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Assine/Anuncie: 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.

Publique: 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 pelo 

contato@jornalrelevo.com.

Newsletter: 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.

As ilustrações desta edição são de 
autoria de Marcos Beccari. Você pode 
conferir mais do trabalho dele em 
< www.marcosbeccari.com>. 
<instagram.com/eric.soh_>. 
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(+) receita bruta

assinantes:
R$ 505 Mariana Ronchetti; R$ 160 
Anônimo; R$ 150 Pedro Spigolon; R$ 
120 Marcella Lopes Guimarães; Maurem 
Kayna; R$ 105 Fabiano Favretto; Cymara 
Scremin; R$ 100 Adriana Vieira Lomar; 
Sara Albuquerque; Samantha Oliveira; 
Murilo Bluma; Ana Carolina Ribeiro de 
Moraes; Julia de Cunto; Maria Alexandra 
Cunha; Eduardo Tesseroli; R$ 80 Mariele 
Groxko; Edson Braz da Silva; R$ 75 Lucas 
Gomes; Gustavo Piqueira; R$ 70 Karoline 
Dietrichkeit; R$ 60 Antonio Cescatto; 
Lais de Souza Romero; Samanta Carvalho; 
Gabriel Antônio Pellegrini Dias; Ana Amália 
Alves; Sandra Nodari; Itamar Vieira Junior; 
Pedro Torreão; Leticia Ferreira Braga; Áurea 
Rampazzo; Vitória Tinoco; Lília Figueiredo; 
Ludi Evelin Moreira; Maria Barbieri; 
Rômulo César; Nílbio Thé; Maikon Cassol 
Scheres; Lilian Frabetti; Katna Baran; Cel 
Bentin; Mariana Cardoso Carvalho; Pedro 
Guedes Rafael; Jailson Correa; Marcos 
Beccari; Robert Magni; R$ 55 Ednelson 
João Ramos e Silva Júnior; Antonio Aílton; 
R$ 50 Thiago Lisarte; Natacha Koehler; 
Adriano Barreto Spíndola; Lorena de 
Marqui; Anthony Portes; Cindy Carlos; 
Guilherme Valgas; Sandra Andréia; Harry 
Crowl; Lorena Nogaroli; Lorena Cristina; 
Biel Valente; Maria Amélia Dalvi; R$ 47 
Anthony Felipe; R$ 30 Laís Valério Gabriel; 
R$ 25 Maria Claudia Zingali; R$ 15 
Matheus Zucato Robert; R$ 10 Amanda 
Cavalcante
TOTAL: R$ 4.832

anunciantes:
R$ 50 André Fellipe Fernandes, 
Banca Tatuí
TOTAL: R$ 100

(-) custos fixos

Gráfica: R$ 883
Escritório: R$ 255
Entregadora: R$ 50
Capista: R$ 60
Embaladora: R$ 50
Editor-assistente: R$ 100
Mídias sociais: R$ 380
Diagramação: R$ 100    
Infografia: R$ 160      

(-) despesas variáveis 
Transporte: R$ 200
Embalagem: R$ 50
Correios: R$ 1.550
Celular: R$ 200

(-) despesas administrativas

Domínio mensal: R$ 25

(+) Entradas totais: R$ 4.932
(-) Saídas totais: R$ 4.968

(=) Resultado operacional: - R$ 36 

Alexandre Guarnieri
Ben-Hur Demeneck
Bruno Meirinho
Carla Dias
Celso Martini
Cezar Tridapalli
Enilda Pacheco
Felipe Harmata
Gisele Barão
Jacqueline Carteri
Osny Tavares
Whisner Fraga

PARLARES

Mariana Cardoso Esta é uma alma aflita 
depois de tentar anelar o cabelo usando 
bobes e ficar parecida com três donas: a 
Florinda, a Hermínia e a Nenê. Sobretudo 
com a Nenê. E depois de quase cortar 
a franja às duas da manhã. E depois de 
provar todas as roupas do armário, metade 
muito apertada, metade muito larga, não 
sei como, não tem cabimento. E depois 
de querer remendar os furos que insistem 
em nascer nos vestidos, mas entender que 
agulha e linha ainda não se dão comigo. E 
depois de reorganizar a gaveta de calcinhas 
por ordem de cor e tamanho, com muito 
orgulho das calçolas de bolinha, até das 
beges. E depois de pensar que nunca vesti 
calça boca de sino. Também nunca fiz 
tatuagem, nunca vi trevo de quatro folhas, 
nunca tomei chimarrão, mas agora a calça 
é mais importante. E depois de aproveitar 
o ensejo e botar ABBA pra tocar, sem saber 
se brinco de ser Agnetha ou Anni-Frid. 
E depois de pensar que depois que tudo 
passar o que mais quero é descer à rua no 
meio da madrugada e dançar Voulez-Vous 

até raiar o dia. E depois. Isto na minha mão 
é o RelevO (porque lendo, só lendo, eu 
volto aos eixos). Um periódico mensal de 
literatura, feito lá em Curitiba, que dá pra 
assinar de qualquer canto do Brasil. Na 
edição de março teve poema, croniqueta 
e outros falatórios meus. Por que esperar 
tanto o depois pra começar a ler as palavras 
do novo tempo?

Da redação: Em 13 horas, o jornal chega no 
Bar do Seu Wilson.

Bruno Moura Festa ver Mariana Cardoso 
no RelevO.

Franklin Carvalho Prezados, recebi 
o jornal, que me lembrou as melhores 
publicações do gênero, inclusive o Nicolau, 
sempre inspirador, e o Cândido. Agradeço 
imensamente pela distinção e parabenizo 
pela coragem de fazer uma publicação de 
literatura e de crítica literária nestes tempos 
(sempre) bicudos para a cultura brasileira. 
Coloco-me à disposição no que precisarem 
e novamente agradeço pelas páginas que 
tão bem iluminaram estes meus dias de 
quarentena. Excelente o conteúdo, quisera 
fosse diário.

Monica Stark Um amor por esse jornal.

CAPA DO VITÃO

José Marcelo Capa perfeita!

Arlindo Ramos Chegou o melhor jornal 
literário, e a capa desse mês ficou linda.

Fernanda Dante Essa capa é de uma 
beleza e delicadeza quase impensável em 
dias de isolamento social.

Dinovaldo Gilioli Além da contracapa, 
a capa está primorosa também. De uma 
sensibilidade ímpar!

Marco Aurélio de Souza Que coisa 
linda essa capa.

Amanda Koiv Que foto!

Dos custos da vida

Dos leitores

Conselho Editorial
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DE AMORES

Jorge Santana Essa ombudsman da 
estação é muito light. Gosta mais do jornal 
do que o próprio jornal.

CANELA

Gustavot Diaz Toda edição de março do 
RelevO foi ilustrada com a minha série 
“Em busca da beleza interior”, de 2019. 
Valeu pelo convite e pelo cuidado com as 
imagens à equipe do Jornal, espacialmente 
ao editor e amigo Daniel Canela! 

CADÊ AS HQ’S?

Pedro Nicola O exemplar-brinde do 
RelevO chegou sexta-feira. Terminei 
de ler ontem. Gostei muito do jornal. 
É sempre bom conhecer o trabalho de 
novos escritores. Os textos são muito bem 
escritos, o conteúdo selecionado é bem 
variado e relevante. Vez ou outra eu lia 
algum dos exemplares disponíveis pelo 
Issuu, mas ver no impresso é outra coisa, 
né? A única crítica que tenho sobre o 
jornal é que falta um pouco de histórias 
em quadrinhos nele! Invistam em HQ que 
é sucesso!

ENCLAVE

Raísa Boing Aphrodite's Child, C. S. 
Lewis, cultura japonesa, Assassinato de 
Jesse James... As newsletters do RelevO 
têm sido uma bela companhia pra essa 
quarentena.

Lucas Kotovicz Recebi a Enclave por 
email com um baita texto: o autor de 
Admirável Mundo Novo e o autor das 
Crônicas de Nárnia morreram no mesmo 
dia em que o presidente John F. Kennedy. 
Lamentavelmente a morte dos dois 
primeiros foi, na época, ofuscada pela 
cobertura da morte do último.

Walter Bach A Laura Archera, segunda 
esposa do Huxley, descreveu a morte 
dele de um jeito muito particular. É 
quase pacífico, ainda que o pedido dele 
soe estranho, como se quisesse acelerar a 
própria partida. Eu não conhecia essa carta, 
apenas um depoimento em vídeo da Laura. 
Um dos muito prós da carta é a visão dela 
de que a morte dele, naquele contexto, 
confirma o que ele escreveu; outro é a 
narração um passo por vez, é quase como 
se a gente estivesse no mesmo espaço. E 
a descrição é tocante. Cavem mais fundo! 
Parece que hoje só quem cava mais sobre 
música (seja qual for) lembra do bebê 
de Afrodite. Será que o 666 não lançou 
uma tendência involuntária de passear 
por vários gêneros durante um álbum 
ou uma mesma música? Avalio isso em 
retrospectiva, como se as músicas do 666 
fizessem transições.
E curioso também é que para um álbum 
associado ao rock progressivo, não contém 
tantos elementos “fáceis” do gênero. 
Faria um par e tanto com as acrobacias 
eletrizantes do Van der Graaf Generator. 
Será que a próxima escavação da Enclave 
trará um Tangerine Dream, um Kraftwerk?

POR FAVOR

Ale Reis Por favor retirar meu email da 
lista. Já pedi em outra oportunidade.

QUARENTENA

Anderson Souza Boa noite, já faltou 
chegar duas edições na Biblioteca Pública 
do Paraná: por quê?

Da redação: Protocolo de quarentena, 
Anderson. Provavelmente, em maio e junho 
também não mandaremos. Abraços e se cuide.

Thássio Ferreira “Existir no séc. 21 é 
consumir e produzir imagens (...) Existir 
perante a imagem supera a existência 
antiga, porque tudo o que existe no tempo 
eventualmente inexistirá.”, do RelevO de 
março (assinem, caraio)

Sandra Andréia Olá. É bom receber 
as cartinhas do editor em meio a tantos 
e-mails empacotados de ofertas de 
cosméticos que prometem me manter 
com a pele bonita, sempre limpa, 
jovem e renovada. E roupas que vão 
me tornar elegante, descolada... Um 
suspiro de humanidade me toma, lendo 
a correspondência do RelevO, retirando 
de mim essa sensação de longes, de 
perdida nas solidões que a pandemia nos 
tem trazido. Traindo a mim mesma, sinto 
agora que a “descompanhia” não é escolha 
consciente e que a consciência é conceito 
vão. Somos solidão coletiva, multidão 
solitária... por opção!? Talvez, penso eu, 
escolhia adiar o momento preciso do 
encontro com meus Outros que, talvez, 
menos que teorias psicanalíticas ou 
filosóficas, é somente estrela a Outra, estrela 
cadente desacelerada e quem, de repente, 
se espraiará mais nada. Circunstancial estar 
assim sem me desdobrar entre o alarme do 
sol revelando horizontes em tons rubros e 
alaranjados e as luzes da lua; depois de eu 
ter o dia inteiro vencido, ela e seu  sorriso 
de prata acima de mim, emoldurando o 
perfil da Araucária que via de minha janela. 
Acordei com os estrondos dos trovões nas 
vidraças. E acordei, depois de muitos anos, 
de madrugada. Aqui e acolá os relâmpagos 
desenhavam as lágrimas de uma ausência. 
Perguntei, um dia, sem muito saber: “Posso 
ficar aqui?”. E aconcheguei-me mulher nos 
braços dele… E mais um furioso estrondo 
me fez perceber que, há muito tempo, eu 
não acordava. Era madrugada e eu abria 
as narinas, respirando-o profundamente. 
E ouvia as batidas, o pulsar de cardíaca 
esperança do seu coração... Ou era do 
meu? ...Abri as cortinas e contemplei a 
mansa fúria de meus lamentos. A gente 
é só. Mas só se não nos disserem. Pensei 
se  deveria enviar essa escrita de onde, 
diaspórica, me encontro em isolante 
proteção e delírios piegas. (autopiedade? ) 
Abraço macio a vocês todos!

EDITORIAL

 Em abril, tivemos dificuldade para 
enviar o jornal no prazo, por exemplo. 
Em vez de mandar no primeiro dia do 
mês, mandamos apenas no dia 7. As 
entregas atrasaram mais sete dias, em 
média. Tivemos que renegociar com 
a gráfica e com os Correios, além de 
emprestar dinheiro. 
 Nossa busca, nesse momento 
tão delicado, tão sui generis de ser 
contemporâneo, é seguir fazendo o 
que sempre fazemos: escolhas editoriais 
literárias com algum humor à espreita 
— embora um travo nos acompanhe 
a cada atualização de um portal de 
notícias.
 Só temos a agradecer a todos os 
assinantes que seguem conosco nesta 
jornada repleta de imprecisões. Se 
nosso nome é angústia, persistamos na 
busca por viver melhor em meio a um 
marco do século 21.
 Uma boa leitura a todos e se 
cuidem.

 São inúmeros os desafios de manter 
um jornal de literatura em tempos 
de epidemia. Os efeitos da crise, bem 
menos importantes do que os efeitos 
sanitários de uma epidemia, abatem-
se sobre todos os setores produtivos. 
Tudo nos atinge de alguma forma, 
continuamente.
 Cá estamos materialmente, em 
maio de 2020, a quatro distantes 
meses de completar dez anos de 
existência, 133 edições depois. 
Pensamos muito nisso e em outras 
coisas. Um país em frangalhos, com 
sistema hospitalar à beira do colapso; 
uma economia movediça, políticos, 
políticos, políticos... Como não soar 
cínico em nossas dificuldades que 
parecem mínimas diante do panorama? 
Como medir a importância dos nossos 
problemas enquanto o mundo desaba? 
O que é ser literato na quarentena?
 De fato, acreditamos em algumas 
tonterias. As Artes, a literatura mais 
precisamente, poderia, quem sabe, 
colaborar para mitigar os efeitos 
do cenário de desgraçamento que 
estamos passando? Do que sabemos: 
não serão as pessoas de Humanas 
que vamos criar a vacina, que 
estaremos nos hospitais de campanha, 
que patrulharemos as linhas de 
frente epidemiológicas, fiscalizando 
lockdowns – isso é certo. E qual seria 
a importância das Humanidades em 
tempos de exceção?, pergunta a edição 
de abril do RelevO.
 Caberá a nós, talvez, uma nesga 
de esperança de que colaboramos ao 
manter as pessoas em casa? De que 
um texto possa, temporariamente, 
nos retirar dessa angústia coletiva? 
De que uma nota de humor, quem 
sabe, amenize o sofrimento das 
distâncias? Entre dilemas e buscas por 
viver melhor – ou, ao menos, viver –, 
tivemos que nos adaptar e fazer novos 
planos. Nossas metas, agora, são estas:
1. Conseguir pagar os colaboradores 
regularmente envolvidos com o 
processo do jornal.
2. Conseguir quitar nossos 
fornecedores. 
3. Conseguir enviar o jornal para todos 
os assinantes e no prazo adequado.
4. Respeitar todos os protocolos de 
quarentena, até isso tudo passar.

Vírus, literatura, cinismos
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MATO GROSSO

MARANHÃO

ALAGOAS

AMAZONAS

BAHIA

Manaus

Rio Branco Livraria N&S / Livraria Paim / 
Estante do Livro

Maceió Casa de Cultura Luso-Brasileira 

AMAPÁ

Macapá Livraria Diniz 

Kalena Café

O Alienígena Acervo e Espaço Cultural / 
Sebo Edipoeira 

ACRE 

Livraria Le Parole / Livraria Oceano / Maciel

Companhia dos Livros / Canto das Letras 

MATO GROSSO DO SUL

CEARÁ

Salvador

Lauro de Freitas

Boto-Cor-de-Rosa / Midialouca  / Livraria 
LDM (Brotas, Glauber Rocha e Shopping 
Paseo Itaigara) / Leitura Vale do Aço 

ESPÍRITO SANTO

Vitória

Guarapari

Torre de Papel  / Multilivros Livraria & Papelaria 

Banca da Lua

São Mateus

Livraria Sebo & Arte

Dores do Rio Preto

A Cafeteria

DISTRITO FEDERAL

Brasília

Ceilândia

Banca da Conceição / Livraria, Café e Bistrô 
Sebinho / Centro de Vivência

Juazeiro do Norte

Sebo Solaris

Fortaleza

Livraria Lamarca / Sebo Ellenía / Livraria 
Arte & Ciência / Livraria Siará

Ernesto Cafés Especiais / Rapport Cafés 
Especiais e Bistrô  / Quantocafé / Martinica 
Café / Vicalli 

Caixa Cultural / ONG Moradia e Cidadania / 
Instituto LGBT / Espaço f/508

Livraria Dom Casmurro

Porto Seguro

O Livreiro de Porto Seguro

Ilhéus

Badauê

Juazeiro

Papelaria e Livraria Officium

Jacobina

SerTão Livraria & Café

Vitória da Conquista

Livraria LDM / Criativa  

São Luís Livraria Poeme-se  / Sebo Arteiro 
/ Sebo Papiro  / Livraria Moderna / Livraria 
Tempo de Ler 

Cuiabá

Bazar do Livro Matriz / Sebo Rua Antiga / O 
Chapeleiro Café Sebo / Sebo Raro Ruído 

Metade Cheio / Tchá por Discos

PARANÁ

Curitiba

Agendarte Livros / Sebo Releituras / Itiban 
Comic Shop / Joaquim Livros & Discos / 
Livraria Arte & Letra / Livraria do Chaim / 
Sebo Arcádia / Sebo Santos / Livraria Vertov

Supernova Coffee Roasters / Rause Café / 
Café Mitre / Café Lisboa / Café do Viajante 
/ Chelsea Café  / Café do MON / Magnólia 
Café / Panificadora Quintessência / 
Provence Boulangerie / Botanique Café Bar 
Plantas / Café Avenida / Café Tiramisu / 
Café do Mercado / Café do Teatro / Kaveh 
Kanes / Fingen Café / Moto Racer Café / 
TS Café & Livraria

O Torto Bar / Tuboteca / Freguesia do Livro 
/ Centro Europeu / Baba Salim / Kikos Bar 
/ Biblioteca do Paço / Biblioteca Pública do 
Paraná / Selvática Ações Artísticas / SESC 
da Esquina / Paço da Liberdade 

Araucária

Banca da Aracy

Guarapuava

Gato Preto Discos e Livros / A Página Livraria

Duetto Café

Casa Eliseu Voronkoff / Porão do Cavalo Baio

São José

Sebo Ilha das Letras

Tubarão

Libretto Livraria

Campo Largo

Barba Camisetas / Inspirarte

Campo Grande

Espaço Gaveta

Araputanga

Dourados

Juiz de Fora

Livraria Contraponto

Pouso Alegre

Sebo São Darwin

Ponte Nova

Banca Palmeiras

Poços de Caldas

Travessa Cultural 

Passa Quatro

Cava Livro

Montes Claros

Conversos Café, Bar e Livraria

Belém

Fox Livraria, Café, Papelaria e Locadora de 
Vídeos / Sebo do Gueto / Livraria e Editora 
da UFPA

Santarém

BPP Sebo & Locadora 

Samsara

Jovem de Expressão

GOIÁS

Evoé Café Com Livros / Livraria Palavrear / 
Livraria Leodegária  

Anápolis

Café S/A

Café Carino / Ateliê Pizza Café Arte

Goiânia

PARÁ

João Pessoa

A Budega Arte Café  / Livraria do Luiz

Cajazeiras

Livraria Universitária CZ

Viveiro Pirata / Quintal Armorial / Centro 
Cultural Espaço Mundo / Usina Cultural 
Energisa / Centro Cultural Ariano Suassuna

PARAÍBA

RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro

Belle Époque Discos e Livros / Livraria Leonardo 
da Vinci / Blooks Livraria / Livraria Argumento 
Leblon / Livraria Argumento Rio Design Barra / 
Livraria Beco das Letras / Arlequim / Letra Viva 
Filial / Livraria Berinjela / Livraria e Edições Folha 
Seca / Banca do André / Livraria da Editora 
UFRJ / Banca dos Advogados

Mesquita

Sebolinha Livros e Revistas

Cabo Frio

Sebo do Lanati / O Sebo Antigo

Araruama

Livraria Castro Alves

Campina Grande

Livraria Campinense

Paraty

Livraria de Paraty

Petrópolis

Livraria e Bistrô de Itaipava

Seropédica

Canto Geral Livros e Discos

Três Rios

Livraria Favorita

Café Pingado

Espaço Saracura / Cine Jóia / Casa Contexto 

Teatro Espaço / Casa da Cultura de Paraty 

Sant’Anna

PIAUÍ

Casa 97

RIO GRANDE DO NORTE

Natal

Sebo Café / Cooperativa Cultural Univ. do RN

Mossoró

Resebo

Praia da Pipa

Book Shop

Café Cartum / Bouquiniste Café & Livros

Dulce Amore Café & Algo Mais  

Galeria Hipotética

RIO GRANDE DO SUL

Cirkula / Livraria Bamboletras / Livraria 
Baleia / Livraria Raízes / Livraria Taverna / 
Traça Livraria

Porto Alegre

Dom Quixote Livraria & Cafeteria / Paparazzi

Bento Gonçalves

Empório Canela

Canela

Vitrola

Frederico Westphallen

Livraria Vanguarda

Pelotas

Livraria do Vale

Lajeado

Do Arco da Velha Livraria & Café 

Caxias do Sul

facebook.com/gatopretodiscos/Gato Preto
Guarapuava / PR

Entre em contato!
contato@jornalrelevo.com

Salvador Vegan Café, Livros e Discos

Livraria Fátima

Joinville

Restaurante Amora Sustentável

Mafra

Livraria Beco Diagonal

Morro da Fumaça

Dom Quixote Livros

São Bento do Sul

Livraria do Porto

Porto União

Café Cultura Nações Shopping / Café 
Cultura Metropolitan Business Center

Criciúma

Humana Sebo & Livraria

Chapecó

Legenda

Livrarias, bancas e sebos

Cafeterias e panificadoras

Espaços culturais

Quer aparecer aqui?

bit.ly/kikosbarKikos Bar
Curitiba / PR

bit.ly/kikosbarKikos Bar

Apucarana

SESC Apucarana

Cornélio Procópio

SESC Cornélio Procópio

Foz do Iguaçu

SESC Foz do Iguaçu

Francisco Beltrão

SESC Francisco Beltrão

Ivaiporã

SESC Ivaiporã

Nova Friburgo

Sabor de Leitura / Arabesco Livraria e Papelaria 

Nova Iguaçu

Degani Livraria, Donuts e Café

Lapa

Livraria & Papelaria Nanise

Panificadora Zeni 

Londrina

Livraria da Silvia / Nosso Sebo / EDUEL

Maringá

Café Literário

Morretes

Café e Restaurante

Alexandria Livraria e Cafeteria

SESC Londrina (Cadeião e Centro)

Jacarezinho

SESC Jacarezinho

Medianeira

SESC Medianeira

Pato Branco

SESC Pato Branco

SESC Guarapuava

Caiobá

SESC Caiobá

MINAS GERAIS

Belo Horizonte

Itajubá

Lume Livraria / Sebo Bis

Café do Palácio  / Café 104 

Espaço Guaja 

Armazém do Livro / Dona Clara / Livraria da 
Rua / Sebo Ubuntu / Editora UFMG / Quixote / 
Livraria do Belas

Tiradentes

Livraria Café Itatiaia

Uberlândia

SBS Livraria Internacional São Mateus do Sul

Vitors & Cia

São José dos Pinhais

Sebo da Visconde

Ponta Grossa

Verbo Livraria / Sebo Espaço Cultural I e II 

Hostel Paraná / Phono Pub / Frederico 
Cervejas & Cervejas

Clandestino Café  / Borsoi Café Clube - PINA 
/ Borsoi Café Clube - CALIFÓRNIA /A Vida É 
Bela Café / Malakoff Café / Brigadeiro Café

Recife

Livraria Praça de Casa Forte / Livraria Idéia Fixa 
/ Varejão do Estudante / Banca Guararapes 

Olinda

Sebo Casa Azul / Banca Circular 

Salgueiro

Capabella Sebo

PERNAMBUCO

Garanhuns

Livraria Casa Café

Caruaru

Banca Terceiro Mundo

Umuarama

SESC Umuarama

Toledo

Livraria Baluarte

Teresina Café da Gota Serena / Café Art Bar 
/ Entrelivros                                     

Café Cultura Continente Shopping

instagram.com/sebo.edipoeiraSebo Edipoeira
Manaus / AM

Sebo Dom Quixote

Araçatuba

Sebo Alfarrábio

Livraria Murad

Botucatu

Sebo Clepsidra

Bauru

Livraria Pontes / Sebo Porão / Livraria 
Iluminações / Contracultura 

Campinas

Livraria Jaguaribe

Sebo Almanaque

Campos do Jordão

Casa da Cultura / Palacete das Rosas

TORTA – Espaço para um Dedo de Prosa

Araraquara

Confraria Cult / IPRA

Franca

Livraria Guarulivros

Guarulhos

Livraria Toque e Letras

Itatiba

Banca do Sardinha

Mogi Mirim

Café Cultura Farol Shopping

A Casa Tombada / Casa Guilherme de 
Almeida / Teatro do Centro da Terra / 
Matilha Cultural / Estúdio Lâmina / Tapera 
Taperá / Casa do Povo / Casa das Rosas  
/ Instituto Moreira Salles / Escrevedeira / 
Literário Café & Coworking

SÃO PAULO

Comix Book Shop  / Catavento / Intermeios 
Casa de Arte e Livros / Livraria Zaccara / 
UGRA PRESS / Blooks Livraria / Banca Curva  
/ Desculpe A Poeira / Patuscada Bar / Livraria 
NoveSete / Banca Tatuí / Livraria Roteiro / 
Livraria Simples / EDUSP / UNESP / Espaço 
Itaú Augusta / Livraria Mandarina / Casa Plana 
/ Flanarte Livraria / Livraria da Tarde

São Paulo

Sebo do Formiga

Piraricaba

Livraria Travessa Ribeirão

Livraria Pacobello / Alexandria

Ribeirão Preto

A Casinha

Rio Claro

Papelaria e Livraria Imperial 

Presidente Prudente

Sebo Estação Cultural

Taubaté

CF Bazar   

Taboão da Serra

Sebo Vinhedo

Vinhedo

Gambalaia Espaço de Artes e Convivência

Santo André

EDUFSCAR

São Carlos

Realejo Livros

Santos

SERGIPE

Aracaju Livraria Escariz / Feira Castelo Branco 

TOCANTINS

Palmas Livraria Nacional

Café Cultura Lagoa da Conceição / Café 
Cultura Primavera / Café Cultura Shopping 
Iguatemi / Café Cultura Multi Open Shopping   
/ Café Cultura Aeroporto Hercílio Luz

Café Cultura Balneário Shopping

Tralharia 

SANTA CATARINA

Letraria / Livraria Livros & Livros

Athena Livraria (Floriano e Praça Nova) / 
Anaterra Livros / CESMA

Santa Maria

Miragem Livraria 

São Francisco de Paula

Florianópolis

Livraria Blulivro

Blumenau

Livraria Saber

Brusque

Livraria Selva

Caçador

Santo Livro Livraria e Bookstore

Balneário Camboriú

Castelo Livraria & Café

Venâncio Aires

RONDÔNIA

Porto Velho Magda Livros / Livraria Central 
/ NovaLetra Livros, Testes & Cursos

RORAIMA

Boa Vista Lápis na Mão

Locais RelevAntes

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

São Paulo / SPfacebook.com/sebo.oalienigena/O Alienígena
Manaus / AM
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Recife

Olinda

Jaboatão dos  
Guararapes

Pernambuco

Bahia

Rio de Janeiro

São Paulo

Rio Grande 
do Sul

QUER DISTRIBUIR O RELEVO?
ESCREVA PARA CONTATO@JORNALRELEVO.COM

Belém

São Luís

Fortaleza

Ananindeua

S. G. do 
Amarante

Pará

Maranhão

Ceará

Salvador

Minas Gerais

Belo Horizonte

Betim

Sta. Luzia

Rio de 
Janeiro

Nova 
Iguaçu

Sabará

Duque de 
Caxias

Paraty

São Paulo

Guarulhos

Mauá

Porto 
Alegre

Nosso jornal nas bibliotecas 
comunitárias do Brasil

Brasília
Dist. Federal

Espaço Cultural Nossa Biblioteca
Biblioteca Comunitária Carolina Maria De Jesus 
Biblioteca Comunitária Rios De Letras
Espaço Comunitário Literário Livro Encantado
BomBomLer

Biblioteca Comunitária Moara

Biblioteca Comunitária Paulo Freire
Biblioteca Comunitária Prazer em Ler
Biblioteca Comunitária Arco Iris do Saber
Biblioteca Comunitária Semente Literária
Biblioteca Comunitária Mundo do Saber
Biblioteca Comunitária Portal da Sabedoria
Biblioteca Comunitária Josué Montello
Biblioteca Comunitária Wilson Marques
Biblioteca Comunitária Caminho do Conhecimento
Biblioteca Comunitária Arthur Azevedo
Biblioteca Comunitária da Residência 05
Biblioteca Comunitária Monteiro Lobato
Biblioteca Comunitaria O Fantástico Mundo Da Leitura
Biblioteca Comunitária Viajando pela Alegria do Saber 
Biblioteca Comunitária Monteiro Lobato
Biblioteca Comunitária Cora Coralina

Biblioteca Comunitária Sorriso da Criança
Biblioteca Comunitária Criança Feliz
Biblioteca Comunitária Jardim Literário
Biblioteca Comunitária CL Professor Leônidas Magalhães
Biblioteca Comunitária Famílias Reunidas
Biblioteca Comunitária Mundo Jovem
Biblioteca Comunitária Papoco de Ideias
Biblioteca Comunitária Casa Camboa de Sabiaguaba
Biblioteca Comunitária Plebeu - Gabinete de Leitura
Biblioteca Livre Curió

Biblioteca Comunitária Literateca

Biblioteca Popular do Coque
Biblioteca Comunitária Amigos da Leitura 
Biblioteca Comunitária Educ Guri
Biblioteca do Cepoma

Biblioteca Comunitária do Peró

Biblioteca Multicultural Nascedouro
Biblioteca Comunitária Lar Meimei

Biblioteca Comunitária Clementina de Jesus
Biblioteca Comunitária do Calabar
Biblioteca Comunitária Condor Literário
Biblioteca Comunitária de Ítalo
Biblioteca Comunitária Novo Amanhecer
Biblioteca Comunitária Padre Alfonso Pacciani         
Biblioteca Comunitária Padre Luís Campinotti
Biblioteca Parque São Bartolomeu
Biblioteca Comunitária Paulo Freire
Biblioteca Comunitária Sandra Martini
Biblioteca Comunitária São José de Calazans
Biblioteca Comunitária Sete de Abril
Biblioteca Comunitária Tia Jana
Biblioteca e Infocentro Maria Rita Almeida de Andrade

Biblioteca Comunitária Livro Aberto

Biblioteca Comunitária Professor Arlindo Correa da Silva
Biblioteca Comunitária Cantinho dos Sonhos
Biblioteca Comunitária Salão do Encontro

Biblioteca Comunitária Corrente do Bem

Borrachalioteca 

Biblioteca Comunitária Wagner Vinicio 
Biblioteca Comunitária do Cerro Corá 
Biblioteca Comunitária Palavras Compartilhadas
Biblioteca Comunitária Atelier das Palavras
Biblioteca Comunitária Carolina Maria de Jesus
Biblioteca Comunitária Jurema  Gomes  Baptista 
Biblioteca Comunitária Eias José
Biblioteca Comunitária Walter de Araújo

Biblioteca Comunitária Josimar Coelho da Silva 
Biblioteca Comunitária MANNS
Espaço Literário Balaio de Leitura
Varanda Literária Maria de Lourdes Miranda
Biblioteca Comunitária Vila Aracy

Biblioteca Comunitária Paulo Freire
Biblioteca Comunitária Thalita Rebouças
Biblioteca Comunitária Olhar Cultural 
Biblioteca Comunitária Prof Judith Lacaz
Biblioteca Comunitária Mágica
Biblioteca Comunitária  Ziraldo
Biblioteca Comunitária Zuenir Ventura
Biblioteca Comunitária Três Marias
Biblioteca Comunitária J. Rodrigues

Bib. Com. Centro de Educação Integral Cairuçu Laranjeiras
Bib. Com. Centro de Educação Integral Cairuçu Patrimônio
Bib. Com. Centro de Educação Integral Cairuçu Ponta Negra
Biblioteca Comunitária Casa Azul
Biblioteca Comunitária Colibri
Biblioteca Comunitária Itema
Biblioteca Comunitária Regina Célia Gama de Miranda 

Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura 
Biblioteca Comunitária Cultura no Quintal
Biblioteca Comunitária Solano Trindade
Biblioteca Comunitaria Ademir dos Santos
Biblioteca Comunitária Djeanne Firmino
Bib. Com. EJAAC - Espaço Jovem Alexandre Araujo Chaves 
Biblioteca Comunitária de Heliópolis

Biblioteca Comunitária Picadeiro da Leitura 

Biblioteca Comunitária Mundo dos Livros 
Biblioteca Comunitária do CCDL

Biblioteca Comunitária Girassol
Biblioteca Comunitária Aninha Peixoto
Biblioteca Comunitária do Arquipélago
Biblioteca Comunitária do Arvoredo
Biblioteca Comunitária Ceprimoteca
Biblioteca Comunitária Chocolatão
Biblioteca Comunitária Cirandar
Biblioteca Comunitária Visão Periférica
Espaço Multicultural Livros sobre Trilhos
Biblioteca Comunitária do Cristal 

Biblioteca Escolar e Comunitária da EQS 108/308

 Um mês depois de levantar o 
acampamento no consultório, seguir à 
risca as normas de isolamento social, 
várias sessões on-line, RelevO e eu 
estamos entrando numa espécie de 
alta, mesmo que esse termo seja muito 
discutível na psicanálise.
 Nosso problema não é financeiro, 
principalmente agora que o paciente-
jornal tem até investido mais em 
nossa relação, me oferecendo obras 
maravilhosas em .jpg por e-mail, 
“capturando” o meu momento clínico 
para além dele. É maravilhoso como o 
narcisismo se engrandece na análise – 
não no sentido inflamado, que esconde 
um machucado terrível e maltratado 
por baixo –, mas esse narcisismo que, 
lá pelas tantas, pode ver o analista de 
igual para igual como pessoa, que 
entende o inexprimível do terapeuta, 
dá algo que ele precisa, mesmo sem 
que lhe tenha dito o que era.
 Bem, nosso problema também 
não é falta de tempo, muito embora 
o RelevO esteja trabalhando 
dobrado para dar conta de manter 
as edições vivas e respirando nessa 
fase quarentênica, o que é muito 
compreensível. Tampouco podemos 
dizer que nosso problema é de 
lonjuras, porque agora estamos todos 
bem perto, vivendo nesse universo 
pandêmico simultaneamente com e 
sem fronteiras.
 Talvez nem tenhamos um 
problema, na verdade. Freud mesmo 
dizia que existem análises termináveis 
e análises intermináveis. O RelevO 
é tão criativo e elabora tão bem seus 
conflitos, edição após edição, que ele 
quase anda mais rápido do que eu 
consigo compreender. Quem caminha 
perto assim da arte costuma se deslocar 
mais entre o desejo e a necessidade, 
inclusive o de ouvir e ser ouvido. 
Artistas têm mais cacife para fazer 
várias análises curtas ao longo da vida; 
estão sempre se reconhecendo em cada 
obra.
 Freud, por exemplo, um dos artistas 
menos compreendidos do século 
passado[1], foi seu próprio analista 
durante muitos anos. 

 Remendou sua própria análise na 
sua própria criação e na sua própria 
vida, e assim criou o método que 
está em transformação até hoje, 
principalmente agora, transferidos que 
estamos para o screen. Vejo o RelevO 
pelo screen e mal posso acreditar que a 
pulsão de vida se infiltra tão bem num 
jornal de literatura, em plena pandemia 
mundial, e que torna sua criatividade 
soberana justo num momento em que 
quase nada circula neste mundo com 
tão pouco movimento. 

______________________________

[1] Digo isso com base nos meus 
estudos sobre a relação de Freud com 
a arte, mas ele nunca se denominou 
artista e raramente é visto assim pela 
comunidade científica. 

OMBUDSMAN

TRÊS SÓIS 
WILLIAM SOARES 

DOS SANTOS

ED. PATUÁ

"Com efeito, o livro, 
dividido em cinco par-
tes, todas abrindo com 

sugestivas ilustrações 
e epígrafes de autores 

consagrados, da antigui-
dade aos nossos dias, 
tece uma espécie de 

arco, que vai do registro 
de um fenômeno me-
teorológico inusitado, 

que ocorre em regiões 
nórdicas, ao registro 

inquietante do próprio 
fenômeno poético, “sem 
pano para esfinge,/sem 

sombra alheia”. Diante da 
envergadura desse arco 
de estranhezas, o autor 
confessa que “a poesia 

que escrevo agora/quer 
apenas/a claridade  

dos espaços”."

 Adriano Espínola

Screen
Morgana Rech
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 foi no banho que me ocorreu uma 
grandiosa epifania, enquanto coçava 
as costas com a bucha. começou por 
conta de um punhado de cabelos 
meus no azulejo que, ao bater o 
olho de certo ângulo, na hora me 
lembraram o rosto da greta thunberg, a 
ativista: as linhas do queixo e da trança 
e das sobrancelhas beirando a fúria a 
denunciavam, como se eu fosse artista 
do contorno cego e fingisse pra mim 
que não era. estava lá me encarando 
aquela greta como num ultimato e 
eu, calculando as causas, logo pensei 
que tinha a ver com o chuveiro 
aberto à toa enquanto eu brincava 
no banho. parecia ser como daquela 
vez em que me dispus a escrever na 
cozinha com o pessoal jantando e o 
cuscuz paulista veio idêntico à virginia 
woolf, de um teto todo seu, com as 
metades do ovo cozido formando um 
par de olhos de reprovação e lábios 
murchos decepcionados nas rodelas 
de tomate. antes, porém, da grande 
descoberta a seguir, foi um processo 
para perceber que a greta no meu                
banheiro não queria saber da água 
e do meio ambiente, pois pouco 
importou a ela se o chuveiro estava 
agora desligado: continuava ali, mesmo 
ao tentar desfazê-la, parecendo nervosa 
por causas menores. mas não são todas 
as causas menores do que o meio 
ambiente, greta thunberg?, perguntei. 
deve ter algo a ver com o feminismo, 
pensei, e tentei lembrar se andei sendo 
feminista. bom, refleti, estamos sem 
pornô há dois meses, nunca mais fingi 
e parei de usar a chapinha, se isso não 

é ser feminista… mas greta thunberg 
não saía dali. decidi mergulhar noutras 
hipóteses, me sentindo cada vez mais 
injusta ao hierarquizar lutas sociais 
como se fosse assim possível. quanto 
mais hierarquizava, mais pressentia 
que o vapor no vitrô se transformaria 
no rosto de angela davis muito em 
breve e eu teria que me justificar 
às duas. fui pensando na pobreza 
como um todo e na precariedade do 
meu bairro e na falta de segurança 
da rua, até chegar na umidade das 
paredes de casa, e perguntei pra greta 
thunberg se a causa menor à qual se 
referia era essa. pois não era não. as 
sobrancelhas, em vez, uniram-se num 
ódio ainda maior. pensei se a causa 
menor era eu e olhei pra mim. no 
que é que eu vinha pensando antes 
de coçar as costas e antes da raiva 
de greta thunberg interromper meu 
banho? preciso comprar cebola. o 
bife acebolado de ontem tava muito 
bom. será que sobrou bife pra hoje? 
olha o tamanho do bife que comi da 
unha. essas unhas dão agonia de tão 
curtas, chega, dói. não sei mais como 
ser atraente com unhas como essas. 
não dá nem pra se coçar. preciso da 
bucha pra me coçar. devo ser a mulher 
com as unhas mais feias do mundo, 
não sei como conquisto gente. não 
tem coisa pior que isso aqui, não, não 
pra mim. aí veio a grandiosa epifania, 
quando outros cabelos somaram à 
boca de greta thunberg e foi como se 
ela falasse, num inglês aportuguesado: 
eu, com dezesseis years, lutando pelo 
mundo e you, com vinte e três, se 

achando shit por pouca queratina. 
puta merda, pensei, greta thunberg 
falando comigo! e ela prosseguiu: how 
dare you, hein, pensar que a menor 
das causas é a maior, how dare you, se 
deixar abalar by cada causa besta? how 
dare you? e greta thunberg, estando 
certa, desapareceu, me libertando para 
sempre da bobagem das unhas. ao 
retomar o banho, no entanto, notei 
que um círculo no vitrô embaçado 
lembrava o penteado de alguém 
conhecido e tentei desembaçar. a 
figura aumentou. dessa vez era só 
pedir desculpa: nada de epifanias, 
tomara. 

Diana Joucovski

cada causa besta 
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Greicy Pinto Bellin

Algumas considerações sobre 
o fim das Humanidades

 Hans Ulrich Gumbrecht, professor 
emérito de Stanford University, é 
um dos principais pensadores da 
contemporaneidade, o que parece 
um contrassenso tendo em vista que 
iniciou sua carreira acadêmica como 
medievalista. Sua reflexão é bastante 
ampla, abarcando vários tópicos das 
ciências humanas ao transitar pela 
filosofia, pela história, pela literatura 
e demais áreas afins. Um aspecto do 
pensamento gumbrechtiano que me 
chama a atenção, e que considero 
pouco explorado, diz respeito à ideia 
de fim das humanidades, considerando, 
especificamente, uma frase proferida 
pelo próprio Gumbrecht em sua 
última visita a Curitiba em setembro 
de 2019: “eu não acredito em um 
futuro para a teoria literária”.
 Trata-se de frase que soa 
apocalíptica e desesperadora para 
jovens professores em início de 
carreira, considerando todos os 
esforços despendidos na realização 
de cursos de graduação, mestrado, 
doutorado, estágio pós-doutoral, pós-
doutorado, e várias publicações de 
livros e artigos em periódicos nacionais 
e internacionais. Descobri, no entanto, 
que essa reflexão data dos anos 2000 e 
foi retomada em artigo publicado no 
jornal suíço Neuer Zürcher Zeitung, em 
29 de outubro de 2019. Neste texto 
instigante, intitulado “Mehr Geist 
weniger Wissenschaft”, Gumbrecht 
aponta para vários problemas que 
me fizeram pensar nesta questão e a 
escrever este ensaio com o objetivo de 
sistematizar um pensamento que, em 
meu parecer, deveria ocupar as mentes 
de todos aqueles que se dedicam 

às ciências humanas, ainda mais 
considerando o contexto de crise no 
qual nos encontramos neste momento. 
 O primeiro problema apontado 
pelo autor é a enorme burocracia 
que envolve a publicação de pesquisas 
produzidas na área de Humanas, bem 
como o fato de que tais pesquisas, 
materializadas na forma de artigos 
publicados em periódicos, acabam não 
tendo um público leitor expressivo. 
O pensador cita o caso de um aluno 
de doutorado que teve seu trabalho 
sobre o pensamento político do 
Renascimento reconhecido por um 
especialista renomado na área, o qual 
recomendou a publicação da pesquisa 
em um periódico de grande prestígio. 
O periódico, por sua vez, acabou por 
recusar o trabalho após um longo 
e controverso processo editorial, 
alegando que ele não se encaixava 
em seu horizonte temático. Tem-se, 
portanto, um problema na mensuração 
da qualidade da produção científica, o 
qual pode ser traduzido no seguinte 
questionamento: como pode uma 
pesquisa reconhecida por um grande 
especialista, o que asseguraria, ao 
menos em tese, sua inquestionável 
qualidade, ser recusada por um 
periódico acadêmico pela simples falta 
de adequação ao tema e ao escopo 
deste mesmo periódico? A questão da 
adequação, a meu ver, remete à questão 
com a qual abri este parágrafo, e que 
será, em um futuro próximo, uma das 
responsáveis pelo fim das humanidades: 
a burocracia. 
 

 Recordei-me de outro texto de 
Gumbrecht, “Una universidad futura 
sin humanidades”, o qual consiste 
na transcrição de uma palestra 
proferida em 2007, apesar de ter sido 
publicado em periódico apenas em 
2014. Neste texto, o pensador usa 
a expressão “to think outside the 
box” para refletir sobre a missão das 
humanidades, propondo que elas 
devem se especializar em “pensamento 
com risco” (“riskful thinking”) a fim 
de garantir sua sobrevivência. Pode-
se definir como pensamento com 
risco todo e qualquer pensamento 
que ofereça mais problemas do que 
soluções, isto é, que complique o 
mundo ao invés de descomplicá-lo. 
Seguindo este raciocínio, as Humanas 
seriam as grandes complicadoras do 
mundo, pois, além de não oferecerem 
soluções palpáveis e concretas para 
os dilemas da sociedade, ainda ousam 
criar mais problemas, o que inviabiliza 
a solução dos já existentes. Este é 
um ponto. O que quero mostrar, 
contudo, é a relação entre o cultivo do 
pensamento com risco e a burocracia, 
duas instâncias absolutamente 
incompatíveis, tendo em vista que 
a primeira dá ensejo ao surgimento 
de pensamentos complexos, ao passo 
que a segunda, com a sua rigidez, 
funcionaria como entrave para o 
desenvolvimento de tais pensamentos. 
Trocando em miúdos, as humanidades 
não comportariam a coexistência do 
pensamento com risco e da burocracia 
expressa em várias de suas instâncias. 
Sobre este aspecto, acredito que a 
definição de novos critérios para 
nortear a produção científica dos 

profissionais de Humanas seja algo 
urgente e, até mesmo, incontornável 
não apenas no sentido de minimizar a 
burocracia em si, algo já muito difícil 
de se conseguir, mas de encontrar 
critérios que embasem uma identidade 
própria para um profissional que tende, 
muitas vezes, a não saber o seu lugar 
no mundo e a não ter certeza de sua 
verdadeira missão.
 A burocracia nas humanidades 
assume uma dimensão muito 
mais perigosa em outro aspecto: a 
subserviência ideológica e político-
partidária. Tal subserviência se 
transformou em uma característica 
quase insuperável da academia 
brasileira, que elegeu como 
critério onipresente de avaliação 
o pertencimento a determinados 
partidos e/ou afiliações políticas, 
como se estas afiliações, por si 
mesmas, fossem capazes de definir a 
qualidade de uma pesquisa científica. 
Neste sentido, gostaria de retomar 
Gumbrecht mais uma vez. No já 
citado artigo “Una universidad 
do futuro sin humanidades”, o 
pensador questiona a politização 
dos pesquisadores de Humanas 
fazendo a seguinte pergunta, a qual 
me parece muito pertinente: “Se 
querem ser tão políticos, por que 
escolheram ser humanistas em vez de 
serem políticos?” (GUMBRECHT, 
2014, p. 126, tradução minha). 
Trocando mais uma vez em miúdos, 
em asserção que configuraria uma 
verdadeira heresia para os que 
acreditam ferrenhamente na associação 
que Gumbrecht (e eu mesma, por 
extensão) estamos questionando, 
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política (ao menos em seu sentido 
partidário) e literatura pertenceriam 
a esferas muito distintas, de maneira 
que a missão dos humanistas deveria 
ser separada das missões políticas que 
burocratizam o pensamento com risco, 
transformando-o em algo que estaria 
a serviço de um partido e/ou de uma 
ideologia. Pensamento com risco, 
salvo ledo engano, implica liberdade, 
algo que não poderia ser conquistado 
quando se defende uma associação que 
desveste a literatura de seu verdadeiro 
potencial, que é a fruição estética, 
e a transforma em panfleto e/ou 
documentário enfadonho a serviço 
da manutenção do pensamento de 
determinados grupos legitimados 
por relações de poder. Gumbrecht 
chama isso de “correção política”, 
considerando que a permanência desta 
correção seria determinante para o 
fim das humanidades em um futuro 
próximo. 
 Tornamo-nos burocratas a partir 
do momento em que optamos pela 
sobrevivência a qualquer custo em 
detrimento do desenvolvimento de 
nossa intelectualidade, outro problema 
apontado por Gumbrecht em seu 
artigo. Isso se torna especialmente 
complicado na área de Humanas, 
pois nossas pesquisas, diferentemente 
das pesquisas desenvolvidas em 
laboratórios, como a que poderia 
conduzir ao desenvolvimento de uma 
vacina contra o COVID-19, não levam 
a resultados concretos com influência 
direta na vida das pessoas. O resultado 
de nosso trabalho é algo extremamente 
abstrato e difícil de mensurar, fazendo-
nos sentir desnorteados quando 
nos deparamos com os quesitos 
“metodologia” e “resultados” ao 
preencher um formulário visando 
solicitação de recursos financeiros 

para o desenvolvimento de uma nova 
pesquisa, só para citar um exemplo. 
Como pensar em metodologia quando 
nosso trabalho envolve análise de 
textos e de material bibliográfico 
relacionado a estes textos, apenas? 
Como pensar em um resultado para 
algo que muitas vezes é tão amplo que 
pode não ter um fim imediato, o que 
se faz sentir quando encerramos um 
artigo com a expressão “considerações 
finais” em vez de “conclusão”? Muitos 
profissionais de Humanas não estão 
conscientes destas questões devido a 
uma percepção deslumbrada acerca de 
seu trabalho, a qual os impede de ter o 
distanciamento crítico necessário para 
avaliar o alcance deste mesmo trabalho 
fora de um circuito acadêmico muitas 
vezes redutor e justificado pela 
bela expressão “torre de marfim”. 
O fato é que muitos humanistas 
se comprazem em pertencer a esta 
torre por acreditar que ela os torna 
exclusivos e especiais, quando o 
que se observa é uma alienação 
agravada pelo deslumbramento e pela 
correção política daqueles que, além 
de pertencerem à torre, militam nas 
barricadas da teoria.
 Outro ponto de grande 
controvérsia, e que é contemplado 
por Gumbrecht em “Una universidad 
futura sin humanidades”, é a 
questão do ensino a distância, tópico 
intensamente debatido por educadores 
atualmente em virtude dos protocolos 
de distanciamento social adotados 
em um contexto de pandemia. Em 
seu artigo, o autor é categórico ao 
afirmar que levar a sério o ensino a 
distância implica em precipitar ainda 
mais o fim das humanidades, tendo 
em vista a importância de situações de 
ensino presencial para desenvolver não 
apenas o pensamento de risco, mas a 

empatia entre alunos e professores que, 
mais tarde, servirão como modelos 
a serem seguidos. É inegável que, no 
contexto em que nos encontramos, 
o uso da tecnologia e das plataformas 
digitais serve como paliativo mais 
do que viável para evitar a completa 
e avassaladora defasagem intelectual 
que se instalaria se todas as atividades 
relacionadas à esfera do intelecto 
fossem interrompidas por tempo 
indeterminado. O que se revelam 
como preocupantes são, a meu ver, 
certos tipos de ideias e interações que 
surgem nestes contextos, e que acabam 
por reforçar o pressuposto apocalíptico 
do fim das humanidades. A primeira 
delas é a insidiosa crença na instalação 
de uma masmorra e/ou calabouço 
tecnológico que confina a expressão 
do pensamento de risco a certas regras 
de etiqueta virtual, especialmente se 
considerarmos que certos aplicativos, 
como o Zoom, só podem ser acessados 
na hora programada para o seu 
funcionamento. Tamanha exatidão e 
eficácia no cumprimento de horários 
estabelecidos começam a fazer com 
que o deslumbramento inicial em 
relação ao uso destas tecnologias 
descambe para uma melancolia 
irremediável e para uma sensação 
bizarra e paradoxal de presença na 
ausência, em que não apenas rostos e 
conversas, mas discussões de grande 
amplitude intelectual, ontológica 
e epistemológica são aprisionadas 
em telas de celulares, computadores, 
laptops e tablets. Há que se mencionar, 
ainda, a uniformização do discurso 
observada em redes sociais como 
Facebook, Twitter e Instagram, em 
que manifestações contrárias ao slogan 
“fica em casa”, apesar de plenamente 
justificadas por questões higiênicas 
e sanitárias, são imediatamente 

demonizadas e, até mesmo, deletadas 
pelos próprios administradores por 
não se conformarem aos pressupostos 
ideológicos que, segundo alguns 
teóricos da conspiração, estariam 
por trás de variadas questões 
relacionadas ao avanço da pandemia. 
Ora, uniformização e patrulhamento 
discursivo não combinam com 
pensamento de risco e, muito menos, 
com a ideia de liberdade que se 
encontra implícita nesta expressão.
 Mas o problema mais grave, e que 
diz respeito à nossa atuação direta 
como profissionais de Humanas, é uma 
espécie de analfabetismo funcional 
que exerce plena preponderância em 
tempos de fake news e demais notícias 
desencontradas e incoerentes que 
instalam o medo nas mentes de seus 
leitores. A ordem do dia é a leitura e 
o envio sem critério de notícias via 
WhatsApp, o que não apenas reforça 
a atmosfera de medo, mas multiplica 
exponencialmente os maus entendidos 
que se baseiam, na maioria das vezes, 
em distorções operadas pela correção 
política. O problema, ao fim e ao cabo, 
não é o que se lê ou a plataforma 
utilizada para leitura e/ou interação, 
mas a maneira pela qual se lê e se 
interpreta uma notícia. Tal problema 
assume um contorno ainda mais 
severo e pungente quando estendido 
ao ensino de literatura, também 
conformado, em certa medida, por 
instâncias que cerceiam o pensamento 
de risco, comprometendo a própria 
liberdade discursiva.
 O contexto atual nos mostra que 
a missão do profissional de Humanas 
é, mais do que nunca, ensinar a ler 
e ensinar estratégias eficazes de 
leitura não apenas em contextos de 
emergência como o que estamos 
vivendo, mas em qualquer contexto 
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onde o (a) aluno (a) possa se encontrar 
a despeito de querer ou não seguir 
carreira acadêmica. Tal ideia nos 
leva a uma outra preocupação de 
Gumbrecht: inserir os leitores não-
profissionais de literatura no circuito 
de nossa ação, fazendo desmoronar a 
torre de marfim que sempre permeou 
nossas atitudes. Não se trata, contudo, 
de diminuir a qualidade do que 
fazemos, e sim de repensar práticas 
visando uma audiência mais ampla, 
que possa usufruir do conhecimento 
partilhado e disseminado pela 
academia a fim de que ele adquira, 
de alguma maneira, utilidade pública 
ao estimular reflexões isentas de uma 
correção política que nos cega e nos 
transforma em massa de manobra em 
sistemas  como o que estamos vivendo 
agora.
 Apenas assim será possível, 
portanto, ser um pouco mais otimista 
do que Gumbrecht em relação ao 
fim das humanidades ou ao futuro 
da crítica literária, mas não menos 
exigente em relação às atitudes que 
urgem ser adotadas para evitar a 
completa derrocada e consequente 
dissolução das instâncias que garantem 
nossa já precária sobrevivência. Apenas 
adotando novas práticas conseguiremos 
eliminar um vírus muito mais letal 
e preocupante do que aquele que 
estamos enfrentando agora, um vírus 
que contamina leitores enfeitiçados 
pelas promessas de liberdade colocadas 
pela correção política, e que não estão, 
muitas vezes, atentos à sua proliferação 
e aos danos intelectuais por ele 
causados ao longo de gerações de 
produção de conhecimento.  
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Verônica Daniel Kobs

Um caminho possível para a 
literatura: adaptação e resistência

 Nas últimas décadas, com os 
adventos do computador e da internet, 
a crítica artístico-literária ganhou 
novo espaço. Em blogs, vlogs e até 
mesmo em sites especializados (como, 
por exemplo, o <adorocinema.
com>), fãs, críticos profissionais e 
aspirantes a críticos podem publicar 
textos sobre filmes, séries ou livros 
recém-lançados. Sem dúvida, essa 
mudança gerou uma crise na crítica 
e nos veículos especializados. Por 
outro lado, isso representa uma 
conquista, garantindo o acesso público 
e irrestrito a todos os usuários da 
grande rede e estabelecendo um novo 
tipo de democratização, resultante não 
apenas da internet, mas também do 
computador e do Smartphone como 
hipermídias.
 Nesse contexto, retomo aqui as 
palavras de Hans Gumbrecht, que, 
em evento realizado em 2019, na 
Uniandrade, em Curitiba, anunciou 
o fim da crítica especializada, em 
um futuro próximo. Segundo ele, a 
crítica artístico-literária, na maioria 
das vezes, acaba por afastar público 
e obra, em vez de aproximá-los 
(GUMBRECHT, 2019a). Como 
pesquisadora e professora, exercito a 
crítica frequentemente, principalmente 
quando o assunto é a literatura e as 
diferentes mídias. Portanto, depois de 
ter assistido ao minicurso ministrado 
por Gumbrecht, comecei a pensar 
sobre meu desempenho, ao tentar 
aproximar o público (e os alunos) 
das obras que analiso. Então, resolvi 
escrever um texto que revisitasse a fala 

do pensador alemão, minha própria 
atuação e o panorama atual da crítica. 
Alguns dias depois, decidi enviar 
minha resenha a ele. A partir disso, 
Hans Gumbrecht e eu nos escrevemos 
por um breve período, trocando ideias 
sobre o texto (que ele leu e que você, 
caro leitor, está lendo agora, na versão 
já revisada e ampliada, que inclui a 
colaboração do professor Gumbrecht).
 Pois bem... Voltando uns dez 
anos no tempo, retomei um texto 
de Sousa Dias, que vai ao encontro 
das palavras de Gumbrecht. Segundo 
Dias, a função básica da crítica é: 
“Criar público. Promover o encontro 
possível entre a obra de arte e o(s) 
seu(s) público(s). Dar à obra o público 
que esta, de si, solicita, mas que, sem 
a mediação crítica, corre o risco de 
não encontrar” (DIAS, 2004). Depois 
disso, optei por assistir a algumas 
críticas publicadas nos canais do 
YouTube, para avaliar a linguagem 
e os temas da chamada “crítica não 
especializada”. Nesse exercício de 
alteridade e empatia,  constatei que, 
atualmente, o leitor vira crítico e, às 
vezes, até autor, estreitando os laços 
com o escritor da obra original e com 
o texto em si. Aliás, nesse contexto, 
as fanfictions exemplificam esse ciclo. 
Transitando por uma via de mão 
dupla, os autores de fanfiction são tanto 
consumidores quanto produtores. Esse 
perfil diferenciado corresponde ao que 
hoje chamamos prosumer ou, em bom 
português, prossumidor (produtor 
+ consumidor).

 O status de produtor é o 
diferencial aqui e pode ser relacionado 
à outra afirmação de Gumbrecht, a 
de que os pesquisadores e críticos 
não devem se restringir a aplicar 
teorias (GUMBRECHT, 2019a; 
GUMBRECHT, 2019b). Há vinte 
anos, Italo Calvino também discutia 
isso, na “Introdução” da obra Por que 
ler os clássicos?:

[...], nunca será demais recomendar a leitura 
direta dos textos originais, evitando o mais 
possível bibliografia crítica, comentários, 
interpretações. A escola e a universidade 
deveriam servir para fazer entender que 
nenhum livro que fala de outro livro 
diz mais sobre o livro em questão; [...] o 
instrumental crítico, a bibliografia são 
usados como cortina de fumaça para 
esconder aquilo que o texto tem a dizer e 
que só pode dizer se o deixarmos falar sem 
intermediários que pretendam saber mais 
do que ele (CALVINO, 1993, p. 12).

 Sobre esse mesmo assunto, vale 
retomar a reflexão de Ligia Chiappini, 
que destacou as palavras do professor 
Antonio Candido, na palestra 
comemorativa dos 40 anos de Teoria 
Literária, quando o crítico julgou 
negativamente o fato de ele ter dado 
mais importância à Pós-Graduação 
do que à Graduação (CHIAPPINI; 
FLEISCHMANN, 2003, p. 168), 
como se tivesse negligenciado uma 
etapa importante na formação 
dos alunos, na qual a crítica e a 
pesquisa são exercitadas, para serem 
aprimoradas depois, nos níveis de 
Mestrado e Doutorado.

 Outro material que dialoga com 
as afirmações de Hans Gumbrecht 
é a taxonomia de Bloom, publicada 
em 1956. A proposta relaciona alguns 
verbos às competências dos alunos, 
resultando em uma escala progressiva 
de desenvolvimento cognitivo: 1) 
conhecimento; 2) compreensão; 3) 
aplicação; 4) análise; 5) síntese; e 6) 
avaliação (BLOOM, 1956). Nesse 
esquema, aplicar significa apenas 
reproduzir, como uma espécie de 
tentativa de comprovar o nível 2, 
da compreensão. Além disso, apesar 
de a síntese aparecer em um estágio 
avançado na escala, é inegável que ela 
apenas duplica o pensamento, sem 
possibilitar que o autor tome distância 
do texto original.
 Aproveitando esse contexto de 
ensino-aprendizagem, Gumbrecht, 
durante o minicurso, propôs que 
a disciplina de Metodologia de 
Ensino da Literatura deve passar a 
se chamar Metodologia de Ensino 
com Literatura (GUMBRECHT, 
2019b). Isso também depende de 
adaptação e indica, sem dúvida, um 
modo de resistência. Há alguns anos, 
a Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná vem promovendo palestras que 
têm como tema A literatura contra o 
ódio. Em 13 de abril de 2018, o autor 
convidado para falar sobre o assunto 
foi o moçambicano Mia Couto. Mais 
recentemente, em 24 de setembro de 
2019, o orador foi o italiano Nuccio 
Ordine. Sabemos que o realce ao 
aspecto social das artes não é algo 
novo. Entretanto, é salutar que isso 
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seja retomado, de tempos em tempos, 
para iluminar questões urgentes, 
que afetam o comportamento e as 
relações interpessoais. Além disso, 
na década anterior, a autora Nelly 
Novaes Coelho também deu destaque 
à função da literatura, ao propor 
que essa arte fosse considerada um 
“antídoto à robotização” (COELHO, 
2007): “Na ‘aldeia global’ (o mundo 
sem fronteiras, monitorado pela 
imagem, som, velocidade, visualidade, 
virtualidade...), a literatura/leitura 
tem uma tarefa fundamental a 
desempenhar...” (COELHO, 2007, 
grifo no original). Em certo sentido, 
podemos relacionar esse raciocínio 
com aquilo que Gumbrecht afirma 
sobre o stimmung (ainda mais se 
considerarmos o sugestivo subtítulo da 
obra dele: “sobre um potencial oculto 
da literatura”), afinal, a arte literária 
rompe as barreiras de tempo e espaço, 
propiciando o que autor considera 
uma complexificação da imersão e da 
presença. Portanto, o deslocamento 
simbólico do leitor ativa a imaginação 
e oferece novas e diferentes 
perspectivas (GUMBRECHT, 2014b, 
p. 92-93).
 Nesse aspecto, é impossível não 
lembrar um dos melhores ensaios de 
Antonio Candido, “Direitos humanos 
e literatura”, no qual o crítico afirma:

A literatura desenvolve em nós a quota 
de humanidade na medida em que nos 
torna mais compreensivos e abertos para a 
natureza, a sociedade, o semelhante.

[...], a literatura concebida no 
sentido amplo a que me referi parece 
corresponder a uma necessidade 
universal, que precisa ser satisfeita e 
cuja satisfação constitui um direito 
(CANDIDO, 2019, grifo nosso).
 
 Com essa referência, encerro 
o diálogo que tentei estabelecer, 
entre mim e Gumbrecht e entre 
Gumbrecht e outros pensadores da 
área de Letras. Depois dessa brevíssima 
jornada intelectual, posso afirmar que 
discordo do teórico alemão em um 
ponto apenas: acredito que a crítica 
especializada não vai morrer. 
 Na primeira versão deste texto, 
mencionei que, enquanto existirem 
profissionais pesquisadores, sempre 
haverá reflexão e produção científica 

especializadas, convivendo em paz 
com a crítica não profissional, afinal, 
o contraste e a diferença são essenciais 
para nos lembrar do equilíbrio 
necessário, nessa atividade de mediação 
intelectual e cultural. Gumbrecht 
concordou comigo, mas fez um 
adendo, chamando atenção para que, 
“em geral, os humanistas não têm 
pensado o suficiente sobre as funções 
que seu trabalho pode e deve cumprir 
fora das universidades. Uma mudança 
de atitude parece urgente aqui” 
(GUMBRECHT, 2019c, tradução 
nossa). Sem dúvida. Percebi isso 
durante o curso dele e posteriormente, 
enquanto reavaliava meu próprio 
trabalho e escrevia a primeira 
versão deste texto. Assim, neste final, 
permito-me voltar ao começo, quando 
refleti sobre a produção dos teóricos, 
que devem criar mais e reproduzir 
menos. Com base em Humboldt, 
Gumbrecht defende que: “As pessoas, 
nas universidades, devem produzir 
novas perguntas e mais problemas” 
(GUMBRECHT, 2014a, p. 123, 
tradução nossa).     
 Nesse contexto, o autor estabelece 
a importância do “pensamento de 
risco” (GUMBRECHT, 2014a, p. 
126-127, tradução nossa) como algo 
indispensável na área de Humanas, 
pois só dessa forma podemos 
trabalhar “contra o esclerosamento 
das sociedades” (GUMBRECHT, 
2014a, p. 128, tradução nossa). A partir 
desses aspectos, é evidente que não é 
necessária apenas uma mudança de 
postura do profissional de Humanas. 
Mais do que isso: é fundamental que o 
contexto sociopolítico seja adequado, 
desenvolvendo-se em sintonia com 
essa significativa alteração, e garantindo 
a liberdade de pensamento e de 
criação.
 Em nossa cultura, tão afeita a 
reproduções e empréstimos, arriscar 
é fundamental. Certamente, o 
“pensamento de risco” é a chave 
para a superação, que só é possível a 
partir de uma postura que deve unir 
contemplação, questionamento e força 
criativa. Filosoficamente, esse caminho 
cria uma vertente de resistência, 
contra o desgaste das coisas e das 
velhas fórmulas, contra os sucessivos 
deslocamentos e contra a opressão. 
Nas palavras dos personagens criados 

por Aldous Huxley, em Admirável 
mundo novo: “Não queremos mudar. 
Qualquer mudança é uma ameaça para 
a estabilidade. Aqui está uma outra 
razão para que estejamos tão pouco 
inclinados a utilizar invenções novas” 
(HUXLEY, s/d, p. 103). Entretanto, 
estamos no século 21 e tudo mudou. 
Somos o presente das ficções 
científicas do passado. A mudança é, 
portanto, necessária e exige um novo 
modo de pensar e fazer crítica, em 
um novo espaço (virtual e marcado 
pelas vantagens da pluralidade e das 
diferenças).     
 Acompanhando os deslocamentos 
da crítica e da literatura, 
transformamos nossas próprias 
concepções, para descobrirmos e 
testarmos possibilidades expressivas e 
estéticas distintas. A tecnologia atual 
oferece um momento de instabilidade, 
aberto a tentativas, erros e acertos. 
Adaptação é atualização, crescimento e 
resistência.
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Auxiliar técnico assume Brasil por dois anos; País poderá promover draft de presidente para a próxima temporada

Brasil anuncia Milton Cruz como 
presidente interino

 Depois de ser rebaixado para a 
Segunda Divisão do Campeonato 
Mundial já no quarto mês de 2020, 
o Brasil anuncia, como medida de 
contingenciamento, a contratação 
de Milton Cruz, célebre ex-auxiliar 
técnico do São Paulo Futebol Clube, 
profissional ampla e simplesmente 
admirado por não atrapalhar os 
rolês. “É uma honra tentar passar 
despercebido com maestria em mais 
um clube com a tradição não muito 
institucional do Brasil”, alegou o 
agora Presidente da República Milton 
Cruz, em entrevista coletiva de casa, 
porque não quis juntar e cansar a 
boleirada dos Ministérios em dia que 
não é de jogo. “O professor Cruz 
sabe como administrar sem parecer 
que tá administrando”, esclarece 
em italiano, também a distância, 
o Profeta Hernanes, ex-meia do 
SPFC em atividade, reconhecido 
por ser ambidestro, ambivalente e 
ambimodesto. Hernanes é cotado para 
assumir o Ministério da Educação.
 Cruz promete revolucionar o 
Brasil, mas sem aparecer mais do que 
um copeiro do Palácio Alvorada: nada 
de soltar frases de efeito manjadas ou 
parecer um asno com paletó. Como 
só dará expediente de dia, prefere 
camiseta e já completou a fisio, 
também não precisará de refletores, 
nem de piscina aquecida. “Minha 
primeira medida para recuperar o 
Brasil é pedir auxílio aos mestres Paulo 
Autuori, Muricy Ramalho e Cuca”, 
garante o presidente interino, que 

aproveitou para dizer que a sua única 
presença em redes sociais será por 
meio de um e outro nude frontal do 
Raí e de emojis do Telê Santana. “Ou 
stinckers, isso? Perguntem ao meu time 
de copeiros, eles sabem. Não deve ser 
mais difícil tocar o Brasil do que jogar 
na altitude. Será que fico bonito de 
jaleco?”.

Minha Casa, Meu Rebaixamento
     Ao contrário de seus antecessores, 
Milton Cruz tem carreira vitoriosa 
e produtiva. Ex-jogador do próprio 
São Paulo, Internacional, Botafogo 
(“deixa pra lá”) e Kashima Antlers, 
destacou-se mesmo como auxiliar 
técnico do Tricolor mais insuportável 
de todos, onde ficou de 1999 a 2016, 
aguentou conviver com Rogério 
Ceni diariamente e permaneceu 
sabe-se-apenas-o-próprio-Deus-da-
Tranquilidade como, conquistando 
título Mundial de Clubes e três 
campeonatos brasileiros, além de 
quase dois rebaixamentos. Dirigiu 
efetivamente o clube, dizem, por 43 
jogos. 
 “Minha estratégia de vencer após 
tantas mudanças é óbvia e segue o 
sistema conhecido como Tiro no Boi 
Maluco. Peço pra que carreguem a 
bola sem medo até o melhor jogador 
e pá! É do que todo mundo precisa 
hoje, gente melhor fazendo coisas 
que precisam ser feitas no lugar de 
gente pior que não deveria estar 
fazendo nada”, defende, mas atacando. 
“Reduzir as mesas-redondas da ESPN 

Brasil também pode alavancar o PIB”, 
especula. “Aliás, eu não aguento o Silas 
kkkk”.
 O anúncio de Cruz como 
presidente do Brasil e a mudança do 
nome da capital federal para Morumbi 
fizeram a Bolsa de Valores ter o seu 
primeiro circuit-breaker às avessas. Se 
a reação imediata foi de horror, os 
momentos seguintes trouxeram um 
generalizado “hm, se bem que…”, 
o qual tão logo ascendeu para uma 
confiança absoluta. “Ele é conhecido 
por não incomodar – vai dar boa”, 
informou um deputado que não quis 
ser identificado. A contratação de 
Milton Cruz foi tão certeira que a 
própria Bolsa já deu o campeonato 
de construtores de 2021 ao Brasil, 
e em cash. “Além do São Paulo da 
década passada e retrasada, poucos 
projetos funcionaram tanto no Brasil 
como fora, e infelizmente o Ayrton 
Senna morreu”, comove-se o novo 
presidente. “A economia precisa 
crescer de modo compacto, com 
aproximação de todos os setores e 
fazendo marcação pressão na saída de 
bola. Por isso já criei o Minha Casa, 
Meu Rebaixamento”. O programa 
consiste de dar desconto de até 90% 
em financiamentos da COHAB para 
cada torcedor de clube da Série A que 
já foi campeão brasileiro e rebaixado, 
com descontos progressivos para 
torcedores que já passaram por mais de 
um rebaixamento em vida ou já foram 
chamados de “bambi” em evento 
social com microfone. 

 O comentarista político e de 
showbol Kingnaldo Azevedo garante 
que o Brasil, finalmente, terá dias 
seguros de amadorismo controlado e 
de boas soluções rápidas sem muito 
planejamento. “Cruz reúne todos os 
atributos necessários para um bom 
presidente: não sabemos o tom de 
sua voz, não tem rosto de texugo 
cheirador de crack, não idolatra pizza 
e, sobretudo, reconhece a importância 
de Goiás para o desenvolvimento 
pacífico do País”, enfatiza Kingnaldo 
Azevedo, enquanto degusta um café 
especial colhido das fezes de um jacu 
e treina cruzamento no CT da Cotia. 
“Só falta ter um filho bonito!”.
 A devida e nova importância de 
Goiás para o Brasil é velha conhecida 
de Cruz. O auxiliar acompanhou 
de perto a famosa avenida Serra 
Dourada-Morumbi, que trouxe ao 
clube paulista suas últimas glórias e 
muitas milhas aéreas para todos os 
envolvidos. Jogadores como Josué, 
Danilo, Fabão, Grafite, André Dias, 
Douglas (“nem tanto”) e Rafael Tolói 
provaram ao Brasil a importância 
deste estado, berço do DJ Alok, e de 
Goiânia, Capital Mundial da Falta de 
Seta. 
 Contudo, Cruz sabe que, mesmo 
na instituição esportiva mais xarope do 
país depois do Cruzeiro e do gaúcho, 
os melhores dias ficaram para trás. 
“De 2010 em diante, o SPFC pode 
ter se perdido um pouco e passou 
a contratar jogadores do Athletico 
Paranaense, que, todos sabem, 
chegavam envenenados”, delata o ex-
auxiliar técnico. 



Praça dos 4-3-3 Poderes
 Para demonstrar realmente como 
se diferencia o joio do trigo, a bola 
da canela ou os poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário de um 
pólipo no reto, o novo presidente 
fez um importante anúncio depois 
do SportsCenter. “O zagueiro 
André Dias será o meu ministro da 
Agricultura. Conhece como ninguém 
o latifúndio de qualidade do Estádio 
Serra Dourada e certamente não 
deixará praga se criar na grande área 
sem autorização. Era o Maicon que 
vocês chamavam de Calça Jeans? Eu 
achava engraçado, sou admirador da 
imprensa, de apelidos e da democracia. 
Logo vocês descobrirão quem 
será o ministro Cara de Buraco e 
qual ministério passará a se chamar 
Chuteira de Ouro. Mas só depois de 
eu ver a reprise da nossa final contra o 
Liverpool”.
 Cruz sabe dos desafios de 
administrar o Brasil em meio a uma 
pandemia e ao legado de banheiro 
químico de seus antecessores. Em sua 
preparação, perdeu 13 quilos e cortou 
os palavrões da sua dieta. O personal 
trainer Paulão Durinho resumiu a 
mudança: “Comprometimento”. 
O primeiro passo prático foi tirar a 

coleção de cubos mágicos da mesa da 
Presidência. O TCU revelou que o 
antigo ocupante do cargo comprou 
25 unidades de o brinquedo sob 
a alegação do primeiro brinquedo 
ter conspirado com o segundo. A 
remessa complementar veio com 
apenas uma cor, verde-musgo. “Pedi 
conselhos ao Muricy Ramalho e ao 
Paulo Autuori e basicamente eles 
disseram para praguejar e reclamar 
na imprensa – mas não da imprensa 
–, pois isso indica inconformismo e 
compromisso”, revela Cruz, cônscio 
do que significa poder moderador. A 
MP que substituirá símbolos religiosos 
do Palácio da Alvorada por fotografias 
de Rogério Ceni passará a vigorar a 
partir do terceiro jogo. “Kaká resistiu, 
mas agora está de acordo”.
 Outra mudança de impacto do 
novo presidente é trocar o Hino 
Nacional, “muito fresco, dizia o 
Telê”, pelo Hino de Itajaí, em versão 
repaginada, cantada pelo são-paulino 
Andreas Kisser e já postada no blog 
do Juca Kfouri. “Gosto de subverter, 
mas sem rachar elenco. Tenho certeza 
de que ninguém vai reclamar dessa 
mudança. Mudança não, resenha”, 
acredita Cruz. “É que o Brasil precisa 
de um fato novo”, acrescenta.

Entre a cruz e a bola nas costas
 O presidente interino sabe que 
a jornada em busca da estabilidade 
e da invisibilidade produtiva será 
árdua. Grupos sérios do WhatsApp 
já colhem assinaturas para que o 
próximo presidente seja escolhido via 
draft, a partir de um combine formado 
por jogadores da Copa São Paulo de 
Futebol Júnior, torneio que, inclusive, 
passará a se chamar SuperBowl da 
Molecada e valerá vaga no fórum 
“Quem é o verdadeiro campeão 
brasileiro de 1987?”. 
 Basicamente, os testes para escolha 
do novo presidente incluirão provas 
de resistência física e online, este 
último consistindo em um quiz sobre 
o atacante Palhinha. “Sei da minha 
responsabilidade como presidente 
interino. E o Fabão, ministro da Justiça, 
já me deu um importante conselho: 
qualquer coisa, se der tudo errado, eu 
volto pro São Paulo”, apazigua Cruz.
 Uma ala menos radical do 
Congresso especula o nome da 
capivara Paco, do Jardim Zoológico de 
Brasília, para o novo ciclo de quatro 
anos. A reportagem entrou em contato 
com o nome cotado, mas Paco nega 
o interesse no cargo, acrescentando 
que jamais jogaria toda quarta-feira e 
domingo. 

O Ministério Público, por sua vez, 
alega que Paco não declarou o 
imposto de renda dos últimos três 
anos, tem problemas de vestiário, 
é bígamo e ainda está com o CPF 
irregular. Um jogador de futebol, em 
off, afirma ter visto Paco na mesma live 
do cantor Tiaguinho.
 A principal organizada do SPFC, 
a Torcida Independente, felicitou 
o novo presidente em nota oficial. 
Também desmentiu que Cruz tenha 
sido apenas um fantoche de Valdeci 
Nascimento, vulgo Ratinho, roupeiro 
do clube. O grupo declarou que 
“eleição é viadagem” e que “de direita 
ou de esquerda, o importante é não 
ser gambá”.
 O estadista não se abala com 
rumores. “Farei um bom trabalho à 
frente do Brasil, vencendo todas em 
casa e, no mínimo, empatando fora. Sei 
lidar com esse calendário. Quem teve 
que recuperar o Marlos pode reerguer 
o País”, completa um confiante 
Cruz, ovacionado no Palácio Cafu. 
Representantes do antigo governo e 
do antigo-antigo governo concordam: 
podia ser pior. Um otimismo 
nostálgico perpassa a capital federal 
como um lançamento de Aloísio 
Chulapa em direção a Mineiro.
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       Marlon Brando, cuja geniosidade não caberia nem 
mesmo em um Marlon Brando, é famoso por suas histórias 
de bastidores (vide a cola usada no peitoral de Robert 
Duvall durante O Poderoso Chefão). N'A Ilha do Dr. Moreau, 
adaptação de romance homônimo de H.G. Wells, o ícone foi 
longe até se comparado com ele mesmo. A começar pelo 
fone receptor na orelha, por meio do qual suas falas eram 
repassadas. Diante de interferências com o rádio da polícia, 
aconteceu de Brando interpretar falas totalmente desconexas 
no �lme. Indo além, e bastante além, Marlon Brando, a esse 
momento cagando para qualquer coisa, recusou-se a tirar da 
cabeça um belo balde de gelo. Para completar, a amizade 
construída com Nelson De la Rosa, o então menor homem 
do mundo (0.72m), motivou o ator a exigir a presença de 
De La Rosa consigo, cena por cena (de onde provavelmente 
surgiu a inspiração para o Mini-Me de Austin Powers). Não 
à toa, uma das atrizes tentou fugir da 
produção, que havia começado 
pouco tempo após o suicídio 
de Cheyenne Brando, uma 
das dezessete crias do ator.

E N C L A V EE

the island of
dr. brandeau

"Isso [o receptor] trouxe incontá-
veis dificuldades no set. 'Ele esta-
va no meio de uma cena', afirma 
[David] Thewlis, 'e subitamente 
recebia mensagens de polícia. 
Marlon repetia: 'assalto no 
Woolworths'. Thewlis afirma que
ficou bastante impressionado 
com a presença lendária de 
Brando. 'Ele é muito cool. Quando 
chega numa sala, você sabe que 
ele está lá'. Por conta dos seus 
130 quilos? 'Ah', diz Thewlis, 
'bom, isso também'."

Não sabemos como 
traduzir ‘cool’ aqui, 
portanto desistimos.

Antes de o desafio do balde
de gelo virar modinha.

A newsletter semanal do Jornal RelevO.
Assine e receba de graça em seu e-mail:

<https://jornalrelevo.com/enclave>

E N C L A VE N C L A VE N C L A VE N C L A V EEEEE N C L A V EEEEE

belo balde de gelo

rádio da polícia
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 Nanna Ajzental

Vampiro sou eu

 Melhor lugar pra dormir sem 
causar revolta é o que as pessoas em 
volta já tão tendendo a dormir mesmo, 
tá entendendo? Que ninguém acha 
foda, nem se incomoda que sequer 
nota a pestana. Já acordar no chutão 
de bota dos cana porque escorou a 
cabeça no banco da praça é só uma 
vez, parça. Revés sem graça. Dormir 
no biarticulado, só se não tá lotado. 
Nave não coopera, vai quicando a 
rua de cratera. Pro motorista fera, a 
gente é gado, tá ligado? Bando de 
malaco com sovaco fazendo pressão. 
Fedor é pancada. Lá do fim do busão a 
molecada grita FONE DE OUVIDO, 
que se não fosse eu tinha quase 
dormido. Espera, então! Vê o fone de 
uma vez, irmão, que se cala a boca de 
vocês já tá bom!
 Agora meu esquema é biblioteca. 
Eureca! Perfeita pra soneca, lugar 
de gente quieta. Gente intelectual e 
discreta, com dinheiro pra comprar 
travesseiro e cama, pagar aluguel pra 
tapar o céu, e ainda sobra um tanto pra 
estudar. Eu não, rapá. Trampo de leão, 
saio da boate às sete e quinze, passo 
na casa dos broder deixar encomenda. 
Engrosso o pó, engrossa a renda. 
Oito e meia tão feita as venda. Oito 
e quarenta a biblioteca já abriu, os 
segurança gentil, tem poltrona, cadeira, 
gente de bobeira. Armário com 
chave pra botar meus treco, banheiro 
maneiro prum banho tcheco.
 Mas chego e cheio de gente, jeitão 
diferente. Ergo óculos de sol, acendo 
farol pro cartaz com a programação, 

festival sabe lá qual e tanto nome 
importante. Uma moça diz à outra 
que é homenagem ao Dante... não 
sei quem. Eu, hein! Na moral, o tipo 
deve se achar o tal. Povo da escola 
fica lambendo bola pra quem gira 
caneta, quem fica aí matando árvore, 
picareta. Como que é famoso se eu 
nunca ouvi falar, buceta? Famoso pra 
mim é o Plá! Esse sim, piá! Famoso é 
o Sombra, pomba! Até o Oil Man, faz 
coisa que eu nem ouso. Não é famoso? 
Corajoso? Não é ecológico? Lógico! 
Aparece no jornal, na internet, junta 
tiete. Desfila de sunga no calçadão. 
Merece condecoração! E esse outro, 
Dário o que mesmo? Otário. Que a 
moça diz: ele não gosta de aparecer, o 
vampiro.
 Ih, lá na boate é que tem vampiro! 
Um pra cada vez que respiro. Que 
é pra você ver, as caras de agaivê, as 
mina sangrando nariz, galera por um 
triz, que a resistência eu até admiro. 
Vampiro, vampiro, deve ser esses 
filmes que tão na moda, os atorzinho 
frouxo que dão a roda. Feito esse povo 
entrando na sala. Um papel na porta 
fala da oficina com o escritor que deve 
ser o idiota de costa. E os intelectual 
de bosta, calça justa, tudo anotando 
que o idiota diz, tudo gastando 
papel, pinel, sacrificando as árvores 
sem critério. Pra mim, biblioteca 
tem essa paz de cemitério. Sério, 
que fico pensando como se tivesse 
numa floresta enorme no Senegal, os 
elefantes, os leões e tal. Meus ancestral 
que sabiam tudo de cor e não ficavam 

aí fatiando natureza. E é com essa 
beleza que vou pescando sono. Que 
se não sou dono do pensamento, se 
descuido um momento, ainda piro, 
logo tô assistindo filme de vampiro, 
me pego sonhando com loucura, 
esses artista cheio de frescura, pedindo 
autógrafo pra quem não merece. Até 
pro... viu como a gente esquece? Fato! 
Donato, Danton, Dorval? Como é 
mesmo que chama o animal?
 Umas horas boiando lagoa, 
segurança não perdoa, tapinha no 
ombro: tá de boa? Esfrego a cara por 
baixo dos óculos, um velho sentado 
na poltrona fica encarando ao lado. 
Que foi, arrombado? Quando pego 
celular, quer saber a hora, se eu já 
tô indo embora. Pergunto se ele é 
escritor, que se for eu já corto de cara. 
Para por aí! O velho faz que não. Diz 
que gosta mesmo é de gente, não essas 
bobagem de homenagem pra famoso 
desconhecido, esses escritor metido 
que ninguém sabe a fuça. Concordo, tá 
sussa. Que eu sei história bem melhor 
pra pôr em livro, coisa que eu vivo, e 
contando ainda me livro de juntar na 
cuca. Tá com os ouvido ativo? Umas 
night maluca, que o velho quer saber 
cada treta, que escuta as pior sem 
fazer careta, guri. Fica empolgado é 
nas mais cabeluda, nos abacaxi. No 
final, o véio ainda agradece a ajuda e 
eu nem entendi, fiquei zumbi. Ajeita 
óculos, pega boné da poltrona olhando 
pra sala, sem fala. Vê todo aquele povo 
de calça justa fazendo oficina, que 
sina! Que não tinha coisa melhor? 

Descobrir vacina, limpar latrina, servir 
gasolina, importar da China, instalar 
piscina, cursar Medicina? E vocês aí 
nessa lida cretina, festa do papelão. 
O velho sai sacodindo a testa, e eu 
pregadão, que dormir nessa posição foi 
trash, o pescoço dói quando mexe. Em 
vez de descansar, a tarde vadia sugou 
toda força e energia. Isso sim é vida 
de vampiro, ô da beca! O resto é só 
historinha de biblioteca.

livros ı vinis

R. Alfredo Bufren, 51
Centro Curitiba-PR

info@joaquimlivraria.com.br     fb.com/joaquimlivraria

Joaquim 
Livraria & Sebo
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Algum Lucas

2.Orientação

 Como regra geral, o início 
do século 21 é marcado por 
perspectivismos: desde o exemplo 
esdrúxulo da pornografia POV (point 
of view) às correntes teóricas como as 
de Bruno Latour e diversas vertentes 
psicanalíticas contemporâneas. 
Costuma-se partir do sujeito: este, 
caracterizado por ser humano. Seja 
como "agente", "ator" ou "indivíduo", 
o humano toma sempre precedência 
perante os demais objetos, de modo 
que, simplificadamente na cultura 
de massa, são consumidas narrativas 
perspectivistas, "únicas e originais" — 
autênticas.
 Basta um olhar às tendências 
artísticas contemporâneas para 
notar a ubiquidade e a força 
de processos autobiográficos e 
autoficcionais, a prevalência de 
narradores "minoritários" e sua 
decorrente ultravalorização. Esses 
fatores, entretanto, não destituem 
essas literaturas de seu valor político 
e de sua extrema importância no que 
diz respeito às representações e a um 
combate às hegemonias sociais — o 
fato é que são output de um aparelho 
de consumo que direciona seus 
consumidores a reproduzirem esse 
tipo de conteúdo. Ou seja: a lógica 
da sociedade informática e imagética 
exportada ao procedimento artístico.
 Esta afirmação, porém, não é 
ignorante do valor do autor à obra, 
embora assim possa parecer num 
primeiro momento. Afirmar que o 
processo identitário pós-histórico 
faz-se então presente no fazer artístico 
é a mera constatação do fato de que a 
estetização de um estar-no-mundo — 
seja ele quão diferente possa ser — 1. 

não é equivalente à sua representação 
como coisa-em-si, 2. nem pode 
ser considerada metadiscurso ou 
metanarrativa, dado que tal obra 
de arte pode ser parafraseada 
como “retrato” de uma existência, 
carregando-se, enfim, semântica 
e ontologicamente das mesmas 
deficiências inerentes à premissa videor 
ergo sum.
 Organizo: se, tal qual numa 
metáfora, a arte se fizer entender 
por entre os insentidos e o não-dito, 
estetizar uma perspectiva fá-la-ia 
“produto de arte” que tem função 
programada, definida e literal: dizer 
“veja-me, sou assim”. E isto, ao 
ser dito, não passa de superfície 
parafraseável e inequiparável à coisa-
em-si do objeto. Daí, a necessidade 
de discutir-se metaontologicamente o 
videor ergo sum.
 A partir de uma definição básica da 
ontologia orientada ao objeto (OOO) 
de que um objeto é mais do que suas 
partes e menos do que seus efeitos[1], 
é impossível sustentar coerentemente 
uma vida regida pelo videor ergo sum. 
Esta definição, por sua vez, deriva 
das categorias kantianas de noumena 
e phenomena: esta, a evidenciar que 
somos testemunhas de nossas próprias 
ações e das ações de outros; aquela, 
reutilizando o exemplo de Harman, 
que, apesar da categoria em que 
alguém possa se enquadrar (homem, 
branco, tantos anos, tal ou qual região 
etc.) caracterize grande parte de suas 
qualidades perceptíveis, cada uma 
dessas pessoas é objeto distinto, ou 
seja, é não só mais do que suas partes, 
como também menos do que os seus 
efeitos no mundo — em interações 
com outros objetos[2].

 Importa-se, portanto, a discussão 
aos objetos aqui em questão: meu 
avatar e eu. E, para não me privar 
dos caprichos de escrever ensaios 
filosóficos, avatar vem do sânscrito 
avatara, “descida (de um deus) do 
céu (à Terra e numa encarnação)”, 
definição que coaduna perfeitamente 
com a deficiência ontológica que 
se busca evidenciar: a coisa-em-si 
reduzida às suas partes e efeitos. Em 
que medida posso considerar meu 
avatar como representação do meu 
“eu”? Mais: posso crê-lo parte minha? 
Tal como na descrição literal de uma 
metáfora[3] (Aesthetics is the root of 
all philosophy), meu avatar intenta 
reduzir-me a descrições superficiais 
daquilo de que sou feito. Daí, a 
importância desta nova orientação: 
há duas maneiras de se descrever um 
objeto, falar do que ele é feito ou 
daquilo que ele faz. Entretanto, é 
axiomático que uma descrição — por 
mais matematicamente acurada que 
seja — daquilo que me constitui ou 
do impacto que tenho no mundo 
jamais será equivalente àquilo que sou.
 Esta distinção é a mesma que 
Flusser[4] ressaltava ao comentar o 
abismo percebido entre o poder ser e 
o ser nas filosofias de Schopenhauer, 
Nietzsche, Heidegger e Bergson, 
problema que ele então descreve nos 
mesmos termos de Harman a partir 
da linguagem: tal qual uma tradução 
está sempre simultaneamente aquém 
e além do sentido pretendido, a mais 
perfeita projeção matemática de um 
ser não é senão ela mesma e não o 
ser-em-si.

 Esta e a próxima semelhança que 
ressalto nas ideias desses filósofos me 
são caras neste livro, porque percebi 
com clareza, ontem, ao revisar minhas 
anotações, o quanto estas ontologias 
trabalham em conjunto quando 
se busca uma compreensão desta 
almejada forma de ser contemporânea 
que escolhi chamar videor ergo sum. 
E não é à toa que ambas formas 
de pensar — que cada vez mais 
passo a crer a mesma, em termos e 
tempos distintos — dividem uma 
mesma certeza acerca das mudanças 
revolucionárias na vida humana: a de 
que transformações políticas reais são 
muito mais decorrentes de mudanças 
tecnológicas e ambientais — ou seja, 
“materiais” — do que ideológicas ou 
sensoriais — “imateriais”[5] [6].
 Contudo, há ainda um conceito 
importante para pensar a questão 
ontológica do meu avatar e eu: a 
teatricalidade, que presume entender 
o engajamento estético como forma 
de engajamento não-literal com o 
objeto, ou seja, relação em que o 
espectador coloca-se “empaticamente” 
na posição do objeto que suporta as 
qualidades percebidas[7]. Deste ponto, 
então, já se pode começar a combater 
teoricamente o videor ergo sum, que, 
como a tendência contemporânea 
sugere, valora muito as relações do 
objeto (ser) com o mundo do que o 
objeto em si.
 Ora, se eu, pressuposto-ser-
contemporâneo, sinto-me tão só, 
apesar de tantas interações — tantos 
grupos, tantas comunidades, tantas 
opiniões, tantos likes —, posso 
afirmar que quem interage sou eu? 
Ou vicariamente busco experienciar 
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o outro por meio das relações que 
meu avatar trava com os avatares de 
quem, por sua vez, faz o mesmo com 
seu avatar? Esta pergunta pode ser 
considerada a importação do conceito 
de vicariedade causacional, que resume 
as interações entre dois objetos reais 
— duas coisas-em-si — somente por 
meio das imagens ficcionais que elas 
apresentam uma à outra[8].
 Assim, a problemática meu-avatar-
e-eu se destrincha poeticamente como 
na distância entre os verbos ser e estar, 
da língua portuguesa. Sou a coisa-em-
si que está representada nas qualidades 
literais do avatar. Isto, ainda, permite 
outra problematização: até neste livro, 
admite-se, partiu-se da convenção 
ocidental — também apontada por 
Flusser na entrevista em Osnabrück 
— de que a imagem é sempre menos, 
de alguma forma. Ora, mas, se busco 
pensar os objetos como objetos que se 
equivalem pelo simples fato de serem, 
posso afirmar que uma imagem digital 
como a de um meu avatar seja menos 
do que eu? Porque a “imagem real” 
de olhar e perceber uma paisagem “ao 
vivo” é diferente da imagem técnica 
“meu avatar”. Aquela é percepção 
minha, esta, entretanto, simplesmente 
é.
 O que busco ressaltar, portanto, 
com todo um circunlóquio teórico, 
é a constatação de que não posso 
ser aquilo que não sou. E, muito 
aquém do pequeno clichê poético 
que é proferir este axioma, mesmo 
que se possa argumentar em favor 
da possibilidade de se experienciar 
esteticamente o lugar do outro — arte 
perspectivista, avatar online, atuação —, 
o que acontece é que simplesmente 
estou no lugar daquele que é, 
sem que eu mesmo tenha deixado 
de ser aquele que sou. E recorro, 
aqui, questionavelmente, ao uso do 
negrito para ressaltar a importância 
dos tempos verbais, que muitas vezes 
podem passar desapercebidos. Nos 
termos da brincadeira flusseriana: nem 
sequer o nós somos se equivale ao a 
gente é. Um prevê uma pluralidade 
de objetos, outro, um objeto em partes 

suficientemente elas para serem gente. 
Brincadeiras à parte, todavia, meu 
avatar e eu somos distintos.
 E, para não perder o leitor 
que sobreviveu, os sentidos e as 
premissas discutidos até aqui diluir-
se-ão organicamente à frente. Antes 
de partir, sumarizo, demasiado 
simplisticamente, que a angústia 
de viver pelo videor ergo sum é 
consequência direta de que eu e o 
outro existimos independentemente.
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Dalcídio Jurandir

Trecho do romance Chove nos Campos de Cachoeira 
em que a Gripe Espanhola, a Influenza, chega à vila 
de Cachoeira do Arari, no Marajó, local onde se passa o 
livro. A ilustração é do artista visual Mael Anhangá, que 
ilustra o trecho do livro editado pela Pará.grafo Editora, 
em 2019.

 D. Rosália Saraiva morreu já no 
fim da gripe. Alfredo se lembrava da 
vila sob o peso dos sinos toda hora 
dobrando a finados. Era a Espanhola, 
os enterros atravessando o campo 
para o cemitério, era a morte em 
Cachoeira. Seu Leão, o sineiro, tinha 
a cara dos dobres a finados. Era 
surdo e batia os sinos espalhando 
em Cachoeira o terror e o pesadelo. 
Alfredo acordava à noite com aqueles 
sinos dobrando. Era impressão. Os 
sinos alucinavam. Velho Leão, surdo, 
pouco se importava que os sinos 
invadissem as casas, matassem mais 
depressa os doentes e adoecessem 
os sãos. Procissões cruzavam a vila. 
As preces tristes subiam para o céu 
morno e cheio de estrelas tranquilas. 
Alfredo, menino contemplativo e 
melancólico, se enchia daqueles sinos, 
daqueles defuntos seguindo pelos 
campos estorricados e queimados, 
daquelas preces. O pesadelo dos sinos 
fazia Major Alberto exclamar, irritado:

— Parem com este sino! Parem! É isso 
que chama ainda mais a morte!

 Mas velho Leão almoçava e jantava 
ao pé dos sinos. Tinha gorjetas. Era 
preciso sustentar a sobrinha e os 
sinos tinham que dobrar com fervor 
e compaixão pela alma dos defuntos 
que a Espanhola levava. E nos campos, 
naqueles horizontes pesados de fumo 
e de fuligem do fogo ateado, havia 
uma desolação, um terror, o dobre dos 
sinos, o gado mugindo e chorando 
rastro de rês morta. Alfredo tinha 
medo daqueles sinos e o velho Leão 
parecia uma visagem. 

 A guerra mandara a Espanhola para 
Cachoeira. E Dr. Campos, vermelho 
de cachaça com limão, bradava:

— É a influenza em Cachoeira e o 
bolchevismo nas estepes!

 Eutanázio, com a língua de 
fora, andava sempre, sem medo da 
Espanhola, ajudando o pessoal de 
seu Cristóvão que perdeu o Sinhuca, 
filho de D. Tomázia, e o menino 
Bento, cria do velho. Eutanázio não se 
impressionava com os anos, nem com 
as preces, nem com o velho Abade, 
suando e barbado, exclamando:

— Não posso mais. Já acabei com 
toda a madeira da vila. Não posso 
com tanto defunto. Eu morro! — O 
homem estava transfigurado, lívido, os 
olhos esbugalhando, bebendo cachaça 
com limão, a vasta cabeça cabeluda, as 
orelhas chatas e a eterna coceira nas 
costas.

— Não posso mais, Eutanázio, não 
posso mais!

 Os defuntos pobres iam mesmo 
nas redes velhas, nas esteiras. As 
covas já nem eram de sete palmos. 
Enterravam dois, três, numa cova. Os 
heróis — coveiros da gripe — foram 
Gaçaba, Dionísio, Souza, Maguá. 
Dionísio, bêbado, enterrava. Abria 
covas pingando suor e cachaça. Alfredo 
via as velas acesas na procissão. As 
vozes soturnas como se fossem de 
defuntos voltando dos campos. Alfredo 
queria fugir daquela Espanhola, 
daqueles sinos, ir para Ponta de Pedras, 

para a cidade de siá Rosália, para o 
Lago Arari. Major Alberto, na janela, 
com os olhos nos campos, exclamava:

— Velho Ribeirão, afinal, ganhou um 
bocado de dinheiro.

 Já no fim da gripe, quando 
Rodolfo, metido numa casimira preta, 
foi pedir ao Major Alberto a cópia 
do convite para o enterro de sua mãe, 
Major olhou para todos os lados a ver 
se tinha mais gente que o escutasse e 
fez primeiro o seu habitual psiu! psiu! 
para que prestassem atenção:

— Vocês não sabem, psiu! psiu! 
Ouviram? Não sabem o que foi a 
doença da tua mãe, Rodolfo? Do que 
todo velho geralmente morre... 

Nunca viu falar, psiu, psiu, de 
arteriosclerose? Pois a tua mãe morreu 
disso. De arteriosclerose.

 Rodolfo baixou a cabeça, com 
o seu gesto mecânico de enrolar o 
bigodinho e Alfredo ficou com os 
olhos no pai. D. Amélia, com as mãos 
no cabo da vassoura, olhava para a casa 
de siá Rosália. E Eutanázio, sentado, 
examinava que não andavam bem da 
sola e do salto, os seus sapatos. Os sinos 
dobravam. Alfredo foi para debaixo 
da casa ver o seu gado de caroço 
de tucumã que prendia no antigo 
tanque de galinhas. Arteriosclerose. Siá 
Rosália tinha morrido de doença com 
nome difícil. Alfredo ficou à beira do 
tanque, pensativo.

A Pará.grafo Editora vem reeditando toda a obra do autor desde 2017 por meio de 
campanhas de financiamento coletivo. Já foram reeditados cinco dos onze romances 
de Dalcídio Jurandir. No momento, há uma campanha para dar nova edição ao livro 
Ribanceira, que foi o último romance do autor e encontra-se esgotado há décadas.



19

Thássio Ferreira

 O narrador informa: Esta é uma 
fábula ambientalista.
 Interessa menos, neste momento, 
o que seja uma fábula ambientalista 
do que a verdade da informação, 
porque percebam, ela foi o primeiro 
dado transmitido pelo narrador. Se ele 
mentiu já aqui, o que seria uma fábula 
(ao menos fábula, inadjetivadamente, 
todos sabemos mais ou menos o 
que é) vira o seu inverso, que não 
tem nome, mas seria uma história 
sórdida finda em desgosto e niilismo 
perplexo. Algo assim como a vida. 
Mas não, Esta é uma fábula, afirma o 
narrador. E não interessa, grita ele, que 
uma afirmação prévia não possa ser uma 
verdade... porque verdade é constatação, 
não pressuposto... assim não se narra 
nada! Coitado do narrador. Ele é um 
intuitivo, só quer contar suas fábulas 
ambientalistas sem metalinguística: um 
alvo fácil.
 Os ursos Poliwakaz viviam felizes 
nas florestas do Benin... Quem? Os 
ursos Poliwakaz. Odiei este nome. Não 
interessa, eles viviam felizes nas florestas 
do Benin. O Benin não tem florestas. 
Isto é uma fábula!
(Silêncio)
Perfeito; só conferindo. Continuando: 
os ursos Poliwakaz viviam felizes nas 
florestas do Benin. Eles já haviam vivido 
felizes entre os homens, espalhados por toda 
a Terra, algo como pandas mais inteligentes, 
que falavam e se comportavam quase 
como humanos. Até se autodenominavam: 
Poliwakaz. Que fofo!, exclamou uma 

ouvinte. Como alguém acha fofo uma 
palavra como poliwakaz? O narrador 
sorriu, amável. Ele estava ganhando 
a plateia, rápido. Ou talvez essa 
debilóide não fosse parâmetro. Resolvi 
esperar, como um corrompido urso 
poliwakaz do mal, o momento de 
atacar.
 Só que os Poliwakaz estavam afetando 
o equilíbrio ecossistêmico do planeta. 
Ninguém se lembrava mais, nem mesmo 
os próprios ursos, de como tinham evoluído 
tanto, abandonado seu habitat originário 
e se espalhado por todo o globo, como 
ratos. Ninguém sabia mais sequer de onde 
tinham vindo os ursinhos fofos, como ratos. 
Mas os cientistas acreditavam que sua fome 
insaciável, escasseando cada vez mais o 
alimento dos povos, era fruto da mudança 
de dieta experimentada ao se afastarem 
das florestas e se dispersarem por todos os 
lados. Como ratos. Que obsessão por 
ratos. A ouvinte debilóide trazia no 
rosto as marcas de um conflito: ainda 
sorria, paspalhona, de tanta piedade 
pelos ursos e sua fofura, mas aquela 
constante comparação com ratos a 
repugnava. Eu estava gostando.
 Os Poliwakaz não esperaram o pior. 
Aliás, não esperaram nada. Que não 
se diga que fizeram o que fizeram por 
medo do que a humanidade lhes faria; 
eles confiavam nas pessoas! Não pude 
conter um “rá”, que pareceu perdoado 
pela plateia e ignorado pelo narrador 
(afinal, quem discordaria?). Mas como 
seres humildes, justos e de boa índole, 
por sua própria iniciativa se reuniram, de 

todos os continentes, para tentar alcançar 
a solução: reencontrar seu habitat original. 
À mesma proporção que esta última 
frase era declamada num crescendo 
de volume, os olhos da debilóide 
brilhavam e brilhavam e brilhavam, 
reimersa no prazer da fofura. Atirei-
lhe uma bolinha de papel, só de 
implicância, mas atingi o vazio e fingi 
que não fora eu.
 Não importa muito como os Poliwakaz 
conseguiram reencontrar as florestas do 
Benin, e lá se instalarem, basta dizer 
que fizeram isso sozinhos, sem ajuda ou 
opressão de governos, nem empresas, nem 
ONGs, nem do bispo, essas merdas todas...
(Agora!)
 A história se desenrola. Delineia-se 
um fim não tão distante, e o narrador 
baixa a guarda. Agora!: 
— Como merda? Fábula pode ter 
palavrão? As minhas podem. São fábulas 
para adultos. — Sim, mas ainda assim, 
as fábulas de Cristo, por exemplo, 
também eram para adultos... Ele me 
manda tomar no cu. É desarmante. 
Porque o tomar no cu não faz parte da 
fábula, foi expresso fora do contexto 
dela. Daí eu não posso argumentar 
muito. Como se contra-argumenta 
diante de um vai tomar no cu? Ratos, 
cu: um alvo não tão fácil, afinal.
 Não sei se esta exasperação fez 
o narrador se apressar, mais por 
saturação que medo de uma nova 
intervenção minha; estava claro que 
eu jazia derrotado, diante de tanta 
fofura e grosseria. Mas a fábula acabou 

logo depois, de volta ao começo: 
os poliwakaz agora viviam felizes 
retornados às florestas do Benin. 
Alguns ouvintes reclamaram (não a 
debilóide extasiada, evidentemente; 
para ela, bastava os ursinhos felizes 
nas florestas, fim): — Como assim? — 
Mas já? — E qual a moral? Imbecis. 
O narrador me olhava cortantemente. 
Desviou o olhar e sorriu à plateia: 
Há muitas morais possíveis, meus caros: 
nós devemos resolver os problemas que 
causamos; ou: não devemos nos perder 
daquilo que somos; ou: a Terra não 
comporta desequilíbrios ecológicos... 
reflitam, reflitam.
 Meu olhar de admiração deu 
lugar a um certo sorriso de desprezo. 
Explicitar intenções e conclusões 
tão óbvias não lhe era digno. Mas, 
sobre meu sorriso de desprezo, ele 
me lançou um de deboche: um 
intuitivo, talvez, mas não um bobo. 
A sua, digamos, exposição narrativa era 
um desafio e uma vitória à minha 
metalinguística. Sabíamos, ele e eu: 
aquela história comportava muitas 
outras morais, muito mais fabulosas e 
sórdidas.
 A que martelava com mais 
força em minha mente naquele 
momento, eu não resisti a despejar 
sobre a aura fofa daquela garota. Fui 
até ela. Olhando para o outro lado, 
como quem perscruta o horizonte 
profundamente, disse:
 — Já que os ratos não são 
bondosos ursinhos poliwakaz, é 
melhor fazermos algo contra eles, não 
acha? Antes que seja tarde demais.

A fábula dos ursinhos 
Poliwakaz 
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Érika Batista

A CASA IMPECÁVEL

A casa desarrumada

É habitada.

Restam vestígios dos donos,

Da vida que nela se passa.

A casa impecável,

Vazia, tão fria

É impenetrável

Em seus tons humanos.

Nada lhe ocorre

E se chega a ocorrer

Logo vem alguém varrer

Pra debaixo do tapete.

O silêncio insondável

As paredes rebocadas

Límpidas,

Translúcidas janelas,

E nelas

Imobilidade.

Qual a verdade

Que a casa esconde?

O que está por detrás

De sua regular fachada

Que por nada se altera,

Que por nada se emociona?

Não sei, mas aposto que ela

Não demora, desmorona.             

Poema integrante de Estado da corda sol quando se exagera na tensão (Ipê Amarelo, 2020)
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Marco Aurélio de Souza

 Ô bandeirinha, olha pra cá, filha da 
puta! Cê é gostosa, mas é ladroa demais! 
Ô vagabunda: tá dando o rabo pros pau 
no cu da capital?! — reagiu o velho 
à marcação do juiz, esfregando sua 
barriga maiúscula no alambrado, quase 
à linha do escanteio. Se bem que 
tivesse razão — mão ali, só mesmo a 
que molhou o bolso do juiz com o 
dinheiro sujo dos cartolas da capital 
—, e por mais que o nosso goleirão 
estivesse numa noite inspirada, 
brilhando na defesa, o brado daquele 
bigodudo foi a nossa perdição, o 
argumento que nos pôs em maus 
lençóis.  
 Do início da conversa, pouco 
entendi. Um tanto eu escutava, o 
outro eu lia nos lábios da moça. Então 
a minha atenção se fixou. O mais 
foi o senhorzinho quem contou na 
sequência. Quem estava por perto, 
ficou curioso em saber. Chutão pra lá, 
chutão pra cá — o povo largava mão 
da partida e punha o foco na questão. 
Pois que bagunça era aquela que se 
fazia no entorno do seu Luiz, portuga 
famoso na torcida, avô inofensivo, 
sempre vibrante em seu namoro com 
as quatro linhas? Quem era essa que 
se achava no direito de importunar a 
alegria daquele humilde justo num dia 
de festa?
 Era bonita, a mocinha. Vi meio de 
longe, mas confirmei depois, quando 
as fotos circularam pelo Whats. Não 
vestia o manto alvinegro, o que 
estranhei. Além do mais, via-se que 
malmente voltava seu rosto para a 
partida. Pensei que fosse uma daquelas 
musas de programa esportivo, que só 
querem saber dos holofotes. Nada — 
era feminista, queria arrumar treta. Do 

resultado, decerto que nem deu trela. 
Só que, do modo como as coisas se 
sucederam, impossível se tratar de uma 
questão ideológica. Daí que, agora, 
o dano moral é o que queremos ver 
na conta bancária, além do título de 
campeão paranaense, que, é claro, seria 
bem melhor. Seja lá qual a razão, o 
certo é que a guria se enfezou bonito. 
E levantou o velho pra dez.
 Fazia uma noite bonita antes 
do tumulto. O jogo era final. O 
adversário, Coxa. Juiz gaúcho e 
bandeirinha mulher. Os fatores 
de risco se sobrepunham. A gente 
tinha medo de superstição, de 
pensar em gol errado e o maldito 
acontecer. Xingamento e escracho 
se esparramavam por todo lado. A 
torcida dava seu empurrão na partida 
fazendo o fumacê dos sinalizadores. 
Contrariando a expectativa geral, a 
disputa começou morna, sem tesão, 
parecendo uma pelada. Chutão e passe 
errado o tempo inteiro. Impedimento 
era mato. O atacante se arrastava em 
campo, encagaçado. Pra ajudar, nosso 
técnico retranqueiro insistia na loucura 
dos três zagueiros. Era evidente que 
não tínhamos um meia decente — há 
muito tempo que estávamos órfãos 
de um verdadeiro camisa 10 —, mas 
queimar o atacante assim, deixando o 
bicho isolado lá na frente, só podia ser 
coisa do estagiário da vez. O marasmo 
tomava conta do primeiro tempo, com 
as equipes se estudando e tocando 
de lado, recorrendo ao goleiro e ao 
chutão.
 À medida que o tempo corria, 
porém, pela falta de criatividade, a 
partida foi ficando tensa. Com falta 
lá e cá, reclamação gratuita e festival 

de pênaltis forjados. Os carrinhos 
abundavam, quase à mesma proporção 
em que faltavam as boas jogadas. O 
meio de campo truncado e o juiz 
naquela velha história: se o jogador 
veio de Curitiba, quebrou a perna; se 
é do interior, corre que ainda é tua. 
Carta marcada, nem o primeiro tempo 
encerrado e já o porco do árbitro 
encontrava uma mão inexistente. 
Daí que, à margem do gramado, o 
velho disse o que disse, e a guria 
louca resolveu tomar as dores da 
bandeirinha, iniciando a discussão.
 Foi nessa birra que a contenda se 
embasou. Nos primeiros diálogos, a 
peleja seguia tranquila. Quando me 
aproximei, no entanto, o clima já 
não era dos melhores. Possessa como 
estava, a mulher se desfigurava. Aos 
berros, chamava o velho de fascista e 
babaca, de reaça e machista, enquanto 
o homem assustado retrucava com 
outras tantas grosserias, questionando a 
vida amorosa da moça, se ela tinha ou 
não um namorado que soubesse foder, 
porque era malcomida, por certo, e 
maconheira também. Malcomida ou 
não, ela rebatia que aquilo tudo era 
misoginia, enveredando o papo para 
uma estradinha perigosa — foi nessa 
parte que a multidão cercou a dupla 
e, temeroso com o barraco, distanciei-
me ainda mais, perdendo a exatidão 
dos fatos.
 A organizada mediou o conflito. 
Ocorre que, naquele pé, com o dedo 
em riste da moça diante do bigode do 
portuga e ele ali, ruminando as ofensas, 
sentindo-se humilhado, quase no jeito 
de socar a cara da guria — quem sabe 
coisa pior –—, o mais certo era um 
dos dois se retirar. A torcida optou 

por deslocar a feminista, sugerindo 
que mudasse de setor e assistisse em 
paz o resto do jogo. O velho não 
entendia bulhufas do que se passava ao 
redor. Perguntava aos outros se acaso 
a moça era parente da bandeirinha, 
se tinha vindo para cá com o ônibus 
da capital, se era doida ou só queria 
aparecer. E insistia, enfurecido: 
qué chamá atenção põe uma melancia 
no pescoço, biscate véia. A expressão 
injuriosa era o mantra que o ancião 
repetia em voz baixa, emburrado a 
seu canto. E tinha lá alguma razão, 
que a moça parecia mesmo meio 
desequilibrada, doente da cabeça. Em 
reforço à tese do desvario, as atitudes 
da destrambelhada: nem tchum 
pro gol que era nosso e explodia o 
estádio. Em vez comemorar, engrossou 
outra vez, como se não suportasse 
a alegria do vovô. Prejudicava as 
famílias. Os pais fugiam com os filhos, 
queriam poupá-los da baixaria que se 
anunciava. A barraqueira promovia a 
inconveniência total. Não mais apenas 
com o velho — o caso já envolvia 
todo o setor da arquibancada.
 Era noite de festa, tinha que ser. 
Operando milagres, nosso goleiro já 
contava duas defesas difíceis, afora o 
pênalti que não existiu. No segundo 
tempo, a partida voltava ao lenga-lenga 
inicial. A fumaça dos sinalizadores 
entrou em cena mais uma vez. O 
placar era de um a zero favorável, mas, 
com o mal-estar que se instaurava, 
a gente sequer encontrava clima 
pra comemorar. Indignada, a doida 
acusava a torcida inteira de machismo. 
Querem punir a vítima e não o agressor? 
Abusam de mim! O mano Sergião, que 
não se encolhe no aperto e quando 

Briga de torcida



23

chega faz a frente, logo perdeu as 
estribeiras. Puxou a mina pelo braço, 
mandou tomar no zóio e vazar. Só 
que a mocreia, de celular na mão, 
já tinha dado o play na câmera e 
continuava a discussão. Forjando uma 
prova, ela filmava os torcedores que 
se esbarravam no entorno dizendo: 
aqui o registro da misoginia nos estádios 
brasileiros, do preconceito no futebol, 
olha aí o retrato do machismo em ação. 
E continuava: que a opressão contra 
as mulheres era cotidiana e que elas 
precisavam dar um basta nessa situação. 
E quanto mais ela falava, mais o 
Sergião e o seu Luiz perdiam a cabeça. 
Chamavam de biscate, de baranga, de 
cola velcro; davam mais corda para a 
sua armação.
 Na reta final, nossos volantes 
já estavam amarelados e, fora de 
campo, enquanto o treinador 
pensava alternativas que evitassem 
uma expulsão iminente, a situação 
constrangedora se prolongava feito 
um acréscimo indesejável. Eis que, 
percebendo o celular que nos filmava, 
alguns torcedores cercaram a moça, 
furiosos, exigindo o fim daquela 
gravação absurda. Larga essa porra, 
mina, larga logo e vaza daqui! Vaza 
daqui, sua puta!, o polaquinho da 
Ronda exagerava no tom. Ela resistia, 
identificava hesitações na turba e 
perguntava quem seria macho pra 
bater de frente com ela. Alguém de 
longe gritou, meio por troça, que 
se ela não fosse embora, a torcida ia 
raspar os seus cabelos do sovaco, ao 
que muitos riram, outros gargalharam, 
e uma chuva de pipocas inundou o 
centro da buia. O senhorzinho do 

alambrado, que ainda boiava em sua 
defasagem etária, pegou o celular 
da moça num golpe brusco e, com 
baita força admirável, arremessou-o 
contra o banco de reservas do time 
adversário, fazendo voar um estilhaço 
do aparelho no Dedé, cachaceiro do 
time adversário, que, na temporada 
passada, chegou a fingir que jogava em 
nosso time.
 Para a minha surpresa, o resultado 
daquele bafafá veio em dois tempos. 
O primeiro e mais intolerável foi o 
relato que o infeliz do juiz fez na 
súmula, mencionando o objeto atirado 
ao campo. A justiça desportiva do 
Paraná, velha máfia da capital, puniu 
o clube com uma inversão de placar. 
Desmotivando o elenco, os togados 
tiraram de nossas mãos o merecido 
caneco de campeão estadual. Afinal, 
já era nossa aquela taça, mas, com a 
punição, o time entrou miúdo no 
jogo de volta. Com os melhores 
jogadores assim, cabisbaixos e sem 
vontade de vencer, acabamos levando 
um chocolate daqueles, surra que 
os torcedores de verdade preferimos 
esquecer.
 O segundo momento da contenda, 
porém, fui conhecer somente por 
esses dias, quase um mês decorrido. 
A feminazi resolveu nos processar, 
a todos os sócios do clube, sob a 
alegação de que sofrera uma violência 
de gênero naquele dia e, sem um 
agressor concreto para citar no 
processo, usou da relação de todos 
os homens associados à época e 
que, naquela data, compareceram 
ao estádio. Somos todos bandidos, à 
visão da comunista imunda, já que a 

torcida tinha ido contra ela e, de fato, 
depois de tanta provocação, a expulsara 
do estádio a pontapés. Somos todos 
culpados, mesmo os que, como eu, 
viram tudo à distância, torcendo para 
que as coisas se resolvessem da melhor 
maneira possível.
 Pode isso, juiz? A regra é clara. 
Que mulher e homem merecem o 
mesmíssimo respeito, ninguém da 
torcida ousou ir contra ou questionar, 
sequer tivemos a pachorra de pôr 
bruteza no argumento. Mas cada coisa 
em seu lugar: política política, futebol 
futebol, e que um e outro continuem 
bem separados. Que esse negócio de 
coxinha e mortadela é demais até 
pra gente, que é velhaco na loucura. 
Como se os rivais não se bastassem 
sendo iguais na insensatez e, o que é 
pior, o banimento da cerveja já não 
fosse punição suficiente pro coletivo 
suportar.
 Ocorre que, conforme a sapiência 
do povo, de esperto é que morreu 
o gato. A organizada deu seus pulos, 
também. Encontraram seu perfil no 
Facebook e, para espanto apenas 
dos mais ingênuos, adivinha só a 
página que a encrenqueira curtiu? 
Isso mesmo: era Coxa, a vagabunda. 
Comemoramos quase como um novo 
título. O advogado do clube, muito 
respeitado na cidade, colocou-se à 
nossa disposição e, com a descoberta 
de um dado assim, tão relevante, 
ficamos todos otimistas. Abriu-se uma 
esperança no reverso da decisão sobre 
a grande final. Pois se era tudo uma 
armação adversária, teria cabimento 
nos punir?
 

 A razão, evidentemente, está do 
nosso lado. A lógica seria que, no 
mínimo, a partida fosse disputada 
novamente. O que nos deixa meio 
assim, ressabiados, é o fato de que, 
bem, não é querer dar corda pra 
conspiração, mas sabemos como 
funciona a justiça, ainda mais a 
desportiva. Ou já não se lembram 
do último roubo descarado? O time 
do Londrina voando em campo, 
em primeiríssimo na tabela, e nos 
bastidores perdendo os pontos que 
eram seus? Daí que, nessas condições, 
será difícil trazer de volta a nossa 
chance de troféu. De resto, mesmo 
que o título nos escape, estamos 
confiantes de que, com a ajuda 
do doutor Micholsky, venceremos 
ao menos o absurdo processo por 
misoginia.
 Dos males o menor. No mínimo, 
será divertido ver essa pilantra metida 
a besta sendo colocada em seu devido 
lugar. Vê-la tomando sem cuspe uma 
enfiada por trás, feito a putinha que de 
fato é. Sem violência, queremos apenas 
a justiça. De nosso lado, seguimos 
na torcida. Assim como, noutros 
tempos, fizeram nossos pais e avôs e, 
no futuro, nossos filhos farão também. 
Estaremos lá, na arquibancada, 
firmes e fortes, levando adiante essa 
tradição tão mágica, poderosa, cívica 
até. E nisso somos bons, os maiores 
do interior. Mas que o juiz do caso 
seja macho: que deixe de lado as 
veleidades femininas e, pondo a mão 
na consciência, decida em prol do que 
é certo, pelo menos desta vez.



poupemos a pauta
por favor, poupemos
sobre passeata de antas não se têm pistas
sobre passeata de antas em antro de sucuris, tampouco
—animais têm instinto de sobrevivência

na passeata de ontem, Bandeira,
o bicho asséptico cuja gravata você não viu
era um homem que engole antas com voracidade

Sara Albuquerque


