bem-vinda. O único elemento nessa história 
que se poderia chamar de estranho é que garfeio 
os peixinhos sem retirá-los da lata, in latura, ali 
no cocho mesmo. Mas só o faço depois de ler 
as importantes informações fornecidas pelos 
fabricantes, ultimamente tão preocupados em 
sanar as dúvidas que sempre surgem antes de 
pormos algo na boca. Essa lata me informava que 
o produto contém Ômega 3. 

Eu, que pensava que o Alfa e o Ômega eram um 
só, fiquei espantado ao saber que já haviam criado o 
terceiro. E só abandonei os desdobramentos lógicos 
dessa divagação quando avistei o asterisco. 

Pensei: Lá vem!
Asteriscos têm se revelado um perigo. Imaginei que 

uma dessas recorrentes artimanhas contratuais me 
surpreenderiam e me avisariam que eu só poderia 

usufruir dos benefícios do óleo milagroso caso fizesse 
uma assinatura de 2 anos de exclusividade com a 
marca, e que, caso me arrependesse 43 dias ou 27 
horas depois, teria de pagar uma multa rescisória cara 
o suficiente para que os préstimos e a proteção já 
proporcionados a mim pelo peixe fossem inferiores 
ao preço pago pela desistência. 

Mas nesse caso não era um asterisco dessa estirpe. 
Assim como na caixa de leite, ele apenas revelava 
uma informação que punha aquela sardinha em 
pé de igualdade com todas as outras sardinhas do 
mundo: contém Ômega 3*... E logo abaixo: *como 
todo produto desta natureza.

E foi aí que meu cérebro se contorceu de vez. 
O movimento oblíquo de olhos dissimulados deu 
lugar à mais completa estupefação e à consequente 
dilatação das pupilas. Arregalei, estufei, esbugalhei os 
olhos, diga-se de uma vez.

Desta natureza? Qual natureza? A natureza 
de vir em latas? Também há milho enlatado e, 
acionando meus parcos conhecimentos alimentício-
nutricionais, sei bem que milho não contém Ômega 
3. Natureza de ser aquático? Cavalos marinhos, 
algas e submarinos também são. Natureza de ter 
dois olhos laterais? Zebras também os têm assim. 
Natureza de ter escamas? Cobras as ostentam e 
nem por isso as enlatamos para consumir seu óleo. 
Natureza de ter óleo? O horripilante grão de soja e 
os leões-marinhos também têm. A natureza de não 
ser bípede? De não ter braços? De não ser hábil a 
ponto de escapar de redes? De ser pecilotérmico? 
Qual raios enfim é a natureza de uma sardinha?

Somente alguém muito sem juízo levaria a sério 
as perguntas acima. Ou alguém que as fizesse já com 
a intenção prévia de refutá-las depois. Ou alguém 
que quisesse fazer graça. Ou alguém chato mesmo. 
Porque nelas claramente há um universo paralelo 
e inóspito de interpretações que simplesmente nós 
não visitamos, efeitos colaterais da nossa capacidade 

de raciocinar que descartamos por não levarem a 
lugar nenhum, um ponto morto que funde o motor 
sem fazer o carro sair do lugar.

Quando o contexto onde uma palavra se insere é 
conhecido, somos muito certeiros e apostamos nossas 
melhores fichas em seu sentido reconhecidamente 
mais plausível. Mais ainda quando presumimos que 
o interlocutor não deseja ser ambíguo ou engraçado 
ou chato. Otimizamos as escolhas. Se digo à menina 
que ela é uma flor, seleciono o perfume, a delicadeza 
e a beleza como os aspectos comparativos mais 
relevantes, e não o fato de as flores serem meio 
paradas, serem espinhosas, de serem feias a maior 
parte do tempo e só florescerem de vez em quando, 
de morrerem na flor da idade, de se reproduzirem 
com ajuda de abelhas etc. 

Seria um mundo insuportavelmente palavroso se 
todas as etapas que levam à compreensão tivessem 
de ser explicitadas. Caleidoscopicamente perverso 
se todos os potenciais sentidos de todas as palavras 
e sentenças tivessem de ser considerados. Embora 
seja essa a postura mais sensata a se tomar antes de 
assinar um contrato ou ao ler um poema, não é 
isso o que fazemos na maior parte do tempo. Não 
precisa. Sabemos que o outro sabe que nós sabemos 
que o outro sabe o que está sendo dito. Na imensa 
maioria das vezes, uma rosa é uma rosa. Mesmo. 
E quando digo que mãe é mãe não preciso pedir 
desculpas por ter dito uma frase circular, porque 
todos sabem que não é. 

A natureza inequívoca de uma sardinha é ela ser 
uma sardinha e não outra coisa. E isso inclui toda a 
população de sardinhas de todos os mares, de todas 
as redes e de todas as latas. Quem diz isso sou eu, 
claro, ser falante. O que a pobre sardinha rica em 
ômega 3 diria de sua própria natureza caso pudesse 
pensar e falar foge completamente de minha alçada. 
Mas aposto que elas se compreenderiam, como todo 
produto desta natureza. Natureza de linguagem.

Arzírio Cardoso

A língua, o asterisco e 
a natureza da sardinha
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Belchior 
nas ideias 
de Nietzsche

Elstor Hanzen

A semelhança entre o compositor brasileiro 
Antônio Carlos Belchior e o filósofo alemão 
Friedrich Nietzsche vai muito além do bigode. 
Sem ostentar sequer se manifestar diretamente 
sobre esta influência, Belchior bebia nos conceitos 
nietzschianos, como a moral do rebanho, vontade 
de poder, eterno retorno e a crítica ao mundo 
idealizado pela própria filosofia, pela religião e pela 
ciência. A relação fica evidente quando se faz um 
passeio pelas letras do cearense.

Nietzsche só viveu 56 anos. Contudo, bastou 
para ele ser considerado um dos maiores marcos 
do pensamento contemporâneo. Embora não 
muito valorizado pelo establishment da sociedade, 
o autor é uma referência para organização da 
história desde o século 19 e se tornou pop entre 
o público jovem. Resumidamente, praticou uma 
espécie de desconstrução da moral e dos valores 
estabelecidos pela filosofia grega, chegando ao 
desmantelamento da cultura dos ídolos e da 
religião. Nietzsche, portanto, foi o primeiro a 
interromper a órbita de compreensão do mundo 
criado por Sócrates, Platão e Aristóteles.

Os três inauguraram a filosofia ocidental, 
separando a natureza humana e toda sua relação 
instintiva/sensível da parte racional e objetiva da 
vida, a fim de criar um mundo ideal — o metafísico 
—, resultado de um imaginário: o ser humano 
projeta nas coisas aquilo que ele gostaria de ser. Essa 
mesma lógica, posteriormente, foi popularizada 
pelo cristianismo, já que o povo em geral não tinha 
acesso nem compreensão da filosofia. 

Por isso, para o alemão, o juízo moral tem em 
comum com o juízo religioso o crer em realidades 
que não existem. Ou seja, no entendimento dele, 
assim se criou o mundo ideal para negar o real.

Realista e vitalista tal como na linha das ideias 
afirmadas pelo filósofo alemão, Belchior entendia 

a experiência com o real como a verdadeira 
emancipação do ser humano. Como em “A Palo 
Seco”: “Se você vier me perguntar por onde andei 
no tempo em que você sonhava, de olhos abertos, 
lhe direi: amigo, eu me desesperava”. 

Essa leitura pode ser percebida explicitamente 
em vários fragmentos das letras do compositor e, 
de modo geral, permeia toda a obra do músico. 
“Eu não estou interessado em nenhuma teoria, 
nem nessas coisas do oriente, romances astrais. A 
minha alucinação é suportar o dia a dia, e meu 
delírio é a experiência com coisas reais”, cantava 
no disco Alucinação, em 1976.

O cantor via a arte com finalidade útil para o 
ser humano se emancipar, um instrumento para 
libertar os sentidos e a certeza de viver coisas novas, 
não como algo meramente ornamental e ideal. Na 
mesma perspectiva, Nietzsche tinha a arte como 
estimulante da vida, afirmava que ela somente era 
possível com embriaguez de todo o ser, com a 
manifestação da vontade de potência dos sentidos 
fisiológicos. O filósofo comparava a verdadeira arte 
ao grego Dionísio, deus da festa, do sexo, da alegria, 
da liberdade, enfim, dos sentidos do corpo e dos 
afetos. Ao contrário, portanto, à lógica da razão e da 
verdade, representado pelo deus Apolo.

O embate de Belchior também se dava em torno 
das travas morais da culpa e das coisas idealizadas 
por certo pensamento filosófico. Para se firmar 
poeta de sua geração, o compositor atravessou 
territórios entre a alma e o corpo para forjar sua 
obra, buscando elementos na crueza da realidade 
e na sinceridade das coisas, até mesmo empregar 
certa violência na construção de suas letras, em 
que a dor ensina a aproveitar melhor os momentos 
alegres. Ou nas palavras dele, “a felicidade é uma 
arma quente”. 

Ademais, traziam à tona as frustrações ideológicas, 
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filosóficas e políticas. Para este mundo cruel e 
caótico, Belchior procurava despertar uma lucidez e 
luminosidade com o conteúdo do seu discurso. Ele 
sabia que nada era divino e maravilhoso, e a vida 
real era bem pior que a letra de uma canção.

Esta leitura da realidade mostra que a arte e a 
vida não podem ser separadas da realidade, em 
nome de um mundo idealizado, seja filosófico ou 
religioso. Conforme o pensamento nietzschiano, 
o ser humano forte e verdadeiro aceita e vive a 
vida como ela se apresenta. Já o sujeito que busca a 
certeza e o paraíso é um fraco e decadente, porque 
não sabe conviver com a pluralidade do mundo e 
com a incerteza do devir — o futuro. 

De forma simples e em bom português, o 
cearense também deixava claro sua preferência pelo 
mundo real. “Deixando a profundidade de lado, eu 
quero é ficar colado à pele dela noite e dia fazendo 
tudo de novo. E dizendo sim à paixão, morando na 
filosofia”, diz a letra da “Divina Comédia Humana”.

Por isso, quem vive apenas na razão e na verdade 
está separado dos sentimentos humanos — aquilo 
que Platão fazia, por exemplo: corpo x espírito, 
pensamento x sentimento — com o objetivo de 
criar o mundo da luz e da razão. Para Nietzsche e 
Belchior, a verdadeira experiência vem da realidade 
e do pensamento vivo que só pode ser coletado na 
prática humana mais visceral, como aquela que se 
experimenta na aspereza das ruas. 

Em “Apenas Um Rapaz Latino-Americano”, o 
cearense afirma essa visão. “Não me peça que eu 
lhe faça uma canção como se deve: correta, branca, 
suave, muito limpa, muito leve. Sons, palavras, são 
navalhas e eu não posso cantar como convém, sem 
querer ferir ninguém. Mas não se preocupe, meu 
amigo, com os horrores que eu lhe digo. Isso é 
somente uma canção: a vida realmente é diferente. 
A vida é muito pior”.

À proporção que se passeia pela obra do músico e 
se recolhe algumas amostras, tanto mais se evidencia 
o pensamento do alemão. Na faixa “Como Nossos 
Pais”, Belchior usa as expressões “viver é melhor 

que sonhar” e “mas sei também que qualquer 
canto é menor do que a vida de qualquer pessoa”, 
construções que valorizam o sujeito em detrimento 
de uma projeção metafísica.

Mais adiante, na mesma música, deixa transparecer 
certa frustração com a eterna repetição das coisas, 
geração após geração. “Minha dor é perceber, que 
apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos 
os mesmos, e vivemos como nossos pais”.  Sugerindo, 
portanto, que é preciso alterar a ordem social e 
instaurar uma nova forma de vida para as coisas 
mudarem, assim como Nietzsche fez ao romper com 
a órbita do pensamento grego e cristão. 

A postura de sempre desobedecer e de nunca 
reverenciar também é comum entre os dois autores. 
Essa atitude é assumida pelo humano forte e 
predador como uma ave de rapina, que encara a 
vida com altivez e anda solitário; não como um 
carneiro, que anda sempre em bando porque é fraco 
e submisso. Um artigo acadêmico, publicado em 
2017, sob o título Nietzsche e Belchior: muito além do 
bigode, já foi discutida essa comparação.

Para os autores desse texto: “A construção do 
conceito de Ave de Rapina, defendido pelo filósofo 
alemão, ganha voz na poesia de Belchior. Segundo 
Nietzsche, a ética cristã é uma moral de escravos, 
de indivíduos fracos e que havia — em função 
da construção religiosa — desvirtuado o espírito 
senhorial e dominante do homem”.

Para Nietzsche, os valores foram invertidos, 
pois tudo aquilo que é débil, humilde, sofrido ou 
mediano passou a ser encarado como “bom”. Por 
outro lado, valores como austeridade, vivacidade 
e ímpetos foram taxados como “mau” pelo ser 
humano fraco. Graças a essa inversão, a religião, a 
ciência e o próprio conceito de verdade ganharam 
tantos seguidores e submissos, porque não 
conseguem viver a vida como ela é e aceitar a falta 
de controle do futuro.

No mesmo sentido, Belchior instiga o ser humano 
a se desvincular do animal de rebanho, seguir a 
vida num ‘andar com os próprios pés’. “Não quero 

regra nem nada. Tudo tá como o diabo gosta, tá. Já 
tenho esse peso que me fere as costas, e não vou eu 
mesmo atar minha mão. O que transforma o velho 
no novo, Bendito fruto do povo será. E a única 
forma que pode ser norma. É nenhuma regra ter. 
É nunca fazer nada que o mestre mandar. Sempre 
desobedecer, nunca reverenciar”, afirma em “Não 
Leve Flores”.

 

Em Humano, demasiado humano, Nietzsche afirma 
o destino do espírito verdadeiramente livre: 
“Quem alcançou em alguma medida a liberdade 
da razão, não pode se sentir mais que um andarilho 
sobre a Terra e não um viajante que se dirige 
a uma meta final: pois esta não existe. Mas ele 
observará e terá olhos abertos para tudo quanto 
realmente sucede no mundo; por isso não pode 
atrelar o coração com muita firmeza a nada em 
particular; nele deve existir algo de errante, que 
tenha alegria na mudança e na passagem”.

Belchior, nos últimos anos de vida, aplicou 
radicalmente as palavras do alemão e levou uma 
vida de andarilho, errante. Enfrentou dias e noites 
incertas, encontrou muitas portas fechadas e em 
alguns lugares conseguiu repouso. A tudo está 
sujeito quem vive livremente, mas somente assim 
é possível “o equilíbrio de sua alma matutina, em 
quieto passeio entre as árvores, das copas e das 
folhagens lhe cairão somente coisas boas e claras, 
presentes daqueles espíritos livres que estão em 
casa na montanha, na floresta, na solidão, em sua 
maneira ora feliz ora meditativa, são andarilhos e 
filósofos”, escreveu Nietzsche.

Os pensamentos e as evidências em comum 
entre as obras dos dois autores mostram que o 
cearense de Sobral se guiou e aplicou muitas ideias 
do filósofo alemão na música brasileira. O próprio 
Nietzsche declarava que a música era a linguagem 
que mais se aproximava da genuína comunicação 
humana. De modo que, além da ligação direta 
do gosto pela música, os principais conceitos 
do alemão aparecem nas letras de Belchior, 
semelhança bem mais profunda que os bigodes. 

Viver é melhor que sonhar

Moral de rebanho

Espíritos livres
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ROLÊVOS – 
Mateus Ribeirete

DGTL 2018: 
luzes cintilam no 
concreto da fábrica 

Era um dia frio e luminoso de abril, e os relógios 
davam treze horas. Digo, era uma noite morna e 
luminosa de maio, e os relógios davam nove horas. 
Eu havia acabado de chegar à Fábrica 619 para o 
DGTL, festival holandês de música eletrônica em 
sua segunda encarnação no Brasil. Em Jaguaré, 
São Paulo, a fábrica de livros desativada emanava 
um inegável capricho para fornecer – e suportar 
– mais de 12 horas de tunt-tunt, bleep blop e 
onomatopeias menos aptas a transcrições.

A atmosfera garantia um espetáculo próprio: 
se você tivesse o empenho de ir até a festa, 
comprar umas cervejas e ficar sentado ao longo 
de toda a noite, acredito que não se arrependeria. 
Os três palcos, sem exceção, dispunham de 
uma iluminação fantástica. Essa iluminação 
foi responsável, por exemplo, por transformar 
completamente o palco externo Frequency, cuja 
estrutura física não equivalia à dos outros dois.

Além deles, duas instalações compunham o 
cenário. Uma delas consistia em um tablado da 
Heineken com diversos postes iluminados que 
reagiam conforme a intensidade do som. As várias 
fotos ali compostas – para deleite da ubíqua cerveja 
– eram menos dinâmicas e certamente haviam sido 
tão programadas quanto os efeitos luminescente. 
Outra, um espetacular conjunto de blocos em 

estrutura semipiramidal, assemelhava-se a um altar 
para robôs praticarem religião. De perto deles se 
ouviam ruídos que pouco a pouco se renovavam. 
Tudo isso, enfim, exigiu mérito técnico e uma 
grande parcela de bom gosto por parte de quem se 
responsabilizou pelo trabalho.

Em relação à edição do ano passado, em 
Barueri, havia mais espaço em todas as esferas – e 
os banheiros, espalhados em dois lados, não se 
concentravam em apenas uma área interna, o que 
muito assistiu o olfato.

Quanto ao consumo, a água custava 10. Se você 
guardasse a garrafa, porém, a água seguinte custava 
5, e assim por diante. O copo também custava 5, 
preço que dobrava se você quisesse anexá-lo a um 
cordão resistente para facilitar o carregamento e 
ao mesmo tempo dificultar a tarefa de perdê-lo. 
Uma boa ideia para quem o guardaria por 8, 10, 
12 horas. Havia alguns estandes de comida, mas 
não me atentei nem às opções e nem aos preços. A 
cerveja custava 10; o energético, 15.

Cheguei durante a apresentação de Carrot Green, 
mas ainda tergiversava naquele mapeamento dos 
três palcos, dos balcões de bebida, dos banheiros 
e dos amigos a serem encontrados. E uma vez 
encontrados, com eles parei para ver Red Axes & 
Abrão no palco Modular.
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Red Axes é uma dupla de Israel, e Abrão é um 
Abrão do Brasil. Neto de um israelense, há muito 
ele mora fora do país, mas por aqui liderou a banda 
Kafka e outros projetos desde a década de 1980. 
Juntos, Red Axes e Abrão protagonizaram um show 
cuja verve expõe o percurso (pós) punk de ambos. 
Os instrumentos, vocais e letras em português 
aceleraram o repertório em relação às produções, 
via de regra mais pacatas. Infelizmente me movi 
quando mais gostava do show: era prudente guardar 
lugar para Len Faki no palco Generator.

Alemão de ascendência (visivelmente) turca, Len 
Faki não perdeu tempo. Nenhum tempo. À 0h30, 
seu som versátil ganhava o público – ansiosamente 
espremido – variando entre minimal e house finos, 
sem tirar o pé do acelerador. Quem tirou o pé fui 
eu, refém de uma bexiga trabalhosa. Antes de seu 
set terminar, a constatação do maior defeito do 
festival: os banheiros estavam pouco praticáveis e, 
praticamente sem manutenção, viam-se desprovidos 
de papel higiênico. Das poucas torneiras também 
não saía mais água. No retorno ao palco, uma 
tentação não realizada de parar na dupla Adriatique.

Enquanto Honey Dijon – que horas antes havia 
tocado em Curitiba – abarrotava o Frequency, 
DVS1 sucedia Len Faki no Generator. Eram 
2h30 e the devious one iniciava o apogeu da minha 

noite. O americano de pais russos – seu nome 
é Zak Khutoretsky – forneceu a famosa aula, 
emulando um filme de ficção científica cuja 
trilha sonora define a atmosfera em pequenos 
elementos sintéticos, porém analógicos (Planeta 
Proibido, Colossus, The Thing). Em dado momento, 
um performer com uma fantasia luzente cruzou 
lentamente o palco enquanto dançava, ou dançou 
lentamente enquanto cruzava o palco, e tudo aquilo 
fez muito sentido. Quando as duas horas de set se 
encerraram, meu corpo pesava a ponto de meus 
olhos piscarem morosamente.

Abdicando de Dax J, busquei um energético 
redentor e fui até Rødhåd e Daniel Avery. Este 
último parece Domhnall Gleeson numa versão 
analista de sistemas, enquanto Rødhåd é igual 
a qualquer cara que insiste em conversar sobre 
cervejas artesanais. Ambos me agradam muito e 
ambos claramente sabiam o que estavam fazendo, 
mas me hasteou uma vontade maior de vê-los 
separadamente. Quando dois DJs competentes se 
juntam, há boas chances do cérebro receptor ser 
esmagado. No entanto, isso ocorre em detrimento 
de uma construção mais sólida: naquele caso, 
a tendência era, como num jogo de vôlei, um 
levantar para o outro cortar. Intenso, divertido; não 
tão marcante quanto, imagino eu, cada um deles 

com seu tempo e espaço.
Às 6h30, Dixon começava a amaciar — o que 

muito cabia àquele contexto, pois Ben Klock 
paralelamente oferecia marretadas a quem tivesse 
a disposição necessária. Melódico, o deep deste 
alemão com aspecto de boneco de cera possibilitou 
uma transição perfeita da noite para o dia. Seleção 
e mixagem foram perfeitos para qualquer um que 
já não estivesse a mil por hora. Àquela altura, o 
tablado da Heineken havia se transformado em 
um cenotáfio. Na meia hora derradeira, por fim, 
abracei a luz do dia no palco externo, onde Job 
Jobse – agora com espaço – alegremente soltava seu 
som oitentista, palatável e redutor da melancolia 
que sempre se aproxima quando uma festa longa e 
consistentemente exitosa cessa as caixas de som.

Na literatura, todas as distopias terminam ao 
ar livre. O cenário frio e industrial da ficção 
científica logo era sobrescrito por uma manhã 
aquecida cujos coadjuvantes não mais resistiam à 
luz do dia. Vi a fábrica de livros abandonada pela 
última vez. De volta ao hotel próximo à Praça 
da República, cercado de lixo, sucata e figuras 
cambaleantes, chegamos a tempo de tomar café da 
manhã — ovos mexidos, cereal, iogurte e suco de 
laranja. Um banho quente me concedeu letargia. 
Dormi com protetor bucal.
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manuscrito é o cacete — a caneta não acompanha meu pensamento 
como se fosse rápido demais para a caneta, quando é mais lento 
que a porra de uma lesma — que desarmonia entre mim e o papel, 
o caso é, preciso de um poema que ilustre minha menstruação e o 
aborto mensal da minha própria vida, penso em mesclar inglês e 
português para dar aquele tcham modernista — a ideia é boa, mas 
não tenho ritmo, como um compositor que é só compositor, esse é 
o poeta fracassado — fora aquele que quebra linhas como um leitor 
de Bukowski insuportável, bem, onde eu estava? o aborto, isso, minha 
invalidez e o título roubado da Anne Sexton “Em Celebração ao 
Meu Útero”, não é plágio, darei os créditos no final, meu anjo — 
anjo, analogia certeira com um aborto — ou não, já deu o que tinha 
que dar bebês na visão de um Kurt Cobain adolescente e anjos 
& demônios como se fôssemos poetas bíblicos. É assim que uma 
ideia se esvai — comecei a pensar muito e estraguei o momento, 
broxei a caneta, abortei a ideia — outra analogia terrível, ao 
invés de desbloquear minha criatividade estou sentindo vergonha 
alheia de mim mesma — do começo, vamos lá, o sangue: viscoso, 
gosmento, meloso, grudento — grudento entre os dois dedos — 
entre as coxas — na virilha — not mine, but yours — o sangue do 
bebê morto, metáfora para a vida, mais do que isso, quem nunca 
comparou um aborto com a perda? algo a mais — mãe e filha, 
estamos chegando lá, autobiograficamente — melhores descrições 
do sangue, poema visual, duas estrofes no máximo, não, três — 
fecha no três, como o corte no dedo da Sylvia Plath; simples, no 
entanto vasto em percepção sensorial — alguma coisa a ver com 
palidez visual e apatia, como um costume, sem esperanças — um 
aborto a cada mês, útero improfícuo, não amaldiçoado — evitar 
clichês e lirismo, abominar autopiedade: confortável condenação, 
como tudo se torna de uma forma ou outra

Diana Joucovski


