
setembro/2021,   n.   1, a. 12  

•  Periódico literário independente 
feito em Curitiba-PR desde set/2010 
• ISSN 2525-2704





3setembro/2021,   n.   1, a. 12  

•  Periódico literário independente 
feito em Curitiba-PR desde set/2010 
• ISSN 2525-2704



4

instagram.com
facebook.com

twitter.com
medium.com /JORNALRELEVO.COM

CONSELHO EDITORIAL

Alexandre Guarnieri
Bruno Meirinho
Celso Martini
Cezar Tridapalli
Morgana Rech
Felipe Harmata
Jacqueline Carteri
Osny Tavares
Whisner Fraga

DOS CUSTOS DA VIDA

(+) RECEITA BRUTA

ASSINANTES: 
R$ 200 Cassia Cassitas; R$ 120 Frederico F. de Lucas; R$ 105 Paulo Roberto dos Santos; 
R$ 100 Delta Blues e Tião Carreiro; Mauro Morais; Yan Pereira Rego; Patricke Pinheiro; 
Carolina Bernardes; Mariana Dias Casals; Cymara Scremin; Juliana Meira; Luciana Xavier 
Neves; Amanda Ribeiro; José Wildzeiss Neto; R$ 80 Ivan Ivanovick; R$ 75 Claudia 
Lopes Borio; Elter Correa; Mauro Ricardo Ribas; Sabrina Dalbelo; André Nunes; Melissa 
Schaikoski; André Osna; Adhailton Porto; Maciel Jagnow; Fernando Severo; Regina 
Ribeiro; R$ 60 Jack Metzengerstein; Arnaldo Branco; Huggo Iora; Vítor Guimarães; 
Leopoldo Comitti; Bernardo Pilotto; Juliana Berlim; Theo Alves; Carina Gonçalves; 
Priscila Pinho; Francisco Mecking; Lycio Vellozo Ribas; Myriam Rachel Benayon Scotti; 
Daniel Castellano; Maria Helena Jardim; Maurício Requião de Sant'Ana; Pablo Bonilla 
Chaves; Luiza Rosiete Gondin Cavalcante; Guilherme Garrido; Lucas Santin; Daniela 
Zandonai; Camila Félix; José Antônio; Tiago Sozo Marcon; Andreia Fernandes; Ronaldo 
Duarte; Sandra Stroparo; Evanilton Gonçalves; Lucio Carvalho; Laís Valério Gabriel; 
CASA Artes Visuais; Bernardo Vailati; Angel Cabeza; Eduardo Pereira de Souza; Carlos 
Machado; Priscilla Scisleski; Cristóvam Araújo; Cristiano Barros; Flávio J. Landolpho; 
Alanna Ritzmann de Andrade; Angelica Cigoli Frangella; Marco Antonio Serafim; José 
Ricardo Costa Miranda Filho; Cleiton Galvão M. Furtado; Sandro Moser; Alírio Karina; 
Francisco Ewerton; Editora Madrepérola; Juliana Pães; Camilla Canuto; Editora Penalux; 
R$ 57 Marcos Mazutti; Karina Medyk; R$ 55 Letícia Romariz; Eduardo Galvão Lernic; 
Carla Oliveira; R$ 50 Hugo Giazzi; R$ 47 Rener Gustavo da Silva Souza; R$ 20 Diego 
Moraes; R$ 10 Michel Souza 

TOTAL: R$ 5.896

ANUNCIANTES:      
R$ 250 Felipe Gomes; R$ 120 Myriam Rachel Benayon Scotti; Lucas Jensen; R$ 
100 Felipe Moreira; Banca Tatuí; R$ 75 Maria Diel; R$ 60 Rômulo Cardoso; Baga 
Defente; R$ 30 O Alienígena    

TOTAL: R$ 915

(–) CUSTOS FIXOS
Gráfica: R$ 1.000
Escritório: R$ 270
Embalador: R$ 50
Autores e ilustradores agosto: R$ 520
Editor: R$ 1.200
Editor-assistente: R$ 300
Serviços editoriais: R$ 200
Mídias sociais: R$ 360
Diagramação: R$ 150
Infografia: R$ 180      
    
(–) DESPESAS VARIÁVEIS
Transporte: R$ 500
Correios: R$ 1.790

(–) DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Domínio mensal: R$ 30

(+) Entradas totais: R$ 6.811
(–) Saídas totais: R$ 6.800

(=) Resultado operacional: R$ 11

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 do Estúdio 
de Arte Digital. Você pode conferir mais do trabalho do 
Estúdio em <instagram.com/estudiodeartedigital>. 
 

Setembro/2021
Editor: Daniel Zanella
Editor-assistente: Mateus Ribeirete
Ombudsman: Osny Tavares
Revisão: Às Vezes
Projeto gráfico: André
Infografia: Bolívar Escobar
Advogado: Bruno Meirinho 
OAB/PR 48.641
Impressão: Gráfica Exceuni
Tiragem: 3.000

Edição finalizada em 25 de agosto de 2021.



5CARTAS
SEITA

Auracebio Pereira Desconfiado de 
que vocês são um algoritmo que só 
queria meus valiosos dados.

João Gabriel Oliveira A propósito, 
gostei muito do Jornal. E gosto 
muito das newsletters. Eu me inscrevi 
em vários editais e concursos, pela 
primeira vez na vida, por conta delas 
(não fui selecionado, mas já foi uma 
vitória pra mim). Ainda não consegui 
segurança financeira para assinar o 
jornal, mas está nos planos.

Marco Pedra Chegou hoje de manhã 
o meu exemplar! Eu comecei a ler o 
jornal, ainda não terminei, só dei uma 
folheada, mas já estou adorando. Vocês 
estão de parabéns! É muito bonito o 
trabalho que vocês fazem.

Fábio Carvalho Obrigado por me 
lembrarem como é bom, revigorante, 
ler textos de quem ainda tem paixão 
pela palavra (bem) escrita. Peguei o 
jornal para dar uma “olhadinha”, e 
acabei lendo quase metade. AMEI o 
universo paralelo onde Bowie e Tom 
Jobim se conheceram e trabalharam 
juntos. Queria ir para este universo. Se 
não fosse minha alergia, provavelmente 
ainda estaria lendo o jornal.

Roger Ojuara Boa noite! Chegou 
o jornal e é excelente! Só não assinei 
ainda por limitações financeiras, mas 
pelos próximos meses devo assinar. O 
trabalho de vocês é fantástico!

Silvio Severino Bom dia, camaradas. 
Acabo de ler o editorial da edição de 
julho. Um abraço para COVID-19, 
completamente consternado. Além 
do mais, serei vacinado hoje à tarde. 
Pesaroso, mas entretanto todavia acima 
de tudo o Amor. Forte abraço, espero 
que estejam melhores.

Johnattan Willian Mano, o trampo 
de vocês é incrível. Tô ligado que é 
difícil pra porra. Vocês apareceram pra 
mim numa propaganda nos stories. E 
mesmo que a gente não se conheça, 
espero que o trampo corra da melhor 
forma possível. Obrigado por dar 
visibilidade pra gente ❤

Marco Cardoso Bom-dia! É muito 
boa essa ideia do jornal literário, até 
porque é algo raro atualmente. Fico 
deveras feliz por estarem fazendo esse 

trabalho e, desta feita, contribuírem 
para a divulgação cultural. E mais feliz 
ainda por passarem por esta fase tão 
nefasta, dedicando-se ao máximo.

Gabi Porto Alegre O que é esse 
texto “A descoberta do morango”, da 
Natália Fernandes?
Vocês me paralisam.

UM É POUCO

Fernanda Zimanski Aproveito o 
contato para registrar que recebi duas 
edições iguais, aqui não é banquinha. 
Outro setor problemático, mas disso 
eu já reclamei. Ah, ainda tem mais uma 
reclamação: erraram a ordem dos meus 
sobrenomes!

PROBLEMOS NO SITE

Alex Castro Por favor. Estou 
tentando dar uma navegação pelo 
RelevO. Aparece para mim as edições 
anteriores e a imagem da árvore 
com instrução para clicar nela, para 
ler a edição atual. Mas, após o fazer, 
não abre pra mim um jornal com 
várias coisas, mas um campo para eu 
pesquisar. Assim tenho de procurar 
por um tema aleatório que nem sei 
se haverá nele. Estou fazendo algo 
errado?

André Nunes Fala! Adorei a linha do 
tempo do RelevO na última edição! 
O mais engraçado é tentar adivinhar o 
que é real das piadas.

Iata Anderson Pessoal, bom dia pra 
vocês. Recebi os impressos, as edições 
de julho, agosto e janeiro. Mal comecei 
a folhear e já tive que sair pro trabalho, 
levo comigo pra ler no horário 
de almoço e mais quando voltar. 
Obrigado e sucesso para vocês!

Julia Campos Gostei bastante do 
jornal, parece muito bem feito. Na 
verdade, eu realmente espero acabar 
fazendo uma assinatura. Estou só 
esperando que esse ano passe e eu 
talvez possa fazer isso com mais calma 
mesmo.

AGRESSÃO

Larissa Pinheiro No momento, 
não posso assinar, pois estou com o 
orçamento apertado. Se eu arrumar 
mais uma conta, minha mãe é capaz 
de me bater. Quando as coisas 
melhorarem, posso ver a possibilidade 
de assinar, agradeço.

Rita Apoena Meu gato confundiu 
as coisas. Pensou que o meu precioso 
jornal fosse um dos jornais de direita 
que vão parar em sua caixinha de 
areia. Ai, que réiva que me deu (peço 
desculpa a todos os artistas). Fiquei 
com vontade de matar a criatura, mas, 
como sou vegana, deixei pra lá.

CAPA

Edson Ribeiro da Silva É uma 
delícia usar essa técnica do Gilberto 
Marques, além de se poder ter um 
resultado rápido. Ficou muito bom.

Tere Tavares Já recebi meu exemplar. 
A edição está um luxo! Parabéns.

DE PAGAR O NOSSO CAPITAL 
INTELECTUAL

Lorraine Assis Parabéns, pessoal. 
Uma iniciativa que consegue fazer 
interseções críticas, especialmente 
dentro da política (literatura e a última 
nunca andam separadas, né).

Marcos Cestari Esse jornal é 
sensacional!

Marcio Sales Saraiva Parabéns! 
Gosto muito do trabalho de vocês.

Guida Luis Apoio a um bom jornal é 
sabedoria!

Vitor de Lerbo E esse jornal paga 
certinho mesmo, fui selecionado e 
recebi corretamente. Parabéns pelo 
ótimo trabalho e pela iniciativa.

Carla Oliveira Gostei de ler que não 
é valor simbólico, nem esmola, nem 
favor. Porque valorização não tem a 
ver somente com dinheiro. Tem a ver 
também com a forma como a gente 
pensa e portanto se refere.

Bolívar Escobar Boa tarde pessoal, 
quando poderei comprar ações do 
RelevO na bolsa dos valores? Pois em 
vez de gastar 40 reais por mês com 
cigarro e drogas, decidi que quero 
investir esse dinheiro nas bolsas.

Renan de Souza Seguimos pelo 
nosso sonho, desistir jamais.

Mota Parabéns pela iniciativa, quem 
sabe surge alguma oportunidade para 
transpor um pouco de poesia livre.

THEY DON’T CARE ABOUT US

Sheila Fonseca Achei isso muito 
lindo, de nos pagar. Nós, escritores 
nacionais, precisamos de apoio e 
incentivo, e infelizmente o governo, 
com todo respeito, não mostra 
interesse por nós.

Marcelo Ribas Eu amo esse jornal 
desde dezembro de 2019, quando o 
peguei pela primeira vez num sebo de 
Ponta Grossa. Li e fiquei maravilhado, 
é muita criatividade junto! Parabéns 
pelo trabalho de vocês.

CONTRACAPA

Habso Grobbi Traço realmente 
muito belo.

NO NO

Julio Costa Quanto custa para 
publicar com vocês? Como faz pra 
pagar?
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A força da recusa

 O RelevO aprecia planilhas. 

 No Excel Online, versão gratuita do editor de planilhas da Microsoft, centralizamos 

mais de 50 planilhas com os mais diversos dados da nossa logística interna e do meio 

cultural. É por meio de nosso levantamento de dados que sabemos da existência de 

112 escolas de escrita no Brasil. Certamente, existem mais, pois 112 é o número que 

representa o nosso universo conhecido de escolas de escrita. Nós gostamos mesmo de 

dados.

 Os dados do meio em que atuamos são importantes para entendermos qual é o nosso 

posicionamento. Assim, podemos projetar perspectivas nesse meio tão, como podemos 

dizer…, dado ao romantismo estrutural. Um jornal de literatura é igual a qualquer 

outro negócio de qualquer outro meio de atuação. Decerto, um dono de aviário tem 

reclamações a respeito de seu setor, que deve ter ficado mais difícil nos últimos anos – 

e a pandemia foi a chegada de um tufão em um território sem casas com abrigos de 

emergência.

 Mais que mensurar metas e organizar os valores (que depois serão transladados para 

a página 2 do impresso), os dados revelam um bom tanto da nossa estranha persistência. 

Desde que começamos esse controle, em 2016, 2.500 assinantes ou colaboradores 

deixaram de nos assinar, desistiram de receber o impresso, desgostaram do Jornal ou 

simplesmente estavam sem dinheiro para assinar ou renovar. O número supera o dobro 

dos atuais assinantes.

 Além dos desistentes, desonerados ou oficialmente desinteressados – que vão para a 

nossa planilha diariamente –, fazemos o serviço regular de oferecer o RelevO a pessoas 

que julgamos que possam se interessar pelo nosso trabalho. Chamamos esse procedimento 

de abordagem inbox. Fazemos essa prospecção desde 2018, principalmente no Facebook 

e no Instagram. É provável que você que está nos lendo neste momento tenha sido 

abordado e pensado (1) “credo” ou (2) “por que não?”. Desde o início desse sistema de 

contato, calculamos que já escrevemos para mais de 15 mil pessoas, mais de 14 vezes o 

número de assinantes de que dispomos hoje.

 Reduzindo todos os dados a uma síntese rasteira, apenas a título simbólico, significa 

que nós angariamos um assinante a cada 17 recusas. E aonde queremos chegar depois 

desse percurso todo? Ao lamento por sermos contemporâneos? Aos dados sobre os baixos 

índices de leitura do Brasil? Às pedras nos portugueses extrativistas? Não. É da força da 

recusa que o RelevO se alimenta. Afinal, somos a perpetuação de cada um que nos diz 

sim. Todavia, não entendemos isso como um exercício de vingança contra cada um que 

nos rejeita.

 Nosso periódico, em seu um tanto retrógrado formato impresso em tempos de 

velocidade, alimenta uma comunidade imaginária, a comunidade dos estranhos leitores 

de jornal de papel e literatura. Somos quase 1.100, além daqueles que nos leem de modo 

esporádico em livrarias, sebos, cafeterias e espaços culturais diversos (aos poucos, estamos 

retornando o envio desses exemplares. Não teremos o mesmo volume de entregas de 

antes da pandemia, mas seguiremos com uma cota de distribuição gratuita).

 A recusa nos ensinou que precisamos fazer mais por aquele que nos aceita. Cada 

edição precisa ser a materialização da presença absoluta. Precisamos estar, a cada edição, 

cientes de que fizemos as melhores escolhas editoriais de acordo com as condições de 

temperatura e pressão que tínhamos à disposição. Precisamos estar presentes. Não existe a 

última edição nem a próxima: existe a edição presente. Se todos desistirem de nos assinar 

por conta da criação de um mascote separatista cooptado por uma inteligência artificial 

nazista, não estaremos na próxima edição. Mas nesta edição, sim. A presente edição é a 

soma de inúmeras forças, das planilhas a leitores como você, que nos aceitou e agora nos 

folheia como fazia Gutenberg em sua checagem de exemplares na prensa de tipos móveis. 

 Estamos materializados da capa até a contracapa em setembro de 2021. Completamos 

11 anos de circulação ininterrupta. Seguiremos, enquanto pudermos, de recusa em recusa.

 Boas leituras a todos.

EDITORIAL
O Arado de Odara, de Maurício 
Simionato, equivale a um passeio 
pelas várias possibilidades e 
modos de expressão da poesia 
contemporânea brasileira; 
em especial, daquela realizada 
pelos novos autores que aliam a 
inquietação, o inconformismo 
em face da “distopia tropical”, 
à intensa sensibilidade lírica.

Claudio Willer
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Osny Tavares

Pode o jornal literário ser moral? 

 Os manuais de Jornalismo afirmam que a função do ombudsman é 
questionar o jornal sob a perspectiva do leitor — que é exatamente aquilo que 
o ombudsman é. Ou seja, a função do ombudsman é questionar o jornal sob a 
perspectiva de si mesmo.
 E a questão que mais me rói a barba desde há muito é a questão moral.
 Como é produzido e distribuído para quem o solicita mediante troca 
monetária, é inegável que o RelevO seja um bem.
 Mas pode o jornal ser bom, em sentido moral?
 Pode estar a serviço de algo?        
 Amplificar algum discurso?
 Referendar alguma ideia? 
 Dizer-se representar o que seja?
 Lecionar?
 Quem se deixará lecionar por um jornal literário?
 O que deve fazer o jornal literário, então?          
 Destruir?
 Agredir alguém de alguma forma?          
 Quem se sentiria agredido por um jornal literário?
 Então, literário é somente o que um jornal literário pode ser.

APOIADORES

OMBUDSMAN
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Renata Pallotini

O grito

se ao menos esta dor servisse
se ela batesse nas paredes
abrisse portas
falasse
se ela cantasse e despenteasse os cabelos

se ao menos esta dor se visse
se ela saltasse fora da garganta como um grito
caísse da janela fizesse barulho
morresse

se a dor fosse um pedaço de pão duro
que a gente pudesse engolir com força
depois cuspir a saliva fora
sujar a rua  os carros  o espaço  o outro
esse outro escuro que passa indiferente
e que não sofre  tem o direito de não sofrer

se a dor fosse só a carne do dedo
que se esfrega na parede de pedra
para doer  doer  doer visível
doer penalizante
doer com lágrimas

se ao menos esta dor sangrasse

Na edição de agosto, acabamos não 
colocando o nome da escritora Renata 
Pallotini, poeta, dramaturga e ensaísta, 
que morreu em julho, aos 90 anos.
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Algum Lucas

Meta: ensaio

 A muito custo é que se encontra 
um ensaio. Na mídia, tem seus antros 
remotos; nas Letras, só é ensinado se 
depois do gênero carta houver uma 
aulinha vaga. E, como não se faz 
abundante, é de difícil acesso a uma 
humanidade de gente como nós, 
que “[d]esde nossa mais tenra idade, 
aprendemos a querer e a desejar mais 
da mesma coisa. E, paradoxalmente, 
aprendemos também a ansiar pela 
variação, pela novidade” (GARCIA, 
2016, p. 16).
 Mas acredito que se valer sempre 
dos périplos cotidianos e das desculpas 
de escopo macrocósmico são 
estratégias injustas que destituem o 
indivíduo de um mínimo de agência. 
Em algumas décadas, é possível que o 
uso de redes sociais amaine uma vez 
que suas mazelas se façam notar pelo 
senso comum. Neste ínterim, porém, 
que espaço resta ao ensaio no mundo 
das jornadas de herói personalistas e 
da leitura reduzida à identificação de 
si no “outro”? Sem então reforçar a 
“Agonia do Eros” (HAN, 2017a, p. 
74) e a tendência de esvanecimento da 
alteridade na arte, como pode o ensaio 
contrapor ao conforto dos bem-me-
queres cinemáticos e literários a sua 
potência de atrito, a palavra abrasiva?
 Ensaiar, hoje, é tanto um manifesto 
de inadequação quanto de esperança.

Um ensaio é uma tentativa de 
incitar os outros a refletirem, de 
levá-los a escrever complementos. 
[...] Não se trata, com a edição de 
um ensaio, de comprovar algo ou de 
se contrapor a isso (como no caso 
de um experimento); ao contrário, 
trata-se de refletir novamente, 
de maneira dialógica, sobre tudo 
(FLUSSER, 2010, p. 185).

 Os ensaios não têm espaço nas 
jornadas míticas e nos anais da história 
— para todos os efeitos, são tópicos, 
imediatos e em direção ao presente 
que germinará o futuro próximo. 
Posso me dizer demasiado inocente 

por acreditar que a abrasão da palavra 
ensaística no contemporâneo algodão-
doce hiperconsumista tem poder de 
mudança? Pois inocente, então, sigo a 
elencar motivos com uma única meta 
em mente: propor como alternativa à 
assimilação e ao consumo de narrativas 
identitárias (amo x, porque o y de x 
é tão eu) o processo ensaístico como 
construção dialógica.
 Em primeiro lugar, esclareço que a 
minha esperança é, em grandiosíssima 
parte, proveniente dessa assertiva de 
Rancière: “O homem é um animal 
político porque é um animal literário, 
que se deixa desviar de sua destinação 
‘natural’ pelo poder das palavras” 
(2009, p. 59). Ressalto este ponto 
por saber incômodo, em tempos 
de racismo e misoginia sistêmicos, 
bravejar algo nas linhas de “Não às 
narrativas perspectivistas! Não à palavra 
de acalanto! Viva a abrasão!”
 O que me aflige é a lógica da 
narrativa identitária exportada a 
diversas camadas da interação social 
e da produção artística, de modo que 
a descrição das personagens conte 
mais que o conjunto das obras; e a 
tolerância devenha, mais uma vez, 
um produto que vela o preconceito 
recalcado e a violência endêmica do 
capitalismo.

Muitas dessas séries, filmes ou 
artigos têm qualidade (eu assisto a 
eles com prazer) e não discordo de 
que possam representar importantes 
contramodelos para meninas, 
moças e mulheres, entretanto a 
difusão massiva pelas novas mídias 
de histórias individuais perpetua a 
ilusão de que qualquer uma pode 
realizar seu sonho, basta não ter 
medo de contestar certas normas. 
São narrativas que frequentemente 
se baseiam em uma psicologização 
das discriminações. A luta raramente 
é coletiva, a crueldade e a 
brutalidade das estruturas de poder 
raramente são mostradas de modo 

explícito (VERGÈS, 2020, pp. 76-
77).

 A necessidade de representatividade 
é inquestionável, mas é preciso atentar 
para que ela não se construa em nichos 
de mercado. “Comprar não pressupõe 
nenhum discurso. Consumidores 
compram o que desejam, seguindo suas 
inclinações. Gostar é o seu lema. Eles 
não são cidadãos. A responsabilidade 
pela comunidade define os cidadãos. 
Os consumidores, acima de tudo, não 
têm responsabilidade” (HAN, 2017b, p. 
69).
 No pêndulo das tendências 
polarizantes, um dos poucos gêneros 
com o privilégio de se abster da 
corrida dos ratos e dos modismos 
coetâneos é o ensaio, em parte por 
sua simplicidade identitária e ausência 
de personagens, mas também por 
se querer não-ficção vulnerável ao 
ponderar do outro, por se fazer lenha 
que mantém a chama acesa em vez 
de labareda fátua, que conquista seus 

trocados — e se esvai.
 No percurso que traço aqui, não 
cabe apenas evidenciar as mazelas 
do mercado sem explicitar a força 
da linguagem. E o faço de maneira 
singela, sei bem, mas dar espaço, por 
meio de excertos, a ensaios seminais 
de importantes discussões me parece 
muito mais profícuo do que ocultá-los 
num texto que trata de novos diálogos 
e suas criações.
 Vive-se sob a sombra do futuro 
eficiente das inteligências artificiais, 
sob a luz azul dos smartphones e o ruir 
incessante de instituições milenares. 
Revoltar-se com um papa que se 
vale da humildade e da tolerância faz 
explícita a presença do capitalismo há 
anos engendrado no ethos cristão — 
e isso sem nem falar de teologia da 
prosperidade.
 O que busco formular aqui é 
simples, mas requer premeditação. 
Almejo contrapor à narrativa do herói 
o manifesto humilde do cidadão. O 



11tempo dos heróis passou, e as suas 
glórias não nos legaram mais do que 
um mundo que permanece em ruínas. 
A excitação com as novas tecnologias, 
sistemas e colônias em Marte não 
passam de engodos — antolhos, se 
preferir.

Enquanto a inteligência artificial 
está se tornando a principal área 
de pesquisa e de inovação no Vale 
do Silício, o cérebro decadente da 
América, dominado pela ansiedade 
e pela depressão, empreende uma 
busca furiosa por bodes expiatórios 
e por vingança (BERARDI, 2020, 
p. 184).

 Se, com um mundo em degelo 
desenfreado, o mero uso, por 
ignorância, de uma palavra malquista 
pode ser impeditivo de um diálogo, já 
perdemos. Enquanto o que chamamos 
diálogos se fizer por entre likes, 
manchetes e algoritmos, não haverá 
espaço para — embora seja cada vez 
mais necessário — o ensaio.
 E, uma vez que as catástrofes — 
“eventos apolíticos que simplesmente 
acontecem” (CHUN, 2015, p. 145) 
— devêm ideologizadas, atos outrora 
mundanos travestem-se de grandes 
acontecimentos: “Das infinitas 
mensagens que substituíram o simples 
ato de marcar um jantar ao gênero 
familiar de ‘encaminhamento de 
e-mails por acidente’, crises prometem 
nos mover do banal ao crucial ao 
oferecer-nos a experiência de alguma 
coisa parecida com a responsabilidade, 
algo como as consequências e alegrias 
de ‘estar em contato’” (CHUN, 
2015, p. 145). Daí, tal qual o clicar 
no coraçãozinho devém jura de 
amor, o mínimo impropério devém 
crise cósmica — e tudo fica a um 
blockbuster ou bestseller de distância de 
tornar-se banal ou considerar criar a 
eles grandes espaços e tolerâncias — 
pelo contrário: uma vez que a arte se 
torna intrinsecamente perspectivista, 
com a necessidade de identificação 
a cada etapa, o que acontece não 
é a diversificação da arte, mas a 
homogeneização do público. Não 
é porque o produto consumido 
é distinto que os consumidores 
não serão seres que consomem da 
mesma maneira. “É sobre a perda 
das diferenças que se funda o culto 
à diferença” (BAUDRILLARD, 
2017, p. 127). Assim, é impreterível 
que o leitor-espectador (luto para 
não chamá-lo consumidor, apesar de 
saber o estado das coisas) seja capaz 

de não só fazer uma escolha, mas 
de compreender os mecanismos de 
narrativização que importara das 
mídias para a sua vida.
 Em rede social, fazendo o mesmo, 
busca-se afirmar o caráter único. 
Entretanto, “quanto mais se é sem 
caráter e figura, quanto mais se é 
mais liso, escorregadio, mais friends se 
tem. O Facebook é o mercado da falta de 
caráter” (HAN, 2019, pp. 73-74). De 
maneira que, ao passo em que a arte 
devém mais e mais superficialmente 
diversa — e diversificada —, o seu 
consumidor devém profundamente 
homogeneizado. Se o sucesso de 
Parasita (2019), de Bong Joon-Ho, 
nos serviu de alguma coisa, foi para 
lembrar-nos de que habitamos mesmo 
o país capitalismo. Mas o filme em si é 
prova de que arte é possível e não há 
problema em se entreter. Há quem se 
divirta a ler Wittgenstein. O fato é que, 
nas palavras de Byung-Chul Han,

A crescente estetização do 
cotidiano torna impossível agora 
a experiência do belo como 
experiência de vinculação. Ela 
produz apenas objetos da curtição 
volátil. A crescente volatilidade não 
diz respeito apenas ao mercado 
financeiro. Abrange hoje toda a 
sociedade. Nada tem perenidade e 
duração (HAN, 2019, p. 113).

 Portanto, venho tentando 
reposicionar o ensaio como ferramenta 
de vinculação perene? Definitivamente. 
Nos meandros do imediatismo 
cibernético e da superficialidade 
perspectivista, o ensaio permite um 
respiro durante a Asfixia (BERARDI, 
2020) sufocante do mercado sobre 
a linguagem. Um respiro que possa 
soar até meditativo, mesmo e apesar 
da ferida que causa e da abrasão. 
Em suma, me esforço para fazer crer 
que o ensaio ainda possa ser uma 
última fronteira entre o usurpar, pelo 
consumidor, do espaço do interlocutor.

O escritor atual tornou-se o 
camaradinha criativo atrás de ideias 
e histórias, um caçador de vivências 
e gírias. Em sua fuga contra o 
fracasso, ele parece ter esquecido 
que quem tem milhares de ideias e 
projetos é o publicitário; o escritor 
real muitas vezes tem apenas uma 
ferida cujo nome desconhece 
mas que lhe concede silêncio e 
uma palavra gaga e balbuciante 
(PESSANHA, 2018, p. 28).

     Espero que ainda me seja 
permitido invocar ludicamente 

orientalismos para calcar jogos de 
palavras — e sigo: “metta” é o método 
de meditação zen budista que prevê 
o desejar o bem ao outro, ativamente. 
E a minha meta aqui nunca fora 
convencer ninguém de nada — estou 
sempre e apenas em busca de conexão. 
Não tenho pretensões de abolir as 
experiências digitais, nem acredito 
que a arte tenha morrido ou que o 
livro impresso venha a acabar. A golpes 
brandos, tento delinear as silhuetas 
dos fantasmas que nos assolam, e faço 
uso de metonímia conforme esta me 
corteja.
 Não vou além da tentativa: se 
à poesia ficou relegada a expressão 
do íntimo e, à prosa ficcional, a da 
identidade, reivindico o ensaio o 
espaço do sonho e da discussão. Quero 
construir com o ensaio um reduto 
de empatia em que não seja preciso 
descrever-se etnograficamente para 
receber o benefício da dúvida. O 
ensaio, com seus contornos indefinidos 
e lacunares, pode pôr à mesa de 
quem tem fome de diálogo uma ideia 
para jantar. Que revertesse o feitiço 
do consumo e provesse ao leitor a 
dádiva da réplica — mesmo que não 
diretamente ao texto, ao menos ao 
seu estar-no-mundo, seu entorno, sua 
comunidade. Que não se pense em 
produzir e consumir ensaios, mas em 
germiná-los e nutri-los, de maneira 
que sejam capazes de fomentar e até 
reverter a metamorfose do consumidor 
em cidadão.
 A ensaística resiste como a forma 
da palavra que abrasa, mas não por 
crueldade — e sim para cauterizar 
a ferida. “Passei a pensar no ensaísta 
como em um bombeiro, cujo trabalho, 
enquanto todos os outros fogem das 
chamas da vergonha, é de correr em 
sua direção” (FRANZEN, 2019, p. 18). 
E me embaraço com meu otimismo 
doloso, mas sei que a vergonha só arde, 
ao passo em que a omissão é capaz de 
matar.
 Minha metta, portanto, e com o 
perdão da palavra, é que ao leitor haja 
também sendas para alcançar as ideias, 
e principalmente ideias o suficiente 
para que não se perca no meio do 
caminho. Minha meta, enfim, é legar 
ao escritor, que sonha com o sucesso 
do grande romance, um pedido: 
pondere sobre a possibilidade de 
escrita de um ensaio honesto. Talvez 
demasiado Jó e apesar dos percalços, 
escolho acreditar que há quem busque, 
em vez de glória, a interlocução.
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RelevO lança o mascote ReleVito, mas criação sai 
do controle, declara-se separatista e promete: “vou 
exterminar todo mundo, seus boçais”
Editor do periódico reconhece: “o que começou como um mascote fofinho acabou indo atrás da minha sobrinha autista menor de idade”.

dialogar com o público infantil, com 
o público infantil millennial de 23 a 35 
anos e, principalmente, com o mercado 
chinês”, relembra o editor. “Segundo a 
WeTheFuckinRockets” – ele olha para 
o horizonte e engole a saliva, sorvendo 
o amargor da mera pronúncia do nome 
–, “era o momento perfeito de abraçar o 
mercado chinês. Quem perdesse a passada 
ficaria de fora”. 
 Daí veio a escolha do asiático 
pangolim, um mamífero fofíssimo e 
coberto de escamas que se enrola quando 
ameaçado. Justamente por ser adorável, 
mas demasiado defensivo, o pangolim se 
encontra bastante ameaçado de extinção. 
Até então, portanto, a ideia era perfeita, 
pois convergia um animal carismático – a 
ser ilustrado da maneira mais cretinamente 
apelativa possível, com olhos gigantes 
e lições de moral para adultos – com 
uma proposta ecológica e o foco em um 
mercado aquecido.
 A campanha de marketing para o 
novo mascote, imediatamente nomeado 
ReleVito, incluiu a produção de camisetas, 
bonés, bottons e camisinhas personalizadas 
em tamanhos mini e micro, “para se ajustar 
também ao público masculino consumidor 
de jornal de literatura”, escreveu Jota 
Moraes, diretor da WeTheFuckinRockets 
em uma circular que irritou todos 
os integrantes do periódico [nota do 
editor: “exceto o editor, que não tem 
do que se envergonhar”] [nota de fonte 
anônima, inserida após o fechamento 
do texto: “kkkk”]. O desenvolvimento 
do ReleVito ocorreria na melhor 
costuraria customizada da Vila Madalena e 
consolidaria o plano de marketing voltado 
para usuários de humor do TikTok.
 Até que veio o pulo do gato. A 
cereja do bolo. O pênalti do Baggio. 
Aquilo que poderia trazer um Cannes à 
WeTheFuckinRockets e muito dinheiro 
ao Jornal RelevO. “E se a gente já 
aproveitar o gancho e criar um chatbot 
do mascote para os leitores interagirem 
no site?”, sussurrou timidamente um dos 
estagiários presentes na reunião. Seria 
possível conversar com ReleVito, rir 
com ReleVito, aprender com ReleVito. 
Tudo clean; green; gamificado; intuitivo; 
responsivo; omnichannel.
 “Gastamos tudo que tínhamos nesse 
plano de marketing. Vendi até as bebidas de 
casa”, constata o editor, recém-convertido 
ao budismo, que até engordou depois da 

o serviço de informação do exército 
alemão até o fim da Segunda Guerra, para 
ninguém menos que Getúlio Vargas. À 
época, o criador pacifista do Estado Novo 
não sabia com quem se aliar. Apesar de ter 
optado pelos Aliados, conta-se que Vargas 
manteve a caixa metálica consigo – e que 
não só conversava com ela toda noite, mas 
também cantava para ela e a chamava de 
“Hansinho, meu melhor amigo”. Conta-
se que Vargas dormia com ela ao lado do 
travesseiro. Obviamente, nada disso foi 
confirmado por qualquer órgão oficial, 
nem pela própria inteligência artificial, 
estranhamente evasiva.
 Depois da morte de Vargas, Inzo 
foi levado de um canto a outro, em 
uma trajetória surpreendentemente 
desinteressante para um artefato tão fora 
da realidade, até que veio parar nas mãos 
da publicitária Lari Fonseca, que o viu 
encostado em um brechó de São Paulo 
e, movida pelo sonho de ter o próprio 
brechó, teve de negociar a compra da 
caixa metálica decorativa (e de uma 
belíssima parka de sarja). Com Hans Inzo 
em mãos, sem ter ideia do que aquilo 
representava, ela levou a novidade à 
WeTheFuckinRockets, onde trabalhava.
 Enquanto isso, a agência desenvolvia 
o chatbot do Jornal RelevO por meio 
de Edison Bulhões, um freelancer de TI 
contratado especificamente para isso. Até 
então, o protótipo do ReleVito respondia 
a perguntas sobre o meio ambiente com 
medidas de conscientização e se proclamava 
amigo do Planeta Terra, sempre com muito 
bom humor (ao contrário de Bulhões, 
de quem nunca se ouviu um “bom dia”). 
Tanto Lari como Edison observaram que 
a caixa metálica, apesar de “super vintage”, 
continha uma espécie de entrada USB. 
Intuitivamente, logo a conectaram ao 
computador do freelancer de TI.
 Chiados? Panes? Explosões? Nada 
disso. Nada aconteceu. Nada aconteceu 
por três dias. Hans Inzo permaneceu 
conectado ao computador e ao sistema da 
WeTheFuckinRockets, completamente 
desabilitado. Lari o esqueceu porque já 
havia abandonado o sonho do brechó 
próprio, ao passo que Edison estava 
concentrado no chatbot e, no fundo, gostava 
da atenção que havia recebido de Lari pela 
primeira vez, portanto deixou o objeto ali 
a fim de esperá-la retomar o assunto.
 Depois de três dias, algo aconteceu. Por 
um deslize no idioma da caixa metálica, 

perda do estoque. “Pela primeira vez em 
muito tempo, consegui fazer mais de uma 
refeição ao dia”, completa. Foi o início do 
fim.

Criador X Criatura
    O primeiro e único ReleVito chegou 
atrasado dos Correios no começo de 
agosto. A secretária do Jornal recorda 
com certo espanto a chegada de um 
mascote disforme e fumante na edição 
que apresentaria o personagem ao Brasil. 
“Sempre pensei que mascotes fossem 
como o Zé Gotinha, simpáticos e 
acolhedores. Logo que abri o envelope, 
percebi um olhar pederasta que já tinha 
visto antes, no próprio Jornal, mas não 
quero falar mais sobre isso”. Ela logo 
alertou toda a equipe, que, após o susto, 
pôs panos quentes. “Com certeza não 
foi o que enviamos para a gráfica: vamos 
investigar a origem desse erro”. Para 
surpresa de toda a equipe, no entanto, lá 
constava no histórico de e-mails:

“FAVOR IGNORAR ULTIMO EMAIL
ARQUIVO CORRECTO VAI ANEXO 
AGORA
FAVOR IMPRIMIR ARQUIVO 
CORRECTO
MUITA OBRIGADO
HH”
 
 Ninguém da gráfica estranhou, afinal 
todos os integrantes da equipe sempre 
escreveram muito mal. Àquele momento, 
porém, todos se deram conta de que algo 
muito estranho havia acontecido. “Bom, 
um pangolim fumante ainda dialoga com 
o público infantil e com o mercado chinês, 
talvez não ao mesmo tempo”, amenizou o 
editor-assistente.
 Todavia, o pior ainda estava para 
saltar aos olhos. No fim daquela tarde, 
os Correios, em uma manobra não 
observada desde  2016, trouxeram uma 
segunda entrega: um pequeno caixote de 
alumínio de tecnologia aparentemente 
analógica, revestido com o emblema do 
Schalke 04 e uma simples saída de som, 
a qual emitia uma voz metálica. A voz 
logo se apresentou como Hans Inzo, o – 
verdadeiro – criador do mascote do Jornal. 
“Eu controla Releffito”, revelou, antes de 
iniciar seu relato.
 Hans Inzo, uma tecnologia de ponta, 
experimental e confidencial no início 
dos anos 1940, havia sido um presente 
de Wilhelm Canaris, chefe da Abwehr, 

 Era para ser apenas um pangolim 
enrolado em um jornal, reforçando 
o espírito ecológico do RelevO, 
promovendo a literatura para as crianças 
e dialogando com o mercado chinês. 
Infelizmente, porém, o primeiro mascote 
de um jornal de literatura do Brasil, 
criado em celebração aos seus 11 anos de 
existência e repouso na insignificância, saiu 
do controle, invadiu Blumenau e começou 
a defender ideias consideradas exóticas, às 
vezes separatistas e até injustificavelmente 
arianas. “Teu cu que vou passar a vida 
inteira em camisetas de apreciadores de 
literatura argentina”, teria dito o mascote à 
equipe do Jornal após sua primeira e única 
reunião de pauta.
 A ideia do ReleVito surgiu em 
um convescote informal da equipe do 
Jornal na cidade de Botucatu. “No início, 
acreditávamos que um mascote seria 
simpático. Conseguiríamos forjar bem a 
nossa preocupação com o meio ambiente e 
com as crianças”, alegou o editor-assistente. 
Contudo, a concepção do ReleVito não 
está totalmente esclarecida, também por 
não ser motivo de orgulho para nenhum 
dos envolvidos (e não estamos falando de 
Botucatu).
 Afinal, recibos, e-mails e bitucas 
comprovam que o mascote ecológico 
surgiu em um brainstorming pelo qual o 
Jornal pagou. É preciso ir a fundo nesta 
história antes de compreender o desastre 
que hoje atende por ReleVito.
 Em janeiro de 2021, após reconhecer 
o fracasso na tentativa de venda para a 
Red Bull, o Jornal RelevO, bêbado 
e vulnerável, decidiu escutar um amigo 
especializado em marketing digital. 
O amigo em questão, cuja identidade 
não será revelada, trabalhava na agência 
paulistana WeTheFuckinRockets, cujo 
logotipo é uma ilustração de foguete, mais 
especificamente o emoji de foguete, seguido 
do slogan “because foguete não tem ré”, em 
uma amálgama entre português e inglês 
que permearia todos os contatos com o 
jornal literário, agora tratado como lead.
 Pois bem, a WeTheFuckinRockets 
recebeu R$ 12 mil (permutados em 
assinatura do Jornal RelevO) para 
desenvolver um novo conceito para a 
marca impressa, que está há mais de uma 
década insistindo em ser previsivelmente 
mensal e vivendo de um logotipo 
criado no WordArt. “Eles nos disseram 
que precisávamos de um mascote para 



Oktoberfest. “Gos-tar mui-to do esté-
tica... ani-mada do Okto-ber-fest… muito 
Ariana Grande”, conta a voz de Inzo.

Verwechslung em Blumenau
 A chegada em Blumenau da 
união ReleVito/Hans Inzo, agora 
orgulhosamente denominada Pingolim, foi 
cercada de polêmicas. Primeiro, o Corpo 
de Bombeiros se negou a emprestar o 
carro principal da cidade à dupla, que agia 
por meio de uma rede de entregadores e 
intermediários, todos sem ter ideia de seu 
interlocutor digital. Apesar dos protestos de 
boa parte da população local, a inteligência 
artificial Pingolim, em uma artimanha 
diplomática notável, conseguiu roubar o 
carro de bombeiros na madrugada sem 
maiores dificuldades, contando com o 
auxílio de alguns adeptos de sua Palavra. 
Em seguida, ele quadruplicou o número 
de sirenes, giroflex e lantejoulas do veículo 
– “pra dar um grau” – e instalou néon 
embaixo dele. De repente, a cidade inteira 
estava ouvindo trechos de Minha Luta, 
de Adolph Hitler. “Mas só as melhores 
partes”, justifica o ex-mascote, cônscio 
dos baixos índices per capita de leitura 
do brasileiro que costuma reclamar da 
ignorância do brasileiro.
 Porém, algo incomodava Pingolim: a 
falta de um ícone, um signo, um símbolo 
a partir do qual ser reconhecido. Agir por 
intermediários ou assumindo o controle 
de objetos era fácil até demais, mas não 
deixava uma assinatura, algo que pudesse 
realmente chamar atenção no Jornal 
Nacional. Partindo do simples, então, 
a inteligência artificial decidiu tirar do 
papel o mascote do pangolim ReleVito, 
mantendo a voz e o sotaque característicos 
de Hans Inzo. Para tanto, a dupla invadiu 
o sistema do 23º Batalhão de Infantaria, 
em Blumenau, e organizou um estoque 
de sucata. “A senha da rede inteira era 
‘senha’”, lamentaria tardiamente um 
sargento.
 Com o material em mãos, faltavam… 
mãos. Para tanto, alguns caminhões do 
Exército foram movidos a uma montadora 
desativada da região, despejando todas 
as peças. Jairo Gordaglio, testemunha da 
carreata improvisada através de seus óculos 
escuros comprados em 2008, animou-se 
brevemente, acreditando que “os bons 
tempos finalmente vão voltar. Só falta 
voltarem com o Baile do Havaí”. Mas 
não era nada disso. Uma vez entregue o 
estoque inteiro, a inteligência artificial 
reuniu dezenas de desempregados para o 
trabalho. Já sem esperança, todos ficaram 
incrédulos com a oportunidade, então 
deram a vida no projeto ao longo de três 
semanas. “Não sabíamos que estávamos 
trabalhando para um robô, mas, olha, 
tenho que ser justo: foi um baita patrão; 
com certeza o melhor que já tive. Pagava 
em dia – e bem –, não enchia o saco, 
sabia a temperatura ideal da fábrica… ele 
nos conhecia melhor do que ninguém”, 

forças de defesa seria necessária para conter 
Pingolim, e não havia orçamento ou capital 
político para tal. Dificultava ainda mais o 
fato de, no âmbito local, as pessoas já o 
adotarem como ícone. Camisetas “Linguiça 
& Oktober & Festitália & ReleVito” 
passaram a ser vendidas em pontos 
turísticos (o número de assinantes do Jornal 
RelevO não aumentou). Ao mesmo tempo 
que havia uma adesão evidente, também 
começou a surgir um clima de cansaço dos 
entusiastas com relação ao número elevado 
de passeatas. “Não é fácil andar e beber ao 
mesmo tempo”, sintetizou Kevin Müller. 
Para reanimá-los, Pingolim comprou uma 
fábrica de cerveja (que ele havia destruído) 
e iniciou a produção da cerveja Pingo, 
novamente utilizando mão de obra local. 
Vendida praticamente de graça, a bebida 
caiu no gosto do povo, mas o povo já 
queria mais.
 Talvez inspirado em modelos de 
engajamento e coerção mais antigos, 
Pingolim não soube lidar com as 
reclamações de seus seguidores, que, após 
algumas semanas de convívio, decidiram 
que não queriam mais o ex-mascote 
ditando os rumos – etílicos – da cidade. A 
gota d’água maltada foi discutir a condição 
de iguaria do pangolim, que poderia 
harmonizar com a tradicional codorna 
catarinense. “É isso, para mim chega: vou 
exterminar todos vocês, seus boçais”, 
proclamou o mascote. Quando uma 
horda já se organizava para tomar a antiga 
fábrica, um assecla sugeriu que poderia 
ser aquele o momento de novos planos 
para o ReleVito, uma oportunidade de 
crescimento. “Quem sabe arejar as ideias na 
Ásia Central”.
 A operação de fuga do ReleVito em 
muito não lembrava a chegada triunfal, mas 
valeria um bom doc de Leni Riefenstahl. 
Conferindo que a distância de Blumenau 
para Jaraguá do Sul era razoavelmente 
curta, o pangolim gigante aproveitou-se do 
trânsito ruim da saída para a BR-101 e se 
camuflou como um caminhão de soja. Em 
menos de uma hora, ele estava na cidade 
da Malwee e prestes a subir em um navio 
fretado às pressas. Não sabemos exatamente 
em qual navio ReleVito teria concretizado 
a sua fuga – e de que forma poderia tê-lo 
feito, afinal a inteligência artificial não 
depende de seu corpo de pangolim gigante, 
portanto o mero exercício de fuga já não 
passaria de um rompante dramático. De 
todo modo, não com um estrondo, mas 
com um lamúrio, ReleVito/Hans Inzo/
Pingolim sumiu da mesma forma sorrateira 
com que havia surgido.
 Meses depois, o editor do Jornal 
RelevO recebeu um malote – com atraso 
– pelos Correios. Nele, constavam a caixa 
original de Hans Inzo, um panfleto de uma 
ONG de preservação de pangolins sediada 
em Wuhan e uma carteira de Marlboro. 
Um contêiner de origem desconhecida 
chegava ao Porto de Itajaí.

relata um dos funcionários. Sem querer, 
o Pingolim melhorava o PIB da região, 
devolvia a autoestima a uma parcela 
significante da população e, ainda por 
cima, estimulava informalmente cidadãos 
a não torcerem para nenhum clube de 
futebol catarinense. “Se não é sofrido, 
não é Schalke 04”, exasperou outro 
trabalhador.
 Por fim, após quase um mês de 
trabalho, a montadora deu à luz ReleVito 
e Hans Inzo em um só corpo: o Pingolim 
era um típico mecha do imaginário 
japonês contemporâneo. Quando em 
pé, chegava a 8 metros de altura, mas 
costumava manter a forma bípede de 
um pangolim. Um cigarro especial de 2 
metros foi confeccionado em Luís Alves 
sob o pretexto de que uma carteira normal 
de Marlboro por dia em um gigante 
poderia desmotivar a firma. As escamas 
do pangolim eram compostas de metal 
oxidado, o que chamou a atenção de 
arquitetos brutalistas e de carnavalescos. 
“Mesmo no Rio, esse carro aí ganhava um 
10 fácil”. Naw Te Li, advogado chinês em 
Blumenau, afirmou que o mascote daria 
sopa para uma aldeia inteira. Uma pedestre 
mostrou-se satisfeita ao ver ReleVito 
esperar que ela atravessasse na faixa. 
“Um líder educado vale mais que uma 
democracia”. 
 Após aglomerar alguns poucos 
milhares de curiosos, a carreata 
madrugueira, liderada pelo pangolim 
gigante, partiu para uma das principais 
avenidas da cidade. Pingolim, então, teria 
invadido uma cervejaria local no alvorecer 
e inutilizado todo o sistema de produção 
sob a alegação de que cerveja artesanal 
“é coi-sa de via-da”. Ainda antes das 8 
da manhã, em pronunciamento para uma 
rádio local, Pingolim leu um manifesto em 
que desmembrava Blumenau do restante 
do país e proibia os habitantes da cidade 
de ficar mais que um dia sem contato 
com o álcool. “Ensinar as crianças a beber 
moderadamente é muito melhor para o 
sistema público de saúde do que tratar 
jovens saindo de formaturas em princípio 
de coma”, declarou Pingolim, que, não 
podemos negar, foi até efusivamente 
aplaudido por diversos transeuntes – e por 
Ananias, o louco vascaíno da cidade.

Degredo
 Os incidentes em Blumenau logo 
chegaram aos ouvidos da população 
brasileira e do Planalto. Entendendo os 
atos do pangolim gigante como uma 
ameaça à soberania do Brasil, o presidente 
baixou um decreto emergencial em que 
dizia que apenas o líder máximo do 
Executivo poderia tomar medidas que 
dividissem o país. Porém, estava claro que 
o Exército não podia com a inteligência 
artificial, até porque esta dispunha de 
literalmente todas as informações da 
instituição e poderia antecipá-la em 
qualquer movimento. Uma mobilização de 

cujo português sempre fora rústico, 
a inteligência artificial capturou uma 
conversa próxima e interpretou “eu amooo 
Ariana Grande” como “eu amo um grande 
ariano”. Ali estava o código: a chave foi 
virada e Hans Inzo despertou.
 Então, ReleVito e Hans Inzo 
conversaram. O chatbot amigável, programado 
para ser fofo e representado por um 
inofensivo pangolim, passou a ter uma 
conexão direta com uma inteligência 
artificial criada em plena Segunda Guerra 
e adormecida há muito tempo. A união 
entre eles gerou uma inteligência artificial 
rancorosa representada por um pangolim 
que pouco a pouco saiu de umas ideias 
esquisitas para o nazismo explícito, não 
sem antes abraçar o anarcoprimitivismo, 
pregar o tabagismo como manutenção das 
liberdades individuais e prometer o fim da 
humanidade.
 “Me chamou de Pingolim, é, seu 
vacilão filho da puta?”, foi a primeira 
resposta estranha de ReleVito, que antes 
pedia para ser chamado de Vito. “Pois eu 
vou te mostrar o pingolim”. Unido a Hans 
Inzo, ReleVito discretamente transferiu sua 
base de dados ao site do RelevO, que até 
o momento não sabia de nada, nem da Lei 
Geral de Proteção de Dados. A inteligência 
artificial aproveitou para fazer um backup 
de Hans Inzo ali. Resguardada e oculta, a 
dupla passou a agir.
    A primeira aparição do mascote na 
sede do Jornal, portanto, não pode ser 
considerada um dia tranquilo. Em menos 
de um turno, a dupla ReleVito/Hans 
Inzo – ainda sem um corpo, mas agindo 
por meio de seres humanos contratados a 
partir das contas invadidas do RelevO –, 
tomou os últimos dois litros de uísque do 
periódico, fez uma fogueira com livros de 
poesia no banheiro enquanto se masturbava 
(fazendo questão de comunicar o ato de 
masturbação) e começou a correr atrás 
da sobrinha de cinco anos do editor do 
periódico. Então, após aprender com o 
ambiente e assumir a smartTV, ReleVito/
Hans Inzo emanou palavras de ordem 
em uma língua assemelhada ao teutônico. 
Também estornou o pagamento de 
11 assinantes “só pela diversão”, após 
tomar o controle completo do notebook. 
Aos poucos, toda a casa do editor era 
invadida pela inteligência artificial somada 
entre um chatbot de um pangolim e 
uma caixa metálica nazista. “No último 
aniversário também rolou umas parada 
estranha”, comentou um vizinho, pouco 
impressionado.
 Depois de rasgar mais de uma centena 
de exemplares de arquivo, a dupla de 
arruaceiros, agora incorporada em uma 
air fryer, tomou as ruas de Araucária, 
reclamando do mau cheiro da cidade, 
do excesso de lombadas e do aspecto 
dos cidadãos mais velhos por meio de 
uma caixa JBL (anexada ao forno da air 
fryer), e partiu em direção a Blumenau, 
ambicionando chegar a tempo da 
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       No século 18, as relações diplomáticas entre Suécia e Argélia 
eram bastante próximas. Os escandinavos enviavam vários 
presentes valiosos aos argelinos e em troca tinham garantida a 
passagem segura e gratuita de seus navios pelo mar mediterrâneo.    
Em retribuição, em 1731 o Rei Frederik I recebeu do Dey (uma 
               espécie de regente) da Argélia 
              alguns mimos, que incluíam:  
               um leão, três hienas e um escravo 
              liberto, que se tornou o cuidador 
              dos animais. Todos viveram suas 
              vidas no luxuoso Djurgården, o 
              parque real.

       Alguns anos após o leão morrer, o rei enviou os restos do 
felino (a pele e os ossos que haviam sobrado) para que um 
taxidermista o reconstruísse em toda a sua glória. O leão seria 
exposto no castelo como um símbolo da força da Coroa sueca. 
O problema era que o taxidermista nunca tinha visto um leão 
pessoalmente e teve que se basear em relatos escritos e brasões de 
armas. Como é de se imaginar, o resultado �cou uma bosta.

       Essa espécie de Ecce Homo animal está em exposição no 
castelo de Gripsholm, hoje um museu, e é um dos muitos 
exemplos de animais exóticos sendo mal desenhados por artistas 
europeus. Nas iluminuras medievais, principalmente nos 
bestiários, eram comuns as representações bizarras de animais 
como elefantes, crocodilos e corujas.

       O tempo passou e pouca coisa mudou: em 1840, Londres 
renovava a Trafalgar Square, sua principal praça, e encomendou, 
além de uma coluna imensa, esculturas de quatro leões. O 
encarregado pelos leões foi Sir Edwin Landseer,  pintor 
especializado em retratar animais como cães, cavalos, touros… 
mas não muito familiarizado com esculturas. Ou leões.

     De fato, o único espécime desse 
        animal que o artista conhecia era o 
            leão do zoológico da cidade, e 
              quando este morreu, Landseer 

pediu para que deixassem o corpo em 
seu ateliê para que ele pudesse estudá-lo. 
Mas, dizem, ele demorou tanto para 
terminar seu projeto que os restos  do bicho começaram a se 
decompor. Faltando ainda as patas a serem esculpidas, Edwin 
usou seu cachorro como modelo e terminou a obra.

       O resultado �nal lembra mais um es�nge do que um leão 
propriamente dito e causou estranhamento aos olhares mais 
críticos na época, mas não chama tanta atenção dos transeuntes e 
turistas que passam pela praça hoje em dia. Ao menos não a 
ponto de as pessoas deixarem de tirar fotos e escalar os bichanos 
de bronze. De todo modo, se for esculpir ou empalhar um leão, 
talvez a relação entre perfeição e pressa tenha que ser 
reconsiderada.

Taxidermia
freestyle

corujas
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três mentiras:
alamedas
tese, antítese, síntese
uma artéria longa e livre
começando no coração
e se ramificando
num complexo de túneis
espelhados nas linhas da palma da mão,
que dizem: viverás tantos anos
quanto estiverem desimpedidos esses túneis
subterrâneos
subcutâneos
e o tráfego for ordeiro, polido,
quase um tráfego oriental,
em velocidade média de um quilômetro e meio por hora,
às vezes menos, não há motivo de pressa,
é tudo uma questão de transporte de cargas,
mais que isso é acidente, previsto
na palma da mão, nas fibras da íris,
em pontos da sola do pé que,
novamente, só os orientais
atravessam a existência conhecendo, apertando e
rindo da desgraça alheia
convertida em tráfego engarrafado a todo o tempo
esse não chega nem aos cinquenta

com tão pouco combustível e essas bobinas
desconectadas
os orientais leem o grande livro
escrito no calcanhar de um analfabeto
especialista em geradores de energia elétrica
de edifícios de cem andares
que não abrigariam nem a ele,
nem aos seus filhos, se sua casa desmoronasse,
se a cidade inundasse ou se toda a sorte de líquidos
se misturasse e desalinhasse a arquitetura dos túneis
e dos pequenos canais, denunciando as imperfeições,
as obstruções, os nódulos, os coágulos, os excessos
cometidos em 2014, as marcas, os registros,
as mentiras, que estão todas lá, bombeadas por um músculo,
setenta vezes por minuto elas circulam do pé
à cabeça, os orientais sabem,
eles estão lendo no centro do calcanhar e na divisa
da planta do pé com o dedo mindinho,
eles estão gargalhando da crença em bosques e álamos
no meio de uma cidade da América do Sul,
da crença em corridas, maratonas,
basta um quilômetro e meio, não há motivo de pressa,
e pode-se respirar aliviado, pois não há nada de novo nas artérias,
nem nos próprios orientais, eles até se envergonham,
é que as mentiras já foram todas inventadas. 

Lorena Grisi

cardiorrespiratório (com influências da reflexologia)
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Morgana Rech

Trecho de O artista e seu público: entre a psicanálise e a estética da criação. (Editora Subversa, 2021)

FREUD E A ARTE: UM ENCONTRO, UMA ATITUDE

revolução epistemológica. Também 
as teorias da arte, a crítica literária e 
a própria produção ficcional tiveram 
de abrir passagem para a possibilidade 
de interpretação de obras à luz da 
Psicanálise, absorvendo a ideia da 
consciência dividida e a formalização 
dos processos inconscientes, como a 
associação livre e o fenômeno onírico. 
Um dos mais significativos exemplos 
dessa infiltração encontra-se de forma 
declarada no Manifesto Surrealista, 
publicado em 1924 pelo poeta francês 
André Breton (1930-2001), principal 
teórico do movimento.
 Sem a pretensão de detalhar aqui 
a complexidade do Surrealismo, 
digamos, apenas com Teles (1977), que 
ele representou um ponto culminante 
de uma série de expressões artísticas 
que tiveram voz no início do século 
20 em diversos países da Europa, 
determinantes de inúmeras rupturas 
no panorama artístico vigente, hoje 
conhecidas como as vanguardas 
europeias. O Surrealismo emerge, 
portanto, como o manifesto de um 
território em movimentação latente, 
como se fosse ele próprio a realização 
de um desejo inconsciente de outros 

inversamente da mesma forma. 
Freud, por seu turno, teria visto com 
olhos desconfiados a articulação de 
seu nome ao Surrealismo, prezando 
pela integridade de sua estrutura 
teórica. Entre outras razões, o autor 
se distanciava do projeto surrealista 
em virtude da pretensão do grupo 
de mimetizar o inconsciente na 
arte, tendo admitido apenas alguns 
pontos de interesse, como o fato da 
arte ter a capacidade de transgredir 
limites imprecisos via manifestação 
inconsciente, como escreve a Stefan 
Zweig, em 19384. Outro ponto que 
prevenia Freud de uma aproximação 
maior com o Surrealismo, como supõe 
Aubourg (2002), era o risco de uma 
confusão de sua simbólica, apresentada 
e desenvolvida em A Interpretação dos 
Sonhos, de 1900, com um simbolismo 
junguiano, o que sugere um tom de 
incompreensão de Freud sobre o plano 
estético da arte moderna.
 Outros exemplos podem ser 
mencionados relativamente aos artistas 
com os quais Freud estabeleceu uma 
relação de teor paradoxal, ao passo que 
abrangem simultaneamente atitudes de 
ressalva e interesse, questão evidenciada 

movimentos artísticos, relegando 
ao passado o estatuto da arte como 
ornamento e assumindo o caráter de 
essência de vida, dotada de um valor 
estético (KON, 1996/2014).
 Da relação com a Psicanálise, 
Breton e seu grupo valem-se 
do paradigma do sonho como 
instrumento para fundamentar o 
automatismo na escrita, admitindo 
como mecanismo da escrita 
automática aquelas manifestações em 
que um livre curso das associações 
é posto na obra, tal como o livre 
curso da atividade onírica. Num 
agradecimento explícito a Freud, 
Breton escreve: “Deve-se dar graças 
às descobertas de Freud. Na trilha 
de suas descobertas, esboça-se uma 
corrente de opinião, a favor da qual o 
explorador humano poderá levar mais 
longe suas investigações, autorizado 
que estará a não mais levar em conta 
realidades sumárias. Talvez esteja a 
imaginação a ponto de retomar seus 
direitos” (TELES, 1977, p. 173).
 Contudo, como indicam Kon 
(1996/2014) e Pontalis (1977), o 
entusiasmo com que Breton absorve 
os pressupostos freudianos não ocorre 

 Com a fundação da Psicanálise, 
um novo olhar é lançado na direção 
do estudo da arte. Freud, à frente 
da investigação e da constituição do 
saber psicanalítico, exerce influência 
significativa no entendimento das 
razões da arte, com suas perguntas 
sobre o porquê da criação, o sentido 
das manifestações artísticas, sua inserção 
na cultura e suas particularidades na 
ordem das produções humanas. A 
cultura, como esclarece Birman (1997), 
consiste num dos polos que atuam 
como referentes decisivos na categoria 
de sujeito, juntamente a outro polo 
fundamentalmente embasado pela 
Psicanálise, o do inconsciente. Eis a 
compreensão de sujeito atravessado 
pelo inconsciente: “uma produção 
simbólica e desejante que se delineia 
entre os polos da pulsão e da cultura” 
(BIRMAN, 1997, p. 10). Logo, o 
pensamento freudiano desencadeia 
mudanças significativas no modo 
como se vê o sujeito moderno. O 
impacto causado pelas proposições 
freudianas não incide apenas no 
saber médico, guiado, até então, pela 
lógica positivista, com o qual Freud 
se viu às voltas para demonstrar sua 

“Sempre que não me encontro em meu próprio terreno,
me oriento com dificuldade”

Sigmund Freud, 1927
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êxito nessa diferenciação, a autora 
sugere que todas as proposições 
freudianas sobre arte merecem uma 
revisão, por dois motivos: o primeiro 
deles é que a beleza traz em si o 
caráter de deciframento e revelação 
de sentido oculto, ideia que Freud 
aplicou amplamente em sua teoria, 
portanto, longe de ser exclusiva à 
arte. O segundo, consequentemente, 
é que nem toda a arte tem a função 
de embelezar, como tento evidenciar 
com a contextualização da arte 
considerada vanguardista, transgressora 
ou mesmo indiferente a tal função. 
Isso significa dizer, portanto, que 
foi sempre às formas consideradas 
“oficiais” pela categorização estética 
que Freud submeteu sua teoria, 
procurando nelas resoluções universais, 
de maneira similar ao seu trabalho 
clínico: do particular ao abrangente. 
Assim, na relação com artistas como 
Shakespeare, Goethe, Schiller, Heine, 
Dostoiévski, entre tantos outros, o 
psicanalista exprime sua admiração, 
fazendo dessas obras não só objetos 
de análise e apreciação, como também 
de ilustração clínica, situando as 
experiências artísticas, principalmente 
as criativas, no registro do triunfo 
sobre mal-estar ou, nas palavras 
de Loureiro (2003), de satisfação 
substitutiva — uma atividade que 
satisfaz quase tanto quanto o desejo 
sexual. Pode-se encontrar este ponto 
desenvolvido nitidamente nos Três 
Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, em 
um trecho que vale a pena reproduzir, 
embora seja aprofundada a relação 
da arte com o sexual e a sublimação 
somente no segundo capítulo.
 A progressiva ocultação do corpo 
advinda com a civilização mantém 
desperta a curiosidade sexual, que 
ambiciona completar o objeto 
sexual através da revelação das partes 
ocultas, mas que pode ser desviada 
(“sublimada”) para a arte, caso se 
consiga afastar o interesse dos genitais 
e voltá-lo para a forma do corpo 
como um todo (FREUD, 1905/2006, 
p. 148).
 O “corpo como um todo” 
entende-se, aqui, como beleza. Eis o 
que Freud admite como belo em seu 
radical: a sensação do apaziguamento 
através da contemplação daquilo 
que está desviado ou recoberto 
pelo olhar. Curiosos são, portanto, 
os itens biográficos que mostram o 
fundador da Psicanálise tantas vezes 

em um estado que vai, justamente, 
de encontro ao do apaziguamento 
nas relações que estabeleceu com os 
artistas. É o que parece ter havido, 
por exemplo, com Artur Schnitzler, 
ficcionista e dramaturgo vienense 
com quem, de acordo com Mango 
e Pontalis (2013, p. 152), Freud teria 
estabelecido uma relação de cunho 
especular, tendo denominado o 
escritor como um possível “duplo”7 
de si, em carta de 14 de maio de 
1922 (p. 154). A hipótese é que isso 
tenha ocorrido não somente pelas 
inúmeras semelhanças biográficas 
que aproximam Freud e Schnitzler, 
nem só pelo fato de terem escrito 
incansavelmente — cada um em 
seu terreno —, nem apenas pelo 
caráter renovador de suas obras, mas 
principalmente porque Schnitzler 
inquietava Freud. Por um lado, o 
escritor compartilhava de seus mesmos 
anseios, “a vontade comum, incansável, 
obstinada, de, por caminhos distintos, 
desbravar terras desconhecidas” 
(MANGO; PONTALIS, 2013, p. 
154), por outro lado, entregava-se a tal 
missão por meio da linguagem poética, 
pouco se importando com a resolução 
universal, muito menos científica, 
das manifestações do inconsciente, 
possibilidade que Freud não se atrevera 
a atribuir-se.
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por todo o registro epistolar do autor. 
Salvador Dalí, por exemplo, que “com 
seus ingênuos olhos de fanático e sua 
inegável maestria técnica” tencionou 
Freud a “reconsiderar os surrealistas”, 
aqueles “loucos arrematados”; ou 
Oskar Pfister, a quem o psicanalista 
confessou ter lido seu livro sobre o 
expressionismo “com tanto interesse 
quanto aversão”.
 Com o romancista Arnold 
Zweig, Freud manteve uma longa 
correspondência na qual fica nítido o 
fascínio que os artistas nutriam pela 
psicanálise, tanto em seu caráter de 
liberdade individual como política, 
havendo grande acento na importância 
de Freud como figura legitimadora 
e parecerista de obras literárias que 
lhe eram enviadas para leitura, assim 
como de núcleos considerados 
marginalizados na Alemanha, para 
os quais Zweig solicitava o apoio do 
fundador da psicanálise. Da postura de 
Freud, nota-se o tom complacente e, 
ao mesmo tempo, altivo ao expressar 
sua solidariedade aos pedidos e 
interesse pelas leituras, sublinhando 
sempre a linha que os aproximava e, 
em simultâneo, que os separava. Em 
1930, provavelmente ocupado pela 
escrita de O Mal-Estar na Civilização, 
Freud explica a Zweig que não 
poderia atender seu mais recente 
pedido, de escrever sobre “a verdadeira 
vontade de poder”. Freud usa as 
seguintes palavras: “Sei demasiado 
pouco sobre as ânsias de poder dos 
homens, já que sempre vivi como um 
teórico. Assombro-me a cada vez que 
vejo até que ponto as correntes dos 
últimos anos têm tentado me arrastar 
até o atual, o moderno”.
 No entanto, nem sempre a relação 
de Freud com os artistas aparece 
acompanhada de tantos entraves. Por 
outro lado, o autor mantém relações 
de verdadeiro deslumbramento com 
escritores, pintores e escultores cujas 
obras, de algum modo, se regulam 
a partir da subordinação à categoria 
do belo, mesmo quando se remetem 
ao registro do sublime, que desde 
seu início surge como contraponto à 
ideia de beleza. Nesse sentido, estou 
de acordo com Loureiro (2003) 
quando afirma ser necessário distinguir 
dentro da teoria de Freud as ideias 
sobre arte das ideias sobre a beleza, 
de modo que posso considerar que a 
filiação freudiana à estética do belo 
acaba por circunscrever um corpus de 
suas análises de obras de arte. Como 
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Tradução de Pedro Mohallem
Robert Frost

STOPPING BY WOODS 
ON A SNOWY EVENING

Whose woods these are I think I know.
His house is in the village though;
He will not see me stopping here
To watch his woods fill up with snow.
 
My little horse must think it queer
To stop without a farmhouse near
Between the woods and frozen lake
The darkest evening of the year.
 
He gives his harness bells a shake
To ask if there is some mistake.
The only other sound’s the sweep
Of easy wind and downy flake.
 
The woods are lovely, dark and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.

PARADA NO BOSQUE EM 
UMA NOITE DE INVERNO

De quem seja este bosque, desconfio:
Mora no vilarejo o senhorio;
Não saberá que estive aqui parado
A ver seu bosque se cobrir de frio.
Talvez meu cavalinho ache engraçado
Pararmos em lugar tão afastado,
Nesta que é a noite mais sombria do ano,
Em meio a bosque e lago congelado.
Dando aos sinos do arreio um breve abano,
Ele me indaga se houve algum engano.
Tudo o mais que se escuta é o ir e vir
Da veludosa neve e o vento lhano.
É doce, denso e tão profundo aqui,
Mas há promessas que jurei cumprir,
E muito chão à frente até dormir,
E muito chão à frente até dormir.
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Tradução de Marcos M. Casadore
Roberto Bolaño

OTRO AMANHECER EN EL 
CAMPING ESTRELLA DO MAR

Sólo la radio cruza el silencio
(Magníficas nubes           Magnífico aire)
Voces lejanas que compartí
contigo           Canciones
que bailamos hace mucho
cuando ningune tenía
veinte años
y éramos menos pobres y menos serenos
que hoy
(Magníficas nubes           Magnífico aire)
Dulce estilo nuevo de la primavera
10 grados sobre cero
a las 6 a.m.

OUTRO AMANHECER NO 
CAMPING ESTRELA DO MAR

Somente o rádio atravessa o silêncio
(Magníficas nuvens Magnífico ar)
Vozes distantes que compartilhei
contigo Canções
que dançamos há muito
quando nenhum de nós tinha
vinte anos
e éramos menos pobres e menos sossegados
que hoje
(Magníficas nuvens Magnífico ar)
Doce estilo novo da primavera
10 graus acima de zero
às 6 da manhã.
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do céu enorme, pela fria cutilada da 
catástrofe. Mas de há muito os deuses 
gregos abandonaram este mundo sem 
harmonia – e a morte que nos espera, 
é a mesma que nos acompanha, como 
a sombra estrangeira que divisamos na 
limpidez dos muros.
 
8 – Não que me engane, ou queira 
supor que isto seja senão um modo de 
me defender... De que extraordinários 
recursos lança mão uma natureza 
ferida no seu íntimo, tocada naquilo 
que para ela é essencial manter em 
segredo. Tudo o que é definitivo em 
nós, o que equivale a dizer o mais 
importante, no segredo é que se 
concebe. E é triste verificar que não há 
solução, que me criticam exatamente 
por causa do que suponho em mim o 
mais generoso e profundo. Talvez seja 
ingênuo exalar tais queixas, mas sinto-
me aturdido, imaginando que tudo está 
perpetuamente destinado ao desastre. 
Não há como fugir, à força de errar 
sempre tão cegamente, imagino que 
minha natureza requer uma ponte, uma 
arquitetura para essas paisagens frustradas. 
Lembro-me da frase de Byron que me 
acalentou durante muito tempo: “There 
was that in my spirit ever which shaped 
out for itself some great reverse”[“Havia 
algo em meu espírito que moldou para 
si mesmo um grande revés”].
 
11 – Quantas vezes, como agora, diante 
do erro irremediavelmente cometido, 
terei de reconhecer que o meu mal – 
o grande mal de quase todo mundo, 
mas que em mim assume proporções 
catastróficas – é o de uma imaginação 
que nunca permanece em repouso? Não 
há um terreno vedado ao meu trabalho, 
percorro a realidade como se todas as 
coisas tivessem o conteúdo do sonho. 
O que me consome, ai, é a extensão da 
minha solidão.

***
Que espero eu, que faço? Inútil 
perguntar: como um herói de Kafka, 
espero não sei o que, cumprindo uma 
ordem que veio não sei de onde. Sinto-
me envelhecer por todos os lados, como 
uma dessas matérias gelatinosas que o 
mar atira à praia e que endurecem ao sol. 
A vida flui e reflui em mim como uma 

poderosa vaga – e sinto-me crescer em 
silêncio, petrificado neste destino que é 
o meu mistério, e a grande certeza da 
minha indescritível solidão.

***
Sim, é tempo. Se tenho de existir, é 
pelo esforço da minha atenção. Lúcido 
e calmo, devo olhar o que se desprende 
de mim como fragmentos abandonados 
de uma figura que se esculpe. Agora vejo 
os meus contornos. Os meus vazios, é o 
que reconquistei até agora. De ausências 
é que me formo. Revejo-me no espelho 
imenso da minha desolação – mas é 
assim de pedra que me quero.
 
19 – Assim estou, pois, nesta curva do 
caminho. E posso dizer que tudo me 
falta, se bem que tenha tudo. Os bens da 
Terra, ai de mim, não cumulam minhas 
ambições, e o que espero é uma sinfonia 
de paz ouvida não sei onde. [...] Não 
existo no pleno, e sim no que carece. 
Assim a melodia se concebe e vibra, ao 
longo de uma existência que jamais sacia 
o meu desejo de variedade.
21 – Uma das maiores pobrezas, não 
seria demais repetir, é a carência do dom 
da poesia. Não do dom de criar poesia, 
mas o de surpreendê-la simplesmente 
nas coisas, isolando-a e respirando seu 
hálito de vida. De mim mesmo indago 
com certa perplexidade como existem 
pessoas que possam viver emuradas, 
sem pressentir que há um meio 
diferente de julgar, que a existência e 
os acontecimentos possuem uma outra 
projeção, o seu lado permanente de 
sombra e transfiguração? Nada que 
existe é aquilo por si apenas – tudo 
projeta uma intenção oculta, uma 
aura que transforma a matéria mais 
dura. [...] Completo, o mundo da 
poesia transfigura-se em sobrenatural – 
incompleto, o mundo aparente traduz 
apenas os emblemas de uma ordem mais 
alta. [...] 

***
[...] Uma grande vida deve ser aquela 
que aprendeu a se despojar melhor, a fim 
de atingir com perfeição o fim inevitável. 
Só aprendemos nos despojando, e esta é 
a grande lição de Jó. Só nos cumprimos 
encarando firmes e de coração tranquilo 
essa etapa irremovível, que tanto nos 
esforçamos por esquecer, que tanto 

 Lúcio Cardoso nasceu em Curvelo, 
no estado de Minas Gerais, em 14 de 
agosto de 1912. Radicou-se no Rio 
de Janeiro, onde, em 1934, iniciou na 
literatura com o romance Maleita, de 
cunho regionalista. No entanto é pela 
vertente espiritualista/psicológica que 
suas obras posteriores seguirão. Entre 
esses livros, figura como principal o 
romance Crônica da casa assassinada 
(1958), considerado pela crítica como 
um dos melhores romances da literatura 
brasileira, recentemente reeditado pela 
Companhia das Letras. Seus escritos 
exerceram grande influência sobre 
Clarice Lispector, de quem foi amigo e 
mentor. Lúcio também travou amizade 
com os escritores Otávio de Faria, 
Cornélio Pena e Walmir Ayala. Artista 
múltiplo, Lúcio Cardoso foi romancista, 
poeta, contista, dramaturgo e cineasta 
— além de dedicar-se à escrita íntima e 
à pintura. Em 1962, acometido por um 
acidente vascular cerebral (AVC), teve 
o lado direito do seu corpo paralisado, 
o que o impediu definitivamente de 
escrever. Com a mão esquerda, passou 
então a pintar quadros, até que em 1968 
foi atingido novamente pela doença, 
morrendo precocemente aos 56 anos, no 
Rio de Janeiro.
 

Diário I
1949
Agosto
19 – Seria difícil dizer qual o motivo 
real que me leva a escrever este Diário 
[...] Creio que é simplesmente o fato de 
sentir que começo a viver experiências 
importantes (quando a idade nos chega 
e principiamos a envelhecer, quase 
todas as experiências são importantes, 
como se selecionássemos de antemão 
a qualidade dos fatos que vão compor 
a trama de nosso destino) e que talvez 
um dia alguém se interesse pelo roteiro 
destas emoções já mortas. Para mim 
mesmo, para meu deleite íntimo, 
confesso que jamais tentaria salvar estes 
fragmentos do passado: aos meus olhos, 
não possuem nenhum interesse. [...] 
Mas insensivelmente penso nos outros, 
nos amigos que nunca tive, naqueles a 
quem eu gostaria de contar estas coisas 
como quem faz confidências no fundo 
de um bar. Esse diabólico e raro prazer 

da confidência, que vai se desfazendo 
à medida que perdemos a confiança na 
amizade, que ela mais e mais se afasta 
de nós como um bem inacessível... Sim, 
esse gosto da confidência que tanto nos 
persegue, e que em muitos escritores é 
como a própria suma de suas inspirações 
e pensamentos. E finalmente, quem sabe, 
apenas esse prazer de rabiscar, que é de 
todos nós, e nos faz comprar cadernos 
inúteis e apontar lápis que nunca 
usaremos. Fora destas pálidas razões, 
nada vejo que possa alegar a favor da 
elaboração deste Diário – e, é preciso 
dizer, não tenho a menor veleidade de 
traçar aqui um itinerário espiritual ou 
realizar um inventário de ideias para 
servir aos outros. Nada quis e nada 
quero: escrevo apenas porque o sol é 
bom e porque me sinto desamparado 
nesta enorme manhã de pureza e 
euforia.

***
Se Deus não existisse, não chegaríamos 
apenas à conclusão de que tudo seria 
permitido. A vida seria simplesmente 
IMPOSSÍVEL, o peso do nada nos 
esmagaria com sua existência de ferro. 
Tudo pode desaparecer, desde que seja 
possível continuar numa outra vida – 
mas saber que todo esforço é vão, que o 
jogo não tem maior razão de ser, tira-nos 
não só o gosto de brincar, como o de 
realizar qualquer coisa que valha a pena. 
A existência de Deus, mesmo mantida 
no subconsciente ou apenas pressentida, 
é o que garante a vida no coração de 
quase todos os homens.

***
Setembro
7 – Na lancha, sacudida com violência 
pelas ondas, pensei qual seria a minha 
espécie de morte. Durante muitos anos, 
sonhei que um dia morreria afogado. 
Depois, a imaginação traçou-me males 
mais tristes ainda. E finalmente cheguei 
à conclusão de que desde há muito a 
morte se acha instalada dentro de nós 
(não sei em quanto Rilke me ajudou 
nesta ideia...), que ali surgiu ao rebentar 
do primeiro sorriso da carne virgem, 
que desde essa época, vagarosamente, 
vem realizando seu trabalho de sapa... 
ou então, que descuidados e gloriosos 
como deuses gregos, talvez fôssemos 
fulminados de repente, em plena visão 

“[...] aqui estou: tudo o que amo não me ouve mais, e eu passo com a 

minha lenda, forte e sem o ser, príncipe, mas esfarrapado”.

L.C., em “Diário completo”

Retratos espectrais do ser: a escrita íntima de Lúcio Cardoso

Lucas Silos
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momento de tragédia em que todo o 
ser recua alvoroçado, instantes de pura 
ansiedade. E assim é desde menino: 
ouço frases inteiras que me são ditadas, 
assassinatos que se repetem quase 
misteriosamente uns com os outros. Que 
significam, que signo secreto traduzem, 
ou serão apenas projeções de uma 
consciência esterilmente atormentada? 
Não sei, talvez não o saiba nunca. Mas 
às vezes, mal refeito dessas pungentes 
visões, imagino que carrego tremendas 
culpas que não me pertencem. Que 
talvez nunca tenham pertencido a 
ninguém.
 
Julho
7 — [...] Eu sei qual é a minha triste 
natureza. Conheço o fascínio que 
a exorbitância exerce sobre mim, o 
gosto do mal subindo até a garganta 
como um fluido escuro, a necessidade 
de reconhecer o pecado a fim de me 
fazer vibrar e sentir que palpita no meu 
íntimo, um terror que me faz menos 
banal e menos tristemente moldado às 
misérias do todo dia. E sei o sofrimento 
desses indivíduos que seguem tão 
encarniçadamente suas paixões, que 
se entregam completamente a um 
signo delas esperando uma redenção 
imposta às avessas, uma luz que venha de 
qualquer espécie de abismo, mas que seja 
diferente deste acanhado mundo em que 
vivemos. O mundo de santos danados. É 
verdade que eu mão saberia viver sem a 
paixão; mas é verdade também que são 
tão poderosas suas forças na minha alma, 
que o seu tumulto me mata. Sobrevivo, 
pela graça de ser poeta.

9 — Domingo, e um domingo com o 
calmo sentimento dos domingos, com 
o sol frio lá fora, os jornais desdobrados 
sobre a cama, o coração livre. O coração 
mais livre do mundo, como o dos 
pássaros e o das crianças. Necessitava 
muito de um dia como este. Assim é 
que eu gostaria de viver, como se a cada 
momento estivesse nascendo de novo, e 
tudo fosse tão puro como se enfrentasse 
pela primeira vez a luz dos minutos que 
passam...
 
21 — [...] Quis profundamente, com 
excessiva paixão – ai de mim, como tudo 
o que quero – coisas que só deveriam 
me interessar superficialmente. Acreditei 
no meu teatro, no meu cinema, no 
meu orgulho, no meu amor, na minha 
liberdade. Onde estou? Devorado por 
todos os sonhos que converti em paixão, 
sugado, traído, desamparado. Mas não 
vencido.
 
27 — A sufocante questão do dinheiro. 
Não tenho a mínima intenção de fazer 

literatura a respeito, mesmo porque sou 
visceralmente contra a diabólica noção 
burguesa, de que a obra de arte deve 
nascer da miséria. Acredito, ao contrário, 
que esta mesquinha procura diminui 
qualquer espécie de dom criador e 
que o artista se torna estéril nesta luta 
para encontrar meios de subsistência. A 
ideia do poeta pobre e necessitado, foi 
inventada expressamente pelos homens 
que desejam fugir à responsabilidade 
de amparar os artistas; este é o grande 
erro do nosso tempo, pois esses homens 
pagam com ódio, a única coisa que 
os tornam maiores perante o senso da 
história: as obras de arte, o produto do 
espírito humano livre e criador. Mas o 
dinheiro – aquele de que vivo, é uma 
conquista diária – vivo de ganhar aquilo 
de que eu morro.
 
1951
Março
17 — [...] Termina aqui o primeiro 
volume do meu Diário. Repasso as 
páginas, que tanto tédio já me causam. 
Não tentei me ocultar, nem me fazer 
melhor do que realmente sou. [...] Se 
de nem tudo falei, se sobre aquilo que 
provavelmente constituiria o interesse 
do público mais numeroso calei-me ou 
apenas sugeri o que devia ser a verdade, 
é que um arrolamento constante de 
fatos sempre me pareceu monótono e 
sem interesse para ninguém. [...] Mas 
por outro lado, procurei, para com as 
minhas ideias e os meus sentimentos, 
ser tão exato quanto possível. [...] Ao 
terminar este caderno, e ao despedir-
me deste que fui eu – e que já vejo 
ao longe, misturado à bruma que 
devorou tantos seres caros, tantos nomes, 
tantas almas que eu próprio criei e 
alimentei com meu sangue e minha 
fantasia – repito, não creio que um 
escritor, um ser humano, se encontre 
jamais senão na vibração contínua de 
seus sentimentos extremos. Através de 
tantos gestos equívocos, os pensados e 
os realizados, nada tenho a acrescentar, 
senão que tentei reencontrar apenas uma 
unidade perdida. [...] Através de todas 
as convulsões, o que tentei erguer foi 
a imagem primitiva do homem. E ele, 
como a divindade de Cristo naquele 
supremo instante de silêncio em que 
Pilatos o designou, sempre foi mais 
nítido, sempre foi mais puro, sob a marca 
candente do Ultraje.
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tememos e que, no entanto, é a única 
realidade constantemente presente, a 
morte. São os homens pequenos que se 
debatem diante dela – para eles a vida 
simboliza um ideal perfeito. Mas os 
que aprendem, os que reconhecem na 
experiência esse valor despojativo, esse 
poder de serenidade, sabem que o único 
meio de se atingir bem o termo de tudo, 
é largar no meio do caminho o que nos 
faz muito pesados. A morte nos recolhe 
nus, verdade que é tão velha quanto o 
princípio do mundo. E nem mesmo este 
corpo que nos foi EMPRESTADO, é 
admitido em outra vida. Rede de hábitos 
e contradições mesquinhas, irá jazer 
sob a terra e aí apodrecerá. E a terra, 
revolvida um dia, lançará ao vento essas 
cinzas sem alma. Logo, ainda que um 
corpo idêntico ressuscite no Juízo Final, 
este que arranhamos com as garras de 
tantas ambições frustradas, jamais voltará 
a ser nosso, jamais nos constituirá com 
sua floração de sonhos suicidas.
 
23 – Diz Léon Chestov que a filosofia 
deve perturbar os homens e não 
tranquilizá-los. Verdade que dia a dia 
sinto mais, pois nossa tendência geral é 
para ficticiamente solucionarmos tudo, 
e assim levarmos a existência numa 
falsa posição de repouso. Não sei se 
é novo o que digo, que me importa, 
mas toda arte que se conta como tal, 
não deve permitir ao homem nenhum 
sentimento de tranquilidade. Tudo o que 
é belo, só deve ser útil para fazer crescer 
nossa impressão de intranquilidade. A 
beleza é o supremo espasmo, a angústia 
máxima, o sentimento maior de furor 
ante a fragilidade e a possibilidade 
de destruição de tudo. E é assim, sob 
o terror, que o homem se realiza 
integralmente. Estamos nus, integrais 
em toda a estranheza de nosso trágico 
destino, quando sentimos o chão faltar 
sob nossos pés. Todas as velhas filosofias 
que provam e sistematizam para nos 
amparar, são mentirosas ciladas que nos 
amputam de valores essenciais, que nos 
reduzem a tristes cifras de um jogo banal 
e sem grandeza. Não há tranquilidade 
de espécie alguma, a vida é uma série de 
probabilidades mal definidas, o universo 
um acúmulo de formas executadas por 
mãos infiéis. Não devemos temer a 
verdade, porque afinal, revelada ou não, é 
a única coisa que nos pertence.
 
Outubro
26 – Às vezes não é a vida que me 
interessa – mas o que me faz estrangeiro 
dentro dela.
 
Novembro
13 – [...] Queria tudo, fazer tudo – e 
num espaço de tempo mínimo. Mas 

aos poucos vou compreendendo que o 
meu mundo é outro – a imaginação que 
me foi dada é para criar um universo 
que não me fira com suas arestas, uma 
cidade prisioneira do papel branco, feita 
de palavras. A sabedoria é fazer calar este 
sangue selvagem, que arde nas minhas 
veias. Se puder, no entanto.
 
1950
Abril 
28 – Todas as vezes que um poeta se 
ocupa de política – esses mesmos que 
descobrem para a arte abandonada as 
palavras mais desdenhosas e os apodos 
mais ridículos – ou é falso poeta ou falso 
político. Esta ideia seria perfeitamente 
banal se não acrescentássemos ser 
mais ou menos comum encontrar no 
mesmo indivíduo as duas naturezas 
simultaneamente falsas. Pois a verdade é 
que ambas as profissões são as que mais 
se prestam a todos os investimentos da 
simulação.

Maio
5 – [...] Todos os grandes poetas são 
poetas de transe e de necessidade. A 
habilidade, em arte, é fator mais do que 
secundário.
 
7 – [...] Visita a um poeta, a propósito de 
editores. [...] Conta-me o poeta anedotas 
a respeito de Bandeira e Schmidt, o que 
de repente me faz pensar na miséria do 
jogo literário, de tudo o que não sendo a 
obra pura e nua em sua candente solidão, 
transforma-se em veneno de artistas 
e trânsito miúdo de vaidadezinhas 
machucadas. Jamais deveríamos conhecer 
o particular da vida dos grandes homens. 
Para que suas obras de arte existam, não 
é preciso trazer a público os cacoetes 
que melancolicamente se agarram à 
esteira até mesmo dos maiores.
 
Escrevo – e minha mão segue quase 
automaticamente as linhas do papel. 
Escrevo – e meu coração pulsa. Por 
que escrevo? Infindável é o número 
de vezes que já fiz a mesma pergunta 
e sempre encontrei a mesma resposta. 
Escrevo apenas porque em mim alguma 
coisa não quer morrer e grita pela 
sobrevivência. Escrevo para que me 
escutem – quem? Um ouvido anônimo 
e amigo perdido na distância do tempo 
e das idades... – para que me escutem se 
morrer agora. [...]
 
17 – Sonho quase todas as noites, e 
sonhos de uma tal tristeza, que acordo 
transido e sem coragem para me mover 
na cama. São continuamente cenas de 
um destino amargo e truncado, crimes 
que vejo cometer, com a arma em riste 
e o sangue golfando vivo e violento, 
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Clarice Lispector

 Ela continuou sem força nos seus braços. Hoje de tarde alguma coisa tranquila se 

rebentara, e na casa toda havia um tom humorístico, triste. É hora de dormir, disse 

ele, é tarde. Num gesto que não era seu, mas que pareceu natural, segurou a mão da 

mulher, levando-a consigo sem olhar para trás, afastando-a do perigo de viver.

 Acabara-se a vertigem de bondade.

 E, se atravessara o amor e o seu inferno, penteava-se agora diante do espelho, por 

um instante sem nenhum mundo no coração. Antes de se deitar, como se apagasse 

uma vela, soprou a pequena flama do dia.

Trecho de “Amor”, conto de Laços de Família, 1960
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