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DOS LEITORES

ESPERANDO MAIS

Luiz Claudio Lins Compadeço dos 
problemas que atingem a publicação 
e torço para que todos saíamos dessa 
situação aflitiva e continuo a apoiar 
e assinar o jornal. Espero, no entanto, 
que vocês melhorem, e muito, tanto 
no aspecto de gestão do projeto 
quanto da qualidade da publicação, 
que, graficamente, parece um jornal 
de centro acadêmico, com nenhum 
demérito a esse, mas inadmissível num 
impresso comercial. Curitiba tem uma 
tradição invejável de projetos gráficos. 
Espero mais.

ERROR

Sulamita Marques Olá, RelevO. 
Tudo bem? Enquanto carrego meus 
shapefile no qgis, pesados mapas, 
continuo a leitura do exemplar de 
agosto. Gosto de ler os comentários 
dos assinantes. De repente, vi alguém 
com o mesmo primeiro nome que 
eu. Incrível. Li o comentário e era 
meu! Agradeço por terem acertado 
meu primeiro nome, Sulamita, mas 
meu sobrenome está errado. Não é 
Mendes, é Marques. Dentre os textos, 
o que ecoou durante o mês foi “meu 
filho não nascido”. “O pato autômato 
que defecava” me fez relembrar os 
capítulos de A Natureza, de Merleau-
Ponty sobre animais-máquina e 
outros atravessamentos. Amei a 
Latitude #5, pois me alertou de um 
edital de interesse. Amei a Enclave 
sobre o Paulo Sérgio. Essa semana 
irei desapegar dos meus exemplares 
do RelevO e deixarei disponível 
para doação e leitura no instituto de 
pesquisa onde trabalho. Eles estão 
necessitando de um pouco de cultura. 
Abraços, vida longa ao papel-jornal.

Joabe Nunes Adorei receber o jornal. 
Inclusive penso em assinar para ler e 
contribuir com vocês, mas os Correios 
estão péssimos nas entregas. Foi quase 
três meses para chegar um exemplar. 
Mas gostei bastante do conteúdo ao 
vivo do Jornal. Tem uma áurea que o 
digital não consegue passar.

Maria Luiza Artese Hey hey! 
Primeiramente, estou atrasada em 
dizer isso, mas caramba! A notícia 
da remuneração me lembrou os 
livros antigos que eu lia onde algum 
personagem escritor contava que tinha 
vendido x textos pro jornal e ganhado 
tanto. Ou seja, eu achava que isso era 
coisa de ficção ou de uns tempos idos 
que já não voltavam. Fiquei muito 
feliz de ver esse tipo de iniciativa, que 
é uma ousadia incrível no nosso país. 
E admirando mais ainda o trabalho de 
vocês. Setembro chegou e consegui 
encaixar a renovação para agora, até 
porque quero mais de um jornal tão 
corajoso. Como escritora, agradeço de 
coração a vocês por tanta dedicação, 
alegria e ousadia. 

CORREIOS, CORREIOS

Aguinaldo Severino Essa empresa de 
merda não serve nem para privatizar. 
Precisa ser extinta, fechada. Qualquer 
empresa de logística do planeta deve 
ser autorizada a trabalhar no Brasil. 
Maldita gente podre, irresponsável e 
má.

Diego Franco Gonçales Saudades 
de receber o RelevO. O último foi o 
de junho, no fim de julho. Correios tá 
bagunçando tudo.

Teresa Silva Aqui no Rio de Janeiro, 
recebi em junho os exemplares de 
abril, maio e junho de uma só vez. 
Normalizou em julho e agosto, mas 
até agora não recebi o de setembro. 
Mas tudo bem, entendo a situação e 
tenho paciência.

Ana Priscila Pode atrasar o ano 
inteiro, pelo RelevO espero sem 
aperreio.

Aline Feitosa Apesar de ter 
recebido apenas um exemplar e 
sentir muitíssimo ao não encontrá-lo 
na minha caixa de correspondência 
nos meses seguintes, eu acredito e 
continuarei acreditando no RelevO.

Romola dei Bardi Sigo aguardando 
também, não importa quanto tempo 
demore! Todo apoio ao RelevO e à 
greve dos Correios!

Everaldo Ferreira Lamentável uma 
greve agora, com tantos problemas 
que as pessoas já estão tendo, e mais 
essa. Tudo bem lutar pelos direitos, 
mas prejudicar as pessoas não é lá 
uma ideia de uma empresa que tenha 
credibilidade como os Correios. 
Esse tipo de atitude mostra com 
quem podemos contar e não contar. 
Esperamos que tudo volte ao normal, 
lamentável essa greve.

Katia Marchese Mantenho minha 
assinatura sem receber o jornal. E vou 
colaborar também.

Jaqueline Bohn Donada Olá, 
queridos. Que situação dolorida! 
De minha parte, pretendo manter a 
assinatura com ou sem entrega.

Gabriel Alencar Vou continuar o 
esforço de divulgar o jornal a torto e a 
direito!

Bruna Alves Estamos juntos... Não 
cancelaremos a assinatura mesmo não 
recebendo.

Carina Lessa Obrigada pela 
preocupação. Realmente, também não 
recebi. Entendi que fosse em função 
dos Correios. Boa sorte nessa jornada!

Felipe Portes Não tenho problema 
algum em não receber. Minha 
assinatura segue ativa. Força, amigos, 
vocês sairão dessa!

Michelle Lopes Sou assinante há 
pouco tempo, comecei na pandemia; 
pretendo manter-me assim, ainda que 
os exemplares não sejam entregues. 
Tenho acompanhado a situação dos 
Correios. Torçamos para que tudo 
se normalize, o mais breve possível! 
Abraços!

Paulo Lannes A gente fechou a 
assinatura pelo Instagram em julho 
e realmente eu nunca recebi um 
exemplar sequer, nem o livro-presente. 
Mas entendo essa situação toda. Vou 
permanecer contigo até passar isso e 
ver se, enfim, começo a receber, tá? 
Tamo junto!

Priscila Lopes Aqui em meu 
endereço, em Florianópolis, a entrega 
parece estar dentro da normalidade, 
viu. O de setembro chegou certinho. 
E, sim, é sempre um presente o 
recebimento; mesmo se atrasar, será. 
Jamais cancelaria por isso. Buscarei, 
pelo contrário, divulgá-lo mais! Um 
abraço e obrigada pelo esclarecimento 
e o carinho conosco.

Quinho Castro “Vai, diga para o 
mundo que você está certo”. Estamos 
juntos, RelevO.

Victor Cruzeiro Meus caros e 
relevantes amigos. Vocês não me 
encontraram por acaso nas redes para 
me apresentar o suplemento. Eu jamais 
vou abandonar essa proposta, com ou 
sem entrega (não chegou ainda, mas 
aviso assim que chegar!). Mesmo que 
nenhuma palavra chegue até mim, 
certamente vai chegar a outras pessoas. 
Estou renovando minha assinatura 
deste ano (podemos considerar que 
2020 não aconteceu ainda) e deixo 
registrado que vocês podem contar 
comigo para manter o jornal vivo 
como for possível. Um grande abraço!

Naiane Ribeiro Como vocês 
estão? Pelo que vi, debitou hoje 
minha primeira assinatura do jornal. 
É a forma que possuo de ajudar-
nos nesse momento. Mais adiante 
pretendo presentear uma amiga 
com a assinatura de vosso jornal. 
Agradeço os esclarecimentos e desejo 
verdadeiramente que tudo ande da 
melhor maneira possível para vocês e 
todos nós.

Charles Monteiro Grato pelos 
esclarecimentos. Sou assinante novo e 
manterei minha assinatura, tendo em 
vista a credibilidade do jornal. Moro 
no Rio de Janeiro e acredito que, 
quando a situação toda se normalizar, o 
jornal chegará conforme prometido!

Jorge Vicente Boa tarde, meus 
queridos!  Podem contar comigo! Um 
grande abraço!

CAPA RB

Marco Antonio Serafim RelevO 
Bull sempre dando ASAS, que venham 
dez vezes mais dez anos e além!
Noemia Marques O jornal que te dá 
asas, vida longa ao RelevO!

Felipe Gollnick Dez anos de culpa 
do revisor.

Angel Cabeza Parabéns! Vida longa 
ao RelevO!

Iza Machado Parabéns pelos dez 
anos. Feliz por conhecer vocês! 
Gratidão. E que venha muito muito 
anos.

Jean Duarte Parabéns por toda 
a correria, e muito obrigado por 
manterem o impresso interessante! As 
rugas vêm de qualquer forma.

ENCLAVE #69

Lucas Jensen Só quero dizer que 
ler a Enclave é um fôlego novo para 
o meu pequeno eu escritor e me dá 
motivação para continuar trabalhando 
e criando. Grande trabalho!

Rafael Ottati Que texto maravilhoso 
esse sobre a relação conturbada entre 
Wilder e Chandler! Nem imaginava 
que tinha sido tão complicado assim 
fazer o filme. Esse filme é um marco 
do noir, gênero cinematográfico que 
adoro. :)

Diogo Aloni Oi, Enclave. Tô sempre 
lendo vocês. Gosto bastante do 
conteúdo. Gostaria de assinar o jornal 
e saber como eu faço para enviar 
material para publicação. 

Renata Tabalipa Boa tarde, no 
momento não tenho sugestão do 
que gostaria de ver por aqui, entro 
em contato apenas no intuito de 
parabenizá-los pelo incrível trabalho e 
conteúdo riquíssimo de cada Enclave, 
acrescenta muito em termos culturais. 
Conheci o jornal na Livraria do 
Chain, em 2011, e os acompanho 
desde então. Realizei o cadastro há 
alguns anos para receber a newsletter, a 
vida acontece e já não lembrava de sua 
existência desde que parei de receber 
os emails (aparentemente houve um 
período de hiato), até que recebi a 
feliz surpresa do retorno das atividades. 
Não sou da área de Humanas, não 
escrevo, mas sou leitora assídua e 
busco todas as referências 'linkadas' 
(meu momento favorito enquanto 
leitora). Grata pelo empenho de vocês 
em fazer esse projeto acontecer e se 
perpetuar. Abraços.
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 Certo como o clarão do dia e o 
breu da noite, os Correios foram o nosso 
monotema dos últimos 30 dias. Mesmo 
completando dez anos de publicação em 
setembro e divulgando o feito duvidoso 
em nossas redes sociais, o que realmente 
aconteceu conosco foi inversamente 
proporcional a um evento de aniversário: 
quase ninguém recebeu a edição 
comemorativa. Fomos o jornal que bebeu 
a Sidra Cereser sozinho.
 Temos duas dependências severas no 
RelevO: a gráfica e os Correios. No que 
tange à gráfica, conseguimos simplesmente 
trocar de empresa, mesmo sabendo que a 
gráfica atual é o melhor custo-benefício. 
A segunda opção é entre 10 e 15% pior. 
Com os Correios, essa lógica simplesmente 
não fecha. Quem vai entregar a um custo 
aceitável a famosa entrega de Santarém? 
Não conseguimos, com o valor de 
anuidade atual, enviar o jornal para o 
Norte e o Nordeste a preços aceitáveis.
 A edição de setembro foi enviada aos 
Correios em 27 de agosto, quatro dias 
antes do prazo habitual de postagem, 
geralmente no primeiro dia útil de cada 
mês. Fizemos isso com o intuito de evitar 
um retrocesso maior nas nossas entregas, 
que já atrasaram muito em agosto. Não 
adiantou. O alerta de greve vem de antes. 
Estamos com assinantes sem receber 
os exemplares de agosto. Alguns sequer 
receberam julho. 
 De modo simples, nossos envios 
ocorrem por uma modalidade chamada 
MDPB, especial para envio de impressos, 
todavia sem código de rastreamento, o 
que encareceria qualquer entrega em no 
mínimo dez vezes, nos inviabilizando 
(mais uma vez). Aliás, em dez anos de 
publicação, nunca tivemos problemas tão 
graves com as entregas como em 2020, 
com um acúmulo de fatores, do cenário 
de pandemia aos problemas estruturais dos 
Correios.
 Somos atores e agidos pela 
situação dos Correios. Precisamos dos 
Correios, reclamamos dos Correios, 
não necessariamente queremos o 
fim dos Correios. Somos um jornal 
independente que compreende as questões 
macroestruturais ao mesmo tempo que 
pensa em como encontrar alternativas 
para que os assinantes recebam por aquilo 
que compraram. Aliás, tivemos séries 
de estornos de novos assinantes (alguns 
exigiram envio por Sedex e mesmo assim 
pediram estorno) e nem contamos aqui 
do impacto mais forte da crise financeira 
que atinge boa parcela de nossos antigos 

assinantes, sem condições de renovar o 
vínculo conosco no momento.
 Apesar de tudo, conseguimos pagar 
todos os nossos prestadores de serviços 
e os autores e autoras publicados na 
edição atual. Apesar de tudo, imprimimos 
mais uma edição. A literatura não salva, 
é apenas uma das divertidas alternativas 
de sobreviver ao Brasil. Está difícil rir de 
2020.
 Uma boa leitura a todos (se receberem 
o jornal).
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OMBUDSMAN
SANDRO MOSER

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

Língua de sogra 

 Antes de tudo, meu apoio à greve dos trabalhadores dos Correios. Ódio e 
nojo à política de aviltamento e desmanche deste serviço público. Falo por mim, 
não pelo RelevO. 
 Otimistas com a agora inevitável venda dos Correios — como, aliás,  
quaisquer otimistas — não perdem por esperar. Sei, contudo, que, em razão dessa 
circunstância, muita gente não recebeu a edição de setembro. 
 Foram privados de uma das mais desbragadas publicações do jornal, que 
começa se oferecendo em editorial como uma bola na boca à tacada da 
multinacional do xarope de taurina gaseificada.
 Pensem comigo: que uma parcela da população que mistura esta desgraça na 
bebida seja grande o suficiente a ponto de gerar lucros torrados com patrocínio 
a equipes idiotas de futebol e Fórmula 1 é sinal de que a civilização ocidental é 
apenas luz de uma estrela morta. E já vai mesmo tarde a civilização ocidental. 
 Voltando ao RelevO de setembro, há uma seleção poética alta, com destaque 
aos textos de Júlia Raiz e Nathália Fernandes que ficam mais belos com a fina 
diagramação de motivos urbanos. 
 A boa reflexão filosófico-literária de Lucas Sanches Lima, daquelas que eu 
sempre gostei de ler no RelevO (e quem mais publicaria?), só perde o posto de 
melhor texto do mês para a entrevista imaginária  com o tenista ilhéu. 
 Sou devoto antigo deste gênero renegado. Na página central, as melhores 
qualidades de uma boa “imaginária” brilham a arcada dentária da cabra vadia no 
terreno baldio: vileza, blasfêmia, grosseria e despropósito. Muito bom. Que se 
repita. 
 O Jornal teve a fineza de dar grande espaço aos leitores e agradecer a cada 
um de seus colaboradores da década passada. Como em  qualquer rol longo de 
nomes, abre-se a chance para uma divertida busca de antigos parceiros e parceiras 
sexuais, credores e desafetos literários em ordem alfabética. 
 Este é o caldo da edição de setembro: a mais cara e invisível da história 
do RelevO. Poética e autolaudatória. Efusiva e vazia. Como uma festa de 
aniversário nas férias na qual os coleguinhas convidados não apareceram. 

APOIADORES
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Matheus Lopes Quirino 

Meio século (quase) da primeira aparição do cartunista Adão Iturrusgarai em um jornal

E o Abaporu? 

 Escuta-se um solo do Miles Davis do 
fundo da sala, uma rola, ops, rolha estoura 
de uma garrafa chic de vinho. Risadas 
altas e recheadas de onomatopeias, peitos e 
narizes e pipis, pênis, pintos, pajubás, etc. E 
qualquer objeto fálico. Político raivoso, cão 
que ladra contra gato, que faz piada contra 
rato. E mais risada. Filosofia, alucinógenos, 
“Dr., quanto tempo eu tenho?”: o de um 
churrasco! E diz Adão, “A vida não é mole 
nem dura, ela é al dente”. O leitor sagaz 
já sabe onde estamos. Este é o universo de 
Adão Iturrusgarai. 
 Aos 55 anos, Adão goza de uma 
reputação tri bacana, como dizem em 
sua terra natal, a miúda Cachoeira do 
Sul (RS). Promessa daquela terra onde 
muito se planta e come arroz, ele nasceu 
“com o cu virado para a lua”, lhe disse 
uma vizinha certa vez quando, aos seis 
anos, o pequeno Adão debutou em um 
jornal. Talvez fosse a primeira caricatura 
de si mesmo, estampada no diário local 
por ganhar um aparelho de toca-discos 
alaranjado. Sua sorte veio talhada em um 
palito premiado de um picolé de coco 
da Kibon, comprado em um posto de 
gasolina perto de sua casa. Hoje, quase 
50 anos depois do feito, Adão tem um 
espaço fixo no caderno Ilustrada, da Folha 
de S.Paulo, além de colaborar com várias 
publicações. 
 Entre o pinball do fliperama de 
Cachoeira do Sul, enlameados jogos 
de futebol e os quadrinhos de Tom & 
Jerry e A pantera cor de rosa — que, na 
verdade era preta e branca na televisão 
daquela época —, Adão teve uma 
infância analógica, rabiscando, brincando 
com a molecada da vizinhança e até 
arrumando briga por causa de figurinhas. 
Impensável comportamento para a 
geração condomínio de hoje. Ainda moço, 
ele deixou sua terra natal para cursar 
Publicidade e Propaganda na PUC, em 
Porto Alegre. No ano seguinte, começou 
o curso de Artes Plásticas na UFRGS; aos 
poucos, à época se ambientando na rotina 
cultural e cosmopolita de uma capital nos 
anos 1980, sua vida ia tomando o rumo 
certo e o sucesso, ao contrário de tantos 
alcoólicos anônimos, deu as caras pela 
primeira vez em um bar. 

 Foi quando conheceu o escritor 
(e também cartunista) Luís Fernando 
Veríssimo. Por meio de um habitué do 
boteco universitário que frequentava, 
um esquisitão de capa conhecido como 
Alemão, não demorou para o jovem Adão 
ligar à casa do escritor com o coração na 
boca. E deu certo. Recebido por Veríssimo, 
ele conseguiu arrancar risos do mestre, 
que fez sua ponte com outro gigante das 
histórias em quadrinhos, Angeli. Naquela 
época de ouro (os anos 1980), Veríssimo 
publicou em sua coluna no Zero Hora uma 
tira de Adão Iturrusgarai. Era o retorno do 
jovem Adão às páginas de um diário, e lá 
ele está até hoje. 
 “Em alguns momentos eu não tive 
dinheiro para comer, nem para pegar 
um ônibus. Hoje me sinto privilegiado 
como artista. Não sou rico, mas vivo 
bem. Tem que trabalhar bastante”, alega 
o cartunista, durante nosso troca troca de 
e-mails e telefonema. Adão é conhecido 
pelas tiras fanfarronas, escrachadas, que 
são recheadas de piadas infames. “Dá 
para fazer piada sobre tudo. Eu acho que 
o humor não deve ter limites. Mas o 
humor acaba evoluindo como evolui a 
sociedade. Algumas piadas ficam datadas, 
outras envelhecem mal e tem aquelas que 
perdem a graça”, reconhece. 
 Adão fala de tudo, vale até futebol e 
religião, embora não seja um devoto das 
escrituras do primeiro Adão, cairia melhor 
um livrinho caliente, escrito por Xico Sá, 
conhecido como Catecismo de Devoções, 
Intimidades e Pornografias. Obra diminuta 
de magnânima putaria, que certamente se 
encontra em alguma gaveta de cabeceira 
da personagem Aline, uma das mais 
célebres de Adão. Fogosa e  versátil, sua 
criação não partiu de costela alguma, Aline 
merece o título de mulher empoderada, 
feminista raiz, por quebrar tabus e dizer os 
maiores absurdos. Adão adora colocar suas 
personagens em situações besuntadas de 
nanquim libidinal, além, claro, de meter o 
pau na política e na sociedade. 

 Sexo. “Sendo consentido, a partir daí 
vale tudo”, pondera o cartunista. E em 
seu universo tudo é consentido. Adão não 
está nem aí para o politicamente correto, 

ele acredita que o humor não deve ter 
limites, embora assuma que existem coisas 
que envelhecem mal. “Acho ruim quando 
é um movimento exagerado [sobre o 
politicamente correto]. Ricky Gervais 
disse: rir de algo horrível não transforma 
você em uma pessoa horrível. O humor é 
um espelho da sociedade. E a sociedade é 
bastante falha, preconceituosa e malvada.” 

 (Quase) Tudo pela audiência. 
Conhecido pelas suas histórias de 
sacanagem nas tiras publicadas diariamente 
na Ilustrada, Adão tem hoje mais de 30 mil 
seguidores no Instagram. Para alguém que, 
como ele mesmo diz, faz parte de uma 
Era Analógica, a presença nas redes sociais 
tem rendido um novo (e jovem) público, 
além, é claro, de alguns pentelhos que lhe 
enchem o saco. Há algumas semanas, uma 
saga surgiu a partir de um inbox chegado 
pela rede social, quando um representante 
dos herdeiros da pintora Tarsila do Amaral 
foi reivindicar os direitos sobre o quadro 
Abaporu, de 1928. 

 Abaporu. “O quadro parece um 
cartum e o personagem, um personagem 
de quadrinhos. Acho divertido fazer as 
paródias e os trocadilhos. Faço muito 
isso com outras referências.”, defende 
o cartunista. Suas releituras a partir do 
clássico da arte modernista renderam telas 
como o Abbaporu, em referência à banda 
dinamarquesa Abba, que nos anos 1970 
e 1980 emplacou hits mundiais como 
“Mamma mia” e “Dancing Queen”; mas 
também Abowieporu, em homenagem ao 
ídolo David Bowie, cujos talento musical 
e a androginia são sua marca registrada. Há 
também uma versão do quadro intitulada 
Rabaporu, inspirada nas capas da revista 
masculina Playboy, além, claro, das versões 
de personagens como Snoopy a Pluto — 
respectivamente Snooporu, Abbapopluto, 
entre outros tantos. 

 Pipe. Engana-se quem acha que 
Adão, o primeiro homem a fazer releituras 
radicais do Abaporu, deu-se por vencido. 
“Cheguei a conversar com minha 
advogada e ficamos em prontidão. Mas 
releituras e paródias estão livres. Até agora 

não deu em nada”, afirma ele, que segue 
criando, semanalmente, telas inspiradas não 
somente em Tarsila, como no quadro A 
traição das imagens, o antológico cachimbo 
do pintor surrealista René Magritte que 
leva a frase Ceci n’est pas une pipe. No 
juridiquês, paródias e releituras de obras 
consagradas são permitidas. No entanto, a 
obra O Abaporu entra em domínio público 
em 2043, consumando 70 anos da morte 
de Tarsila. As obras da pintora possuem um 
mercado, suas gravuras são estampas de 
marcas internacionais e nacionais, como 
Havaianas, mas a história aí é outra. 

 Fixações. Pipe, em francês pode 
significar tanto cachimbo quanto pênis. 
Objeto de desenho do cartunista, ele 
confessa: “Sempre fiz muita piada com 
pênis, cu, buceta, sexo em geral. Algumas 
fases são mais obsessivas. Sei lá, tenho essa 
fixação. Poderia ser por dinheiro, carros 
ou livros. O engraçado é que isso não 
transparece tanto nas minhas pinturas nem 
nos meus textos [do Correio Elegante, sua 
newsletter semanal]”. 

 Nos finalmentes, além de ser um 
cronista da imagem e um dos mais 
importantes cartunistas da imprensa 
brasileira, entre as lições do Dr. 
Rock´n Roll Keith pop em tempos de 
Coronavírus, a escrita de sua newsletter 
semanal e muito trabalho, Adão revela-
se um talento também nos haicais, 
respondendo a última pergunta — O 
que é a vida?— em versos de dar inveja a 
Guilherme de Almeida. 

a vida é um sopro
um solo do Miles 

ou um simples peido

Adão 
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transar com a mesma

voracidade

de quem bate um pratão

do tamanho da quarta-feira

gozar feito uma esganada

Jess Carvalho
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AS MELHORES SINOPSES DE 2020 
DESCARTADAS PELA PIXAR 

SWING
 Numa decisão que dividiu 
os bastidores da empresa, que hoje 
pertence ao grupo Disney (assim como 
a LUCASFILM, a ESPN, a Marvel, a 
Fox, o RelevO, eu, você e qualquer 
outra forma de vida ou propriedade), 
a Pixar rejeitou a doce história de 
Swing, um simpático ventilador de 
teto que sonha em trabalhar como 
hélices de helicóptero. Com a ajuda 
de Leonardo, um inventivo garoto 
de sotaque macarrônico, Swing 
consegue seu primeiro teste nos 
ares, participando de uma corrida de 
helicópteros de brinquedo — segundo 
nossos pesquisadores, curiosamente, 
algumas pessoas realmente praticam 
esse esporte. 
 Para a surpresa da natimorta 
audiência, Swing mal consegue 
alçar voo e termina em último 
na competição. Vamos poupá-
lo da descrição de cada passo da 
Jornada do Herói seguida por nosso 
protagonista para contar, de uma vez, 
o final da história nunca produzida 
— o que não configura um spoiler. 
Decepcionado por ser rebaixado a 
exaustor de banheiro industrial, Swing 
compreende que é possível aliar seu 
amor pelos céus a uma função mais 
propícia aos seus talentos, e alcança a 
nobre função de hélices de um drone 
do exército norte-americano em 
combate na Síria. A curta trajetória de 
Swing por este plano se encerra com 
um tiro de míssil; mas, tivéssemos tido 
a chance, jamais nos esqueceríamos do 
nosso Ventilador Valente.

STING
 Mais compreensível foi o 
contundente não recebido pelos 
roteiristas da obra STING — FUCK 
THE BEEHIVE, em que um 

grupo de abelhas anarquistas nada 
doces, liderado por STING, busca a 
revolução dentro da colmeia. A última 
cena do longa apresentaria a cabeça 
da abelha-rainha presa à colmeia 
por seu próprio ferrão, como uma 
bela mensagem antimonarquista. 
Arrojados, além desse roteiro pronto, 
os produtores de STING já tinham 
a sinopse do segundo filme, em que 
dissidentes comunistas da mesma 
colmeia buscariam a revolução sobre 
a revolução, indicando que de nada 
adiantava derrubar o estado absolutista 
monárquico se a luta de classes entre 
burgueses e proletários e a noção de 
propriedade privada continuassem em 
voga. Afinal, se a abelha-operária tudo 
produz, a ela tudo pertence.

KORN
 Por fim, outro plot de 2020 
negado pela gigante, que já produziu 
animações como Toy Story, Monstros 
S.A. e Carros, narra a jornada de 
Korn, um grão de milho fadado a 
virar comida de galinha no interior do 
Missouri que sabia que seu verdadeiro 
destino era ser uma pipoca lambuzada 
em manteiga, esquecida para sempre 
embaixo de uma cadeira de qualquer 
sala de cinema da PlayArte. Tudo 
parecia perfeito até Korn perceber 
que tornara-se seu pior pesadelo — 
uma pipoca lambuzada em manteiga, 
esquecida para sempre embaixo de 
uma cadeira de uma sala de cinema 
do Cinemark. O que acontece a partir 
daí? Graças à Pixar, jamais saberemos. 
Assim como nunca escutaremos a 
música composta especificamente para 
a obra: Amido, estou aqui.

 Se você apoia tais histórias 
e quer assisti-las no cinema, na 
Netflix, na Amazon Prime Video, na 

Disney+, no Hulu ou em qualquer 
outra plataforma de streaming que 
surja entre o período de finalização 
desta matéria e a impressão do jornal, 
entre em contato com o autor para 
centralizarmos as doações. Pode 
confiar, repassaremos o seu depósito 
aos responsáveis pela criação dessas 
histórias.

Vítor de Lerbo

Obtivemos acesso exclusivo às melhores sinopses de 2020 (inexplicavelmente) descartadas pela Pixar.
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Flávio Sanso

Lobo de mim

 Todas as ruas do meu bairro faziam 
referência a árvores. Eu morava na 
Rua dos Murungus, que ficava entre a 
Rua das Acácias e a Rua dos Ipês. Do 
que me lembro, em nenhuma delas 
havia sequer um único exemplar das 
respectivas espécies homenageadas.
 Muitas crianças moravam na minha 
rua. Entre elas, dois irmãos. G. tinha 
a mesma idade que eu. G. era dois ou 
três anos mais novo. Nossas casas eram 
separadas por um depósito de madeiras. 
Embora não estivessem tão próximas, 
eu podia ouvir claramente o latido do 
cachorro deles, um pastor alemão que 
de vez em quando também uivava. 
Não sei se os uivos tinham a ver 
com o nome que deram a ele, Lobo. 
Talvez a escolha tenha sido motivada 
por algum uivo precoce emitido nos 
primeiros dias de vida. Pode ter sido 
coincidência que, com o tempo, tivesse 
desenvolvido a característica intrínseca 
ao seu nome. Ou quem sabe o nome 
só foi dado posteriormente quando 
então os uivos tenham se transformado 
em singularidade digna de registro 
permanente.
 Nossa infância pertencia à 
última geração que cresceu sem 
computadores, tablets e celulares 
incorporados às necessidades da rotina. 
Quando não estávamos na escola, 
ocupávamos o tempo brincando 
na rua e também na casa uns dos 
outros. A casa dos irmãos G. era 
desproporcionalmente três vezes 
menor que o quintal, no fundo do 
qual havia pilhas e pilhas de tijolos 
soltos. Entre a parte de trás dessa 
montanha de tijolos e o muro, ficava 
escondido o lugar onde Lobo ficava 
preso durante o dia. Só durante o 
dia, porque à noite ele era solto para 
desempenhar a função de guardião 
da propriedade. Com frequência, eu 
e os irmãos G. brincávamos naquele 
quintal composto pelo mato e por 

algumas árvores frutíferas. Em especial, 
gostávamos da amoreira. Explodidas 
contra o corpo, as amoras deixavam 
manchas vermelhas que, por parecerem 
sangue, tornaram-se muito apropriadas 
à nossa brincadeira de guerrinha. 
Uma ou outra vez, via a cara de 
Lobo espremida entre os tijolos e o 
muro. Seu olhar expressava tédio e 
resignação em relação à condição de 
confinamento. Naquelas ocasiões, 
nunca me passou pela cabeça o que 
poderia acontecer se Lobo conseguisse 
fugir de seu canil improvisado. 
 Não nos limitávamos ao quintal. 
Dentro da casa dos irmãos G., 
víamos jogos de futebol, como 
foi o caso da partida entre Brasil e 
Uruguai, disputada no Maracanã 
pelas eliminatórias da Copa de 94. 
Romário, recém-incorporado à 
seleção, só faltou fazer chover. E 
também, graças ao então sofisticado 
videocassete, assistíamos aos filmes da 
época, entre eles, Robocop, Indiana Jones, 
Retroceder nunca, render-se jamais. 
Certo dia, eu e os irmãos G. estávamos 
sentados à mesa de jantar, que era 
separada da cozinha por uma pequena 
bancada. Não lembro exatamente o 
que estávamos fazendo ali, mas o que 
aconteceu depois de quando a mãe dos 
irmãos G. soltou um grito de susto está 
vivo em detalhes na minha memória.
 Parado na porta, com quase todo 
o corpo para dentro da cozinha, Lobo 
tinha as orelhas levantadas, a língua 
à mostra e salivante, seu olhar não se 
interessava por nada ao redor que não 
fosse eu. Depois que entrou, devagar 
e meticuloso, é que tive noção de seu 
verdadeiro tamanho, muito maior do 
que eu já havia imaginado. A mãe 
dos irmãos G. se distanciou do fogão, 
movimentando-se em nossa direção 
tão cuidadosamente que parecia que 
qualquer passo em falso faria o mundo 
despencar sobre ela.

 – Não se mexe, não fala nada – 
disse ela, olhando para mim, mãos 
sustentando o rosto como em O grito 
de Edvard Munch.
 Lobo passou pela mãe dos 
irmãos G., ignorando-lhe os berros 
que o ordenavam sair da casa. Ao 
se aproximar de nós, conseguiu se 
desvencilhar do mais velho dos irmãos 
G., que tentou agarrá-lo com um 
abraço desajeitado. Já o mais novo 
dos irmãos G. apenas observava 
Lobo contornar a mesa sem que seu 
assombro o deixasse vencer o estado 
de paralisia. Certo de onde queria 
chegar, Lobo veio depressa até mim 
e minha reação inicial foi a que 
comumente se tem nessas situações, 
chamei por minha mãe, mas logo 
depois recobrei alguma racionalidade. 
Como estava sentado na cabeceira da 
mesa, na posição em que o encosto 
da minha cadeira quase esbarrava na 
parede, levantei depressa e me refugiei 
atrás da cadeira, ficando encurralado 
entre ela e a parede. Foi só o tempo de 
Lobo chegar bem perto. A frustração 
de ter sido bloqueado por um 
obstáculo inesperado fez aumentar seus 
gestos de perturbação. Não deixava de 
ser irônica a situação em que agora era 
Lobo que observava minha condição 
de estar preso. Impiedoso, ele então 
empinou as patas dianteiras, pousando-
as no assento da cadeira. O focinho 
úmido, trêmulo e a centímetros do 
meu rosto farejava o pavor que eu 
sentia. Os olhos  pareciam querer me 
tragar para dentro de sua escuridão 
severa. Dava para ver a pelagem se 
eriçar no contorno da mandíbula. 
E afinal eu era isto: o condenado à 
disposição das atrocidades que aquela 
mandíbula poderia me causar. 
 Mas aí Lobo se afastou. Não por 
conta própria. Foi puxado pela pele 
da nuca em um movimento abrupto 
feito pelo pai dos irmãos G., um 

sujeito carrancudo que passava os 
dias dormindo porque trabalhava 
durante a madrugada, e por isso que 
todas as vezes que eu e os irmãos G. 
brincávamos na casa deles éramos 
advertidos para não fazermos barulho. 
Enquanto Lobo era carregado para 
fora da casa, seus olhos permaneciam 
fixos em mim. 
 Durante o acontecido, Lobo não 
latiu, não rosnou, não mostrou os 
dentes, e essas até seriam atitudes 
menos assustadoras do que aquele 
olhar que me encarava e me julgava 
como uma inadequação, como alguém 
não pertencente ao lugar que ocupa. 
É a minha justificativa sempre que me 
perguntam por que não sou dado a 
fazer visitas.



11



 Quem postulou que a menor 
distância entre dois pontos é uma linha 
reta certamente não ouviu um carioca 
puto da cara. “Vai direto no cérebro”, 
relata Tamires Leão, engenheira em 
Porto Alegre (RS). “Chega sempre 
rasgando”, pondera Márcio Nakata, 
empreendedor em Palmas (TO). O 
que eles têm em comum? Ambos são 
clientes – satisfeitíssimos – da Coé, 
nova queridinha do mercado brasileiro.
 Tanto Leão como Nakata 
recorreram à Coé para amenizar 
problemas de gestão. No primeiro 
treinamento na sua pequena fábrica de 
compensados naval, a Compensados 
Naval, Nakata relembra a reação de 
Waguinho Paquetá, representante 
da Coé, diante de uma dinâmica 
de grupo com bolas de pilates: “Ele 
baixou as calças, vestiu um chapéu 
cata-ovo e óculos escuros e começou 
a rebolar, apontando os dois dedos 
médios para todos em movimentos 
pendulares. A gente não falou 
nada, pois achava que era parte da 
dinâmica… Aí o Waguinho encerrou 
a interação dizendo ‘tesão…’. Nunca 
mais aconteceu qualquer dinâmica na 
empresa”, reconhece.
 Leão, hoje na construtora Risco 
Redentor, aponta a importância da 
Metodologia do Pescotapa da Coé. 
Em uma live de reunião do setor de 
compras, Xande da Portela se revoltou 
com uma funcionária que havia feito 
slides para a reunião de trabalho, então 
promoveu um Zoom-bombing. “A Lú 
tava lá falando de uma parábola do 
velho e do forte, ‘quem mexeu no 
meu queixo’ e sei lá que porra, aí o 
Xandão abriu o áudio da janela virtual 

dele e começou a rolar um tiroteio, 
que não era de videogame… A Lú 
pediu demissão uma semana depois – 
ou pediram a demissão por ela, não sei, 
ninguém nunca mais teve notícias”, 
comenta a engenheira.
 Muitas vezes, a Coé se encarrega 
de projetos pontuais, solucionando 
saias justas no curto prazo com vara 
longa. Exemplos não faltam: em uma 
empresa pequena de contabilidade 
de Florianópolis, ninguém conseguia 
usar o banheiro depois do almoço por 
culpa de um só funcionário. A Coé 
foi acionada, então enviou um carioca 
para resolver o problema.
 Não deu outra: no segundo dia, 
Lari, de Jacarepaguá, agiu antes mesmo 
do intervalo de almoço. Quando os 
funcionários se alinhavam para bater 
o ponto, ela disparou, dois tons acima 
da conversa habitual: “ÔOO cavalo; 
sim, tu meishhhmo; vê se cuida desse 
shtômago shcroto aí; quando tu 
shplode lá no vaso shculacha todo 
mundo, hahaha. E outra: aproveita 
pra pegar um Sol porque tua cara 
parece um open bar de esperma”. O 
avanço foi tão grande que a empresa 
aproveitou para abolir o ponto 
eletrônico. “Nossa qualidade de 
vida melhorou muito”, confessa um 
funcionário, que quis ser identificado 
como “Amigo da Lari”.

***

 Foi com o mote “empregue um 
carioca sem noção” que a startup 
Coé, fundada em Vitória (ES), fez 
duas grandes promessas: resolver 
conflitos internos dentro das 

empresas e substituir por completo 
os departamentos de RH delas. 
Para tanto, o método era um tanto 
inusitado: contratar um – apenas um 
– carioca suburbano extrovertido, 
homem ou mulher. Nas palavras da 
Coé, um caburtido. O retorno foi 
surpreendente.
 “Meu, a parada é realmente 
disruptiva. Na boa, sem exagero ou 
piadinha. O que disrompe mais um 
ambiente tranquilo do que um carioca 
de corrente e camisa com dois botões 
abertos berrando enlouquecidamente, 
mano?”, indaga Fred Lavezzi, assessor 
de investimentos em São Paulo.
 O fluminense Marco Fanti, natural 
de Petrópolis (RJ), é tido como um 
dos grandes cases de sucesso dentro da 
Coé. Ele já deixou seu legado em mais 
de 18 empresas ao redor do país em 
apenas dois anos. Sua primeira obra 
de impacto foi adaptar o conceito 
de hora-extra de uma empresa de 
telefonia para “laje sinistra”, em que 
todo fim de expediente esticado 
terminava em uma piscina improvisada 
no saguão. Hoje, Fanti orienta os 
novos contratados da Coé.
 “Pra que serve o RH, porra? 
Fazer pergunta burra, marcar happy 
hour no Zoom e agendar palestra de 
inteligência emocional? Mermão, 
vai tomar no cu! Isso tudo a gente 
faz mais rápido e ainda tira uma 
graninha por fora”, Fanti exaspera. 
“Ou você não acha que o Jorjão, que 
cuida do estacionamento do Posto 
7 do Leme, manja mais de estratégia 
de convencimento que qualquer 
executivo brasileiro?”. [Imita voz 
infantil, esganiçada] “Qual palavra te 

define? Qual é o significado da sua 
tatuagem? Você pretende engravidar?”. 
[Volta ao normal, isto é, dois tons acima 
do interlocutor] “Ah, vai se fudê, porra: 
escolhe um MC e acabou!”, ele se 
acalma. “Chamo isso de apostolado 
educativo”.
 Mas nem só de galhofa, chacota e 
sacanagem vive Fanti. “Depois das hard 
skills e das soft skills, nosso mercado 
está desenvolvendo as Guanabara skills 
– e exportando”. Segundo ele, trata-se 
de um misto da técnica envolvida nas 
hard skills com o jogo de cintura e a 
casca grossa necessários às soft skills, 
mas com muito mais intensidade – e 
tamborim. 
 O fato é que até os mais céticos 
têm se rendido. “É incrível: o carioca 
barraqueiro é um fenômeno de 
teambuilding. Todo mundo odeia ele, 
ao mesmo tempo ninguém quer 
comprar briga, exceto outro carioca. 
Então fica um negócio interessante, 
porque todos se unem contra a figura 
do indivíduo inconveniente – que não 
dá a mínima –, promovendo um ideal 
comum”, confabula Sara Fohlman, 
fundadora de um instituto paulista 
de desenvolvimento organizacional. 
“O ódio afetivo ao carioca e a tudo 
o que o Rio de Janeiro representa de 
mais falcatrua em matéria de Brasil se 
converteu no fim do brainstorming”, 
sintetiza.
 Para contratar seus cariocas, a 
Coé também inovou no processo 
seletivo. Nada de entrevista ou 
currículo, com questionários 
invasivos e dinâmicas conduzidas 
por toupeiras: basta enviar um áudio 
no zap ou um stories promovendo 

Campanha “empregue um carioca barraqueiro” 
substitui departamentos de RH Brasil adentro

Startup capixaba trouxe um novo conceito para vários conceitos e planeja IPO para 2021.



a briga entre dois cariocas. “A gente 
reconhece o caburtido que ilumina 
esse país em menos de três segundos; 
é inimitável”, aponta o CEO da Coé, 
Luiz Vendetta. “É muito menos uma 
questão de sotaque e tom de voz do 
que aura mesmo”, ele complementa, 
descalço.
 “Na moral lék quando ushcara 
falô pra mim kieuia sê gerente de RH 
eu num botei fé tambéinnn; falei ‘coé 
vô zuá sishcára’. Marh aí num é que 
peluvishtueu sou bom mearhmo?”, 
relata Marcinho “Açaí” Freitas, que 
começou na Coé e agora deixou 
a companhia – “nunca foi sorhtxi, 
sempre foi Deushhh” – para assumir 
um cargo gerencial na Ambev em São 
Paulo. “Dô migué uma veish pusemâna 
pra jogá um futivôlei, parhcêro, 
maizush carasabi e só o homem lá em 
cima podimi julgá”. “Outra coisa”, ele 
adiciona: “o Vaishcu kisifoda”.
 A história de Marcinho rodou o 
Rio, que pouco a pouco estabelece 
um clamor popular capaz de alçá-lo à 
figura de herói local. Cotado para se 
candidatar ao cargo de governador, ele 
repele a ideia: “koé lék, tá querendo 
me botar tornozeleira eletrônica? Aqui 
é tudo no sapatinho; honeishtidade, 
peixe”.
 A Coé planeja dar novos passos 
em seu projeto ambicioso de extinção 
dos RHs do Brasil. Vendetta antecipará 
para dezembro o lançamento do 
audiobook CLT na Raba, obra que 
destrincha técnicas para entender a 
CLT, com destaque para o capítulo 3, 
intitulado “Hora-Extra e Guaraviton”. 
Para o Carnaval 2021, a Coé pretende 
organizar um ciclo de palestras sobre 

gestão no horário de almoço das 
empresas, com participações de DJ 
Marlboro, do mascote da Biscoito 
Globo e de Eri Johnson. “Eles que 
querem participar, e muito. Esses 
eventos culminarão na nossa oferta 
pública inicial (IPO) ainda no 
primeiro semestre. Depois disso, todo 
brasileiro poderá investir na Coé, 
fomentando a indústria nacional; o 
sonho é injetar 2% ao PIB a partir 
desse modelo tipicamente nosso”. Os 
caburtidos da startup, prestes a se tornar 
uma scaleup, já têm feito – e matado – 
aulas de inglês. “O céu é o limite; ou 
Volta Redonda”, brada Marco Fanti.
 Curiosamente, não há nenhum 
carioca na gestão da Coé. “Não, não, tá 
louco”, desconversa Vendetta.
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         No período do Renascimento da arte ocidental – se é que isso realmente existiu –, as técnicas de 

                              pintura mais difundidas eram o Afresco, pintura mural baseada na aplicação de tinta a uma argamassa de 

                                    gesso, e a Têmpera, método de tintas misturadas a uma preparação com gema de ovo em uma superfície de

                                    madeira. Apenas mais tarde, no século 16, o uso do Óleo Sobre Tela se popularizou, tornando-se a técnica 

                                    de escolha para pintores até o século 20, quando o Modernismo resolveu chutar o pau do cavalete.

      O Afresco foi muito utilizado principalmente na decoração de igrejas e de villas (casas de campo da nobreza e burguesia). Embora 

fosse uma maneira prática de embelezar paredes, o gesso secava rápido e pouco podia ser pintado de cada vez. Além disso, a cada dia a 

tinta se �xava de maneira diferente. Assim, �cavam visíveis as giornatas, diferentes dias de trabalho que eram evidenciados pela diferença 

abrupta de cores – como neste detalhe da Expulsão de Adão e Eva, de Masaccio. Seus corpos aparecem contornados por uma camada 

mais forte de tinta. Com o passar dos anos (séculos, melhor dizendo), também �cou claro que as cores das pinturas desbotavam com 

facilidade. Mas é evidente que há exemplos irretocáveis                     de afrescos que mais parecem pinturas a óleo, como a obra-prima de 

Michelangelo, a Capela Sistina.

      Para imagens portáteis ou no mínimo                                                    móveis, a técnica mais comumente 

empregada era a Têmpera. Por ser à base de gema                                    de ovo, a tinta nesse caso também seca 

muito rápido – mais ainda do que no afresco. Não havia como misturar cores a �m de criar um degradê, por 

    exemplo. Dessa forma, os artistas usavam hachuras para modelar a luz nos personagens, isto é, linhas paralelas 

     �nas que �cam mais próximas ou distantes progressivamente, criando a ilusão de volume e de iluminação.

         Aí chegamos ao Óleo Sobre Tela. O óleo deixa a tinta, digamos, mais maleável – por demorar a secar, possibilita a mistura entre    

        pigmentos e a criação de novas cores intermediárias. Sendo translúcido, permite também que várias camadas diferentes de tinta    

     re�itam quando sob a luz. Além disso, com essa técnica os traços desenhados não são mais de�nitivos, possibilitando a modi�cação  

  da tela após a aplicação das tintas. O exemplo mais célebre dessas novas explorações por esse método é a Tempestade, de 

Giorgione. Nesse quadro, o pintor italiano cria, com diferentes tons de azul, uma atmosfera complexa e carregada e, 

                    aproveitando-se da liberdade que o óleo lhe deu, Giorgione chegou a substituir completamente 

                                             o personagem da esquerda,                           que antes de ser um pastor 

                                                (ou soldado) era uma 

                                                  mulher nua sentada.

do afresco
ao óleohttps://youtu.be/Vufba_ZcoR0

A imagem de raio-x (à direita) revela 
a personagem original.

Na Têmpera, cada traço conta: 
os fios da barba e as rugas 
desse Santo André de Simone 
Martini foram traçados um a um.

         No período do Renascimento da arte ocidental – se é que isso 

                              pintura

                                   

                                    madeira. Apenas mais tarde, no século 16, o uso do 

                                    de escolha para pintores até o século 20, quando o Modernismo resolveu chutar o pau do cavalete.

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

<https://jornalrelevo.com/enclave>
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         No período do Renascimento da arte ocidental – se é que isso          No período do Renascimento da arte ocidental – se é que isso 

neste detalhe da Expulsão de Adão e Eva,

Tempestade
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Algum Lucas

6.  Exaltação

 Ao passo em que o mundo 
dessacraliza-se aos moldes da 
profanação agambiana, tudo o quanto 
há de belo e sublime, sagrado, devém 
matéria de consumo, e o amor, então, 
persevera como último bastião, no  
imaginário coletivo, daquilo que não 
se pode explicar ou compreender, 
apenas sentir. O conflito emerge, 
entretanto, ao conciliarem-se as 
necessidades de amar — ou de sentir 
que se ama — com as de publicizar 
— que pressupõe a narrativização da 
experiência — o próprio estar-no-
mundo.
 Como pode um adolescente criado 
já na era da diluição de fronteiras 
entre o público e o privado entrar em 
contato consigo por mediação de um 
procedimento contemplativo? Seus 
próprios pensamentos são i-mediatos, 
ou seja, não mediados e diretamente 
tuitados ao Zeitgeist, que os consome 
i-mediatamente e reinsere-os na 
máquina de criação de conteúdo que 
é a experiência humana no espaço 
digital.
 O próprio conceito de espaço 
fluidifica-se e ganha o interesse da 
física quântica — o que ainda há de 
mais próximo a um dogma religioso 
contemporâneo — por travar relações 
quase, ou literalmente, metafísicas com 
si mesmo e com o tempo. Referir-se à 
internet como a um espaço é validar a 
descorporeificação do estar-no-mundo 
humano, é compreender o quanto a 
estetização da experiência humana 
já não se dá no âmbito da metáfora, 
mas sim da explicitação de um sentir 
inegavelmente contemporâneo, como 
é o caso do fenômeno cultural Black 
Mirror, e, neste caso, especialmente o 
episódio “San Junipero”.

 A ideia geral é que se pode 
simular a própria consciência num 
espaço digital. No caso do episódio, 
uma San Francisco paradisiacamente 
hedonista chamada San Junipero, e, 
inclusive, manter-se vivo lá após a 
morte no mundo “real”. Das questões 
daí emergentes, a discussão na mídia 
deu-se em grande parte ao redor da 
temática do pós-vida e da ânsia por 
uma certeza ou uma Canaã virtual 
capaz de expiar-nos o sofrimento 
mundano.
 O episódio possui uma 
contradição inerente, porém, e que 
é sentida, embora inarticulada, pelos 
espectadores-adoradores: a questão 
“a vida se dá em sua fisicalidade/
materialidade?” é respondida pela 
simulação da materialidade no espaço 
digital, de tal modo, este espaço devém 
literalmente um refúgio àqueles 
incapazes de articular no espaço físico 
seus desejos com suas experiências. 
Há quem ateste que é este o caso da 
ficção, ignorando a possibilidade do 
fazer artístico como ato lúdico ou 
meramente prático — a arte, por tão 
“inexplicável” (no sentido de que 
não se pode muito bem delimitar 
todos os seus praquê’s, porquanto ao 
menos existam) quanto o conceito 
“amor”, assume também o véu do 
sagrado, independentemente de 
suas circunstâncias. Logo, o que não 
coaduna com os meus idiossincráticos 
sublimes não é arte.
 Desta tensão entre arte e amor, 
portanto, San Junipero alinha a 
salvação à possibilidade de, apesar de 
não em “vida”, encontrar o amor, a 
saúde e a alegria equivalentes — se 
não até melhores — do que aqueles 
que se pode (ou deve) encontrar 

fora da simulação. Equiparar as 
possibilidades virtuais às físicas 
ocasiona, em última instância, a 
desvalorização da experiência 
primordialmente i-mediata: o sentir 
corpóreo. É-se, invariavelmente, corpo 
— creia-se ou não em alma, mente ou 
espírito. E, ao ser corpo, o ser presume 
sempre relação direta com o espaço 
físico. Desta maneira, como pode o 
almejar um pós-vida virtual gerar algo 
além da ânsia pelo produto alegria — 
gratificação?
 No paradigma da gratificação 
instantânea, por conseguinte, amor e 
arte confirmam-se como objetos de 
exaltação, literalmente. O problema 
é que este amor e esta arte limitam-
se a narrativizações facilmente 
parafraseáveis, de modo que seus 
simulacros devêm os produtos mais 
requisitados da cultura capitalista: fama, 
paz e “felicidade”.
 A fama, por consumar o 
videor ergo sum; a paz, por sentir-se 
fisicamente os danos causados pela 
sempiterna demanda de consumo; 
e essa “felicidade”, por resumir 
vagamente um transcender a agonia 
do estar-no-mundo físico, à revelia do 
inquantificável, do imparafraseável.
 No espectro oposto, porém, e 
com as mesmas conclusões lógicas, 
há quem busque planificar a questão 
cientificamente, ao reconhecer o ser 
humano como animal e, como animal, 
pertencente à fisicalidade do mundo. 
O humano, então, é como é, ama 
como ama, sente como sente e transa 
como transa por reações químicas 
perfeitamente explicáveis, embora não 
ainda. “Ora, a mulher é mais baixa 
que o homem para que os feromônios 
[...]”. Fato — todavia, o fato de o 

meu chinelo ser preto não garante 
a explicação das existências nem do 
chinelo, nem minha, nem da cor preta 
como tal.
 E os fatos aqui são: há desejos 
humanos imparafraseáveis; há, hoje, a 
ânsia por compreendê-los em termos 
de praquê; e há toda a dimensão 
biológica da existência humana 
que impossibilita a naturalização de 
qualquer estar-no-mundo mediado, 
visto que, desde o habitar o digital ao 
videor ergo sum, a existência precede 
sempre a consciência de si e relações 
que possa travar com qualquer outro 
objeto.
 O ato de amar precisa, 
consequentemente, articular o desejo 
humano sentido e sejam lá quais 
possam ser suas causas biológicas — o 
fato é que, inevitavelmente, o amor 
consuma-se na pele, completa-se 
sensorialmente no tato, no olfato, na 
audição, na visão, no palato.
 (Abro um parêntese aqui, por ter 
consciência do mundo em que vivo: 
“quer dizer então que cego não ama? 
Que não amo a pessoa que amo se 
ela não está relando em mim?” Já há 
algum tempo decidi-me a não ceder 
espaço à estupidez retórica vigente 
nos diálogos cotidianos, entretanto 
reconheço a fatalidade de marcar com 
tinta ou som qualquer coisa depois 
de um “amar é” ou “o amor é” etc. 
O que afirmo, em termos prosaicos, 
é que o ato de amar, mesmo que 
apenas “friozinho na barriga”, implica 
consequências fisiológicas e um 
mínimo grau de conscienciosidade 
— autoconsciência. Isto, por sua vez, 
pressupõe um ser-amante inalienado 
ao menos na medida em que é capaz 
de reconhecer a distância entre o 
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seu próprio ser e o ser do outro 
objeto. A pornografia, por exemplo, 
narrativiza visualmente experiências 
táteis, olfativas, auditivas e palatares, 
o que resulta na narrativização não 
apenas de um momento de interação 
meramente corporal, mas emocional 
também. Tal qual estar sob o efeito 
de estresse pode ocasionar dores no 
corpo, prazeres ou sensações intensas 
podem resultar em sentimentos, 
emoções — e estas, enfim, passam 
a ser compreendidas para além do 
aspecto inexplicavelmente metafísico 
que detêm, pois são, factualmente, 
sentidas, experienciadas. Em suma: 
dizer que amar é experiência sensorial 
e exemplificar por meio dos nomes 
que damos aos sentidos pode muito 
bem ser deficiência linguística, 
afinal dizer “olfato” — assim como 
nomear qualquer coisa — é tentativa 
de remeter, parafrasear experiência 
primordialmente e imediatamente 
sensorial; o sistema otorrino 
compreende tanto o olfato quanto o 
paladar e a audição, seu denominador 
comum é, contudo, o sentir. Este ato 
de amar, então, dada sua dimensão 
sensorial, jamais poderá ser transmitido 
ou simulado por uma palavra ou uma 
selfie.)
 Retoma-se, enfim, a questão 
previamente proposta: ama quem fala 
em eu ou em nós? Melhor ainda: em 
que momento do desejo de amar e/
ou ser amado cabe a exposição do 
sentimento como produto? Ainda: 
se, percebido como necessidade, há 
o desejo de produzir e consumir 
gratificação em forma do produto 
amor, é coerente assumir que se fala 
de amor quando, em frente às câmeras, 
diz-se “eu te amo”?
 Pergunta obviamente retórica que 
ressoa em: não. Porém, é a palavra 
amor que se usa para tratar de ambos 
os casos, e a confusão daí deriva à 
conclusão de toda boa discussão 
racional coetânea: “pensamos diferente, 
é preciso respeitar as diferenças”, como 
se um desagravo racional assumisse 
teor personalista. O problema é que 

assume, pois, se sou especial e centro 
gravitacional de toda existência por 
ser aquele que percebe e é percebido, 
como pode um não soar-me como 
algo além de capricho invejoso que 
devo descartar com desdém?
 O videor ergo sum constringe o 
ser às dimensões voyeurísticas da 
pornografia, à exposição prática (que 
possui praquê) do mercado e da feira 
da lua, à experiência humana como 
exercício de manutenção do status 
quo. Mas, se viver pode ser o que é, 
por que também não poderia ser 
aquilo que se torna ou que se faz 
de si? Pergunta que sou só capaz de 
confeccionar, ainda, é: se perder o 
aspecto emocional do amor quem 
adquirir o tempo das belas mulheres 
das janelas vermelhas de Amsterdã, 
onde é que se pode encontrar este 
amor perdido pelo caminho, se é 
que ele deveras um dia existiu? É 
realmente, em certa medida, justificado 
o apelo racional da existência das 
coisas presumir sua percepção.
 As coisas sendo apenas aquilo 
que são, portanto, este ensaio devém 
meramente tentativa de apontar que 
a vida transforma-se aceleradamente 
agora que, superadas as velhas 
simulações físicas, simula-se a mente. E 
se esta, simulada, for verdadeiramente 
capaz de fazer sentir como a simulação 
fosse realidade, quem poderia afirmar 
o contrário? Nestas horas, os fatos 
são apenas fatos. Tente dizer a um 
adolescente que o seu amor pode não 
durar para sempre.
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Ednelson João Ramos e Silva Júnior

 O que há no desvario da palavra?

 Manoel de Barros disse: “Em 
poesia que é voz de poeta, que é a 
voz de fazer / nascimentos – o verbo 
tem que pegar delírio” (BARROS, 
1993, p. 17). Contaminar-se, portanto, 
é condição imprescindível à palavra 
que pretende fazer-se nascedouro. 
Inclusive, a Bíblia declara em João 1:1: 
“No princípio era o Verbo, e o Verbo 
estava com Deus, e o Verbo era Deus”. 
Todavia, de quê se contamina o verbo 
criador? O que o anima a engendrar 
algo? Se a voz de poeta é gênese, 
parece-me cabível escutá-la a fim de 
pensar essas questões. Assim, volto os 
meus ouvidos aos poemas do livro 
Verde vidro (2019), de Amanda Prado.
 Antes de prosseguir com as 
perguntas que movem este ensaio, 
farei uma breve apresentação da autora 
da obra em foco. Amanda Prado é 
uma escritora e pintora alagoana, cuja 
trajetória inclui outros dois livros 
(A ilha de Laura, 2015; Pedra perdendo 
seiva, 2018). Ademais, Amanda Prado 
é membro-fundadora dos grupos 
Ofélia (Oficina de Experimentação 
Literária) e Elisa (Exercícios 
Literários Sabatinos). Agora, regresso 
à inquietação do começo. O primeiro 
(“intraduzível”) de três poemas que 
compõem o volume sinaliza a abertura 
da jornada rumo a uma possível 
resposta. Logo, transcrevo-o abaixo:

 

como um copo de água que imprime 

[sobre a mesa o seu círculo

mas que depois de algum tempo

depois que o guardanapo rouba o

[gesto do copo

comprimindo-o tecido adentro

não deixa rastro ou significado

e sequer deixaria

porque o copo

essa matéria cristalina na iminência    

[dos lábios

não foi posto à mesa

e igualmente

não havia alguém para pedir a água 

[mineral de sempre

acompanhada de um café

porque a essa hora o sono tão grande

e as mãos tão pesadas

que diante delas

sonho o meu pequeno elefante

prendo-o com força

mas ele é areia e me escapa

sei inútil e tento

grão a grão

reconstruir o meu sonho

mas o elefante é já outro ser

que não reconheço

e me queima o mapa das mãos

dentro da pele o silêncio

acende o inevitável de uma estrela:

o amor é intraduzível
 
 
 Transitando entre o físico 
(o círculo deixado pelo copo, o 
guardanapo, lábios, água, café...) e 
o intangível (tempo, sonho, amor), 
há o vácuo de uma “presença” 
que não se deixa dizer. Contudo, 
essa impossibilidade de abarcar o 

objeto não se converte na leveza de 
um dado sobre o qual não temos 
responsabilidade, uma vez que ele 
se situa além do que as nossas vozes 
alcançam. Essa “ausência presente” se 
materializa em uma consciência da 
qual não podemos escapar: as palavras 
são sempre uma (re)composição 
do vivido. Mas seria, precisamente, 
recomposição ou composição? Com 
o prefixo, temos o sentido de uma 
coisa que é composta de novo, a qual 
retornamos. Sem o prefixo, podemos 
imaginar o ato de compor primário, 
enxergando o vivido como tintas 
em tubos, as quais, nos tubos, não 
constituem um quadro. Provocativo, o 
poema de abertura corre na esteira do 
corpo sutil das palavras, gerando uma 
série de imagens ao encarar o que não 
consegue verter.
 Não obstante, em um paradoxo, 
“intraduzível” se caracteriza como 
um laboratório alquímico, transmuta 
o oculto em um território por que 
passeamos ao longo dos versos em 
que o interdito nos convoca a novas 
conexões sensíveis (“mas o elefante 
é já outro ser / que não reconheço / 
e me queima o mapa das mãos”). Na 
sequência, temos “desenho uma moça 
triste”:
 

o silêncio de um baiacu é maior que o 

[de um elefante

ela diz e pousa um pássaro dentro da 

[minha noite

separadas pelo vidro

não ouço a sua voz

apenas estendo a mão como quem 

[quer atravessar a margem

derrubar o vidro

as mãos

elas sangram e sangram e sangram

e percebo que assustei a minha moça 

[triste

tento uma resposta do ambulante

que me pede dois reais reais para o 

[transporte

tento uma resposta das pedras

mas os gritos e carros e pessoas

e corro tanto tanto tanto

que me esqueço da minha moça triste 

[e assustada

o rosto desfigurado assimétrico infeliz

ao invés dos olhos

dois buracos afundados até o interior 

[do crânio

em tons de azul

ou talvez numa outra cor que só      

[consigo recordar como azul

o nariz um recorte de argila que ainda 

[agora eu tento modelar

e fazer pesar sobre seu rosto

o amor desliza calmo sobre a palma 

aberta da minha

[mão

não faço nenhum esforço para 

[apanhá-lo

e ele dança em falso

pião
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à cena final

pouco importam as dúvidas

as formigas

elas sabem desse chão que se abre 

[agora

sob os meus pés
 
 Similar ao poema anterior, somos 
testemunhas, nesse, da sensação de 
que há um empecilho ao encontro do 
eu-lírico com o desejado. A mão que 
intenta atravessar a margem sangra. 
Considerando o livro como um todo, 
podemos interpretar esse líquido vital 
como o próprio livro, haja vista a cor 
em sua capa (vermelho). Essa hipótese 
é reforçada pelo título.
 O verde pode nos dirigir ao ciclo 
vigoroso das plantas que germinam 
a cada Primavera. Outrossim, o 
verde oscila e chega à iconografia da 
morte, da doença, do veneno e da 
náusea. Na teoria da cor, aliás, o verde 
é complementar do vermelho. Dessa 
forma, o vermelho ardente mantém-se 
de mãos dadas com o verdor fresco e 
úmido, tal como as palavras da poeta 
que exprime potente angústia e 
melancolia em proporção aproximada 
ao valor conferido ao simbolismo 
dos elefantes (imponência, tamanho 
colossal e sensibilidade espantosa às 
vibrações da terra, a cheiros e a sons).
 Por outro lado, o vidro é 
translucidez, transparência, refração. 
Lentes de vidro (telescópios e 
microscópios) nos presentearam com 
extensões espaço-temporais, a visão 
de corpos celestes cuja distância 
transcende o nosso tempo de vida 
e de micróbios que dinamitam a 
nossa saúde. Na poética de Amanda 
Prado, o contínuo espaço-tempo 
se consolida por um jogo entre as 
distâncias que perturbam o eu-lírico 
e a introspecção. Na marcha dos 

versos, a luz é sugada por uma voz 
que desacelera os “fótons” e realiza 
a transubstanciação do estopim do 
discurso poético (“o silêncio de um 
baiacu é maior que o de um elefante”) 
em um estudo sobre si mesma (“as 
formigas / elas sabem desse chão que 
se abre agora / sob os meus pés”). 
Porém, atenuar a velocidade da luz e 
sugá-la não é sinônimo de ampliar a 
escuridão. O que ocorre é um teste 
dos limites da luz, da palavra.
 No último poema, “elefante”, 
o eu-lírico dá ao conhecimento de 
quem o leia o seu estágio de máxima 
potência (conferir a seguir):
 

algo como romper o infinito

das palavras e gestos

que não poderei desenhar

algo como a sinceridade da dúvida

 eu te amo eu te amo eu te amo

algo como quebrar a promessa

de ontem

e cumpri-la

num outro tempo

algo como saber que

um dia qualquer

entre a pedra e o mar

debaixo da água

dentro da noite

no entre-espelho

de uma curva

dentro do sonho

das nuvens

no meio da lua

de um barco

ou de um poema

em linha e som

os nossos olhos

úmidos da noite

atravessarão

de novo

a triste chama

do amor
 
 Luiz Costa Lima (2012) disse 
que a palavra é uma metáfora, dado 
que a nomeação é consequência de 
transposição de domínios, nunca 
havendo a chance de um sentido uno. 
Em última análise, por conseguinte, o 
conhecimento é infindável. Na ânsia 
por “algo como romper o infinito 
/ das palavras e gestos”, o poema-
desfecho aglutina as indagações que 
Verde vidro fomenta desde a capa. Do 
sentimento feito que viceja na palavra 
e, ao mesmo tempo, escapa (“que 
não poderei desenhar”) à abertura 
do mundo que surge e foge do dizer, 
a escrita é um palco – cheio de som 
e fúria. Se parecemos Sísifo a repetir 
a exaustiva experiência de existir e 
saber que existimos, fadados a tentar 
edificar uma narrativa para isso a que 
chamamos vida, provavelmente somos 
isso, animais perseguindo vestígios ou 
migalhas de propósito (“entre a pedra 
e o mar / debaixo da água / dentro 
da noite / no entre-espelho / de uma 
curva / dentro do sonho”). Enfim, 
Verde vidro sugere em suas construções 
que existir – nos termos de Albert 
Camus (1989) – não é nem tão 
racional nem irracional. É desrazoável.
 Feita a explanação, retomo as 
perguntas do ensaio: de quê se 
contamina o verbo criador? O 
que o anima a engendrar algo? 
O sociólogo Domenico de Masi 
(2003) diz que o Homo habilis foi o 
estágio em que os nossos ancestrais 
desenvolveram as primeiras condições 
para o florescimento da linguagem. 
Coincidentemente (ou não), foi nessa 
etapa que foram confeccionadas as 
primeiras ferramentas de pedra lascada. 

Assim, palavra e alteração do mundo 
parecem andar lado a lado desde que 
a nossa espécie “engatinhava” pelo 
planeta. Em Verde vidro, as mãos são 
pesadas, abrigo de mapas, pretensas 
pontes, vulneráveis (sangram) e espaço 
de deslizamento do amor. Elas estão 
em constante labuta. Por meio desses 
atributos, concluo (por ora) que o 
verbo criador se contamina com o 
mundo e seus estímulos, a tal ponto 
que a linha entre o vivido e o escrito 
fica tênue. Por fim, o que o anima 
a engendrar algo seria o deleite da 
criação, vista como uma sombra a 
servir de limite à luz (LÉVI, 2017).
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Luizza Milczanowski

Olho sem Bataille (on-line)

eu bebo um copo de vinho tinto 

no café da manhã 

o amargor me chupa a língua 

como beijo embebido

de ardor

o estômago já sabe:

bochechar e escovar os dentes

só depois 

do primeiro gole.

no espelho

os seios rubros 

como taças.

a fantasia:

ter duas taças 

rubras

uma em cada mão.

começo a trabalhar e 

na hora do almoço 

mais uma taça, cujos 

tamanho e formato 

são o perfeito estrábico 

do meu seio direito.

depois a sobremesa

um licor de café 

um bombom de licor cereja. 

eu me sento lânguida

os lábios doces, os dentes 

de jujuba

sorrio para a câmera

sem saber que é tarde

dou bom dia

e desligo o microfone

meu sorriso suspenso 

enquanto escuto a

telinha falar.

eu me imagino 

em um momento de desatino 

despindo-me (nua!) para 

aquele um tanto de 

trinta quadradinhos

alguns com a câmera

desligada.

o que estariam fazendo 

mudos e invisíveis 

dormindo, comendo 

arrotando, tirando meleca

de cueca e meia furadas

imagina se eu 

ainda na euforia da bebida

(e eu bebo mais para 

afastar a fase 

da depressão 

que vem sempre 

sempre depois)

levantasse a blusa

me fizesse nua 

para as telinhas 

mostrasse minhas taças 

rubras 

que pendem 

cheias

pesadas 

só pelo prazer do choque

naquelas almas

duras

como a pedra no caminho. 
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Alessandro Araujo

A morte do presidente

“O presidente morreu!”. Gritou a 
mulher de lenço preso por grampos 
nos cabelos. Ela colocava a cabeça 
fora da janela de sua casa e berrava: 
“O presidente morreu! Tá morto! Ele 
morreu!” Ela rugia com força, mas não 
havia ninguém nas ruas. Os pontos 
de ônibus eram vazios de automóveis 
e de gente. O semáforo piscava as 
suas luzes à toa, sem transeuntes para 
obedecer as cores vermelha e verde. A 
farmácia fechada, apenas um cachorro 
dormia na frente da porta de aço. Ela 
continuou: “Acordem! Acordem! Tá 
falecido. Ele é só um cadáver decrépito. 
Logo vai cheirar esgoto. Apareçam! 
Alguém aí?”. Então a mulher saiu 
da janela, andou pela casa e abriu a 
porta. Na calçada olhou para os lados. 
O bairro inerte, quieto e inofensivo. 
Somente o silêncio era presente. Bateu 
na porta das casas vizinhas: “Ei! Ele 
é defunto! Ouvi no rádio! Podem 
sair!”. Não haviam respostas. A igreja 
de portas altas e de madeira na praça 
da Matriz. Todos conseguiram ir para 
lá. Ela tinha certeza que estavam 
dentro da igreja rezando junto ao 
padre, escondidos das ameaças do 
presidente. Tinham o direito de saber 
das boas novas, quando tudo isso 
poderia acabar. Ela ouviu bem, o 
rádio repetiu a notícia mais do que 
três vezes. Era verdade. Com certeza 
aquilo aconteceu de verdade. Mentira. 
Não. Não. A verdade aparece com 
velocidade quando tem que mostrar 
aos outros a que veio.Sim. Felicidade 
barra vontade barra todos bem. Ela 
caminhou na sua velocidade para lá, 
imaginando ser recebida com alegria 
instantânea. O sino tocou. Já era meio-
dia. O sinal de que todos estavam 
normais e rezando terços inteiros em 
misericórdia ao morto. A faixa verde e 
amarela livre daquele peito decrépito 
do doente presidente. Tudo voltaria 

como anos atrás. Os cães vão correr de 
novo nas ruas com latidos calmos. A 
feira venderia carne-seca e macaxeira 
fresca. A tapioca mais doce com leite 
condensado e coco. Tomate, coentro, 
cominho e cebola para o feijão. As 
conversas nas janelas ao cheiro de café 
quente. Papo sobre novela e a vida dos 
outros. Pronta para contar a todos. A 
igreja cada vez mais perto. Ela sorria 
fácil enquanto mais próxima estava 
da porta da Matriz. Agora, só faltava 
as escadas. Imaginou o sorriso na cara 
de cada um deles. Ganharia muitos 
beijos e abraços de todos, sem medos 
e tristezas. “Sem medo de ser feliz! Ele 
é defunto!” Ela colocou o pé direito 
no primeiro degrau gritando: “É ele 
sim! O presidente morreu! Óbito! Tá 
morto!”
Quando entrou na igreja, todos eram 
mortos. Corpos em decúbito dorsal. 
Jovens, senhoras e crianças. O bairro 
inteiro estava lá. O cheiro indecifrável 
do perecimento. Tião, que vendia 
sorvete no carrinho durante as tarde 
dos dias, Cátia conhecida como 
“mão de anjo”, costureira que tudo 
sabia e fazia.Maurício, acostumado a 
chutar a bola no portão de sua casa, 
não passou dos onze anos de idade. 
Ivoneide fazedora de quentinha para 
os trabalhadores e comerciantes, ainda 
jovem de corpo e alma. O estudante 
de medicina, orgulho de sua mãe. Os 
bêbados de sempre. Os feirantes. A 
professora. Ana e Joana, gêmeas que 
vestiam-se iguais e saltitantes na volta 
da escola. Outros e outros. Ela sentou 
ao lado dos corpos, desconsolada. 
Chorou o estrago da vida enquanto 
dizia: “O presidente está morto! 
Morto!”. O sino. Lembrou dele e 
levantou do piso frio. Andou pelos 
torsos das carnes humanas aos berros: 
“Tem alguém! Alguém vivo? Por 
favor!”. Desistiu instantes depois com 

o eco de sua voz e lentamente saiu. 
Em sua casa, o rádio permanecia ligado 
e apenas o chiado insistente. Desligou, 
sentou no sofá e disse: “Defunto. 
Quero ser um morto”. Foi até o 
banheiro, mirou o espelho, viu seus 
cabelos brancos, as olheiras e rugas.
Na cozinha, acendeu o fogão e encheu 
uma chaleira com água fria. Duas 
colheres de café no filtro de pano. 
Voltou para a sala, fechou a janela. E 
depois, xícara e um livro de Virginia 
Woolf. O dia claro, luminoso e frio 
lá fora. Mas então, ela tossiu seguidas 
vezes, sentiu o coração acelerar no 
peito em disparo. Cerrou os olhos em 
dor e estremeceu seu corpo inteiro. O 
medo, a sede. Tentou alcançar o livro 
caído. Pereceu.



Breno Ruiz & 

Paulo Cesar Pinheiro

Condão

Eu vivia de pescar

Não tinha família

Um dia afundei no mar, 

Perto de uma ilha

Tinha um reino lindo lá, 

Onde tudo brilha

E o Rei me mandou casar 

Com a sua filha

Que maravilha, 

Casei na areia, 

Tive três filhas 

Na Lua Cheia

Uma pra iluminar, 

A segunda pra me guiar, 

A terceira pra vigiar 

O mar da aldeia

Uma virou luar,

A segunda uma estrela azul, 

A terceira sumiu no mar, 

Virou sereia..

Nunca nunca mais pesquei 

Mas segue a cartilha

Quando o Rei morreu virei 

O Rei dessa ilha

Quem viu a sereia eu sei 

Pois seu olho brilha 

E este um dia eu casarei 

Com a minha filha


