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DOS CUSTOS DA VIDA

(+) RECEITA BRUTA

ASSINANTES: 
R$ 160 Amanda Vital; R$ 100 Mario Marcio Felix; Luiz Witiuk; Alvaro Nunes; 
Anthony Portes; Andriele Tinoco; Alexandre Dieter Mussiat; Anônimo; João Paulo 
Hergesel; João Pedro Moura Fernandes; Elieder Corrêa da Silva; Richard Roch; 
Weslley Ferreira; R$ 80 Rozana A. Gastaldi Cominal; R$ 75 Lea de Rocio Bail 
Rodrigues; Johann Heyss; Julia Trovó; Lenita Estrela de Sá; Rafaela Sinderski; R$ 60 
Luiz Antônio dos Santos; Augusto Gonçalves Maynardes; Milena Maria; Constança 
Guimarães; Mariana Tavares; Rafaela Raissa de Souza; Cristina Jones; Giovanna 
Gonzaga; Cristina Bresser; Whisner Fraga; Demétrio Panarotto; Ricardo Escudeiro; 
Leila Míccolis; Priscila Branco; Nico Daher; Cid Brasil; Carolina Bataier; Larissa 
Mancini; Rômulo Cardoso; Carvalho Junior; Sandra Acosta; Adriana Gama de 
Araújo; Fábio Gardenal Inácio; Lilian Frabetti; Daniele Gomes Dos Santos; Victor 
Iannuzzi Corrêa; Tamiris Volcean; Daniel Montoya; Katia Nascimento; Mitras Martins 
de Oliveira; Sabrina Garcia; Márcio Silva; Fabio Rosales; Cleber Roberto; Emerson 
Castro; Adriano Lobão Aragão; Willian Delarte; Diogo Silveira dos Santos; Bruna 
Meneguetti Figueiredo; Fernando Gimenez; Idianara Lira; Júnior Bellé; Luiz Claudio 
Soares de Oliveira; Halanna Aguiar; Mariana Cardoso Carvalho;Sandra Stroparo; 
Eduardo Pereira de Souza; Getulio Xavier; Elciana Goedert; Claudio Parreira; R$ 57 
Pedro Philippe Ferreira da Silva; Caio Victor Alves Siqueira; R$ 55 Gregory Souza: 
R$ 50 Lívio Meireles Capeleto; R$ 47 Lucas Gomes R$ 45 Vitor Miranda R$ 30 
Bruna Caroline Machado GomesPedro Philippe Ferreira da Silva; R$ 15 Matheus 
Zucaro  TOTAL: R$ 5.441

ANUNCIANTES:      
R$ 300 Editora Penalux; R$ 100 Flávio 
Sanso; Oribê Editorial; R$ 60 Rômulo 
Cardoso; R$ 50 Rômulo Cardoso; 
Banca Tatuí R$ 30 O Alienígena 
TOTAL: R$ 690

(–) CUSTOS FIXOS
Gráfica: R$ 883
Escritório: R$ 228 
Entregadora: R$ 60
Autores e ilustradores Dez: R$ 500
Editor-assistente: R$ 300
Serviços editoriais: R$ 300
Mídias sociais: R$ 250
Diagramação: R$ 100   
Infografia: R$ 60 
    

(–) DESPESAS VARIÁVEIS
Transporte: R$ 400
Correios: R$ 1702
Conserto RelevOMóvel 4/4: R$ 1.000

(–) DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Domínio mensal: R$ 30

(+) Entradas totais: R$ 6.131
(–) Saídas totais: R$ 6.183

(=) Resultado operacional: - R$ 53

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.

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 Maria 
Barbieri. Você pode conferir mais do trabalho dela em 
<instagram.com/mariadodesenho>. 
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DOS LEITORES

QUESTÕES DE SUSTENTABILIDADE
Raí Prado Morgado Tudo bem, 
pessoal? Eu fazia Gestão Ambiental e 
uma das aplicações dessa área é analisar 
a cadeia produtiva e eventualmente 
reorganizar alguns processos da empresa, 
com o objetivo de reduzir o uso de 
recursos naturais e a produção de 
resíduos. Antes de mais nada, acredito 
que vocês têm um motivo para trabalhar 
dessa forma, mas fica a sugestão: ao meu 
ver, não há necessidade da embalagem 
de plástico junto ao jornal, dentro do 
envelope dos correios. De certa forma, 
o envelope já é a embalagem e traz o 
ponto positivo de ser biodegradável em 
um intervalo de tempo relativamente 
curto. O plástico, não. Mais uma vez, 
entendo que vocês podem ter motivo 
para usá-lo. Ao abrir mão, porém, 
contribuem para uma diminuição 
significativa do impacto ambiental 
causado pelo jornal em sua cadeia. Além 
disso, em teoria, essa postura diminuiria 
os custos operacionais e poderia ser 
usada em estratégias de "marketing 
verde", mas acredito que não seja o 
caso. Tô ensaiando pra falar isso desde 
que retomei a assinatura, mas deixei pra 
agora. E é só uma sugestão, que talvez 
vocês já tenham recebido. De qualquer 
forma, vale pensar. 

Da redação É uma situação realmente 
que devemos pensar. Esse procedimento 
surgiu na pandemia em virtude da crise 
logística dos Correios. Vimos muitos 
jornais chegando completamente 
desconfigurados, amassados, e resolvemos 
colocar mais uma proteção entre o 
jornal e o envelope. O que você acha 
que poderia ser um substituto do 
plástico? Ainda estamos na dúvida se é 
a hora de desconsiderar essa proteção 
porque o serviço segue inconstante e 
realmente os jornais estão chegando 
menos acabados. Nos ajuda a pensar em 
alguma alternativa? Obrigado mesmo 
pelo retorno!

Raí Prado Morgado Entendo a 
problemática do jornal poder vir 
amassado. Aqui em casa mesmo já vi 
dobrarem ou enrolarem o envelope 
na hora de prender no portão. Como 
o caso é a conservação do produto, 
acredito que as alternativas sejam um 
pouco reduzidas. o ideal seria, se possível, 
não usar o plástico, mas dentro do que 
você falou pensei em duas alternativas 
principais. A primeira seria substituir 
o saco plástico por um de papel ou 
até mesmo por um envelope menor. A 
quantidade de resíduos gerada seria a 
mesma, mas o tempo de decomposição 
é mais breve. Só não sei se essa troca 
comprometeria a qualidade do jornal 

ao chegar à casa dos assinantes. Outro 
ponto importante é avaliar se a troca é 
viável economicamente, pois um dos 
pilares desse sistema é uma compensação 
financeira pela adequação ambiental, seja 
a partir de estratégias de marketing ou 
pela diminuição de custos operacionais. 
Caso contrário, deixa de ser sustentável, 
pois isso prevê um alinhamento do 
social, do econômico e do ecológico. 
A outra ideia é fazer uma espécie de 
conscientização junto aos assinantes, 
apresentando os motivos do saco 
plástico ser utilizado e indicar o descarte 
adequado, o que colocaria o jornal 
em uma posição de responsabilidade 
socioambiental e poderia até mesmo 
ter um impacto maior na vida das 
pessoas em relação à reciclagem de 
modo geral. Por experiência própria, no 
entanto, sei que pouca gente adere. De 
qualquer forma, o RelevO faria a sua 
parte. Acredito que o impacto causado 
pelas embalagens não é algo absurdo, 
mas é interessante reduzi-lo. Isso pode 
aproximar ainda mais o leitor do jornal.

Da redação Nesta edição de janeiro, 
não enviaremos os plásticos. Vamos 
pensar em alternativas, avisar os nossos 
assinantes pela circular e melhorar isso 
mesmo, até porque já recebemos outras 
reclamações e fomos até um pouco 
omissos.

Vitor Miranda O Jornal é muito 
importante! As informações existentes 
nele propiciam uma percepção crítica 
sobre a realidade. Agradeço o contato.

NÃO MEXAM NO MEU GUGA

Adriano Besen Sim, chegou o jornal 
de vocês… Porém me chamou a atenção 
o seguinte. Primeiramente, o meu 
interesse era de publicar o material que 
enviei para vocês. Caso isso não fosse 
possível, não precisava enviar qualquer 
outra edição, pois, quando chegou [o 
jornal que o próprio autor solicitou], 
achei que haviam publicado o meu 
material. Segundo: já que enviaram 
mesmo assim, resolvi ler e, me perdoe 
a sinceridade, detestei. O tal jornal 
trazia uma matéria esdrúxula (e eu 
diria até ofensiva) sobre o Gustavo 
Kuerten (o Guga). Saibam que o Guga, 
aqui em Florianópolis (e no Brasil), 
é muito querido e, por isso, qualquer 
continho desse tipo não pega nada 
bem. Extremamente desnecessário e 
desrespeitoso. A matéria sobre o Guga 
evidenciou a arrogância de alguém que 
pensa que escreve com criatividade 
elevada. Terceiro: a matéria é tão ruim 
que simplesmente acaba quando a 
folha do "jornal" acaba. Parece que 
a pessoa que estava escrevendo foi 
assassinada pelas costa [sic] enquanto 
escrevia aquela “obra-prima da literatura 

tupiniquim”. O exemplar (que não é 
exemplo de nada) será enviado para a 
casa de Gustavo Kuerten. Vamos ver se 
ele vai achar bom, engraçado, criativo 
ou qualquer outra coisa que eu não 
tenha visto. Contratem um bom editor 
e pessoas que saibam e amem escrever, 
aí, quem sabe, as coisas melhoram. 
Atenciosamente.

Henrique Jr. Definitivamente, eu não 
sou um bom leitor do RelevO. Gasto 
mais tempo e tenho mais paciência 
com a seção dos leitores — releio se 
não entendi algo ou tudo, demoro-
me naqueles nomes, ao mesmo tempo 
duvidando se correspondem às pessoas 
civis por trás deles (vai ver são nomes 
de fantasia) e prometendo pesquisá-los 
na web — coisa que nunca fiz. E chego 
a duvidar de mim mesmo nas vezes em 
que vejo meu nome ali (aqui). Henri 
Agaquê (por favor, editor, use este meu 
nome de fantasia, porque não estou me 
reconhecendo naquele 'Henrique Jr.'— 
que pode ser qualquer um, tipo José Jr., 
João Jr. ). Obrigado!

Alvaro Nunes Bom dia. Me 
deliciando aqui com o humor refinado 
e a inteligência afiada de tudo que se 
escreve no RelevO. Na extinção do 
Pasquim, Raposa e outros representantes 
literários livres e geniais, aqui irão ser 
gestados outros espécimes raros na 
linha de Jaguar, Millôr e outros tantos 
que não caberiam neste texto. A mais, 
independência e transparência totais, que 
permitem a todos que se manifestem 
com observações refinadas, mesmo 
que suavemente divergentes, me fazem 
aplicar o slogan de um movimento 
surgido neste ano de pandemia, o 
Welcome Tomorrow, que afirma: “o 
que nos une sempre será maior do que 
o que pode nos separar”. Comparo o 
periódico a uma “semente de mostarda”, 
um pequeno grão que resultará numa 
grande e frondosa planta, acredite. 
Em termos contábeis, é inusitada uma 
prestação de contas como “Dos Custos 
da Vida”, por isto pergunto se aquele 
valor variável das assinaturas é mensal, 
ao menos me parece isto. Se assim o 
for, por favor me esclareça a respeito, 
me permitindo tanto colaborar quanto 
usufruir da leitura.

BUSINESS

Cid Brasil Aqui na Churrascaria da 
família, vendemos o Vinho Zanella, e 
sábado ele próprio veio aqui, o dono 
da marca; ele é do Paraná também. 
Muito simpático, inclusive arrastando 
asa para o lado da minha mãe. É parente 
o indivíduo? Vale alguma coisa a figura 
(em caso de parentesco)? Se não for ou 
tiver apertado 17 em 2018, deixo de 
apoiar o braço etílico da família e fico só 

apoiando o lado jornalístico dos Zanella 
e vocês que se resolvam na ceia de Natal. 
O pps acima ficaria bonito no mural de 
recados do jornal, hahahahahah. Abraços, 
e boa sorte!

Rozana Gastaldi Cominal Oba! 
Alegria imensa receber a edição de 
dezembro. Presente de Natal especial 
mesmo, obrigada. É dezembro, tempo 
de confraternizar. Feliz Natal a vocês e 
às suas famílias. Que venha janeiro para 
juntos saudar 2021. VIVA! Forte abraço.

Richard Roch Um dos picos que 
mais sinto falta de estar aberto é a 
biblioteca. Uma galera entrando e 
saindo, palavra circulando, mas a parada 
é que esse ano foi osso. Se pá, ano 
que vem vai ser também e importante 
continuar junto com o jornal. Boto fé 
nisso. Força aí nessa reta final de 2020. 
Seguimos.

[Enclave #77]

Maria Luiza Artese Teles de 
Santana Poxa, Enclave, sei que o 
Google está aí, mas vocês bem que 
podiam fazer uma apresentação sobre 
o tal do Wright, né? Fica claro que 
se trata de um arquiteto (morto?), 
mas gostaríamos de uma biozinha de 
respeito para saber mais ou menos 
quem foi o indivíduo sem ter que 
trocar de aba. No entanto, gosto 
da honestidade de vocês. Com um 
escritório tão grande, como trabalhar? 
A procrastinação se expande de 
acordo com o espaço. No mais, jamais 
pensei que Lovecraft (que eu costumo 
chamar de Amorzinho, não por amá-
lo, mas por causa do nome lindinho 
que ele tem) e eu teríamos uma 
identificação espiritual tão grande. 
Como sou uma lady, sigo trabalhando 
descompromissada na minha arte — 
não vale a pena se dedicar tanto a um 
ofício de porcos, para porcos (estou me 
incluindo no meio do bacon, não me 
condenem). Imaginem, Amorzinho, 
quer dizer, Lovecraft, em tempos 
de Instagram e algoritmo! Nunca 
teríamos Cthulhu! Abraços, Entrave.

Ana Lucia Vasconcelos Que 
maravilha essa Enclave! Tomara que 
um dia consigam isso. Abraços!

CAPA DE DEZEMBRO

Fernanda Dante É uma coxinha 
gigante?

Tamiris Tinti Volcean Capa 
maravilhosa, mostrando que, mesmo 
diante de um ano tão atípico e 
desolador, ainda há fôlego para boas 
surpresas.



4 EDITORIALLarissa Machado Que capa mais 
linda!

ORIDES FONTELA

Idianara Lira Li a poesia “Fala” no 
RelevO de dezembro, do qual sou 
assinante, e achei tão bela e profunda 
a ponto de me fazer reler e refletir 
várias vezes sobre mim mesma e a 
nossa realidade atual. Orides Fontela 
era paulistana e nasceu em 24 de abril 
de 1940. Graduou-se em Filosofia 
na USP e trabalhou como professora 
primária. A escritora enfrentou muitas 
dificuldades financeiras ao longo da 
vida e chegou até a ser despejada, 
o que a fez morar na Casa do 
Estudante de São Paulo. Faleceu em 
2 de novembro de 1998 em Campos 
do Jordão e, segundo o jornal, “na 
época, se não fosse pela atenção de 
uma enfermeira, a escritora teria sido 
enterrada como indigente.”

Rafael Moia e Ana Luisa Moia O 
RelevO é um jornal independente. 
Sobre escritas independentes. O 
RelevO não aceita dinheiro público e 
se mantém com o apoio de assinantes 
e anunciantes. Recebe textos de todos 
os gêneros como, por exemplo, receitas, 
bulas, resenhas e ameaças. O RelevO 
é um exemplo de que a literatura 
independente resiste. Há dez anos, 
abre espaço no mercado oligárquico 
literário brasileiro, publicando 
autores independentes. Na edição 
de novembro, vamos dar destaque às 
ilustrações do Juscelino Neco, com 
a sua pegada anarquista de humor 
mórbido. E os fragmentos poéticos de 
Julia Raiz, do livro P/ vc (Megamíni, 
2019).

PODE SER?

Ana Caroline Borba Se vocês me 
publicarem, assino o jornal. Pode ser?

ERRATA

Na edição de dezembro, conseguimos 
errar o nome do Lucas Silos, que 
selecionou os poemas da Orides 
Fontela. Silos > Silas.

Somos o PSTC 
 
 Quem são os olheiros da literatura?
 O ecossistema literário é formado por 
diversos pontas de lança, instituições que, 
de modo próprio, validam (publicam), 
invalidam (não publicam) ou simplesmente 
ninguém se importa (gente que chama 
página de rede social de revista ou, em 
um plano macro, tudo o que é feito na 
literatura brasileira, incluindo a gente 
mesmo). 
 O RelevO é o PSTC da literatura, o 
clube revelador de talentos lá de Cornélio 
Procópio, cidadezinha do Norte Pioneiro 
do Paraná. Passaram pelo PSTC nomes 
como Dagoberto, Jádson, Rafinha, 
Fernandinho e Kléberson. O Brasil seria 
pentacampeão sem Kléberson? Claro 
que seria! (O editor-assistente discorda.) 
O que seria o meio literário sem o 
RelevO? Igual, talvez um lugar melhor 
(o editor-assistente concorda). O que 
queremos dizer: alguém precisava revelar o 
Kléberson.
 Acontece que, entre nossos constantes 
erros, frequentemente acertamos ao 
descobrir talentos. Cada vez mais, os 
escritores e as escritoras que passam por 
nossas páginas, e que pela primeira vez são 
publicados, acabam (PIMBA!) ganhando 
um prêmio literário que valida a carreira e 
projeta o sujeito para além do… RelevO, 
o que é muito bom, embora isso nos 
aproxime do filósofo até lúcido, mas que 
ainda mora no barril.
 Sabemos: é mais fácil vender o 
quadro com uma moldura já valiosa. E o 
mecanismo de solidariedade da Fifa não 
cobre revelações literárias.
 O RelevO atua também (e 
principalmente) na primeira peneira, 
aquela que tenta separar o joio do monte 
de feno. Gostamos muito de publicar 
alguém pela primeira vez, o que talvez 
apele à vaidade de qualquer editor, ao 
mesmo tempo que evita que sejamos 
lesionados pelo jogo literário mais pérfido: 
o jogo do medalhão, do nome antes do 
texto.
 Falando em vaidade, também adoramos 
publicar não escritores; indivíduos 
completamente alheios ao jogo de 
narcisismo do meio, portanto desprovidos 
do verniz trazido pela pretensão. Nos 
agrada jogar lenha na fogueira do 
improviso, da descoberta acidental. 
    Não iremos enumerar os autores e 
as autoras que estão ganhando prêmios 
e concursos e que passaram por nossas 
páginas antes de qualquer outro periódico. 
Talvez se fizéssemos isso, tivéssemos mais 

assinantes e mais textos enviados. Mas 
quem conhece o PSTC? 
 Neste momento, nossa caixa de 
entrada está com 383 textos não lidos 
e isso logo irá diminuir, pois iremos ler, 
iremos ler, iremos ler, em busca do novo 
paraíso perdido e do melhor novo-texto-
que-você-precisa-ler. 
 Se você prefere ler os autores 
premiados dos outros periódicos, tudo 
bem, é um filtro válido e que poupa 
tempo, mas saiba que a chance de você 
deparar com um Autor RelevO é cada vez 
maior. Se você escreve e não foi publicado 
por nós, também não quer dizer nada. 
Não iremos enumerar os nossos erros de 
publicação agora.
 Feliz 2021!
 Uma boa leitura a todos.
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SANDRO MOSER

Saideira
 
 “É tudo pretexto para beber”, dizia a sabedoria de minha mãe a respeito 
de grande parte das atividades humanas. Mesmo assumindo objetivos aparentes 
outros, no fundo, quase tudo serve apenas a este oculto e nobre propósito. 
Frequentar clubes, campanhas eleitorais, viagens à Europa, tertúlias literárias se 
trata tão somente de desculpa para encher o caneco.  
 Serve também para as malditas festas de fim de ano, época odiosa. Como 
Natal se anunciava na base do “mais pra fimose do que para peru”, decidi 
transformar a leitura do RelevO em justificativa para sangrar uma garrafa de 
conhaque que até então só tinha sido usada em receitas que deram errado.
 Para completar o clichê, acionei uma lista de velhos sambas-canções no 
streaming e passei, enfim, à leitura deste suplemento. E, amigos, penso que achei 
a chave certa.  
 Tudo ficou incrivelmente melhor. Percebi nuances, entendi as piadas e 
ponderei os argumentos e me cortei com os poemas. 
 Recomendo vividamente aos amigos que também o façam, nesta que é 
minha derradeira coluna de meu breve e já saudoso ombudsmanato.
 A edição de dezembro, aliás, é o RelevO em estado puro até a última gota 
de alcatrão com os colaboradores mais frequentes, belos poemas de nomes 
desconhecidos, duas páginas de cartas de leitores e uma ilustra de Maradona que, 
se eu ficar bêbado o suficiente, vou tatuar nas minhas costas.
 “Yo me equivoqué y pagué. Pero, la pelota no se mancha.”
 Maradona falando era um poeta. Eis a maior diferença.
 Adios.  

APOIADORES

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
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Maria Luiza Machado

EMÍLIA

de longe
parecia uma mancha preta
na toalha de mesa
 
de perto
as moscas se dispersavam
enquanto ela chegava
carregando suas panelas pelo braço
o barulho do alumínio ressoando
pelo quintal pequeno
 
sentava-se com a galinha
recém-morta e depenada
jogada na caçarola
o barulho do pescoço quebrando
ainda ecoava em seus ouvidos
nem ligo mais, nem ligo
 
temperos cortados
dessa vez sem sangue derramado
e nenhum filete de dedo perdido
 
lenha acesa
água fervendo
sol esquentando
cachorro latindo
o universo pintado de verde
naquele canto
já quase esquecido
 
mais quarenta minutos
 
almoço servido

Poema integrante de Todas que 
aqui passaram (Mormaço Editorial, 2019)
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Carvalho Junior

ALVORADA 

Para Mary de Fátima 

o sol negro 
na casca do bacupari
bebe o núcleo de silêncios
da semente do alvorecer.

o sol negro 
na casca do bacupari
deixa um rastro de criança 
no quintal, borrado,
de papel carbono. 

o sol negro 
na casca do bacupari
é um lampião, invisível, 
de tamuatás e inhapins. 

o sol negro 
na casca do bacupari
é como um riso 
de cecília, bruna e greta
em revelação ao menino-azul. 

o sol negro 
na casca do bacupari
é uma escada de vidro, 
grávida, de incandescências. 
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sangue da opressão, no microcosmo 
de poder do mundo que ainda guarda 
profundas heranças coloniais. Em 
paradoxo, o protagonismo feminino 
resiste à queda de braço com as 
violências de gênero, enquanto a 
submissão e o domínio senhorio se 
perpetuam. Itamar acredita que não 
há nada que não possa ser ouvido: 
“Mesmo os que, literalmente, pareçam 
não ter voz.”
 Personagens silenciadas 
historicamente — nada mais 
significativo do que uma língua 
mutilada na infância — narram 
sua própria história com aguçada 
consciência narrativa. O romance 
de Itamar Vieira Junior gravita em 
torno de silêncios que se respondem 
ao longo da leitura, em gritos, 
sussurros, cantigas e sons da terra. 
Um mundo de heranças coloniais, 
construído por descendentes de 
escravizados, é marcado, acima de tudo, 
pela resistência. As transformações 
chegam devagar pela estrada de terra 
e mudam em proporções as regras de 
um microcosmo de opressões com 
a conquista de direitos. O filho de 
Bibiana, já rapaz, deixa Água Negra, 
terra em que seus antepassados se 

 William Faulkner, autor símbolo 
do retrato da decadência regionalista 
norte-americana, retirou o título de 
sua maior obra, O som e a fúria, de uma 
citação de Macbeth, uma das mais 
proeminentes tragédias shakesperianas: 
“A vida [...] é uma história cheia de 
som e fúria, contada por um idiota e 
que não significa nada”. Torto Arado, 
romance de estreia de Itamar Vieira 
Junior, vencedor do Prêmio Leya de 
2018, aproxima-se em tópicos dos 
versos dramáticos. 
 Sem dúvidas, estamos diante de 
uma história de sons — cantigas, 
encantos, discursos inflamados, 
o fustigar da enxada na terra — 
permeada por um grande silêncio. 
A fúria se faz presente e movimenta 
a narrativa em esquema quase 
euclidiano, forças contrárias de 
destruição marcam a terra, a aridez 
duela com o rio de sangue das águas. 
Prosador desde criança, Itamar cita 
Faulkner, junto a nomes como Toni 
Morrison e Jorge Amado, como 
referência e afirma que a repercussão 
positiva do romance o fez sentir o que 
é ser escritor.
 O homem e, sobretudo, a mulher, 
vivenciam no romance a obstinação 
das opressões, e assim surge a luta 
semeada de cabeça baixa e olhar 
altivo no arado. A divergência está em 
quem conta a história, não há idiotas 
na fazenda de Água Negra, ao menos 
não entre os trabalhadores; as vozes 
que se colocam como narradoras 
impressionam pela consciência 
narrativa aguçada e o alto grau de 
percepção do mundo que conhecem.  
“Há histórias que só podem ser 
contadas por um coro”, defende 
o autor. O significado é arado por 
Itamar Vieira Junior com habilidade e 
maestria na condução de uma história 
repleta por estórias, em mise em abyme; 
a leitura do romance torna impossível 
a crença na afirmação de que a vida 
não significa nada.

 Polifônico, os silêncios de Torto 
Arado gritam na gravitação de um 
acidente. O brilho da faca de marfim 
reluz, acentuando dois reflexos, as 
irmãs Bibiana e Belonísia. Duas 
vozes narrativas que se fundem pelo 
corte afiado da lâmina e uma língua 
arrancada. Unidas, a irmã com voz 
torna-se tradutora do silêncio da 
irmã muda, mas, com a pulsão do 
tempo e da juventude, outra vez se 
dividem. Bibiana segue o caminho 
dos discursos inflamados, da mudança, 
da luta por terra, assume a palavra 
quilombola; enquanto Belonísia resiste 
às opressões de gênero e torna-se, a 
seu modo, também líder. A narrativa 
em reflexos duplos pela voz das duas 
irmãs ganha consistência na terceira 
parte do romance, pelo ponto de 
vista onisciente  de uma encantada, 
entidade espiritual do jerê. A narradora 
metafísica nos entrega os silêncios dos 
mistérios que permeiam a narrativa, 
e evidencia as transformações da 
comunidade, ressentida com o 
abandono das tradições espirituais.
 Itamar Vieira Junior constrói e 
cria um novo regionalismo, uma nova 
face de renovação da temática que 
perpassou a primeira metade do século 
20 na literatura brasileira. Entretanto, 
questiona o rótulo regional: “Os 
escritores dito regionalistas escreveram 
a partir de seus centros. O termo ficou 
por parte da crítica e dos estudiosos”. 
Torto Arado se passa em um cenário 
rural à margem dos centros urbanos 
ascendentes, permeado por violência, 
magia, afetos e laços. Embora o 
romance se aproxime do realismo 
mágico, Itamar contesta que a narrativa 
não parecerá tão mágica se tivermos 
a capacidade de nos deslocar para a 
perspectiva das personagens.
 Acima de tudo, o romance é 
pautado no mais profundo realismo de 
denúncia. Na fazenda de Água Negra, 
a força do povo negro, descendente de 
escravizados, é cortada pelos rios de 

Giovana Proença

“Não haverá amanhã sem luta”, afirma Itamar Vieira Junior, autor de 
Torto Arado, romance vencedor da principal categoria do Prêmio Jabuti

fixaram em obstinação resignada para 
estudar na cidade, os primeiros passos 
para fora do mundo esquecido à 
margem.
 O arado na voz calada pela lâmina 
é um grunhido torto, intraduzível 
grito de força. A terra encantada 
perde o duelo com o realismo da 
violência que paira suspensa, e o 
combate às injustiças. Mas não nos 
enganemos: a força antepassada está 
na movimentação da luta. O realismo 
mágico colhe frutos nas páginas de 
Torto Arado: “Sobre a terra há de viver 
sempre o mais forte”. Itamar Vieira 
Junior finaliza com a exaltação da 
força do povo de Água Negra e de 
tantos outros calados pela lâmina afiada 
da opressão. “Não haverá amanhã sem 
luta”, alcunha.

Itamar, como foi o despertar da 
sua vocação para a escrita e sua 
trajetória até o Prêmio Leya de 
2018 por Torto Arado?
Eu escrevo desde criança. Ao aprender 
a ler e escrever, passei a criar histórias. 
Mas só me senti seguro para publicar 
bem mais tarde. Para isso tive que 
submeter meus textos a concursos 
e prêmios literários. Era uma forma 

 Arquivo Pessoal/ Divulgação 



9de ser avaliado por especialistas em 
literatura. Foi assim que cheguei ao 
Prêmio LeYa.
 
De que modo a história de Torto 
Arado surgiu para você? Você 
pode contar um pouco sobre seu 
processo de escrita?
Surgiu muito cedo ainda na 
adolescência, influenciado pela leitura 
dos romances da geração de 1930 
e 1945. Acumulei informações e 
anotações ao longo de muitos anos. 
Quando me senti pronto para escrever, 
trabalhei por 18 meses de modo muito 
disciplinado.
 
Quais são suas principais 
influências literárias?
É muito difícil falar sobre influências, 
porque acho que tudo que li ao longo 
da vida formou o leitor e o escritor 
que sou. Agora, se você me perguntar 
sobre os autores que têm destaque 
em minha estante, posso citar Jorge 
Amado, Toni Morrison, Lima Barreto, 
Faulkner, Herman Hesse e Clarice 
Lispector e muitos outros.
 
O realismo mágico, gênero muito 
renomado na América Latina, está 
muito presente no livro. Como foi 
construir isso?
Acho que a narrativa chamada de 
mágica pela crítica e leitores não 
parecerá tão mágica se tivermos a 
capacidade de nos deslocar para a 
perspectiva das personagens. O livro 
narra uma cosmovisão de mundo 
diversa e o elemento transcendental 
é parte disso. Eu apenas escrevi a 
partir da perspectiva das personagens, 
respeitando suas crenças e visões de 
mundo.
 
Nesse mesmo sentido, como 
foi trazer um novo olhar para o 
regionalismo que tanto permeou 
a literatura brasileira no século 
20?
Não costumo usar a palavra 
regionalista para classificar a literatura 
da geração de 1930 e 1945. Acho 
reducionista, porque os escritores dito 
regionalistas escreveram a partir de 
seus centros. O termo ficou por parte 
da crítica e dos estudiosos. Para mim, 
ler algo sobre São Paulo ou Rio de 
Janeiro poderia parecer “regional”, 
porque é provável que não se aproxime 
de histórias que, particularmente, vivo 
na Bahia, por exemplo.
 

De que maneiras sua formação 
em estudos étnicos influenciou a 
escolha por compor uma história 
com tantos elementos da cultura 
afro-brasileira?
A minha formação em estudos étnicos 
e africanos tem relação inicialmente 
com a minha atuação como servidor 
público. Também tem relação com 
a busca por minha ascendência. Mas 
contribuiu, sim, de forma inegável 
para que eu tivesse a capacidade de 
me deslocar para o lugar do outro, 
experimentar suas vidas a partir de suas 
perspectivas.
 
Uma das possíveis interpretações 
de Torto Arado gira em torno da 
importância da voz. Como você 
enxerga a representação que o 
livro traz de uma realidade muitas 
vezes invisibilizada?
Como trabalho literário, não escrevo 
por ninguém. Mas o direito à voz é 
lembrado a todo o momento, seja 
de maneira simbólica ou no próprio 
discurso das personagens. E, de fato, 
são personagens que foram silenciadas 

por nossa sociedade e até mesmo pela 
literatura durante séculos. Mas elas 
nos mostram que não há nada que 
não possa ser ouvido, mesmo os que, 
literalmente, pareçam não ter voz.
 
A história conta com três 
narradoras diferentes. O que você 
pensou com essa divisão?
Que nenhum narrador é confiável. 
Que a história não é sentida da mesma 
maneira por todos, há subjetividades e 
percepções diferentes. Há histórias que 
só podem ser contadas por um coro.
 
O que a repercussão do livro 
trouxe para sua vida?
Mudou a minha relação com a própria 
escrita, na medida em que me vejo 
mais profissional por conta desse 
lugar que passei a ocupar quase que 
involuntariamente. Eu passei a sentir o 
que é ser um escritor.
 
Que recado você quer propagar 
com sua escrita no Brasil atual?
Que não haverá amanhã sem luta.

José Flores Gomes/ Flica 
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 Foi na aula da Angélica Freitas, 
em São Paulo, em Pinheiros. Ela já 
havia falado da Ana Martins Marques, 
da Adília Lopes. Aí ela surgiu com 
William Carlos Williams. So much 
depends upon a red wheelbarrow… 
(tanta coisa depende de um carrinho 
de mão vermelho…). O que havia 
por trás daqueles poemas que surgiam 
como instantâneos da vida cotidiana? 
Os poemas “This is Just to Say” e 
“Red Wheelbarrow” ecoaram por 
meses em minha mente. Coloquei-os 
na parede de casa. Escrevi no espelho 
a frase célebre do poeta: “no ideas 
but in things”. Poemas tão simples 
e ao mesmo tempo tão cheios, tão 
preenchidos de movimento.
 Foi alguns meses depois, numa 
aula de filosofia, que o mantra de 
William Carlos Williams ressurgiu-
me ressignificado. Estava diante dos 
textos de Deleuze e Bergson. Mais 
precisamente do livro Cinema: a 
Imagem-Movimento, em que Gilles 
Deleuze, em releitura da obra de 
Henri Bergson, apresenta a máxima de 
que a matéria nada mais é do que um 
conjunto de imagens. As coisas todas 
são imagens, inclusive nós mesmos. 
E se toda a matéria é imagem, nossa 
percepção das coisas nada mais é do 
que o reconhecimento de recortes 
dessas imagens — instantâneos — que 
se convertem em pensamento, reação 
e ação. O processo de percepção e 
tomada de consciência do mundo 
que nos cerca, Deleuze entende como 
movimento.
 “No ideas but in things” ganhou 
um novo sentido, e os poemas de 
William Carlos Williams despontam 
à semelhança dos instantâneos de 

nossa percepção, transcrições de nossa 
consciência do mundo material. E 
assim toda a sensibilidade reside na 
objetividade do olhar de um corpo 
vivo, que percebe as coisas como as 
imagens que elas são e é isso o que 
importa. Então, consegui compreender 
que não há nada além do “carrinho 
de mão vermelho”. Não há nada de 
misterioso que se esconde atrás da 
matéria que não nos é revelado, tudo 
o que existe está ali, na imagem que 
as coisas têm de si mesmas. O que 
acontece é que a nossa percepção 
constantemente escolhe as faces da 
matéria que deseja tomar consciência, 
e por essa razão precisa é que, para 
nós, o que ocorre é que percebemos 
menos do que, de fato, existe. E nos 
poemas de William Carlos Williams 
temos a chance de perceber essa 
matéria como nova e fresca, tomar 
consciência daquilo que existe pura 
e simplesmente, mas que a nossa 
própria natureza consciente nos omite: 
recebemos novas luzes de coisas velhas 
que, quase sempre, não nos parecem 
brilhar.
 Poderíamos ficar somente na 
poesia se Deleuze não tivesse, ainda 
em a imagem-movimento, mencionado o 
cinema e como este é “o sistema que 
reproduz o movimento reportando-o 
ao instante qualquer”. Aqui o instante 
qualquer nos interessa não somente, 
pois a poesia de W. C. W. parece 
surgir nessa ideia de um momento 
singular, mas que não carrega nada de 
privilegiado, e também é essa ideia 
que define a aura de Paterson, de Jim 
Jarmush. O longa narra uma história 
singela: Paterson é motorista de 
ônibus e poeta, admirador de W.C.W., 

vivendo e trabalhando na cidade de 
Paterson, onde nasceu o famoso poeta. 
Ele escreve poemas em um pequeno 
caderno nos intervalos de seu trabalho.  
 O filme todo é marcado pela ideia 
de deslocamento espacial: muitas cenas 
de Paterson dirigindo seu ônibus pelas 
ruas da cidade, levando passageiros e 
caminhando pelas ruas; e passagem 
temporal, no decorrer da semana, e dia 
após dia seguimos a rotina de Paterson. 
Mas não é uma ideia qualquer de 
movimento, mas a ideia do movimento 
reportado ao instante qualquer, sistema 
de reconstituição do movimento 
que Deleuze identifica como sendo 
ontológico ao próprio cinema.
 A ideia do instante qualquer 
vem de uma concepção moderna 
do movimento, que compreende o 
deslocamento dos corpos no espaço de 
modo contínuo, evocando um tempo 
e um espaço comuns a esses elementos, 
em oposição à uma concepção antiga, 
que compreendia o movimento a 
partir da transformação das formas, 

elegidas como representações 
essenciais da matéria. Essa concepção 
de movimento está, por exemplo, 
no balé clássico, onde a pose é 
destacada, em detrimento da ideia de 
continuidade.
 Em a imagem-movimento, Deleuze 
defende que o cinema se opõe a 
essa visão clássica de movimento ao 
nos oferecer imediatamente uma 
imagem que contém ela mesma em 
movimento. Ainda que o mecanismo 
do cinema seja composto por 
fotogramas — instantâneos —, não 
são esses instantes fixos, como poses 
estáticas, que estão na sua essência, mas 
a ideia de movimento, a evocação da 
duração de uma ação protagonizada 
por corpos e linhas luminosas dentro 
do espaço-limite do enquadramento. 
Por isso alega que o cinema não é 
apenas uma imagem em movimento, 
mas a própria imagem-movimento.
 Assim, para Deleuze, o cinema 
é marcado pela fluidez, pela 
transformação incessante das formas 

Yasmin Bidim

PATERSON  E A FÁBULA DO INSTANTE QUALQUER
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que ocupam o espaço, instante 
qualquer, pois o que importa é o 
todo que compõem o movimento, 
a ideia de constante transmutação e 
translação de corpos. E é justamente 
esse movimento de transformação que 
impregna Paterson.
 Há uma ideia de ciclo, de 
constância, mas também de uma 
transformação constante e sistemática, 
quase matemática, com sequências 
que se repetem a cada dia da semana 
e que são sempre ligeiramente 
diferentes, sempre há um algo novo: 
uma conversa de uma dupla de 
passageiros, a menina poeta que cruza 
seu caminho, o ônibus que quebra. 
Todos os dias ele acorda, o vemos 
abraçando sua namorada, caminhando 
até o trabalho, escrevendo um poema 
antes de começar a dirigir. Depois 
ele dirige pela cidade, volta para 
casa, arruma a caixa dos correios que 
está sempre caída, conversa com sua 
namorada. As ações se repetem, mas 
são sempre diferentes, há uma simetria, 
uma transformação qualitativa naquele 
pequeno universo que compreende 
todos aqueles personagens. O que ele 
diz para a namorada ao amanhecer 
é sempre diferente, as conversas no 
ônibus são sempre diferentes, as 
pessoas nas ruas são sempre outras. 
E essa noção da mudança qualitativa 
é especialmente observada quando 
vemos, a cada dia, ele escrever uma 
nova parte de um mesmo poema, e 
esse poema vai surgindo e criando 
corpo, como um ente que tem vida 
própria.
 Essa narrativa calcada no instante 
qualquer, na junção de momentos 
equidistantes de um cotidiano neutro, 

sem afetação, ganha corpo também 
pelo ritmo lento dos diálogos. Não 
há momentos de gritaria, de vozes 
que aumentam de tom. Mesmo os 
momentos que criam uma sensação 
de tensão são criados como sendo 
apenas mais um momento, apenas mais 
um corte nesse grande movimento 
de translação que o corpo vivo de 
Paterson faz pela cidade.
 É, de certa maneira, um filme que 
afirma para si um tempo outro que 
o da internet e o das redes sociais. 
E isso não está na obviedade de o 
personagem principal não querer 
usar celular. Aliás, até quase o final do 
filme, não conseguimos ter certeza 
de qual época o filme se passa, pois 
não há referências a elementos 
contemporâneos como celulares e 
notebooks. O filme constrói um 
tempo-espaço forjado não no ritmo 
da pós-modernidade hiper conectada 
e há, de fato, a negação de ações que 
funcionem no sistema posts-poses-likes, 
marcado pela descontinuidade e pela 
criação de momentos artificialmente 
privilegiados. Paterson adota para si um 
tempo-espaço lento, estável, preciso 
e seguro. Um tempo de observação 
e percepção. Um tempo, talvez, do 
próprio cinema, que delimita um 
conjunto, um sistema de elementos 
que agem e interagem entre si, 
composto por instantes quaisquer que 
têm igual importância entre si, ainda 
que sejam absolutamente singulares 
e possíveis de poesia. A moral dessa 
fábula é que, mesmo na lentidão, 
mesmo na falta do espetáculo, na falta 
de ápices e momentos extraordinários, 
há mudança. E há mudança concreta, 
há mudança no estado das coisas para 

além do indivíduo, e ainda que a 
mudança não seja percebida por nós, 
seja por estarmos desatentos ou por ser 
extremamente sutil, ela eventualmente 
vai transformar para sempre os seres 
que somos, e nós não precisamos ter 
pressa para isso.



DEPOIS DE UMA NEGATIVA DE 
PUBLICAÇÃO
Felipe Simon Ah, faltou dizer o 
seguinte: não te dei carta branca pra 
ser pau no cu. Quem fica masturbando 
o ego dos amiguinhos escritores 
pelo jeito é tu. Infelizmente, meu 
preconceito contra os curitibanos, em 
face do qual eu me penalizava, não 
deixa de ter um fundo de verdade. 
Vivem no seu castelinho fechado onde 
só entra quem eles consideram digno 
de respirar o mesmo ar. Por mim tu 
pode ir pro inferno com esse teu 
jornal de bosta.

DEPOIS DO EDITOR BURRO 
MEXER NO TEXTO PUBLICADO
Roza Lima Romano Oi, tudo bem? 
Não sei se é o editor que cuida da 
revisão dos textos, mas quero dizer que 
fiquei bem decepcionada com o que 
fizeram com o meu texto na edição de 
novembro. Podem parecer, à primeira 
vista, pequenos detalhes, como uma 
palavra mudada ou suprimida, mas 
se eu escrevi o texto daquele jeito, 
é porque tinha que sair daquele 
jeito pra surtir o efeito desejado. Já 
na primeira frase tiraram um "e" 
importantíssimo pra sonoridade da 
frase. Na terceira parte, trocaram um 
"diz" por um "observa", o que não 
tem nada a ver com a identidade do 
texto. Depois, colocaram palavras 
em maiúscula depois de pontos de 
exclamação onde eu tinha deixado 
minúscula, pois essa era a cara que eu 
queria dar pro diálogo. Inclusive, nessa 
mesma fala, trocaram um "ao invés" 
por "em vez", o que, apesar de ser uma 
correção gramaticalmente correta, 
não condiz com a informalidade da 
fala do personagem, que, no desespero 

de não ser queimado vivo, pouco se 
importa em falar escorreitamente. 
Também tiraram uns pontos finais 
que eu tinha colocado. De novo, 
podem parecer detalhes fúteis, mas 
não são. Se eu escrevi o texto daquela 
maneira, é porque já o tinha revisado, 
uma, duas, três, dez vezes, e cheguei 
à conclusão que AQUELA forma era 
a final que eu queria que chegasse 
ao leitor. Devo dizer que fiquei 
decepcionadíssima com o tratamento 
que deram ao meu texto. Eu gosto 
muito do trabalho de vocês, mas agora 
fico pensando se os outros textos que 
eu já li de artistas iniciantes também 
não foram mutilados como o meu. 
Não sei se o editor vai ler isso, mas 
achei importante comunicar o meu 
descontentamento. Eu, que sou uma 
entusiasta do jornal, fiquei chateada, 
talvez justamente por isso. Quem deu 
a liberdade pra mudar o meu texto, a 
minha criação, sem nem me avisar?? 
Aproveito pra enfatizar que, como 
escritora, vejo esses detalhes como de 
suma importância, e isso está longe 
de ser um perfeccionismo meramente 
superficial.

JORNAL TENTANDO VENDER
Rudimar Vasconcelos Peguei o 
jornal… Então... Achei a ideia bem 
bacana, vocês têm senso de humor 
(confesso que em um primeiro 
momento eu também fiz a confusão 
achando que era o Rascunho, achei 
bacana a piada sobre isso). Mas, no 
geral, o jornal não me chamou muito 
a atenção, me incomodei um pouco 
com o modo um pouquinho chulo de 
falar. Então acho que não vou fazer a 
assinatura.

Daniella Reis Boa tarde! O jornal 
chegou. No momento, não tenho 
interesse em assiná-lo. Gostaria de algo 
mais relacionado à crítica literária, com 
comentários sobre obras... Espero que 
vocês compreendam. Muito obrigada 
pela edição de cortesia e parabéns pelo 
periódico.

V. S. K. Watanabe Boa noite. 
Recebi meu exemplar hoje! Ficou 
ótimo, muito obrigada pela oferta de 
continuar recebendo, mas não tenho 
o hábito de ler jornal. Mas obrigada 
mesmo assim!

Andressa Gomes O jornal de vocês 
não faz o meu tipo. Obrigada!

OUTRA RECUSA DE TEXTO
Silvia Victoria Gerschman de Leis 
Prezados, como não foi explicitado o 
motivo [de recusarem o meu texto], 
entendo que, se fosse pelos erros do 
portugues (sic) poderia ter entregado 
para revisão. Não me parece ter sido 
esse o motivo. Acredito que vocês 
não gostaram ou censuraram o tema. 
Lamento a decisão. Atenciosamente.

DEPOIS DE LANÇAR A 
NEWSLETTER LATITUDES
Eduard Traste Buenas, amigos, como 
estamos? Honestamente? Acredito que 
deveriam concentrar vossas energias 
em projetos mais interessantes. Não 
querendo desmerecer a iniciativa de 
vocês, mas é puro mais do mesmo. 
Digo, dei uma rápida olhada no site 
que normalmente visito para checar 
novos concursos e pude perceber 
que a maioria dos concursos, se não 
todos, já estão anunciados no site. E 

esse aí é só mais um, entre tantos… 
Mais valeria, por exemplo, auxiliar um 
projeto destes que está na estrada há 
um longo tempo, inclusive, precisando 
de todo tipo de apoio. 

SÓ DESINTERESSE
Sheila Kamoda Oi. Boa noite. 
Realmente muito lindo o trabalho 
de vocês, mas não me interessei pelos 
temas abordados. Agradeço a atenção.

EFEITOS DA PANDEMIA
Ludi Evelin Sou assinante do 
Jornal. Gostaria de cancelar a minha 
assinatura. Não solicito reembolso; 
apenas que não enviem mais os 
exemplares mensais do periódico 
para o meu endereço. Pode sortear 
a minha assinatura gratuitamente ou 
doar para uma biblioteca comunitária. 
O jornal chega sempre sem atraso e o 
conteúdo é um dos mais incríveis que 
já tive a oportunidade de ler na vida. 
O trabalho que vocês fazem é único, 
sem sombra de dúvidas. O problema 
está em mim e na minha dificuldade 
em assimilar qualquer palavra que 
sugira um átomo de esperança. Eu 
prefiro que a esperança seja melhor 
aproveitada a quem acredita nela. 
Palavras sempre me trouxeram 
esperança, sempre fortaleceram a 
minha fé. Mas não nesse tempo de 
pandemia.

TEXTOS NÃO LIDOS
Luiz Otávio Oliani Boa tarde! 
Desculpe o desabafo, mas preciso 
fazê-lo. Entendo perfeitamente todas 
as dificuldades vivenciadas para a 
realização do Jornal, até porque já 
trabalhei, há anos, na editoria de uma 

2020 acabou? Não acabou!
Comprovando mais uma vez como o periódico é rancoroso, publica seus erros, mas fica meio assim, trazemos 
um compilado dos principais desabafos do ano passado, estimulando o leitorado a persistir no erro de nos ler 
e de nos xingar apenas para não deixarmos a página das cartas dos leitores em branco.

DESABAFOS REAIS RECEBIDOS EM 2020



revista literária, entre 2000 e 2004. 
Sobrevivíamos com selos, doações e, 
posteriormente, com uma campanha 
mínima de valor financeiro, apenas 
para custear as despesas do material e 
envio via Correios. Sempre defendi 
que precisávamos conseguir novos 
leitores e, para tanto, precisávamos lê-
los e publicá-los. Fiz esta abertura para 
dizer que já enviei materiais meus para 
vocês e nunca obtive um retorno sobre 
o meu trabalho. Sei que muitos livros 
e materiais diversos chegam, sei disso. 
Mas, durante a vigência da assinatura, 
encontrei, em mais de uma edição, um 
mesmo poeta publicado. Por questões 
éticas, quedo-me silente quanto à 
identificação deste. Por outro lado, 
lamento que nem meus contos nem 
poemas tenham sido sequer analisados. 
Lamento o ocorrido. Atenciosamente.

JORNAL FEIO
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.

BRIGA JUDICIAL
M. Hey, Jornal. Na falta de uma 
briga judicial por conta do nosso 
término, meu ex-noivo e eu, que 
fizemos o absurdo de trocar alianças 

de um simbólico casamento em plena 
pandemia, teremos outro motivo de 
contenda: pela guarda do RelevO, 
uma edição de 2019, na qual saiu 
um conto meu. A parte processada, 
que mandou um carregamento de 
dois caminhões inteiros de coisas 
minhas — talheres, pratos e lixeiras, 
inclusive — para a casa dos meus 
pais, quando inquirida a respeito do 
grave crime de ter enviado, além de 
tudo, os livros que escrevi e dediquei 
a ele, fora os presentes acumulados 
de cinco anos, respondeu o seguinte: 
“guardei o mais importante. Guardei 
o RelevO”. Ainda que a processante 
seja assinante e admiradora, e, aliás, por 
isso mesmo, do jornal, o caso tornou-
se uma grave disputa de guarda, com 
o agravante crítico de que, afinal, os 
livros que escrevi foram considerados 
menos importantes. Um causo que só 
podia constar nas páginas pitorescas 
de um jornal de papel e de literatura 
no Brasil. Fica aí meu elogio dolorido 
para vocês. Ou o do meu ex. De uma 
autora e assinante que prefere ficar 
anônima
porque não aguenta mais tretas na sua 
vida.
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Começamos a remunerar os autores e as autoras desde setembro.

Foram mais de 80 pagamentos. 

Venha 2021, venha.
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 Acordei com batidas na porta, 
conforme os examinadores haviam 
antecipado. Do horário não 
guardava qualquer expectativa, 
apenas me ocorreu que aconteceria 
de madrugada. Cabe-me respeitar. 
Despertei os olhos secos e logo 
caminhei até a porta. Quando a abri, 
em minha frente se punha a silhueta 
estacionária, sólida, o contorno 
como única característica distinta 
do ambiente onde ela se encontrava. 
Não há lâmpada na soleira; ali nunca 
houve luz senão a do luar, e a essa 
altura meu tempo não seria desfalcado 
com questões menores. A silhueta 
pediu licença e entrou. Se eu tomasse 
a liberdade de recusar, ela entraria da 
mesma forma.
 De silhueta para corpo, 
correspondia aos relatos, ainda 
que o contato real impressione à 
primeira vista. Alta, magra, nenhum 
fio de cabelo visível. Vestia uma pele 
emprestada por sobre os músculos 
conspícuos – a pele de alguém menor, 
denunciavam na altura do tornozelo 
dois fragmentos que algum dia já 
foram pés. Fora isso, vinha descalça, 
porém coberta com um poncho 
azul do pescoço às coxas, cujo fim 
triangular escoltava a região íntima. 
Na máscara facial se via um buraco 
para a boca, enquanto as orelhas 
– as adicionais – também haviam 
sido rasgadas. Sua pele emprestada 
expunha aspectos de necrose que se 
espalhavam despreocupados. Os olhos 
se apresentavam bastante escuros, 
apesar de minha preferência por não 
enfrentá-los à toa.
 “Do que lhe chamo?”
 “Não me chama. Sei quando 
se dirige a mim”. Sua voz doce 

contrastava com a fachada pútrida, 
aparentemente retirada de algum 
homem, não obstante a dificuldade 
em reconhecer traços específicos em 
meio aos rasgos e emendas. Agradeci, 
embora me envergonhasse por fazê-lo, 
pois o excesso de educação incomoda 
tanto quanto a falta dela. Não insisti 
no assunto. Do canto do olhar avistei 
o porta-facas da cozinha — o que 
me ocorreria se eu tentasse agredi-la? 
Mera curiosidade. Que proveito teria 
eu? Não levei essa hipótese a sério.
 “Você precisará de uma tala de 
madeira. Traga água, se lhe convier. 
Nada além disso será utilizado. 
Aguardarei no veículo. Você sentará 
no banco traseiro do carro”. Nunca 
mais veria aquela casa, tampouco a 
chácara; quanto a isso estava ciente. 
Nesse aspecto, e só nesse, agradeci por 
não dispor de minutos para lamentar. 
Agi conforme o ordenado, dado que 
a tala estava separada havia algumas 
semanas. Fechei a porta, suspirei e, 
apesar de ter prometido não olhar para 
trás — tanto aos examinadores quanto 
a meus cães —, logo me rendi. Dada 
a partida, minha cabeça de uma só 
pele acompanhou o lar até qualquer 
vestígio sumir por completo do campo 
visual. A noite era um tanto abafada, 
e as estrelas figuravam com sua usual 
indiferença.

★

 Memorizar carros nunca foi uma 
qualidade pessoal, muito menos um 
interesse. Constatei que era preto, 
ou assim se identificava diante de 
tão pouca luz. Dos bancos de couro 
certamente me dei conta, pois só 
algum passageiro no mais pesado 

sono não estimaria tal conforto. Além 
disso, nada. Não dediquei qualquer 
atenção nem ao modelo, nem à placa 
do automóvel. Esses detalhes não me 
seriam relevantes.
 Seguimos a estrada úmida em 
direção ao litoral,  trajeto que 
reconheci em meio às memórias da 
infância. Poucos caminhões cruzaram 
com nosso veículo, isto é, pelo dela; 
e acredito que nenhum motorista 
tenha nos enxergado com atenção. Me 
pergunto o que alguém veria caso se 
atentasse à motorista. E se acreditaria. 
As ombrófilas ao nosso redor não 
delatavam qualquer problema.

★

 Precisei de trinta minutos para 
superar meu estado entorpecido, em 
boa parte dele elucubrando como 
não soar indelicado ao expor uma 
dúvida que me consumia. Inquietude 
assimilada: “o que lhe incomoda?”, ela 
se pronunciou. Perguntei o que havia 
por trás daquela pele, ou daquelas 
peles, ao que ela apenas respondeu 
“ouro”, fitando-me diretamente pela 
primeira vez, ou melhor, pela primeira 
vez em que não desviei os globos. 
Havia languidez na maneira com que 
se comportava; de sua melancolia 
se extraía o fardo a que foi imposta. 
Permaneci monossilábico.

★

 Enquanto dirigia, seus antebraços 
se mantinham levemente inclinados 
para cima. Em dado momento, 
a segunda pele do braço direito 
descolou, formando a imagem 
repulsiva de um ente com três destes 

membros superiores, o último deles 
mero acúmulo de pele sob ação 
da gravidade. Apenas o preparo 
cuidadoso me evitou o vômito, pois 
ter conhecimento da degradação não 
se compara com testemunhá-la. “Sinto 
por isso”, ela se compadeceu. Três 
ponteiros de epiderme ali constavam 
até o descolamento se repetir com o 
braço esquerdo. Àquela altura, todavia, 
o choque se fez menor, e da poltrona 
traseira quase não testemunhei a 
segunda pequena ruína. Ponderava 
acerca da suposta pressa com que ela 
agia, afinal não havia qualquer sinal de 
urgência.
 Com base na deterioração, mas 
principalmente por termos trafegado 
por mais de uma hora, deduzi que 
estávamos chegando. Duas pilastras 
baixas à esquerda da estrada indicavam 
um novo caminho, no qual ela 
virou o automóvel. Passamos alguns 
minutos em uma estrada de terra, por 
sua vez direcionada a um gramado 
coberto por árvores de Pinus cujo 
único aspecto a caracterizar uma rota 
correspondia às marcas de pneu — 
recentes — na grama. Uma águia 
passou a nos sobrevoar, poucos metros 
à frente, sem esclarecer se nos seguia 
ou se nós a seguíamos. Não observei 
nenhuma cerca ou qualquer indício de 
limitação territorial para além de um 
portão. Eles não devem ter problemas 
de segurança por aqui.
 Deixamos o carro. Imediatamente, 
um rasgo em cada narina me 
introduzia ao ar gélido que ali rondava. 
Dois felinos imensos guardavam 
o portão. Ao perceber meu susto 
diante do encontro com jaguares 
— eu nunca havia visto um —, ela 
me informou que os animais não 

Zuma Chantico

Velocidade da vida
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encostariam em mim. Nas palavras 
confiei racionalmente, pois os 
instintos me faziam pulsar de medo. 
Passado o portão, caminhamos por 
alguns minutos no breu absoluto, 
meus passos sempre temerosos. Os 
jaguares nos seguiam, quanto a isso 
não havia dúvida. Atravessamos uma 
ponte de madeira, sob a qual a água, 
indistinguível no escuro, anunciava 
existência pelo som. Concluída a 
travessia — seu comprimento não 
superava 20 metros —, paramos 
assim que a águia pousou à nossa 
frente. Havia um círculo negro sobre 
a grama — um grande espelho de 
obsidiana que em média distância 
poderia se passar por buraco, não 
fossem os reflexos projetados em sua 
superfície vulcânica. A águia se alçou 
ao céu, permanecendo acima do 
espelho circular. Minha acompanhante, 
novamente reduzida à condição de 
silhueta, pediu para que eu enfim 
subisse, entregando-me a tala de 
madeira que tinha trazido de casa.
 Comigo subiram os dois jaguares, 
que tão logo se sentaram, aguardando 
comandos. Os examinadores me 
haviam descrito esse cenário. As 
palavras vinham de fora na voz macia: 
“você não pode se deitar; não pode se 
ajoelhar; não pode correr. Agora eles 
te machucam, mas seu coração será 
novo. Faça aquilo para que se preparou 
e eu lhe darei um coração de ouro. 
Derrote-os e o tempo será seu”. Ela 
silenciou. “Abrace o vazio”.

★

 Os jaguares me rodeavam, 
cada qual em uma direção, até se 
cruzarem. Concediam-me o primeiro 
movimento. Com a tala empunhada, 

tentei desferir o golpe inicial no 
que passava por minha direita. Ele se 
esquivou para trás e mordeu minha 
panturrilha esquerda, soltando-a 
assim que eu o acertei na cabeça. 
Foi o divisor a partir do qual ambas 
as criaturas correram em minha 
direção, derrubando-me em questão 
de segundos. Rasgaram meu pescoço 
com a precisão fria de quem visava a 
me deixar vivo. Tomaram distância e 
me esperaram novamente. Enquanto o 
sangue se espalhava pela circunferência, 
aquilo que era eu contemplava 
o imenso céu que em breve me 
acolheria. Com o que me restava de 
forças, levantei. Caminhei em frente 
já atônito, segurando a tala no braço 
esquerdo e tapando a vermelhidão 
que jorrava do baço com o direito. 
Meu prenúncio lento de golpe bastou 
como gatilho para que os animais se 
projetassem sobre mim. Novamente 
no chão, senti garras em meu tórax. 
Virei a cabeça quando dentes 
perfuraram meu peito em busca de um 
coração resiliente. Com a visão turva, 
enxerguei-a nos assistindo.

 Fogo e rosa são um só.

 Ela sorriu pela primeira vez. Do 
solo, tentei sorrir de volta, o que já 
não me era possível. Devoraram-me 
o coração furiosamente. Dourado, o 
corpo que não pertencia mais a mim 
emitia luz. Ela se virou desprovida de 
pressa e, visualizando minha carne 
sem pele, partiu em direção à ponte. 
Reconheci outra silhueta de largos 
cabelos naquele corpo que caminhava. 
Meus olhos fecharam — eram agora 
sementes translúcidas. Teve início a 
chuva.
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 Entre o risco e o retorno, o 
duo brasileiro de “eletroliberdades 
individuais” Déficit Punk lança seu 
segundo LP, o primeiro depois de abrir 
capital na bolsa. INFL(ação) (2021) 
pode não cativar de imediato, mas 
surge como ativo interessante para um 
horizonte de expectativa focado na 
aposentadoria. Se o álbum não garante 
retorno, ao menos apresenta bons 
fundamentos para uma apreciação 
mais longeva – e se mostra resiliente a 
qualquer bear market.
 Depois de oito anos em circuit-
breaker, a dupla Thomas Tenbagger e 
Guy-Manuel-de-Renda-Fixa retorna 
ao mercado musical disposta a deixar 
todo mundo em alta. Trata-se do 
segundo LP do Déficit Punk, que 
até então só havia lançado o debut 
Warren Buffett por quilo (2013), sucesso 
estrondoso entre o Insper e a Bovespa 
– uma produção que trouxe crédito 
à dupla, isto é, literalmente, no Itaú 
mesmo, retirando-os da condição de 
reles correntistas para clientes prime.
 Inspirado por Lynch (“mais o Peter 
que o David”) e pela @lixeiradotrance, 
a banda – registrada como duo “pra 
pagar menos imposto” – alega que 
o álbum será 4% melhor no balanço 
do segundo trimestre. “Podemos 
afirmar que produzimos o primeiro 
disco atrelado à taxa Selic no planeta”, 
vocifera Tenbagger.
 “Ademais, o Daft Punk tá 
sem lançar disco há uma cara, né; 
aproveitamos essa falha de mercado”, 
complementa Renda-Fixa. “É 
importante salientar que gastamos 
pouco: preço sempre importa”, 
pondera Tenbagger. “A meta é elevar a 

produção e cortar custos sempre, por 
isso compomos apenas em freewares do 
iPad – o Gorillaz faz isso e ninguém 
enche o saco”, justifica Renda-Fixa.
    O lado A de INFL(ação) é 
econômico; o lado B, um tanto 
conservador. Destacam-se ‘Franco’, 
faixa de abertura, que soa como 
declaração de amor, mas apenas 
resume e adapta uma palestra de 
Gustavo Franco, ex-presidente do 
Banco Central. O crítico musical 
André Bolsinski, que prefere não ser 
chamado de chato, alega que a faixa 
acalma o mercado. “É um mérito do 
duo desenvolver não só o house, mas o 
White House”.
 A instrumental ‘Você acompanhou 
a recuperação de Botsuana?’ consegue 
misturar groove com reforma fiscal, ao 
passo que ‘Juros de amor’, inquietante 
drum & bass com alma de bossa nova, 
pode ser considerado o melhor ativo 
intangível de 2021. Aliás, a quarta 
canção do álbum, ‘Vacina meu PIB’, 
é uma rara composição política de 
Thomas Tenbagger, que reflete sobre o 
atual momento global contemporâneo 
por meio da repetição frenética do 
substantivo corrimão.
 ‘CDB, LC, LSD’ também se destaca 
no álbum. De acordo com Alessandro 
Beatbox Correia, agente autônomo 
de investimento, é o primeiro chill out 
utópico da música eletrônica ao fundir 
planilha com transcendência. “Nunca 
pensei que pudesse chapar com 
fórmula do Excel”.
 Por sua vez, a faixa ‘S&P 500’, uma 
homenagem, mas não a São Paulo, não 
decola. Ela retrata a queda de verve 
do lado B do álbum – intencional, 

segundo o pitch dos músicos, para 
representar os ciclos do mercado. A 
obra se encerra com ‘Tesouro Direto’, 
outra possível (mas não provável) faixa 
de amor.
 Em linhas gerais, INFL(ação) é um 
bom investimento, com gostinho de 
cashback, potencial seguro de liquidez 
e capacidade de torar o pau nas pistas 
de todo o planeta. O disco não estoura 
agora, tampouco deve fazê-lo nos 
próximos anos, mas se mantém como 
uma opção segura de apreciação no 
longo prazo.
 INFL(ação) já está disponível nos 
serviços de streaming. Sua edição 
física se limita ao LP cujo encarte 
de madeira reflorestada atende aos 
maiores critérios de governança 
ambiental, social e corporativa (ESG) 
do mercado. O Déficit Punk zerou 
suas emissões de carbono em 2020 e 
já se encontra em estúdio para gravar 
um novo single, ‘Alta histórica’, para o 
primeiro semestre de 2021. Stonks! ↗

Valuation: 7.4

Disco de estreia do Déficit Punk não 
encanta, mas garante bons retornos no 
longo prazo
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criei uma enorme confusão,
tudo por conta de um pequeno erro de digitação.
jamais poderia imaginar que o mero deslize
nos dedos do celular envolveria até o Conselho Tutelar!

a polícia e os jornalistas não ficaram de fora:
quem dera eu tivesse usado os meios de outrora,
e não esses teclados que meus olhos
custam a enxergar.

bastava uma carta, uma caneta;
bastava em voz alta dizer!
mas em grupo disparei a mensagem:
tarde demais. empurrei minha amiga à sarjeta.

talvez eu não devesse fofocar,
muito menos sobre uma pessoa querida.
mas não tive maldade, eu juro: é injusto
me chamar de enxerida.
 
(sobre a amiga,
pode não ser minha preferida, mas doutor,
uma vez inserida na minha vida, com ela
jamais mantive qualquer ferida.)
 
pois hei de esclarecer a confusão,
e por que tudo se trata de um errinho de digitação.
não havia a menor necessidade desse processo,
desse conselho e dessas câmeras: que excesso!
 
aconteceu terça à noite: respondi a um morador
que sobre a amiga havia indagado —
queria apenas explicar a ele
(e a quem mais se visse interessado).

depois disso, dormi; que erro o meu!
pois quando acordei, vi o pandemônio já instaurado
entre os condôminos: doutor, afirmo que o couro comeu.

o síndico, esse sim um velhaco palerma,
batia de porta em porta com um delegado
(diz a Fabíola que são namorados).
 
minha amiga, coitada, garanto não ter feito nada.
pois a viram chorando antes de toda essa caçada.
quando perguntaram, tentei explicar, mas sem criar empecilhos.
para justificar a cena, enviei o seguinte:

"ela ainda ama o pau de seus filhos".

Mateus Ribeirete

erro de digitação
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 O homem de jeito pouco 
expansivo era talhado à lida, com 
a hábil sensibilidade de artesão 
renomado e a discrição de um monge 
beneditino. Era ele padeiro, e seu 
ofício se iniciava com o despertar 
muito antes de o galo cantar. Ia pela 
escuridão noturna, sendo a meio 
caminho alcançado pela madrugada 
virginal, caminhando sem receio 
por cada canto, em destemor dentre 
as penumbras, negruras ópticas. Por 
onde não há lâmpada para fazer 
fótons misturarem-se à massa escura 
do espaço, preenchido de ar frio e 
desilusões intermitentes. Envolto em 
pensamentos, percorria estreitos e 
largos, preferindo aqueles a estes. Os 
cheiros de flores e musgos o atraíam, 
usando do perfume que espiram 
quando a luz se vai e os ruídos cessam.
 De pouco se servia da utilidade 
cartográfica ou planejamento 
detalhado, a fim de eficiência 
cronológica nos deslocamentos. Todo 
modo não chegaria atrasado, precisos 
eram seus hábitos de pontualidade, 
tal mecanismo em relógio de bolso 
britânico. Seu labor — a melhor 
parte dele — se iniciava antes do 
contato com o trigo moído, no trajeto 
invariavelmente irregular, irrepetível 
como cada sol poente o é.
 Podia ir de bicicleta, lhe 
comentaram certa vez. Às vias 
principais, daria rápido no destino, 
reservando mais de si ao desfrute 
no reino do sono e seus devaneios 
esvanecentes. Não o podiam entender, 
e nem iriam.
 Uma vez na fábrica, manuseava 
com habilidade e satisfação as massas 
de pão. Fazia-os de consistência macia, 
um tanto pegajosos quando doces. 
Experimentava arroubo por passas e 

creme, às vezes avelãs e nozes; pouco 
gracejo pelos pós brancos, neves 
adocicadas que confeiteiros comuns 
idolatram. Mas as cerejas perfumadas 
em calda, ah! Os morangos túmidos, 
com o frescor do corte feito! Pujava 
fascinação pelo vermelho, como na 
natureza a visão impulsivamente é 
atraída pelas quenturas cromáticas, 
que são vida; a plena vida, cálida e 
pulsante. Cranberry e framboesa, 
amora, ocasionalmente groselha, romã. 
A hidratação em seus tons carmesins 
e carmim, rubi, escarlate, bordô. Sua 
força e calor úmido, ardente como 
corpo febril e revigorante como 
orvalho noturno, intercalavam-
se em suas mãos. Passeavam feito 
borboletas entre flores sob sua vista, 
desmanchavam-se nos dedos e o 
faziam sorrir.
 Seu gozo era profundo; criava 
exemplares panificados que 
maravilhavam os comensais, os quais, 
ávidos pelo encontro sensual, não 
abdicavam à matinal assembleia 
marcada, onde o rogo palativo e 
a pulsão pelo êxtase dos sentidos 
olfativo-visuais moviam os corpos para 
fora das camas, mesmo nas manhãs 
mais chuvosas, assim como a força da 
água move troncos flutuantes em um 
rio.
 A consumação de sua afeição 
pelas pastas assadas e confeitos era 
concorrida. Oriunda de perto e de 
longe, a assistência exultava as criações, 
o talento lapidado agraciando os 
apetites e dando corpo às salivas que 
precisavam de algo erótico para se 
envolver, a substância onde o afeto 
materializava e se dava a razão de ser.
 Eram salsos alguns, e açucarados 
outros tantos. Havia recheados 
com derivados de carne, leite e 

condimentos. E os dulcificados, paixão 
tão inconfessa quanto incontida de 
seu coração. Aclamado, seu creme era 
méleo e quase imperceptivelmente 
picante, algo acre, amargor indefinível. 
Fluíam por ele fios e córregos cetrinos 
de frutas que escorriam, aos pedaços, 
de cima dos pães para o metal quente 
abaixo, quando trazido da cozinha 
para o balcão com a designação de 
importância e avidez que se tem 
quando um deus, renegado de seus 
iguais, traz sobre a mais fina prata 
porção subtraída ao banquete divino, 
para festa entre mortais no palácio 
real. Os olhos, alguns modorrentos, 
outros sociáveis e vivos, um ou outro 
taciturno pela chuva; todos renovavam 
o brilho quando viam, antecedidos 
pelo aroma, aqueles pedaços furtados 
de Céu, fragmentos, lascas pecaminosas 
do Paraíso.
 E saíam felizes a rumo de seus 
lares e famílias, que já acordavam 
ao segundo barulho do portão, 
denunciador do regresso da Senhora 
ou Senhor. Havia pão, havia pão! E 
iam se lamber, convivas de mesa se 
tornar, cafés pretos e beges com leite 
e chocolatados e chás, entornar. Ali no 
domingo refinada arte os inspirava, o 
esplendor da excelência de alguém a 
eles premiava.

 Pois o panificador não 
simplesmente fazia; amava. E por 
amar, dava. O fim às dores, o exílio 
do pensamento encarcerante e álgico 
dos desamores; aquecia, por suprimir 
o frio de quem no escuro dele 
sofria. Encontrou no caminho diário 
de uma profissão todo seu ardor e 
sua função, a razão de seu ser. Foi 
recoberto de graça; e com ela, espargiu 
vida, abrandou tristezas. Esquartejar, 
dilacerar, mutilar, matar sob o véu da 
noite. Esta era sua motivação, seu fogo, 
epifania da existência. As vísceras eram 
salgadas, e o sangue quase sempre 
se fazia néctar: melado de tão doce 
metálico. No florescer de sua essência, 
seus talentos ao mundo cingiam 
beleza. Ser padeiro era sua segunda 
natureza.

Leonard Olivier

Segunda Natureza 
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 Eu mesmo, pouco afeito às 
incursões em redes sociais, percebi-
me, logo no início deste livro, a 
narrativizar constantemente quem eu 
era e quem eu havia sido um dia. O 
problema é que, conforme buscava 
entrar em contato comigo mesmo, 
obtinha sempre respostas demasiado 
distintas daquelas que pressupunha a 
priori. Eu, relegado a me encarar sem 
intermediações, não poderia ser nada 
além daquilo que era — e minhas 
narrativas, por mais bem-estruturadas 
e floreadas que as pudesse fazer, 
jamais seriam capazes de equiparar-
se ao sentimento de sentir-me eu, 
em determinado momento. Minhas 
narrativas devieram a fronteira final 
entre aquilo que eu sentia e tudo o 
que ferrenhamente gostaria de poder 
dizer que era.
 Uma construção filosófico-lírica, 
neste ponto, permite-nos aproximar 
dos ergo sums e dos ser-ou-não-ser 
por uma perspectiva quase tátil — 
experimenta-se a máxima por meio de 
suas consequências, não mais apenas 
de seus pressupostos. Imaginei para 
este ensaio, desde o início, incursões 
disruptivas de um ponto de vista 
estrutural — chamá-lo-ia inicialmente 
“9. Interagir”, mas temi que se esvaísse 
o conceito mais importante de tudo o 
que propus aqui: a desnarrativização.
 E proponho-a não de maneira 
a extinguir da vida os sentidos, a 
alcançar o outro polo, a dessignificação 
da vida, a sensorialização à Dorian 
Gray. Sei, definitiva e simplesmente, 
que é preciso abrandá-la, amainar as 
narrativas da vida — sem as quais não 
se pode realmente viver —, de modo 
a encontrar um equilíbrio entre os 
sonhos e a inevitabilidade dos fatos.

 Significar, ressignificar, analisar, 
reinterpretar: todos processos 
válidos — desde que aplicados a um 
contingente suficiente de substâncias. 
É preciso, antes, viver; ter mais horas 
de sono que de vida (em rede) social. 
Em suma: habitar mais o trajeto do 
pêndulo do que os êxtases e abulias em 
seus polos.
O mundo hoje me remete ao pensar 
romântico e inequívoco de Stefan 
Zweig sobre a guerra, no início do 
século 29:
 “Pois esses tempos não aceitam 
que alguém deixe de participar, e estar 
distante dos campos de batalha não 
significa estar de fora. Cada um de nós 
tem sua existência revolvida, ninguém 
mais tem o direito de dormir em paz 
em meio à tremenda exaltação. Nessa 
transformação das nações e dos povos, 
nós também nos transformamos, não 
importa que aprovemos ou não; cada 
um está enredado nos acontecimentos, 
ninguém permanece frio na febre 
de um mundo. Não há como ficar 
indiferente às realidades transformadas, 
hoje ninguém mais está a salvo em 
uma rocha, olhando com um sorriso 
para as ondas agitadas. Cada qual, 
querendo ou não, é arrastado pela 
maré, sem saber para onde está sendo 
levado. Ninguém pode se isolar, pois 
com nosso sangue e nosso intelecto 
giramos na correnteza de uma nação, 
e cada aceleração nos impulsiona, cada 
parada em seus pulsos barra o ritmo 
de nossa própria vida. Quando a febre 
ceder, tudo terá um novo valor para 
nós, e justo o igual será diferente.” 
 A diferença, hoje, é que amamos 
nos dizer nação global; a semelhança, 
contudo, é ainda desejarmos 
intensamente a vida. E a febre destes 

primeiros anos de vida digital, 
portanto, pode enfim ceder, e, quando 
o dia chegar, teremos de começar 
a reconstrução da nação-mundo 
por seus habitantes há muito tempo 
desconstruídos. Será preciso, em 
vez de enxergar o humano por seus 
fragmentos, encarar a vida míopes, 
com a segurança de quem confia no 
aroma da voz e na sutileza do tato 
daquele que lhe estende a mão. As 
mesmas relações eu-eu, eu-outro e 
outro-outro ainda existirão, mas nós já 
saibamos talvez a hora de nos resignar 
à aceitação. 
 Sei que profiro aqui tabus 
infundidos de esperança e disfarçados 
de solução. O que pretendo, na 
verdade, é deveras mais simples: é 
desnarrativização. É desligar-se da 
razão das luzes, da fragmentação 
analítica e espasmódica de quem 
amesquinha o ser a um estar sendo. É 
aproximar-se da fabulação especulativa 
por entender que a lacuna é também 
parte do objeto — e somos todos 
objetos lacunares. Somos todos reféns 
de nossos pontos de vista, e uma quarta 
ou quinta dimensão não mudaria o 
que somos, mas ampliaria o espectro 
do que se pode saber sobre nós. Não 
sou outro porque o cachorro me vê 
em preto e branco, e ele não é louco 
porque o mundo o conta segredos que 
jamais serei capaz de escutar.
 Videor ergo sum — sou visto, logo 
existo. Uma vida que se apruma desta 
forma pressupõe um antropocentrismo 
de tal forma exasperado que não se 
pode nem sequer afirmar que há 
alguém a ocupar o centro. O nada 
devém epicentro do vazio existencial 
legado por crer que ser visto — e não 
tocado — pelo outro possa torná-los, 

você e ele, algo mais do que aquilo 
que a própria superfície daquilo que 
são. Simulação.
 Mais do que propor um espaço à 
experiência racional e lírica, proponho 
a destituição de seus propósitos — 
desnarrativização. Que se vá menos na 
direção da proliferação da descoberta 
científica no cotidiano e mais na da 
inércia da sensação. É aceitar leves 
ingenuidades em detrimento da 
absoluta compreensão. Saber de cor a 
infinitude decimal do Pi não fará com 
que se saiba diferenciar um sorriso 
falso de um sorriso genuíno.
 Viver sem preterir do outro é 
habitar suas narrativas nem sempre 
com protagonismo, é fazer a figuração 
de família feliz ao fundo da narrativa 
do artista bêbado ou da jovem que se 
feriu no coração. Aceitar e preencher 
em silêncio, e sem contar a ninguém, 
os vazios de sentido na vida — 
desnarrativização.

*

 Talvez, tudo o que eu precisasse 
dizer, ao encerrar esta série de ensaios, 
é que a arrogância de crer-se em 
qualquer coisa além da insuficiência de 
não ser o bastante é o fim e o início 
de todas as narrativas. Ser, em última 
instância, deviria sentir-se, anos à 
frente, como eu me sentira outrora — 
e eu já seria, enfim, eu, não porque o 
quisera ou o buscara e muito menos 
porque fora assistido, mas porque o 
soube sentir. Ou talvez eu só queira 
muito acreditar que o mundo possa ser 
mais Vontade do que Representação. 
Sou só capaz de atestar por aquilo que 
sinto.

Algum Lucas

9.  Desnarrativização
“O homem é um animal político porque é um animal literário, que se deixa 

desviar de sua destinação ‘natural’ pelo poder das palavras.”
Jacques Rancière em A partilha do sensível
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  Nem todo mundo sabe; embora 
as diferenças entre uma onça (panthera 
onca) e um tigre (panthera tigris) sejam 
muito claras, as distinções entre uma 
onça e um leopardo (panthera pardus) 
não são tão sutis assim. A panthera onca 
não somente é maior em tamanho 
do que a sua congênere pardus, como 
suas manchas, conhecidas como 
rosáceas pelas associações óbvias com 
rosas, são mais extensas, detalhadas e 
complexas. Existem outros fatores que 
também distinguem a onça, como 
sua embocadura maior, portanto uma 
mordidura mais atroz, a mais agressiva 
dentre os felinos, além de uma curiosa 
vocação para a natação (onças adoram 
água; leopardos, aparentemente, não 
desenvolveram evolutivamente a 
estratégia do nado). Onças, leões, 
tigres e leopardos, todos do gênero 
panthera, evocam nas diferentes 
culturas humanas simbolismos que 
vão da morte ao sexo, convergindo 
sempre numa associação de poder e 
glória (“o rei da selva”). Para fins de 
classificação biológica e da taxionomia 
de Lineu, existem muitas espécies sob 
o gênero panthera, porém, para fins 
da indústria cultural, estilísticos, para 
o mundo da moda e suas tendências, 
reunimos algumas características 
felinas travestidas como acessórios de 
vestuário, em especial os desenhos de 
suas peles convertidos em superfícies 
sintéticas desses aparatos de vestimenta 
(alguns dos quais citados na sequência), 
dentro de um quadro único de análise: 
o GÊNERO ONCINHA. Peças de 
oncinha abrangem todo tipo de roupas 
e adereços, necessários ou não, cujas 
estampas simulam listras leoninas, 
rosáceas oncinas ou leopardinas, bem 
como texturas levemente aveludadas e 
tons mistos de amarelo, branco e preto 

(características não obrigatoriamente 
todas reunidas, mas combinadas e 
intercambiáveis entre si). Essas peças, 
como a maioria das pessoas sabem, 
não são feitas do couro desses felinos 
(como, ademais, a carne-de-onça 
também não o é) e, se assim fossem, 
poderíamos dar por extintos todos os 
espécimes do gênero panthera, uma 
vez que são feitas sapatilhas, sapatos, 
tênis, botas, sandálias, meias, calças, 
saias, bermudas, calcinhas, cuecas, 
sutiãns, cintos, camisas, camisetas, 
vestidos, blusas, casacos, suéters, 
cardigãs, moletons, lenços, cachecóis, 
pashminas, chapéus, bonés, esmaltes, 
carteiras, pulseiras, pulseiras de relógios, 
bolsas, mochilas, guarda-chuvas, capas, 
sobretudos e armações de óculos sob 
o rótulo oncinha. Ainda dentro do 
campo da moda-não-vestuário (por 
mais discutível que seja o gosto), 
podemos estender este gênero tão 
sui generis e aparentemente apreciado 
para capas de sofás, revestimentos de 
sofás, forros de sofás, lençóis, colchas, 
cobertores, cortinas, toalhas de banho, 
panos, sacolas, protetores de celulares, 
papéis de paredes, tapetes, bichos 
de pelúcia, acessórios internos para 
carros e carros. A oncinha é quase 
uma categoria da moda. Assim como 
existem meia soquete, meia arrastão, 
meia-calça, existem as meias oncinha. 
A sociedade pós-moderna-pós-
capitalista-pós-industrialmodernidade-
avançada-líquida parece realmente 
gostar ainda mais de felinos do que 
os antigos egípcios. Para além de 
categoria de moda, oncinha é uma 
categoria social, ontológica. Usar, 
como usar, aonde usar e com quem 
usar qualquer variável de produto 
oncinha define quem você é, o que 
você almeja. Mulher com vestido 

de oncinha na passarela, tendência. 
Senhora com xale de oncinha, brega. 
Garota com blusa oncinha, gata. 
Mulher de meia-idade com oncinha, 
puta. Garota de bairro com oncinha, 
piriguete. Mulher de bairro com 
oncinha, biscate. Homem de qualquer 
idade com oncinha, viado. Rico 
com oncinha, glamour. Pobre com 
oncinha, deleta a humanidade. É, se 
achávamos demais os traços felinos 
ornamentados em grandes estátuas 
egípcias, agora esses mesmos traços 
estão aí seccionando, distribuindo e 
classificando a humanidade.

Guilherme Knopak

SOBRE ONÇAS E HUMANOS
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Maria Lopes Cançado

Levem-me. Preciso falar. Deixei de 

falar há tanto tempo. Estou sozinha e 

assim foi sempre. Não quero dormir. 

Foi dormindo que permiti que se 

construísse esta teia que me envolve e 

me perde.

Trecho de Hospício é deus: diário


