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

Publique: O RelevO recebe textos 
de todos os gêneros, de trechos de 

romances sobre domos invisíveis a 
artigos de escritores que gostam, 
sobretudo, de si mesmos. 
O RelevO recebe ilustrações. O 
RelevO recebe fotografias. O RelevO 
aceita ensaios acadêmicos. Também 
cartuns, HQs, receitas, bulas, 
resenhas e ameaças. Saiba mais em  
jornalrelevo.com/publique ou pelo 
contato@jornalrelevo.com.

Newsletter: Bowie, assassinatos, 
Renascimento e animais pitorescos: 

nossa newsletter se chama Enclave 
e vai muito além da literatura. 
Comprove e assine (de graça) em 
jornalrelevo.com/enclave.

Imagens desta edição: A capa e 
a contracapa desta edição são de 
autoria de Caio Souza Nascimento – 
dascoisasqueguardamospalavras.
tumblr.com
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Entradas –
Anunciantes: R$ 500 Allejo; R$ 100 
Editora Penalux; R$ 60 Banca Tatuí; Lume 
Livraria; R$ 50 Fisk; Torto Bar; Livrarias 
Joaquim;  Alma Gráfica (Total: R$ 870)
Assinantes: R$ 200 Josiane Bibas; R$ 
150 Eduardo Sens; Editora Penalux; R$ 
100 Anthony Portes; Marina Domingues; 
Evelise Ferretti; R$ 60 Dagmar Spring; 
Bianca Ogliari; Lis del Barco; R$ 50 
Andréia Pires; Melissa Schaikoski; 
Vássia Silveira; Sandra Garmus; João 
Pedro Teles; Fernando Rodrigues; Alex 
Mandarino; Paulo César de Carvalho; 
Amanda Ribeiro; Talita Almeida; 
Alexandre Boide; Guto Souza; Brenda 
Pontes; Helena Sofia; Bárbara Brito; 
Isabella Barbo; Tati Michaud; Ana Paula 
Lacerda; João Alexandre; Geraldo Lima; 
Juliano Coelho; Carlos Kahê; Ana Beatriz 
Barbalho; Flávio Otávio Ferreira; Laercio 
Silva; João Pinheiro; Angieli Maros; 
Caio Beltrão; Filipe Natal De Gaspari; 
André Cáceres; Thiago Ponce; André 
Nunes; André Mellagi; Ceres Marcon; 
Demétrio Panarotto; Ruth Teodósio; 
Anderson Rodrigo da Silva; João Carlos 
Magalhães; Natalia Penteado; Fabiani 
Matos; Carolina Calixto; Juliana Carolina; 
Raquel Dominoni Sogaiar; Lúcia Mara 
Formighieri; Diego Noleto; André Jorge 
Catalan Casagrande; André Caniato; 
Elenita Fogaça; Darson Porto Castro; 
Guilherme Carvalho; Krishnamurti Goes 
dos Anjos; ASCLEA; André Andrade; 
Henry Milleo; Patrícia Rudi; Graziela 
Boff; Gessica Patrício; Ludmila Faria 

Mendes; Wanderson Batista dos Santos; 
Cinthia Kriemler; Rodrigo Gonçalves; 
Eleazar Venâncio Carrias; Alex Lemos 
Pontes; Laísa Emanuella; Pedro Henrique 
Mattos; Marcel Fernandes; Léia Priscila 
Menger Rosa; Luana Angélica Martins 
Bastos; Jeferson Barbosa de Freitas; 
Norival Leme Junior; Idianara Lira; 
Vanessa Porfírio; Marcelo Almeida; Diego 
Antonelli; Bianca Amaral; Tiago Jonas; 
Marcelo Wilinski; Heloísa Novak; Anna 
Karine Lima; Newminha Cynthia; R$ 40 
Marcus Vinícius Sabadin; Marcelo Augusto 
Oliveira; Larissa Olsen; Cid Brasil; Dani 
Meriko (Total: R$ 5.210)

Saídas –
Gráfica: R$ 1.640 / Distribuição Curitiba, 
RMC & PG: R$ 1000 / Assinantes & 
Pontos de Distribuição: R$ 2.082 / 
Distribuição motoboy: R$ 550 / Material 
de escritório: R$ 225 / Taxas PayPal & BB: 
R$ 80 / Redes ditas sociais: R$ 50 / 
Conserto Carro: R$ 200 / Domínio 
mensal e metafísico: R$ 18 / Edição-
assistente:  
R$ 100 / Revisão: R$ 70 / Diagramação: 
R$ 100 / Empacotamento: R$ 40 / Capa: 
R$ 50 / Infografia: R$ 70

Custos totais: R$ 6.275
Receita total: R$ 6.080
Balanço de outubro de 2018: –R$ 195

pontapé inicial

Laercio Silva Nunca é demais ressaltar 
que o RelevO é um dos poucos jornais 
impressos dedicados exclusivamente 
à literatura. Na atmosfera sombria 
que nos sonda de perto, é ainda mais 
relevante a livre circulação estética/
crítica do pensamento, e que haja sempre 
tempo (que não é significado siamês de 
dinheiro) e demanda (que é adesão e 
não necessariamente nicho de consumo 
na mercadologia) para estas iniciativas, a 
quem interessar possa, assinar o periódico, 
vale a pena.

Indianara Lira Desde fevereiro sou 
assinante do jornal impresso RelevO, 
periódico literário independente, sem fins 
lucrativos, feito em Curitiba/PR desde 
2010. Apaixonada por materiais impressos – 
apesar de estar inserida no universo digital 
–, fiquei encantada pelo periódico assim 
que o recebi pela primeira vez! Seu editorial 
plenamente elucidativo sobre a problemática 
do aumento do valor dos Correios, em 
contrapartida com a demora no tempo 
de entrega e a debilidade em garantir o 
controle financeiro do jornal – uma vez que 
este é mantido apenas por seus anunciantes 
e assinantes –, bem como um transparente 
fluxo de caixa descrito em sua segunda 
página, foram pontos importantes para 
garantir minha simpatia e confiança pelo 
trabalho desenvolvido por Daniel Zanella 
e toda sua equipe. O fato é que, além de 
toda a clareza referente às informações no 

que concerne à realidade do RelevO, o 
conteúdo literário e cultural apresentado é 
bastante diversificado e interessante.  Assim, 
delícia maior é receber mensalmente 
o impresso em minha casa e fugir do 
cotidiano com textos que fazem rir, chorar, 
refletir, entre vários outros sentimentos. 

Edson Braz da Silva O RelevO 
continua uma leitura imprescindível, apesar 
de resvalar perigosamente no escracho. 
Belos poemas como o de Júlia Bac 
(“Naquela época”) e Pedro Tostes (“Por 
que ler os clássicos”) é o que há de melhor. 
Nesta nossa obscura e bélica realidade, mais 
poesia, por favor. Um abraço.

Marcel Vieira Domingo de manhã, café 
quente e RelevO sobre a mesa. E eu lendo 
o conto de Itamar Vieira Junior. Bom dia 
a todos e #elenão. Muito bom! Há uma 
experiência tátil no manuseio do jornal, 
quase uma arqueologia dos sentidos, que 
faz com que o texto nos chegue por 
múltiplos sentidos. No caso do conto do 
Itamar, isso aumentou o engajamento com 
a história.

Bruno Almeida Gosto do jornal por 
não ficar fazendo panfleto da esquerda. 
Ninguém aguenta mais!

bebuns

Herrera DuBai Já assinei o RelevO 
por um ano e vocês nunca publicaram 
meus poemas, que, aliás, se derem uma 
olhada, já foram muito publicados. Sobre 
assinar o jornal, já assinei e, sinceramente, 
considerava as publicações muito caricatas. 
Aquela coisa de caretões inspirados em 

Disso de dinheiro Carinho da torcida
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velhos poetas bêbados e drogados. Minha 
poesia é realista e confessional. Falam 
verdades. Eu sei que minha poesia tem 
potencial. Boa sorte.

drogaditos

Geraldo Chimuco Messi Relevo da 
Austrália.

sigamos

Yuri Witez Só pra avisar que recebi os 
dois números de uma vez. Li primeiro a 
última edição, de que gostei muito. Vou 
atacar a do mês passado e os “bônus” mais 
pra frente na semana. Muito obrigado a 
todos e boa sorte pra continuar o serviço.

Laercio Silva RelevO sempre essencial!

Bruna Meneguetti Figueiredo Tá lindo 
o jornal de outubro! ❤

Luiz Sassi Gosto muito do jornal! É uma 
boa maneira de conhecer novos escritores 
e gosto da visão de vocês, bem abrangente, 
poesia, contos, quadrinhos…

Cristina Bresser de Campos Capa 
linda! Parabéns!.

Fatima Alveira Que demais! Amo este 
jornal!

Renato Monteiro Envie gratuitamente 
todo mês pelo correio, por gentileza, 
versão impressa do Jornal RelevO. Renato 
não tem renda. Se Renato tivesse dinheiro, 
Renato compraria, assinaria o Jornal 
RelevO. O que impede o envio da versão 
impressa do Jornal RelevO pelo correio?

Da redação: Caro Monteiro, ultimamente, o 
impeditivo é de ordem financeira mesmo. Não 
está fácil defender esaa vida. Mas vamos mandar 
uma cortesia de um mês pra você. Abraços!

batendo o tambor

Rojefferson Moraes Em épocas de ódio, 
adesivos, santinhos e propagandas, receber 
um periódico em casa é quase um presente 
milagroso. Faz tempo que não me dedico 
à leitura do RelevO, mas a literatura é o 
antídoto contra toda a merda que ocupa as 
redes sociais. Então um brinde!

Paulo César Ferreira A verdade vence. 
Bolsonaro está certo quando diz – João 
8:32 – Conhecereis a verdade, e a verdade 
vos libertará. A verdade acabou de vir à tona, 
Bolsonaro usa a mentira para prejudicar 
a integridade das pessoas, publica com 

dinheiro sujo de empresários milhões de 
fake news (mentiras). Isso não é coisa de 
Deus, isso é coisa de um anticristo, anticristo 
usa a mentira para prejudicar as pessoas.

Anderson Oliveira Bolsonaro Mito 17!

Maria Duarte #HADDADsim 
#HADDADPRESIDENTE 
#HADDAD13 #HADDAD2018

inutensílio

Henrique Pitt Ler é um trabalho 
im-produtivo (misto de produtivo e 
improdutivo): tanto não gera mais-valia 
quanto não serve à manutenção da ordem 
social. Ou seja, ler o RelevO Relovuciona.

Adélia Maria Woellner Recebi o jornal 
impresso na Uniandrade. Já li. Parabéns e 
sucesso, sempre.

Ceres Postali Marcon Um ótimo jornal! 
Recomendo para todos que gostam de boa 
informação literária.

Taise Dourado Ideia maravilhosa, 
iniciativa necessária. Nada mais 
entusiasmante do que olhares impressos 
num jornal.

Raí Prado Morgado Desde agosto estou 
recebendo o jornal. Recebi a edição da 
copa e a de novembro de 2017 também. 
Contribuiu e tem contribuído bastante 
para a minha formação como escritor. O 
conteúdo de vocês é muito bom!

Luisa Burim Eu amo o jornal! Leio 
na minha universidade, a Uniandrade. É 
o melhor jornal que já li. Interessante, 
irresponsável e inovador. A última edição está 
incrível, eu devorei os textos. Enfim, tomara 
que vocês multipliquem-se a cada dia!

Henrique Junior Dentre os milhares de 
editoriais sobre as vantagens do papel sobre 
o digital, faltou dizer a principal: não dá 
pra deixar comentário no papel ou, se dá, 
só o autor dos narcísicos pensamentos o 
lerá. Bonita capa! O que foi essa edição de 
humor do RelevO? Só “página central’’ 
do início ao fim! (Desculpe o comentário 
tardio. É que sempre chego atrasado às 
coisas. (Alguém já disse isso, não lembro 
quem) “O poeta é um charlatão que 
quebra frases inexpressivas em linhas”. 
Adorei essa definição. Não, não me 
identifiquei.

No remoto ano de 1936

Em 15 de fevereiro — Minha situação aqui 
na pensão é insustentável. Vieram morar 
aqui dois estudantes integralistas. Hoje, no 
almoço, um deles falou comigo. Tinham-lhe 
dito que eu era jornalista; em que jornal eu 
trabalhava? Respondi que em jornal nenhum. 
Diante do embaraço dele, expliquei: na revista 
Vida Doméstica. Puxou conversa sobre 
política, mas eu disse com superioridade: — 
Minha política é o Flamengo!

Rubem Braga, em  
“Diário de um subversivo”

O cotidiano de um jornal de papel e 
de literatura não é repleto de epifanias, de 
achados literários, de descobertas de livros 
raros em sebos de cidades do interior, de 
conversas com quotes espirituosos ou 
histórias folclóricas de um editor morto e 
de personalidade singular.

O cotidiano de um jornal de literatura 
não é feito de reuniões de ilustrados para 
definir o melhor plano-diretor da cidade 
ou para estudar as melhores estratégias 
visando ao combate a determinada ação ou 
ideia. Raramente participamos de eventos 
públicos, pois todos têm um segundo ou 
terceiro trabalho extra.

O cotidiano de um jornal de literatura 
não é abarrotado de convites para o 
editor falar por três mil reais em uma feira 
bancada com dinheiro público ou para 
participar de coffee-breaks em lançamento 
de um novo condomínio em uma região 
que não é a mais cara da cidade, mas está 
valorizando e promete ser muito segura, 
com vigilância 24 horas.

O cotidiano de um jornal de literatura 
tem, à medida que os dias se somam até 
o fechamento de uma edição ordinária, 
percursos que se repetem como buracos 
em estradas pedagiadas:

• O atendimento às reclamações de 
leitores e de escritores por nossos erros 
editoriais e logísticos (não são poucas as 
razões);

• A busca por pagar os boletos da 
gráfica e dos correios, além dos custos 
operacionais de transporte e de papelaria;

• A tentativa regular de vender assinaturas 
para novos leitores nas redes sociais, 
recebendo os mais diversos incentivos e as 
mais corriqueiras humilhações;

• Discussões rápidas para melhorar 
procedimentos e ver se e como 
conseguiremos resolver furos financeiros às 
vésperas da nova edição;

• Uma ou duas permutas que nos 
possibilitem tomar alguma bebida e nos 
alimentar a custo baixo;

• Textos que reproduzem ideologias, 
espíritos do tempo, propósitos estéticos, 
divergências, críticas entre si, humor.

Somos um jornal que a) nunca aceitou 
ou aceitará dinheiro público; b) nunca 
fez campanha de vitimização com o 
uso de palavras como RESISTÊNCIA 
ou com apelos do tipo NÃO DEIXE A 
LITERATURA MORRER, como se a 
salvação da literatura se equivalesse, por 
uma feliz coincidência, à assinatura de 
nosso impresso rocambolesco; c) Nunca 
se curvou a nenhum tipo de blitz – do 
mercado literário, de agentes literários 
soltos no mundo, de autores com 
capital simbólico suficiente para expor 
sua truculência quando ninguém está 
vendo, de nossos amigos, potencialmente 
envergonhados com o uso regular do 
substantivo pau. Não queremos nossa 
continuidade sob o signo da piedade.

Entendemos ao nosso modo que ter um 
jornal de literatura é estar no mundo sob 
o pelotão de palavras que compõem um 
texto. Se nos pedem um lado, oferecemos 
dois. Se querem que participemos do 
pêndulo, avisamos que esse movimento já 
fazemos – sem autocomplacência – e que 
acontece há oito anos, desde a primeira 
edição em que fizemos uma piada de 
gosto duvidoso ou publicamos um texto 
que nenhum veículo com costas quentes 
publicaria. Defendemos a vida sob o 
viés do humor livre de hipermetropia, 
assumindo a lógica de que não há nenhum 
vidro que não mereça ser estilhaçado.

Essa é a nossa política — enquanto 
cortamos etiquetas.

Uma boa leitura a todos!

Na edição passada, erramos o nome da 
editora do Pedro Tostes. É a Patuá. E o 
nome da Diana Joucovski se escreve assim, 
com i no final. Elaiá.

Editorial

Errata
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Alexandre Guarnieri

Maurício Limeira

Ana Paula Oliver

Lis del Barco

Maria Carolina de Bonis

Tchello Barros

Daniel Osiecki

Flavio Jacobsen

Jaciara Carneiro

Joseani Ribas

Mara Lima

Samantha Abreu

Jeison Giovani Heiler

Dinovaldo Gilioli

Demétrios Galvão

Joseani Netto

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

Curitiba

Curitiba

São José dos Pinhais

Curitiba

Curitiba

Londrina

Jaraguá do Sul

Florianópolis

Teresina

Santos Dumont

APOIADORES  são assinantes do RelevO que nos auxiliam na divisão de custos da distribuição, 

levando o nosso periódico até cidades onde as nossas mãos não alcançam. 

Locais RelevAntes

Pontos de distribuição do jornal RelevO pelo Brasilzão doido

Adopt Some Library project

Relief journal distribuition spots around the Brazilian crazy lands

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

APOIATCHËLLIS

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

Fundação Observatório do Livro e da Leitura / Livraria Travessa Ribeirão • 
São João de Bela Vista Bagagem Leve Sebo & Livraria • Santo André 
Gambalaia Espaço de Artes e Convivência • Taubaté Sebo Estação 
Cultural  RIO DE JANEIRO • Rio de Janeiro Academia Brasileira de Letras 
/ Belle Époque Discos e Livros / Blooks Livraria / Casa do Choro / Espaço 
Oito e Meio / Espaço Saracvra / Livraria da Editora da UFRJ / Livraria 
Leonardo da Vinci / Livraria Universo Centro Cultural / Observatório de 
Imprensa / Plástico Bolha • Itaipava Livraria e Bistrô de Itaipava • Paraty 
Café Pingado / Casa da Cultura de Paraty / Livraria de Paraty / Teatro 
Espaço ESPÍRITO SANTO • Vitória Torre de Papel • Guarapari Banca da 
Lua • São Mateus Livraria Sebo & Arte • Três Rios Livraria Favorita GOIÁS 
• Goiânia Evoé Café Com Livros / Livraria Palavrear MINAS GERAIS • Belo 
Horizonte Armazém do Livro / Ateliê Estratégias Narrativas / Café 104  / 
Espaço Guaja / FALE (Faculdade de Letras UFMG) • Itajubá Lume Livraria 
/ Sebo Bis Juiz de Fora Espaço Excalibur / FLUX • Uberlândia UFU 
DISTRITO FEDERAL • Brasília Banca da Conceição / Caixa Cultural / 
Ernesto Cafés Especiais / Livraria, Café e Bistrô Sebinho / Rapport Cafés 
Especiais e Bistrô • Ceilândia Projeto Jovem de Expressão • Taguatinga 
ONG Moradia e Cidadania MATO GROSSO • Cuiabá Metade Cheio MATO 
GROSSO DO SUL • Campo Grande Livraria LeParole ALAGOAS • Maceió 
Casa de Cultura Luso-Brasileira BAHIA • Salvador Livraria Boto-Cor-de-
-Rosa / Livraria e Distribuidora Multicampi  CEARÁ • Fortaleza Livraria 
Lamarca / Sebo Ellenía PARAÍBA • João Pessoa Centro Cultural Espaço 
Mundo / Viveiro Pirata / Quintal Armorial / A Budega Arte Café / Usina 
Cultural Energisa • Cajazeiras Livraria Universitária CZ PERNAMBUCO • 
Recife A Vida É Bela Café / Borsoi Café Clube / Centro Cultural Raimundo 
Carrero / Clandestino Café / Lalá Café & Cozinha Afetiva / Livraria Idéia 
Fixa / Malakoff Café • Garanhuns Livraria Casa Café • Olinda Sebo Casa 
Azul • Salgueiro Capabella Sebo PIAUÍ • Teresina Casa da Cultura / Café 
da Gota Serena / Espaço Artístico e Galeria Sobrado / Espaço Galpão 
SERGIPE • Aracaju Livraria Escariz AMAZONAS • Manaus O Alienígena 
Acervo e Espaço Cultural PARÁ • Belém Fox Vídeo MARANHÃO • São Luís 
AMEI - Associação Maranhense de Escritores Independentes / Academia 
Ludovicense de Letras / Livraria Poeme-se  / Sebo Arteiro 

PARANÁ • Curitiba Biblioteca da SEPT / Biblioteca da UniAndrade / 
Biblioteca da Universidade Tuiuti / Biblioteca da UP / Biblioteca da 
UTFPR / Biblioteca de Ciências Humanas da UFPR / Biblioteca do 
Bosque Alemão / Biblioteca do Colégio da Polícia Militar do Paraná / 
Biblioteca do Paço / Biblioteca Graciosa Country Club / Biblioteca 
Hideo Handa / Biblioteca Pública do Paraná / Bondinho da Leitura / 
Casa da Leitura Augusto Stresser / Casa da Leitura Dario Vellozo / Casa 
da Leitura Hilda Hilst / Casa da Leitura Jamil Snege / Casa da Leitura 
Laura Santos / Casa da Leitura Manoel Carlos Karam / Casa da Leitura 
Marcos Prado / Casa da Leitura Maria Nicolas / Casa da Leitura Miguel 
de Cervantes / Casa da Leitura Nair de Macedo / Casa da Leitura 
Osman Lins / Casa da Leitura Paulo Leminski / Casa da Leitura Vladimir 
Kozák / Casa da Leitura Walmor Marcellino / Casa da Leitura Wilson 
Bueno / Casa da Leitura Wilson Martins / Farol das Cidades / Farol do 
Saber Antônio Machado / Farol do Saber Aparecido Quinaglia / Farol do 
Saber Aristides Vinholes / Farol do Saber Emílio de Menezes / Farol do 
Saber Frei Miguel Bottacin / Farol do Saber Gibran Khalil  / Farol do 
Saber Machado de Assis / Farol do Saber São Pedro e São Paulo / Farol 
do Saber Tom Jobim / Gerência Faróis do Saber / Gibiteca Jardim 
Pinheiros • Adrianópolis Biblioteca Cidadã Helena Kolody • Ampere 
Biblioteca Cidadã Professora Cremilda Viana • Arapongas Biblioteca 
Pública Municipal Machado de Assis • Araucária Biblioteca Pública 
Emiliano Perneta / Casa das Palavras Brincantes • Cambé Biblioteca 
Pública de Cambé • Campo Largo Biblioteca Pública Municipal Dr. 
Francisco Ribeiro de Azevedo Macedo • Campo Mourão Biblioteca da 
Indústria do Conhecimento • Cantagalo Biblioteca Pública Municipal 
Valdemiro José Bona • Cascavel Biblioteca Pública Sandálio dos Santos 
• Castro Biblioteca Cidadã Prof.ª Nelsi Kugler • Contenda Biblioteca 
Pública Municipal • Doutor Camargo Biblioteca Cidadã Professora Eliza 
Regina Castanheira de Santana • Guarapuava Biblioteca Municipal 
Padre Ruiz de Montoya / Biblioteca do Centro de Artes e Esportes 
Unificados - CEU • Lobato Biblioteca Municipal Castro Alves • Londrina 
Biblioteca Municipal de Londrina • Marechal Cândido Rondon 

Biblioteca Cidadã Alice Weirich • Maringá Biblioteca Prof. Bento Munhoz 
da Rocha Netto / Gerência do Livro, Leitura e Literatura de Maringá • 
Maripá Biblioteca Pública Cidadã Prof. Marlene Alenbrant • Nova 
Fátima Biblioteca Cidadã de Nova Fátima • Ourizona Biblioteca Cidadã 
Profª Ivete Aparecida Zaninelo Boson • Palmeira Biblioteca Municipal 
Moisés Marcondes • Pato Branco Biblioteca Municipal de Pato Branco • 
Piên Biblioteca Municipal Professora Helena Braun / Biblioteca Pública 
Municipal de Piên A/C Eber Godoi • Pinhais Biblioteca Pública de Pinhais 
• Ponta Grossa Biblioteca Pública Municipal Professor Bruno Enei • 
Pontal do Paraná Biblioteca Pública Municipal Abílio João Vizzotto • Rio 
Branco do Sul Biblioteca do Colégio Manoel Borges de Macedo • 
Rolândia Biblioteca Cidadã Michael Trauman / Biblioteca Professor 
Eduardo Kasperski / Biblioteca Professor José Antônio Gorla / 
Biblioteca Pública Rui Barbosa / Biblioteca SESI Indústria do 
Conhecimento • Santa Mariana Biblioteca Pública de Santa Mariana • 
Terra Boa  Biblioteca Cidadã de Terra Boa • Teixeira Soares Biblioteca 
Municipal Cidadã de Teixeira Soares • Tibagi Biblioteca Pública 
Municipal Historiador Luiz Leopoldo Mercer • Toledo Biblioteca Pública 
Municipal de Toledo • União da Vitória Biblioteca IFPR de União da 
Vitória SANTA CATARINA • Florianópolis Biblioteca Pública de Santa 
Catarina • Blumenau Biblioteca Municipal Dr. Fritz Müller / Biblioteca 
Universitária da FURB RIO GRANDE DO SUL • Porto Alegre Biblioteca 
Pública do Estado do RS • Anta Gorda Biblioteca Pública Municipal 
Cecília Meireles • Pelotas Biblioteca Pública Pelotense SÃO PAULO • 
São Paulo Biblioteca Pública Alceu Amoroso Lima / Biblioteca Mário de 
Andrade / Biblioteca de São Paulo / Biblioteca Parque Villa-Lobos • 
Arujá Biblioteca Municipal de Arujá • Taubaté Coordenadoria do 
Sistema Integrado de Bibliotecas da UNITAU RIO DE JANEIRO • Niterói 
Biblioteca Popular Anísio Teixeira ESPÍRITO SANTO • Vitória BPES A/C 
Rita de Cássia / Biblioteca Pública Municipal de Vitória • Cariacica 
Biblioteca Pública Municipal de Cariacica • Vila Velha Biblioteca Pública 
Municipal Vila Velha MINAS GERAIS • Juiz de Fora Biblioteca Pública 
Murilo Mendes • Ituiutaba UFU - Biblioteca Setorial Ituiutaba • Monte 
Carmelo UFU - Biblioteca Setorial Monte Carmelo • Patos de Minas 
UFU - Biblioteca Setorial Patos de Minas • Uberlândia UFU - Sistema de 
Bibliotecas / UFU - Biblioteca Central Santa Mônica / UFU - Biblioteca 
Setorial Umuarama / UFU - Biblioteca Setorial Educação Física / UFU - 
Biblioteca Setorial Hospital de Clínicas BAHIA • Salvador Biblioteca 
Betty Coelho / Biblioteca Pública do Estado da Bahia • Caxias Biblioteca 
Pública Odylo Costa CEARÁ • Fortaleza Biblioteca Comunitária Livre 
Curió PERNAMBUCO • Recife Biblioteca Comunitária Caranguejo 
Tabaiares PIAUÍ • Teresina Biblioteca Pública Estadual Desembargador 
Cromwell de Carvalho ACRE • Rio Branco Biblioteca Estadual do Acre 
MARANHÃO • São Luís Biblioteca Pública Benedito Leite / Biblioteca 
Central da UFMA /  • Caxias Biblioteca Pública Odylo Costa PARÁ • 
Belém Biblioteca Comunitária Antonio Tavernard RORAIMA • Boa Vista 
Biblioteca Pública do Estado de Roraima TOCANTINS • Palmas 
Biblioteca Pública Municipal Jaime Câmara Cortesia 
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Nosso jornal nas bibliotecas 
comunitárias do Brasil

Projeto Adote uma Biblioteca

facebook.com/gatopretodiscos/Gato Preto

bit.ly/kikosbarKikos Bar

Brasília
Dist. Federal

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

Biblioteca Comunitária Moara

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

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

Biblioteca Comunitária Literateca

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

Biblioteca Comunitária do Peró

Biblioteca Multicultural Nascedouro
Biblioteca Comunitária Lar Meimei

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

Biblioteca Comunitária Livro Aberto

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

Biblioteca Comunitária Corrente do Bem

Borrachalioteca 

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

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

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

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

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

Biblioteca Comunitária Picadeiro da Leitura 

Biblioteca Comunitária Mundo dos Livros 
Biblioteca Comunitária do CCDL

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

Biblioteca Escolar e Comunitária da EQS 108/308

www.lumecultural.com.brLivraria Lume

K
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Outubro de 2018 estará para sempre 
marcado como um dos períodos mais 
tensos da história recente do Brasil. 
No RelevO, nem tanto. A História 
não esquece: naturalmente, um dia os 
jornais dessa época serão analisados. 
Lá no futuro (se tivermos futuro) 
algum pesquisador vai questionar: o 
que os impressos literários publicaram 
durante aquele importante marco 
brasileiro? Se nosso hipotético 
pesquisador resolver folhear este 
jornal, pensará que tratava-se de outro 
país, outros tempos.

Em outubro de 2018, caberia 
publicar textos com cansativas 
descrições de personagens mulheres 
minimizadas em enredos fantasiosos? 
No meu outubro de 2018, não. 
Caberia publicar nas páginas de 
destaque, no miolo do jornal, 
nada mais do que um alô vindo 
diretamente das profundezas das 
inseguranças masculinas? No meu 
outubro de 2018, jamais.

Vamos olhar para os lados, ou para 
frente. No mesmo mês, o Suplemento 
Pernambuco estampou na capa a frase 
“Uma ditadura nunca acaba”. O texto 
principal era de Ricardo Lísias, que 
ocupou o espaço de ombudsman do 
RelevO antes de mim. No artigo, ele 
relembrou obras fundamentais para 
a cultura e democracia brasileiras. 
No mesmo mês, vários escritores se 
posicionaram, diante do contexto 
atual: Alice Ruiz, Veronica Stigger, 
Nuno Ramos, João Paulo Cuenca, 
Milton Hatoum, Raduan Nassar, 
Laura Erber, Vanessa Barbara, Marcelo 

Rubens Paiva. A lista é enorme. 
Literatura, política e memória 
caminham juntas.

De trás para frente, a edição passada 
começou bem: na contracapa, havia 
um texto de Susan Sontag, extraído 
do livro Diante da dor dos outros. Vejam 
só, ela tentou nos avisar. Em seguida, 
o texto de Mariana Carrara, a poesia 
de Julia Bac, e em uma ou outra 
página, mais textos de boa qualidade. 
Richard Roch deu um aceno para 
o tema. Vale registrar também que 
a coluna Maidan representa hoje 
o maior compromisso deste jornal 
com a atualidade. Mas não pode fi car 
sozinha nisso.

É fato: em qualquer circunstância, 
pautar a cultura já é sinal de 
dignidade. Enquanto isso, grandes 
jornais e emissoras de TV do Brasil 
silenciaram ou revelaram estar do 
pior lado desse caos. Assim, o olhar 
dos leitores começa a circular, na 
expectativa de encontrar eco em 
outros meios. Nas publicações 
independentes, por exemplo.

O RelevO deixou passar a 
oportunidade de produzir uma edição 
de colecionador, como executou 
tão prontamente durante a Copa do 
Mundo. Se o tipo de produção com 
a qual estamos sonhando aqui não 
chega à caixa de e-mails dos editores, 
é o caso de provocá-la a chegar. 
Editar um periódico independente 
é trabalho árduo, ingrato e, por si 
só, um ato de resistência. Mas essa 
tarefa exige um olho lá no futuro. Se 
tivermos futuro.

OMBUDSMAN – Gisele Barão

Outro país,
outros tempos

advocacia
CONSUMIDOR – CÍVEL – FAMÍLIA

CONTRATOS – TRABALHISTA

Bruno César Deschamps Meirinho
OAB/PR 48.641

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

(41) 3564 7194        (41) 984 405 050

livros ı vinis

R. Alfredo Bufren, 51
Centro Curitiba-PR

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

Joaquim 
Livraria & Sebo
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Destino

Júlio queria aquela mulher para si. 
Murmurava:

– Tens de ser minha.
– Tenho de te possuir.
Porém, na hora de verdade, nada de 

relevante acontecia. Júlio demorava 
o olhar no fogo dos olhos torneados 
que prometiam perigo se provocados 
para além de um determinado limite; 
os cones registravam a simetria das 
feições e o aveludado dos membros, 
proporcionais entre si, suspeitava que a 
ponto de obedecer ao número áureo em 
tal proporção. Quedava-se embevecido 
nessa contemplação até que chegava a 
hora de partir, e também ela não se podia 
permitir permanecer à mercê desses 
olhares sem que houvesse consequências.

Um dia, para melhor afugentar a 
paralisia que o impedia de cumprir o 
seu mais ardoroso anelo, Júlio atreveu-
se a levar rosas rubras à mulher que 
amava. Sussurrou as juras mais doces 
e, desta vez, um tênue aroma de 
pinheiros parecia evolar-se dela, em 
conjunto com aquele espectro oloroso, 
quase de gelo e de jasmim, que sempre 
o enlouquecera desde que ela se havia 
convertido em pessoa amada.

Olhou em redor de si. Os seguranças 
estavam longe dali, pois algo lhes 
captara a atenção. A ocasião afigurava-
se-lhe propícia para arrebatamentos. 
Logo os lábios se cerraram sobre os dela 
e jamais lhe soubera tão bem um beijo 
roubado. Pudera, desta vez, mais do que 
entrever, sentir entre as mãos as formas 

do corpo de Diana. O busto cumpria 
o que prometia: redondo e firme. As 
coxas eram de corredora e a cintura 
fina denotava uma agilidade ímpar que, 
decerto, assomaria quando as práticas do 
amor os unissem num só corpo.

Entretanto, algo sucedia. Por entre 
o espaço que tanto cobiçara, aquele 
breve apontamento de trevas que unia 
as duas pernas de feição irrepreensível, 
Júlio observou que as rosas rubras 
emurcheciam e que, por via de 
um bizarro processo de absorção, 
a tonalidade que as distinguira era, 
agora, a mesma que abacinava a álgida 
pele da amada.

Tomado de um frenesi similar ao que 
poderia pensar sentir se estivesse prestes 
a perder um abadágio, Júlio lançou-
se sobre Diana para tentar ajudá-la 
a reparar o mal que as rosas rubras 
pareciam causar sobre a pele virginal.

Logo os seguranças se lançaram 
sobre ele num ápice, contristados por 
aquele homem idoso que se sentava 
diante de uma estátua durante horas 
a fio todos os dias e que, naquele dia, 
lhe tinha ofertado flores, similar em 
pose ao mais garboso dos amantes.

Júlio nunca mais viu Diana. A estátua, 
de origem romana, foi transportada para 
uma exposição temporária em Roma e 
já não regressou antes de Júlio ter o seu 
próprio busto erigido em aal (porcelana 
que lhe merecia uma particular 
preferência) por um sobrinho-neto 
distante no Cemitério da Ajuda.
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Ciro Otávio

Em pouco tempo, a maior 
parte do que se via nas 
prateleiras do comércio 
era feita de bosta, de 
forma que, de acordo com 
estatísticas do governo, a 
pessoa média consumia 
cerca de 1700 quilogramas 
de merda por ano.

Impressões do
fim do mundo

Contaram-me que, em seu país, 
impressoras 3D imprimiam impressoras 
3D capazes de, por sua vez, imprimir 
impressoras 3D, que também 
imprimiam impressoras 3D.

Nessa distopia keynesiana a 
autorreplicação de impressoras 3D 
tomou proporções gigantescas e as 
impressões alavancaram de forma 
impressionante a economia.

Contudo, em uma alta do barril 
de petróleo, materiais dele derivados 

tornaram-se 
inviáveis para este 
setor da indústria, 
que buscou 
alternativas à 
importação do óleo.

Na XIX 
Conferência 
Nacional de 
Impressoras e 
Impressores, em 
2031, na cidade 
de Imprestópolis, 
o engenheiro-
chefe da maior 
empresa do ramo 
no país anunciou 
desenvolvimentos 

científicos promissores:
“... e foi assim que nós da 

CoproCorp descobrimos esta 
inovadora produção de polímeros 
através de biomassa bacteriana, que 
se feita em grandes escalas garantirá 
baixíssimos gastos em matéria-prima.”

O que de fato ocorreu: a tal 
biomassa era facilmente obtida das 
fezes humanas, e os tais polímeros 
passaram a ser utilizados na impressão 
de impressoras 3D.

A indústria de impressões 3D teve, 
então, uma nova era de ouro, e com a 
queda dos custos tornou-se acessível 
à maioria da população adquirir 
impressoras 3D.

Bastava defecar em sua máquina, no 
conforto do lar, para imprimir objetos 
3D com altíssima qualidade — ou 
mesmo outra impressora 3D.

Em pouco tempo, a maior parte 
do que se via nas prateleiras do 
comércio era feita de bosta, de forma 
que, de acordo com estatísticas do 
governo, a pessoa média consumia 
cerca de 1700 quilogramas de merda 
por ano.

Quinze anos após a revolucionária 
conferência, avanços impressionantes 
na tecnologia permitiram a construção 
de moléculas orgânicas de alta 
complexidade por meio do tratamento 
químico da biomassa bacteriana.

Foi nesse ano que acadêmicos 
de uma universidade da capital 
conseguiram realizar o primeiro clone 
humano, com base tecnológica nas 
recentes inovações. O método podia 
ser facilmente replicado tendo-se 
acesso às impressoras 3D mais recentes.

O que se sucedeu foi uma explosão 
demográfica dos seres humanos de 
bosta.
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“O Brasil tem um enorme passado 
pela frente”, lapidou Millôr Fernandes 
em sua mente afiada, ao converter a 
análise de própria época em chiste. 
Diante de Eleições que revisitaram o 
fantasma da ditadura e seu saldo de 
tortura e censura, recuperamos um 
dos ícones do humor pela democracia, 
Henfil. 

Também da turma do Pasquim, 
o cartunista mineiro Henrique de 
Souza Filho, o Henfil (1944-1988), fez 
muito por merecer estar na letra de 
“O bêbado e o equilibrista”, de Aldir 
Blanc e João Bosco. Hoje trazemos 
uma de suas famosas “cartas” e sua obra 
gráfica que despertava pensamento 
crítico com poucos traços. 

Quem quiser se aprofundar no tema 
da censura nos jornais brasileiros, 
recomendamos o livro Cães de 
Guarda: Jornalistas e Censores, do AI-5 à 
constituição de 1988, de Beatriz Kushnir 
(Boitempo, 2004). Por enquanto, 
vamos descobrir porque Henfil não 
perdeu a piada ao cogitar virar censor. 
Foi há quarenta anos.

Trecho do livro Cartas da Mãe, de 
Henfil, quarta edição, publicado pela 
editora carioca Record em 1986, 
páginas 34-35:

MAIDAN – Ben-Hur Demeneck

Quero fazer concurso 
para censor

Natal, 17 de agosto de 1977,

Mãe,

Nem te conto! Acabou o meu problema de não poder ver certos filmes ou de ver 
filmes cortados! Como não pensei nisso antes? Me matriculei num curso preparatório 
de censores.

Claro! Agora vou poder ver o  balé Bolshoi e – quem sabe? – as letras daquele disco 
do Milton Nascimento, O Milagre dos Peixes. Talvez até a capa do disco Calabar, do 
Chico, já pensou?

Logo no início eu vibrei: sabe qual o exercício para casa que deram no primeiro dia 
de aula? Censurar o Zero, do Ignácio de Loyola!

E o salário? É bom. É bom, mãe… Um censor ganha doze professoras mensais, ou, 
convertendo em cruzeiros, pelo câmbio oficial, o salário de doze professoras! Sabem 
reconhecer a gente, né?

Toda semana temos provas duríssimas. São provas eliminatórias de cultura brasileira, 
história geral da cultura e elementos da filosofia. Temos que ficar muito atentos nestas 
provas, pois quem tirar mais que três está reprovado e se tirar dez está preso!

Eu vou indo muito bem. A senhora vai ficar orgulhosa. Nem pareço mais aquele 
estudante inibido que a senhora ia buscar no Colégio Arnaldo, em Belzonte. Pois saiba 
que já tirei quatro zeros e um oito! Mas este oito não foi em testes culturais, não, foi no 
teste de Cooper. É! A disciplina mais exigida no curso de censor é o teste de Cooper. E 
no Cooper a gente tem que tirar é dez. E para tirar dez tem que correr dois mil metros 
em doze minutos!

E sabe por quê, mãe?
Temos que estar muito bem preparados pro dia em que o povo resolver caçar a gente.
Quero fazer dois mil metros em 15 segundos!
A bênção do seu Niki Lauda,

Henfil
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Imagens digitalizadas do livro Diretas Já (Record, 1984), de autoria do Henfil.
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Alberto Arecchi

O prepúcio sagrado

As antigas crônicas contam que 
um cavaleiro da cidade italiana de 
Pavia, o gibelino Pico de Canibus, foi 
expulso da cidade e teve que ir para 
o exílio, depois da dolorosa derrota 
sofrida por seu partido no outono 
de 1281, quando a cidade caiu nas 
mãos dos guelfos, durante a longa luta 
sangrenta entre as duas partes rivais. 
Pico deixou à noite, enrolado em 
sua capa, com seis companheiros de 
confiança. Depois de longas andanças, 
atravessaram os Alpes e se refugiaram 
na Provença, nas partes de Vaucluse. Lá 
eles tiveram que ficar em incógnito 
cerca de três anos, antes que pudessem 
voltar para casa. Durante esse tempo, 
Pico e seus companheiros roubaram 
três preciosas relíquias, guardadas e 
veneradas pela piedade popular: o 
sagrado prepúcio do Infante Jesus, 
um peito e um lenço com manchas 
menstruais de Santa Maria Madalena.

Todas as supostas relíquias do 
sagrado prepúcio eram muito 
populares na Europa, durante a Idade 
Média, a ponto de muitos lugares 
se orgulharem de possuí-las. Alguns 
contaram com dezenove, então com 
a relíquia de Pavia, agora perdida, 
poderíamos alcançar vinte peças. 
Um prepúcio dos mais famosos 
foi preservado a partir de 1100 em 
Antuérpia. A relíquia fora vendida 
ao rei Balduíno de Jerusalém, nas 
terras da Palestina, durante a primeira 
Cruzada. Era um prepúcio famoso e 

milagroso, pois, durante uma missa, 
o bispo de Cambrai viu três gotas de 
sangue manchando a roupa cobrindo 
o altar. Em homenagem a esse pedaço 
de couro e à toalha de linho, uma 
capela foi construída e as procissões 
começaram; o prepúcio foi objeto 
de adoração e de peregrinações. 
Outro destino teve o prepúcio 
preservado em São João de Latrão, 
em Roma, roubado em 1527 por 
um lansquenete alemão, durante o 
famoso saque da cidade. Na vila de 
Calcata (Viterbo), foi capturado um 
soldado que participara do saque 
de Roma e roubara o prepúcio. 
Encarcerado, escondeu o relicário 
com o sagrado prepúcio na cela, 
onde foi descoberto em 1557. Depois 
disso, a igreja começou a venerar a 
relíquia, dando aos peregrinos uma 
indulgência de dez anos. De acordo 
com o pastor de Calcata, a relíquia foi 
roubada em 1984. Dizia-se da mão 
de uma misteriosa seita satânica, um 
grupo que praticava magia negra nas 
cavernas do monte.

O Pico de Canibus voltou a Pavia 
em um período ainda turbulento, 
quando o partido gibelino tinha 
que lutar diariamente contra os 
guelfos. Ele colocou as relíquias 
trazidas da Provença no cofre de uma 
cripta secreta de um mosteiro de 
freiras que não existe mais. Aquela 
cripta subterrânea foi encontrada 
e irremediavelmente destruída no 

momento da construção de um novo 
palácio moderno.

As Cruzadas promoveram a 
propagação de uma cultura que 
misturava as crenças dos francos e as 
do Oriente com os ciclos de contos 
e tradições de Cavalaria, o Rei Artur, 
Tristão e Isolda: tradições celtas e 
germânicas, nas quais se aplicou a 
herança cultural do vizinho Oriente, 
interpretada em um cadinho que daria 
à luz a nova civilização ocidental. 
Peregrinos e cruzados trouxeram 
muitos artigos da Palestina e do 
Oriente: relíquias verdadeiras, mas 
também, em sua maior parte, falsas.

Entre as relíquias acumuladas pela 
família Visconti em seu castelo, havia: 
fragmentos de véus e sudários da 
Deposição de Cristo; fragmentos 
de roupões e vestes de vários 
personagens bíblicos; pedaços de 
madeira da manjedoura, pelo do boi 
e do burro de Belém; parte do seio 
e cabelos de Nossa Senhora; pedaços 
de árvores tocadas por Jesus; os dentes 
dos profetas, as pedras que teriam 
sido jogadas contra Santo Estêvão; 
pedaços de pão multiplicados por 
Jesus Cristo no famoso milagre de 
pão e peixe, quando, segundo uma 
lenda, o primeiro bispo de Pavia, 
São Siro, estaria presente, sendo o 
menino que os entregou a ele. Além 
disso, havia um chifre de unicórnio 
e a cabeça do dragão enorme morto 
por São Jorge, uma obra-prima da 

cirurgia veterinária combinando 
partes de vários animais para construir 
uma cabeça grande e monstruosa. 
Dos onze espinhos da coroa de Cristo 
preservados outra vez em Pavia, 
hoje apenas três ficaram, depois de 
assaltos e dispersões, que permanecem 
venerados na catedral, mantidos numa 
“nuvem” de madeira feita no século 
18, pintada e coberta de ouro e prata.

Vários anos depois, em Pavia, agora 
conquistada pelos gibelinos, foi 
outro Pico, descendente e herdeiro 
do antigo progenitor de Canibus, 
a se interessar pelas relíquias. Ele 
conseguiu encontrá-las, embora na 
confusão apocalíptica que reinava 
naquela cripta, dando às freiras de 
Santa Maria Madalena as relíquias da 
sua protetora.

De Canibus guardou o sagrado 
prepúcio para sua família. A lenda 
queria que a posse desta relíquia 
garantisse à família a fertilidade 
perpétua e a geração de herdeiros 
masculinos, capazes de perpetuar as 
glórias da casa. Pico ascendeu a uma 
das mais altas posições do ducado: era 
conselheiro particular do duque Gian 
Galeazzo Visconti, que se preparava 
para tomar a coroa do rei da Itália. 
Foi a peste negra, em 1402, que de 
repente quebrou a vida do duque e a 
carreira de Pico.

Em 25 de agosto de 1402, Gian 
Galeazzo, gravemente doente, no 
Castelo de Marignano, queria rever 
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sua vontade e chamou o notário Paulo 
João Oliva. Estabeleceu os critérios 
para a divisão de sua propriedade entre 
os herdeiros e quis que seu corpo 
fosse dividido entre diferentes lugares 
sagrados. Já no testamento redigido em 
1397, ele mandara que seu corpo fosse 
enterrado na Cartuxa que ele havia 
fundado, em um rico mausoléu, exceto 
pelo coração, destinado à Basílica 
de São Miguel em Pavia, e as outras 
entranhas para a igreja de Santo Antão 
abade (também conhecido como Santo 
Antão do Porco, porque os monges 
antonianos criavam leitões, usando o 
lardo para aliviar as feridas de herpes, 
chamado  “fogo de Santo Antão”).

O que realmente aconteceu naquela 
trágica noite de 1402?

Estamos convencidos de que Pico 
deixasse Pavia com o notário para ir 
à cama de seu Senhor, agonizando 
pela peste, e que ele trouxesse 
consigo o sagrado prepúcio, com a 
esperança de que suas propriedades 
milagrosas pudessem ajudar a curar 
Gian Galeazzo. A cura, porém, 
não foi eficaz. O duque morreu e 
permaneceu não enterrado por alguns 
dias, durante os quais as notícias de 
sua morte foram mantidas secretas, até 
seu corpo ser levado para a Abadia de 
Viboldone, na área de Milão e depois 
transportado para Pavia, na Basílica de 
São Pedro no Céu Dourado. 

Em 1474, quando Galeazzo Maria 
Sforza decidiu cumprir a última 

vontade de seu antecessor.
De fato, o trabalho de construção 

do Mosteiro da Cartuxa chegara a tal 
ponto que permitiria que o corpo 
do fundador fosse levado. Parece que 
o prepúcio, deixado mais de setenta 
anos antes pelo Pico de Canibus, 
também permanecera com o corpo 
de Gian Galeazzo.

Não sabemos onde o prepúcio 
foi escondido depois, mas a sua 
descoberta seria um ótimo achado 
para os fãs da história da Pavia e 
também excelente para estimular o 
turismo.

No entanto, um documento 
recentemente divulgado afirma que 
a relíquia foi perdida sem esperança, 
alguns anos depois do fim de Gian 
Galeazzo, quando dois cirurgiões, 
Piet Molla (da Bósnia) e o doutor 
de Pádua Feliz Pompim, quiseram 
examiná-la.

Os dois médicos quebraram o frasco 
contendo o prepúcio e o pedaço de 
couro; no contato com o ar, ficou 
pulverizado. Pompim teve o tempo de 
gostá-lo, alegando que tinha um gosto 
salgado. Desde então, chamaram-no 
“O Chupa-prepúcio”.

O sagrado prepúcio foi substituído 
por um pedaço de couro qualquer, de 
modo a não perturbar a antiga tradição.

Texto originalmente publicado na 
Revista internacional Philos, n. 26, Recife, 
Brasil, [revistaphilos.com].



Carta aberta a alguém cujo nome agora me foge sobre algo que 
me incomoda bastante mas não lembro exatamente o quê

A

B

C

D

INSTRUÇÕES

intolerante

1. Identifique os itens à esquerda que lhe causam insatisfação e/ou desconforto, recorte-os 
e cole nos espaços reservados da carta aberta, montando assim a mensagem personalizada.

2. Tome um banho, escove os dentes e vá dormir.

Caro(a) _____________________,

 A essa altura,       o senhor       a senhora deve se lembrar de que, naquele momento em 
que      o senhor       a senhora fez aquilo que me incomodou bastante, fiquei bastante irritado. 
Pois bem, estávamos em período eleitoral. Ao sair do transe, peço encarecidamente a sua 
ajuda para me lembrar do que foi feito por sua pessoa de modo a me perturbar tão notavel-
mente. Para tanto, ofereço algumas possibilidades, diante do que minha memória é capaz. 
(Trocarei doravante as linhas vazias pelo pronome ‘você’, por mera questão de legibilidade. 
Meu respeito ainda é um senhor respeito, ou uma senhora respeito, ao menos enquanto eu não 
lembrar o que você andou fazendo.)
 Dito isso, preciso perguntar: 

  
 Peço para que preencha, também, se aconteceu de você ser chamado de:

 Aproveito a deixa para perguntar: por acaso eu disse que são pessoas como VOCÊ que:

Todas essas possibilidades me assombram, no entanto me vejo incapaz de clareá-las em minha 
consciência. Se você respondê-las uma a uma, tenho certeza de que conseguirei atingir uma 
resposta, e assim poderemos iniciar nossa picadilha em paz. De antemão, vale averiguar quais 
são as soluções possíveis para seu caso de ____________. Dessa forma, você acredita que 
deve, segundo meu conselho:

Aguardo sua resposta, em carta aberta ou privada, até quarta-feira que vem. Do contrário, 
punirei a granel.

 Att,
 O contrário de tudo isso.

Por acaso nós brigamos no ônibus?

A

Nós mantivemos algum contato físico violento na feirinha de sábado?

Você trabalha com arte e tentou me vender sua arte?

 não deixam esse país crescer? não permitem o debate civilizado? atrapalham a própria causa? freiam o futuro?

castram a educação nacional?

impedem que o bom senso impere? precisavam de uns tapas na infância?

concedem liberdade a quem não merece?

possuem rabo preso?

poluem as redes sociais?

deveriam simplesmente morrer mesmo?

não têm palavra? se comprometem com qualquer porcaria? se omitem perante os grandes temas?

praticam a violência direta e indiretamente? acham que o humor não tem limites?

 cerceiam a liberdade          individual          coletiva?

estragam o cenário artístico? representam o que há de pior em                               ?

Você xingou minha arte, caso eu tenha feito arte?

Houve difamação posterior mútua?

Eu dei em cima de você, ou o contrário? Temos amigos em comum? Somos “rivais” em algum campo?

Concordamos em algum aspecto? Havia tensão sexual?

O problema envolveu gostos muito subjetivos?

Foi uma discussão na internet?Eu proclamei algum discurso humanista no cabeleireiro?

machista feminazi misógino porco chovinista autofágico bolsominion petralha

ufanista tucano racista hippie cabeça-dura bandido preguiçoso

homofóbico nazista viado verme corno

saudosista

conservador

promíscuo velho inflexível

ilegível

leitor de blog

leitor de blog progressista

informado por whatsappvirgem em cima do muro irresponsávelgordofóbico gordo escroto

judeu sovina ignorante filósofo de bar piá de prédio punheteiro

fascista trouxa paga pau de

antissemita

petralha de dia,
bolsominion de noite

B

C

ir trabalhar?

não acreditar em tudo que lê?

crer em Deus?

se recolher e parar de passar vergonha?

não olhar pra trás? estudar história? tomar vergonha na cara? deixar de ser cagão? amar ao próximo? meter bala?

descontinuar o uso de internet? usar a internet? participar de um reality show?

crer no mesmo Deus que eu? abandonar a religião? aprender a cozinhar? sair de seu prédio e conhecer a vida real?

 acreditar nas evidências que lhe são oferecidas? abrir sua cabeça? formar opiniões próprias?

parar de ser trouxa? cuidar da sua vida? se importar com as pessoas ao seu redor? ler mais? ler certo?

D
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Matheus Borges

Natal Feliz  
com Killer Bug

 Ano passado, dirigi um filme 
chamado Natal Feliz com Killer Bug, 
uma campanha direcionada a famílias 
brancas de classe média (A, B e C) 
que promovia o Killer Bug, inseticida 
fabricado na China que buscava 
expandir seu mercado consumidor. 
Na época, eu trabalhava numa agência 
chamada Osterman Ferrer, uma 
agência menor, mas com um staff 
(equipe) brilhante e cheio de gente 
talentosíssima.

Foram eles, Osterman e Ferrer, que 
me deram esse job (trabalho) do Killer 
Bug. O filme foi um sucesso e ganhou 
diversos prêmios, não somente aqui 
no Brasil e na China, como também 
em países europeus. Em uma dessas 
cerimônias, fui chamado ao palco e 
recebi um troféu dourado em forma 
de câmera. Fui aplaudido de pé por 
todo o auditório. Eram alguns dos 
melhores profissionais do mundo 
reconhecendo meu talento. Mas eles 
não tinham ideia das dificuldades que 
enfrentei para fazer esse filme.

No briefing (relatório) que 
recebemos, os chineses pediam que 
focássemos no aspecto mais amigável 
do Killer Bug. A primeira coisa que 
pensei foi que o nome do produto 
estava errado, pois Killer Bug em inglês 
significa o contrário do que estávamos 
promovendo: Killer Bug é um inseto 
que mata e não um produto que se usa 
para matar insetos. Então cogitei que 
talvez os chineses estivessem fazendo 
uma crítica sutil de nossa sociedade 
por meio dessa liberdade poética:

“Killer Bug © — Nós somos os 

insetos”.
Insetos que matam insetos.

Mas aí lembrei que chineses são 
famosos por comerem muitos insetos 
e por subverterem a sintaxe da língua 
inglesa. Os nossos chineses, em 
particular, eram famosos na China por 
possuírem uma fábrica que soltava 
todos os tipos de gases tóxicos nos 
arredores de Pequim. Os mesmos gases 
que serviriam para matar insetos.

Isso na China.
Porque, aqui no Brasil, a história 

deveria ser outra: o briefing pedia que 
focássemos no aspecto mais amigável 
do Killer Bug.

Mas eu não conseguia enxergar o 
amigável, ainda mais considerando 
o histórico da empresa e o nome 
do produto em si. No entanto, eu 
não poderia me opor às políticas 
ambientais e trabalhistas de uma 
companhia asiática que estava me 
pagando um bom dinheiro. Além disso, 
os chineses não haviam solicitado 
rebranding (nova identidade para a 
marca). Eu até queria que o rebranding 
fosse uma possibilidade, pois eu vinha 
pensando em um nome naqueles 
dias, um nome bom e um trocadilho 
engraçado que eles provavelmente não 
entenderiam.

O nome era “Sting Ling” e eu já 
imaginava um filme em que um inseto 
enorme, de patas compridas e carapaça 
colossal, todo feito em computação 
gráfica 3D de última geração, invade 
a cozinha de uma família branca de 
classe média (A, B ou C?) e começa a 
devorar tudo o que vê pela frente: um 

frango assado, pratos de lasanha, um 
aquário inteiro cheio de peixinhos.

À medida que o filme avançasse, 
a violência emocional do inseto 
progrediria até que no clímax ele 
encurralasse a filha mais jovem (branca, 
loura, olhos azuis, signos de pureza e 
ternura) em um canto da cozinha. Mas 
eis que soa um gongo, ou algo assim, 
e um chinês com aquelas roupas de 
kung fu dá uma voadora na porta de 
entrada e parte para cima do inseto, 
deixando-o imobilizado no chão e 
acertando nele uma estilingada como 
golpe de misericórdia.

Ao final, a família branca apareceria 
abraçada ao chinês, que posaria 
heroicamente com um dos pés apoiado 
no cadáver do inseto asqueroso.

“Sting Ling © — Sem chance, 
gafanhoto”.

 
Enfim, eu tinha pensado nisso tudo.
O que eles queriam mesmo era que 

focássemos no aspecto mais amigável 
do Killer Bug. De acordo com os 
chineses, isso queria dizer: cuidado, 
carinho, proteção, dedicação, segurança, 
conforto. O equivalente disso em 
linguagem publicitária é uma família 
branca de classe média espalhando 
inseticida pela casa numa noite de 
verão e as crianças dormindo em paz. 
Mas por que não deveríamos seguir 
outro caminho? Afinal, na publicidade 
somos estimulados a pensar out 
of the box (fora da caixa) para que 
enxerguemos o bigger picture (quadro 
geral). Na Osterman Ferrer não era 
diferente.
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O pessoal do departamento de 
criação se juntou em uma sala e 
ficou lá por umas seis horas até 
que formulassem aquela ideia, que 
viria a ser justamente o Natal Feliz 
com Killer Bug. O departamento de 
criação disse que essa era a nossa 
chance de criar algo original e do 
qual nos sentiríamos orgulhosos. Ou 
seja, deveríamos fugir da publicidade 
convencional, veiculada em televisão, 
rádio, jornais e revistas (o que 
chamamos de mídia convencional). 
O que deveríamos fazer naquele 
momento era investir em viral content 
(conteúdo viral) para ser promovido 
na social media (mídia social) durante 
o mês de dezembro. Ou seja, sponsored 
content (conteúdo patrocinado) a 
serviço do Killer Bug, espalhando 
uma mensagem divertida, positiva, 
otimista e enternecida sobre o ato de 
matar insetos na manhã de Natal. Para 
tanto, fugiríamos também da imagem 
de uma família convencional de classe 
média (A, B ou C).

Em vez disso, realizaríamos 
nosso filme em um orfanato. Lá 
entrevistaríamos crianças abandonadas 
e ouviríamos o que elas entendiam por 
cuidado, carinho, proteção, dedicação, 
segurança e conforto.

É claro que essas crianças, por 
serem órfãs pobres e abandonadas, 
não entenderiam absolutamente 
nada do significado dessas palavras. 
Mas os órfãos pobres e abandonados, 
por serem crianças, nos ofereceriam 
respostas espirituosas e divertidas. E 
isso, afinal, é o que importa. Depois 
editaríamos as melhores respostas com 

uma música de fundo, uma dessas 
músicas com um cara indo bem 
devagar pra lá e pra cá num piano.

Aí mostraríamos em slow motion 
(câmera lenta) um dos órfãos, como 
um irmão mais velho (claro que não 
tão velho, com idade menor que 13 
anos, pois aí eles começar a ter bigode 
e ficar com cara de delinquentes) 
com uma lata de Killer Bug na mão, 
entrando nos quartos de seus colegas, 
um a um, dando uma sprayzada de 
inseticida, mostrando que 
eles se importam uns com 
os outros e que vivem como 
uma família.

De fato, eles se importam 
tanto uns com os outros 
que carregam pelo orfanato 
aquela lata de veneno para se 
protegerem dos mosquitos. 
O garoto caminha pelo 
interior do abrigo, todos 
os seus amiguinhos estão 
sorrindo e com a cabeça 
repousada gentilmente no 
travesseiro, prontos para uma 
noite tranquila de sono.

“Killer Bug © — Nós 
chegamos para cuidar de você”.

 
O departamento de criação me 

passou essa ideia e eu adorei. Uma 
ideia graciosa, inteligente, cheia de 
compaixão e interesse humano. Fiquei 
com medo porque os chineses tinham 
aquela política do filho único e eu 
me lembrava de ter visto alguma 
coisa sobre as crianças abandonadas 
não serem bem vistas na sociedade 

chinesa, algo como se fossem 
camundongos ou sapos, sei lá. Talvez 
fossem lesmas. Certamente não eram 
insetos. Se fossem insetos, teria sido 
demais para a minha cabeça, para a 
cabeça de todo mundo. Ainda bem 
que não eram insetos.

A possibilidade de inadequação 
me levou a uma série de outros 
pensamentos e eu senti uma 
necessidade maior de perguntar 
aos chineses, e não às crianças do 

orfanato, o que eles entendiam por 
cuidado, carinho, proteção, dedicação, 
segurança e conforto.

Confessei minhas objeções a eles, 
Osterman e Ferrer. Os dois pediram 
aos departamentos de criação e 
atendimento para que trabalhassem 
conjuntamente em uma apresentação 
de nosso projeto. Algo que ajudasse os 
chineses a compreender porque um 
filme desses ajudaria o Killer Bug a 

conquistar os corações brasileiros. Uma 
apresentação desse conceito e também 
dos hábitos e da cultura do Brasil, algo 
que não ofendesse a eles, nem aos 
hábitos e à cultura da China.

Não participei das reuniões, é claro, 
mas recebia mensagens o tempo inteiro.

Tenho uma ideia vaga de como foi 
difícil tudo aquilo:

“No Brasil, a gente chama coisa 
vagabunda de Made in China”.

“A gente chama acordo furado de 
Negócio da China”.

“No Brasil, a gente gosta do São 
Jorge e ele matou um dragão (dragão 
= China)”.

No fim das contas, nada disso serviu 
para coisa alguma. Até mesmo minhas 
dúvidas. Pois o homem que apareceu 
na semana seguinte, o representante 
do Killer Bug no Brasil, era brasileiro 
mesmo e nem um pouco chinês. Nós 
já deveríamos ter imaginado. Seus 
olhos brilhavam de emoção enquanto 
os criativos apresentavam o conceito 
do Natal Feliz com Killer Bug. Nada 
de insetos mortos, patas asquerosas e 
cheias de doenças. Apenas crianças. 
Crianças vulneráveis, mas felizes, 
comprometidas umas com as outras 
numa organização social peculiar, 
vítimas do destino. Vivendo como se 
fossem uma grande família, felizes 
apesar das adversidades. Imaginei 
que o próprio representante tivesse 
vivido em circunstâncias semelhantes, 
tamanha a emoção que demonstrava 
enquanto um dos redatores falava de 
cuidado, carinho, proteção, dedicação, 
segurança e conforto.

No dia seguinte, a Osterman Ferrer 

[...] com uma lata de Killer 
Bug na mão, entrando nos 
quartos de seus colegas, 
um a um, dando uma 
sprayzada de inseticida, 
mostrando que eles se 
importam uns com os 
outros e que vivem como 
uma família.
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recebeu o green light (sinal verde). 
Na semana seguinte visitamos o 
orfanato. Era um lugar triste de paredes 
manchadas pela umidade e janelas 
com vidros quebrados preenchidos 
com papelão. As crianças dormiam 
em quartos pequenos. Cinco crianças 
em cada quarto, meio amontoadas no 
meio de cobertores gastos e lençóis 
remendados. De imediato soubemos 
que não poderíamos filmar ali. O 
diretor de arte sugeriu que alugássemos 
uma casa bem grande e decorássemos 
como um orfanato. Fiz uma call 
(ligação telefônica) ao atendimento e 
pedi a eles que solicitassem ao pessoal 
do Killer Bug esse acréscimo no budget 
(orçamento). A empresa estava tão 
apaixonada pela ideia quanto nós e 
aprovaram o custo adicional do aluguel 
para cinco dias de gravação.

Em menos de uma semana 
montamos um orfanato idílico, com 
brinquedos espalhados pelo chão, 
quartos decorados com pinturas e 
bichos de pelúcia. No centro da 
sala, colocamos um grande pinheiro 
natalino, decorado com luzes 
coloridas e bolinhas vermelhas. Sob 
ele, estavam diversos pacotes de 
presente, caixas e mais caixas, cada 
uma delas contendo uma lata de 
Killer Bug.

A figurinista produziu trinta 
uniformes para que as crianças 
vestissem durante as cenas. Algo 
como um pijama leve com franjas 
e na cor azul, muito semelhante 
à vestimenta dos marinheiros de 
filmes antigos. A diretora de casting 
(elenco) sugeriu que contratássemos 
uma atriz para se fantasiar de freira, 
mas o diretor de arte reprovou a 
ideia, justificando que a presença de 
uma freira no orfanato sublimaria 
por completo nossa impressão de 
harmonia entre as crianças.

Mandamos um ônibus ao orfanato 
de verdade para buscar as crianças que 
atuariam em nosso documentário. Foi 
uma festa quando elas chegaram ao set. 
Saltaram para cima dos brinquedos e 
dos bichos de pelúcia. Isso provocou 
um acesso de fúria no diretor de arte, 
que pediu a elas que não mexessem 
em nada até o momento da gravação, 
afinal, ele tinha passado uma manhã 

inteira decorando aquele quarto para 
que se assemelhasse a um lugar onde 
crianças brincam o tempo inteiro.

Entrei no quarto e interrompi o 
fiasco. Dispensei o diretor de arte, 
para que voltasse ao seu trabalho na 
sala principal. Eu precisava de um 
momento com as crianças. Precisava 
orientá-las, de modo que atuassem 
com segurança no momento em que a 
câmera fosse ligada.

“Vocês moram aqui. Isso aqui é 
um orfanato”, disse eu. “Vocês foram 
abandonados ou os seus pais estão 
mortos. Preciso dizer mais alguma 
coisa ou vocês captaram a essência?”.

As crianças permaneciam em 
silêncio.

“Isso aqui”, continuei, agora com 
uma lata de Killer Bug na mão, “é 
tudo o que vocês precisam para se 
sentirem confortáveis e protegidos, 
não é mesmo?”.

Continuavam sem dizer nada, mas 
eu podia ouvi-las concordando com a 
alma. Estavam completamente sozinhas, 
largadas nesse mundo pelo simples fato 
de ousarem existir. Qualquer chance, 
qualquer possibilidade de conforto e 
proteção era uma bênção.

Naquele momento, tudo o que era 
oferecido a elas era aquela lata de 
inseticida chinês.

Everybody ready (todos a postos), em 
círculo ao redor do set, eu com os 
olhos vidrados no monitor enquanto o 
diretor de fotografia ajustava os últimos 
detalhes de iluminação. A primeira 
criança que enquadrei foi uma menina 
de nove anos, pele branca e rosto 
redondo com bochechas grandes. 
Cabelo escuro e liso, cortado na 
altura dos ombros. No entanto, tinha 
os dentes tortos. Bem tortos. Tortos 
a ponto de prejudicar sua dicção. 
As sílabas travavam em sua língua e 
vinham abafadas e cheias de saliva.

Poor child (pobre criança), pensava eu 
bastante satisfeito, pois era exatamente 
esse tipo de reação que eu queria 
causar com aquele filme:

“Killer Bug © — Você pode contar 
conosco até mesmo na pior das 
desgraças, não que isso seja exatamente 
uma desgraça, na verdade, até que é 
bonitinho”.

Se as páginas pudessem ser de 
pele, não seria preciso descobrir 
porque goza o poema. Toda 
especulação em torno da relação 
entre arte e prazer teria seu fim 
se nos livros pudéssemos sentir 
textura e calor de um corpo que 
escreve em si. No lugar de palavras, 
braços, pernas abertas, cruzadas, 
fechadas, que vão saindo obra 
afora e se confundindo também 
com o corpo do leitor — alvo da 
relação que se insinua. No lugar 
da revelação de um sentido, a 
produção de uma interminável 
cadeia de sensações faria o poema 
acontecer; leitor e poeta exaustos 
afinal.  

Engana-se quem pensa que 
enquanto lê não está gozando 
junto, procurando uma posição 
mais confortável para encontrar 
seu prazer, mesmo que não exista 
conforto nenhum no sexual de que 
é feita a arte. Raro é esse momento 
da entrega ao desejo do corpo, 
assim como é rara a manifestação 
irrefreável do desejo poético. As 
páginas desse livro não são de pele 
em sua realidade material, mas a 
maestria com que o poeta oferece 
seus versos como partes de corpos 
inebriados de prazer, faz-nos 
pensar que sim. A raridade está 
nas mãos de William Soares dos 
Santos e na poesia que evoca ao 
tocar tantas silhuetas, enquanto 
produz sua arte e transforma em 
obra-prima um organismo que 
não para de se contorcer, agora do 
lado de cá, pronto para entrar em 
nós e nos deixar, também, desejar 
a sua entrada. 

Morgana Rech

www.editoraurutau.com.br
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Regina Benitez
Trecho de A moça de corpo indiferente (Kafka, 2012)

É fácil pra mim entender os gatos. Eles estão cheios 
de amor e isto nos aproxima, pois sei compreender, 
embora tenha esquecido de sentir.

Ainda creio no amor. Todos riem e vejo os vultos que 
riem, sem revolta, porque aprendi a não temer nem 
o ridículo nem a dor. Agora eu sei. Finalmente eu sei. 
Todos são limitados e estreitos. Só temos em comum 
o tempo, que consegue deixar-nos curvos e feios e 
é a morte que nos liberta desta grande e mentirosa 
ilusão, que nos faz desejar. No início, quando ainda não 
observava as distâncias, acreditava que éramos iguais. 
É que eu olhava apenas o corpo e a direção do corpo 
e encontrava analogias. Depois comecei a ver fundo 
e compreendi. Eles são frios. Frios e penumbrosos. 
Utilizam palavras e ocultam com elas o sentido exato 
das realidades, seja por deslealdade ou falta de 
inteligência. Exteriormente somos iguais. Estamos 
divididos em partes semelhantes e somos recobertos 
por uma pele fina, bastante diferente dos gatos.
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Trecho de O pátio das sombras, escrito por Mia Couto e ilustrado pelo 
artista Malangatana, Editora Kapulana, 2018.
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Luís Guimarães*

História d’um cão

Eu tive um cão. Chamava-se Veludo:
Magro, asqueroso, revoltante, imundo,
Para dizer numa palavra tudo
Foi o mais feio cão que houve no mundo

Recebi-o das mãos dum camarada.
Na hora da partida, o cão gemendo
Não me queria acompanhar por nada:
Enfim — mau grado seu — o vim trazendo.

O meu amigo cabisbaixo, mudo,
Olhava-o... o sol nas ondas se abismava...
"Adeus!" — me disse — e ao afagar Veludo
Nos olhos seus o pranto borbulhava.

"Trata-o bem. Verás como o rafeiro
Te indicará os mais sutis perigos;
Adeus! E que este amigo verdadeiro
Te console no mundo ermo de amigos."

Veludo a custo habituou-se à vida
Que o destino de novo lhe escolhera;
Sua rugosa pálpebra sentida
Chorava o antigo dono que perdera.

Nas longas noites de luar brilhante,
Febril, convulso, trêmulo, agitado
A sua cauda — caminhava errante
A luz da lua — tristemente uivando

Toussenel: Figuier e a lista imensa
Dos modernos zoológicos doutores
Dizem que o cão é um animal que pensa:
Talvez tenham razão estes senhores.

Lembro-me ainda. Trouxe-me o correio,
Cinco meses depois, do meu amigo
Um envelope fartamente cheio:
Era uma carta. Carta! Era um artigo

Contendo a narração miúda e exata
Da travessia. Dava-me importantes
Notícias do Brasil e de La Plata,
Falava em rios, árvores gigantes:

Gabava o steamer que o levou; dizia
Que ia tentar inúmeras empresas:
Contava-me também que a bordo havia
Mulheres joviais — todas francesas.

Assombrava-me muito da ligeira
Moralidade que encontrou a bordo:
Citava o caso d’uma passageira...
Mil coisas mais de que me não recordo.

Finalmente, por baixo disso tudo
Em nota breve do melhor cursivo
Recomendava o pobre do Veludo
Pedindo a Deus que o conservasse vivo.

Enquanto eu lia, o cão tranquilo e atento
Me contemplava e, creia que é verdade,
Vi, comovido, vi nesse momento
Seus olhos gotejarem de saudade.

Depois lambeu-me as mãos humildemente,
Estendeu-se a meus pés silencioso
Movendo a cauda — e adormeceu contente
Farto d’um puro e satisfeito gozo.

* Nota do editor-assistente: 
Aparentemente, não há como confirmar 
se o autor da poesia é Guimarães Júnior 
(Luís Caetano Guimarães Júnior, 1847-
1898) ou seu filho, Luís Guimarães 
Filho (1878-1940), ambos escritores 
e diplomatas. Como ambos são Luís 
Guimarães, podemos errar acertando. Eles 
provavelmente não brigarão por isso. Este 
poema me foi apresentado pela minha avó, 
Vera Ribeirete, que o recitou da memória.
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Passou-se o tempo. Finalmente um dia
Vi-me livre d’aquele companheiro;
Para nada Veludo me servia,
Dei-o à mulher d’um velho carvoeiro.

E respirei! "Graças a Deus! Já posso"
Dizia eu "viver neste bom mundo
Sem ter que dar diariamente um osso
A um bicho vil, a um feio cão imundo".

Gosto dos animais, porém prefiro
A essa raça baixa e aduladora
Um alazão inglês, de sela ou tiro,
Ou uma gata branca sismadora.

Mal respirei, porém! Quando dormia
E a negra noite amortalhava tudo
Senti que à minha porta alguém batia:
Fui ver quem era. Abri. Era Veludo.

Saltou-me às mãos, lambeu-me os pés ganindo,
Farejou toda a casa satisfeito;
E — de cansado — foi rolar dormindo
Como uma pedra, junto do meu leito.

Praguejei furioso. Era execrável
Suportar esse hóspede importuno
Que me seguia como o miserável
Ladrão, ou como um pérfido gatuno.

E resolvi-me enfim. Certo, é custoso
Dizê-lo em alta voz e confessá-lo
Para livrar-me desse cão leproso
Havia um meio só: era matá-lo

Zunia a asa fúnebre dos ventos;
Ao longe o mar na solidão gemendo
Arrebentava em uivos e lamentos...
De instante em instante ia o tufão crescendo.

Chamei Veludo; ele seguia-me. Entanto
A fremente borrasca me arrancava
Dos frios ombros o revolto manto
E a chuva meus cabelos fustigava.

Despertei um barqueiro. Contra o vento,
Contra as ondas coléricas vogamos;
Dava-me força o torvo pensamento:
Peguei num remo — e com furor remamos

Veludo à proa olhava-me choroso
Como o cordeiro no final momento,
Embora! Era fatal! Era forçoso
Livrar-me enfim desse animal nojento.

No largo mar ergui-o nos meus braços
E arremessei-o às ondas de repente...
Ele moveu gemendo os membros lassos
Lutando contra a morte. Era pungente.

Voltei à terra — entrei em casa. O vento
Zunia sempre na amplidão profundo.
E pareceu-me ouvir o atroz lamento
De Veludo nas ondas moribundo.

Mas ao despir dos ombros meus o manto
Notei — oh grande dor! — haver perdido
Uma relíquia que eu prezava tanto!
Era um cordão de prata: — eu tinha-o unido

Contra o meu coração constantemente
E o conservava no maior recato
Pois minha mãe me dera essa corrente
E, suspenso à corrente, o seu retrato.

Certo caíra além no mar profundo,
No eterno abismo que devora tudo;
E foi o cão, foi esse cão imundo
A causa do meu mal! Ah, se Veludo

Duas vidas tivera — duas vidas
Eu arrancara àquela besta morta
E àquelas vis entranhas corrompidas.
Nisto senti uivar à minha porta.

Corrim abri... Era Veludo! Arfava:
Estendeu-se a meus pés, e docemente
Deixou cair da boca que espumava
A medalha suspensa da corrente.

Fora crível, oh Deus? — Ajoelhado
Junto do cão — estupefato, absorto,
Palpei-lhe o corpo: estava enregelado;
Sacudi-o, chamei-o! Estava morto!
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Taís Moraes

Trecho de A noite em que o amor 
morreu (Editora Penalux, 2018)

PRÓLOGO

Brasília, março de 1973

Ao recobrar a consciência, a luz 
branca e forte cegou Maria. Com os 
pés machucados e as mãos em carne 
viva, tentou levantar, mas uma dor 
lancinante trespassou seu abdome. 
Transtornada, nauseada e com a 
cabeça latejando, sentiu a pele dos 
pulsos queimar sob a corda amarela, de 
nylon, amarrada fortemente. Um odor 
ácido e nauseabundo se desprendia 
dela. Fumaça de cigarros, bitucas 
apagadas no cinzeiro, café envelhecido 
nos copos, suor e urina misturados, 
tornavam o ar irrespirável. Forçou os 
olhos inchados e distinguiu, em meio 
à penumbra do fundo da sala, seis 
homens falando alto e gargalhando ao 
redor de uma pequena mesa quadrada. 
Ela apoiou o cotovelo no chão gelado 
e sentou-se devagar. Ao tocar as 
costas nuas na parede fria, grunhiu, 
chamando a atenção dos homens. Um 
deles logo debochou:
— A bela adormecida despertou! — 
ironizou um moreno corpulento.
— Vejam só, a rapariga comunista já 
está tentando aprontar! — zombou o 
loiro, de cara redonda. 
— Ô, caralho! Essa porra não deu 
tempo nem para a gente terminar essa 
rodada — reclamou o outro loiro.
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— Deixa ela lá. Que se foda! Tô de 
saco cheio dessas merdas.
— Deixa, o cacete! Daqui a pouco, o 
Dr. Balbinotti chega e vai querer saber 
o que esse diabo falou. O que a gente 
vai responder? — questionou o quarto 
homem, alto, negro e barbudo.
— Quando a outra acordar, a gente 
resolve. Tô meio quebrado, cara. 
Estamos aqui desde ontem de manhã 
— resmungou o primeiro.
— Beleza. Então, olho na guriazinha. 
Vamos terminar essa partida. Disse o 
quinto cara, com um sotaque gaúcho, 
de camisa aberta e voz rouca.
Ela sentiu-se aliviada. Mas será que 
havia escutado direito? Havia outra 
mulher ali? Discretamente, começou a 
observar a sala escura. Não enxergava 
nada além dos homens à mesa. Sentia 
muita vontade de fazer xixi, contudo, 
não tinha coragem de pedir. Sabia 
que não permitiriam. Com raiva, 
resmungou: 
— Puta que pariu! Daqui a pouco 
eu me mijo toda. Minha bexiga está 
estourando!
— Psiiiiuuuuu.... Cala a boca! — 
sussurrou uma voz fraca e assertiva. 
— Quer levar mais porrada? Tô aqui 
me fingindo de morta há horas e você 
acorda fazendo o maior barulho... 
Agora, fica quieta e mija aí mesmo. Vai 
acontecer de qualquer maneira.
— Quem é você? — respondeu a 

primeira.
— Angelina. Estou do seu lado 
esquerdo. E você?
— Maria. Fui presa no Araguaia. Que 
lugar é esse?
— Não tenho certeza. Deve ser o 
Pelotão de Investigações Criminais.
— Onde fica isso?
— Um lugar onde ficam alguns presos 
políticos. Estamos em Brasília. De onde 
você é?
Antes que Maria respondesse, Angelina 
ouviu um forte zumbido, seguido de 
uma dor fina e quente. Por instinto, 
baixou a cabeça e cobriu as orelhas. 
Nem viu quando um joelho acertou 
em cheio a sua costela esquerda. Maria 
tombou de lado, encolhendo o corpo. 
“Malditos”, pensou ao sentir o sangue 
escorrer pelo seu lábio inferior. Um 
terceiro golpe atingiu-a nas costas. 
Atordoada, encolheu-se ainda mais 
para esperar o próximo golpe. Mas um 
grito sinistro ecoou pela sala.
— Maria? — gritou Angelina.
— Cala a boca, vaca! Nem mais um 
pio — ordenou um dos homens.
— Arrá! Agora já sabemos o nome de 
uma, falta só o da outra! – riu o loiro, 
cara redonda, que observava a cena de 
longe.
— Mas o “dessazinha”, que veio lá 
do Pará, feito uma oncinha brava e 
magrela, eu já sabia. Foi moleza! Mas 
e essa bonequinha aqui? — perguntou 

o barbudo, segurando o queixo de 
Angelina. — Quem é você? — 
Questionou, empurrando-a pelos 
ombros.
Mantendo as mãos na cabeça, não 
respondeu. O moreno, nervoso, 
levantou-a pelo cabelo até deixá-la na 
ponta dos pés. Maria permanecia caída, 
suportando os golpes silenciosamente. 
Angelina não via detalhes dos rostos 
dos homens, porém, notou a barba e a 
altura do que a segurava pelo cabelo. 
Por alguns segundos, teve a impressão 
de que ele não lhe era estranho. 
— Fala aqui para mim, belezinha — 
sussurrou, apertando as bochechas de 
Angelina e aproximando a boca, com 
hálito de cigarro barato, do rosto dela. 
— Como vocês conseguiram aqueles 
documentos sobre a guerrilha? Eram 
do paulista ou de outra pessoa? Quem 
está informando os comunistas sobre o 
que acontece na floresta?
— Eu não sei! Eu não frequentava 
reuniões. Faz pouco tempo que tenho 
contato com esse pessoal. Fui apenas 
mais uma convidada...
— Quer continuar com essa baboseira? 
Tudo bem, eu não estou com pressa. 
Não tenho ninguém me esperando, 
diferente de você. Mas como não vai a 
lugar nenhum, vou te dar a chance de 
pensar um pouco. 
— Vamos subir a valentona? — gritou 
o loiro.
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Mesa redonda

Mesa redonda
vestida de toalha estampada
a penca só com uma banana
e os tocos das outras destacadas
duas xícaras sujas, uma cuia
e eu sentado
o pote de mel já no fim
enfim
essas coisas todas
das quais existo ao lado

Falam em super-homem, übermensch
esse papo todo que me enche
a porra do saco
história de corda ligando
além-homem ao macaco
não vou sequer além da minha mesa
com suas duas xícaras sujas
junto às quais estou sentado
e das quais não estou nem acima
nem abaixo
já disse, estou ao lado


