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/JORNALRELEVO

O RelevO recebe textos de todos os gêne-
ros, 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 abarca projetos acadêmicos. 
Também cartuns, HQs, receitas, bulas, 
resenhas, ameaças inbox. Mande seu mate-
rial para contato@jornalrelevo.com.

Somos um impresso sem fins lucrativos 
que sobrevive apenas por dois meios: 
assinantes e anunciantes. Fale conosco no 
contato@jornalrelevo.com e combine de 
receber o jornal mais aleatório do Brasil 
em casa ou divulgue seu trabalho, sua 
marca, seus projetos culturais.

As ilustrações desta edição são de 
autoria de Iuri de Sá. Você pode 
conhecer mais do trabalho dele no
instagram.com/iuri.dns

Para o RelevO, 2017 foi um ano de retomada – melhor: 
um ano de guinada. 2018, por sua vez, operará numa outra 
frequência. Será certamente o ano em que precisaremos 
discutir as nossas fraquezas (algumas recentemente adquiridas). 
A primeira fraqueza, a mais preocupante, é de ordem 
logística: como faremos para resolver o déficit no serviço 
oferecido pelos Correios? Informação de domínio público, os 
Correios estão em uma crise institucional severa (com ares de 
permanente) que se reflete na qualidade do serviço oferecido. 

A oscilação do serviço prestado interfere diretamente 
no trabalho caseiro. Os nossos jornais de assinantes, que 
antes demoravam dez dias para chegar pelo sistema MDPB, 
hoje chegam a demorar 35 dias até o destino final. E por 
ser o serviço mais barato, a garantir o valor atual da nossa 
assinatura, não tem rastreamento, o que nos deixa ainda mais 
reféns – efeito de comparação: em dezembro, assinantes de 
Porto receberam o periódico antes do que algumas regiões 
de Curitiba, local de postagem dos malotes. (Também por 
isso estamos mudando a distribuição local, agora direta & 
cansativa, mas sem intermediação dos Correios.) 

Mudar a modalidade de entrega para uma mais cara – o que 
os detentores do monopólio querem que façamos – é suicídio 
financeiro. De fato, a cada mês aumentam as reclamações, 
e sabemos que os assinantes têm todo o direito de nos 
questionar, afinal, jornal mensal tem que ao menos chegar no 
mês de circulação. Não está acontecendo isso. 

A segunda debilidade: precisamos aumentar nossa cartela 
de anunciantes para garantirmos estabilidade e equilíbrio 
financeiro (e para não dependermos de dinheiro público 
ou outras fontes escusas. Detalhe: nunca recebemos 
dinheiro público. E assim será). Conseguimos não dar 
prejuízo, atualmente, por meio da efetivação de assinaturas, 
correspondente a 70% do nosso faturamento. Contudo, 
os custos são mensais e a nossa assinatura é anual, o que já 
complica a balança. 

O terceiro ponto de confronto é referente ao jornalismo 
de dados. Precisamos ter mais informações sobre hábitos, 
retornos, costumes, práticas, expectativas de nossos leitores. 
Precisamos conhecer melhor nosso leitorado e estar mais 
atento àquilo que não vai bem em nossa casa editorial, ainda 
mais por vivermos em tempos sociais delicados na esfera 
da discussão pública. O nó: não é fácil parar o fluxo de 
compromissos e de defesa dos custos da vida para levantar 
dados brutos, que depois ainda precisarão de interpretação. 
Somos uma equipe enxuta. Enxuta de lucros. 

Das resoluções temporárias, quase em regime de urgência: a 
primeira prática da casa será a transparência. Vamos contar de 
nossos problemas, explicar os motivos, abrir nossas entranhas, 
pedir sugestões, nem que para isso tenhamos de mostrar 
onde somos ainda mais vulneráveis e limitados – isso de não 
esconder as fraquezas e não trapacear quem nos apoia.
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Airton Souza Recebi hoje minha edição de 
novembro do RelevO, um dos mais importantes 
jornais de literatura do Brasil. A edição, a exemplo das 
demais, está lindona.

Daniela Pace Devisate Muito emocionante chegar 
em casa e ver na caixa de correio, um tanto ensopado, 
um pacote com o RelevO. Valeu!

Wilson Guanais Recebi os meus exemplares 
hoje. Ainda bem que o conteúdo não tem prazo de 
validade; não me preocupa a demora.

Edra Moraes Já recebi o meu RelevO de janeiro. 
Ritual de domingo de manhã.

Vivian Paula Gosto das coisas digitais, mas o impresso 
tem seu lugar! Recebi as edições de novembro e 
dezembro do RelevO para que eu pudesse conhecer o 
projeto. Bem verdade que os Correios fizeram o favor 
de demorar na entrega em um mês (literalmente), mas 
o fato é que, para a minha alegria, o jornal chegou! 
Ontem passei o olho rapidamente e adorei o que vi. 
Primeiro, é um jornal de conteúdo literário, e isto 
muito me interessa. Ademais, já dei boas risadas com 
algumas coisas do que li. De longe percebemos que 
o humor e a boa qualidade está presente. As capas são 
bem bacanas e achei muito interessante experimentar 
assinar este ano.

Anna Vilma Costa Martins Recebi o jornal de 
janeiro com o mimo, que adorei! Desejo que 2018 
seja um ano promissor e abençoado para vocês. E os 
anos que virão também!

Ades Nascimento Congratulações à equipe toda do 
RelevO! Valeu pelo envio de PG de A a Z, do Ben-Hur 
Demeneck, que acompanhou o penúltimo exemplar.

Tonho França O RelevO tem todo nosso apoio. É 
um jornal imprescindível para a cultura.

Nyll M. N. Louie O trabalho de vocês é 
muito bacana e acredito que vale a pena investir. 
Ultimamente, não tenho parado para ler as edições 
por conta de correrias de Mestrado… Mas em breve 
colocarei as leituras em dia. 

Manolo Ramires Vida longa e frutífera ao RelevO.

papel-papeel-papeeel

Maurem Kayna Sempre me prometo que vou 
comentar os ótimos textos dO RelevO, e como 
me manifesto muito pouco publicamente, o tempo 
vai passando e aí chega o próximo número. Mas 
hoje resolvi executar a intenção. O poema “Papel”, 
de Marin Sorescu, e o “Baile Funk”, de Demétrio 
Panarotto, me ganharam… Sigo na leitura que o 
domingo chuvoso está propício.

viva, angola!

Rojefferson Moraes A rua não foi feita pra ser 
admirada da janela. E o melhor petisco de calçada é a 
literatura. Ótimo conto de Gociante Patissa na edição 
de dezembro!

resist control

Paloma Franca Amorim O RelevO é atualmente 

uma das melhores publicações sobre literatura do 
Brasil. Produzido na resistência, tem me trazido 
ótimas descobertas.

lista de compras da carol

Gustavo Martins Sábado de manhã é uma delícia. 
E este teve um brilho especial. Estava folheando o 
RelevO de janeiro e encontrei esta pérola de Carol 
Rodrigues (“de” porque não conheço a autora) 
chamada “Lista de compras pra festa do Miguel”. Se 
eu entendo um pouquinho só de literatura, digo: isto 
é o que há de mais moderno e autêntico. Parabéns à 
Carol e ao editor. 

Denilsen Aguiar Típica cabeça de mulher. 
Consegue ramificar a conversa em qualquer situação.

Flávia Brito Das vezes em que a gente gostaria 
de não se identificar mesmo que um pouco, mas, 
quando percebe, já foi. Grande texto, grande Carol, 
grande editor.

dos pinheiros para o mundo

Francisco Gomes De Curitiba a Teresina! 
Chegou meu exemplar do RelevO. Lindo de se 
ver, ler, cheirar, sentir... Material de alta qualidade. 
Recomendo! 

luna lu

Adriano Gomes Feitosa Gostei demais desta capa!

Ana Paula Oliver A capa de janeiro ficou linda.

vai, alceu!

William Okubo Das poucas revistas impressas 
literárias do Brasil. Adoraria ver em alguma biblioteca 
pública de São Paulo...

Da redação: Já está acontecendo, Okubo. Chega na Biblioteca 
Alceu Amoroso Lima por meio da escritora Maria Carolina 
de Bonis e agora também na Biblioteca Mário de Andrade.

Teresa Silva Temos que contar com jornais como o 
RelevO diante do fim dos suplementos de literatura 
dos jornalões. Quero conhecer melhor o periódico.

Patricia Porto RelevO ❤ 2018

portucale

Joao Figueira Car@s amig@s, soube através de 
um amigo comum que costuma receber a vossa 
publicação da relevância do trabalho que fazem 
mensalmente. Gostarei de saber como poderei receber 
os vossos números (resido em Coimbra, Portugal), 
pois além de gostar do vosso estilo, o jornal é muito 
bom para o mostrar e discutir com os meus alunos de 
Jornalismo, aqui na Universidade.

Da redação: Já mandamos o primeiro exemplar, João. E 
o melhor: chegará antes por aí do que em muitos lugares 
do Brasil.

Luiza Nilo Nunes Recebi hoje o RelevO aqui 
em Aveiro. Já li um pouco e estou a gostar muito. 
Parabéns pelo projecto!

adeus, ano velho

Silas Correa Leite Bem bolado e prático/útil o 
calendário em relevo alto.

Felipe Pauluk É divino este jornal.

Ivan Gama AIMEUDEUS! A edição de janeiro do 
RelevO tá feLomenal! thnx editor et al.

Sara Muniz Achei o jornal incrível demais, sério! 
Amei a Wiki RelevO.

Rita Kalinovski Recebi dois jornais no último 
mês. Maravilha! Dentro do plástico, surpresa, o livro 
novo do Paulo Sandrini. Livro bom nos prende. Já 
o li inteiro. Li, li e li sem parar. Obrigada a vocês!  
Excelente surpresa!

Felipe Asteroide Achei ótimo as “10 coisas que se 
deve evitar dizer para a família no Natal”. Gostei tanto 
que disse quase tudo (para compensar o excesso de 
uva passa na comida). Principalmente comentar sobre 
a (im)parcialidade da Lava Jato, até que os parentes 
menos equilibrados engasgassem. E citar Nietzsche a 
cada 1/4 de hora como se fosse o próprio.

Thaise Severo Lima Acompanho o jornal há algum 
tempo e estão de parabéns pelas escolhas de textos e 
ilustrações, gosto cada vez mais.

Tim Soares Tive o prazer de encontrar alguns 
exemplares do RelevO aqui em Florianópolis e 
fiquei amarradão com o conteúdo. O trabalho de 
vocês é muito legal. Parabéns!

Elizandra Cubas Aquele momento de alegria e 
puro deleite ao abrir o último exemplar do RelevO! 
Imenso orgulho e satisfação por mergulhar no melhor 
da literatura em jornal impresso.

eita

Juliano Freitas Se fazer jornal não dá nenhum lucro e 
vocês não “compram” o discurso romântico de amor à 
causa, por que vocês fazem isso com vocês mesmos?

Da redação: Mal de Mormo.

no fluxo

Edson Braz da Silva Parabéns a toda equipe do 
RelevO. O jornal é muito bom! Destaco a edição 
de setembro/2017 com sua página central (12 e 13), 
na qual fica visível o quão mesquinhos, vaidosos 
e egocêntricos são grande parte dos que se dizem 
escritores. Merece destaque também nessa edição o 
texto da contracapa de O Livro dos Insultos, de H. L. 
Mencken, traduzido por Ruy Castro, uma cutucada 
merecida e necessária no ego dos poetas, o que 
não quer dizer que ele tenha razão. Quero também 
destacar a edição de dezembro/2017 com sua genial 
contracapa, um retrato fiel do Brasil de hoje, além 
da edição especial que veio de brinde, cuja leitura 
desopilou o meu fígado no fim desse ano indigesto. 
Um grande abraço a todos e vida longa ao RelevO!

jornalistas

Jô Palha Não existe maravilha mais linda do que 
ver letra atrás de letra formando palavras e de muitas 
palavras formando livros, jornais, revistas. Vocês 
que escrevem, organizam, pensam em letras, livros, 
literatura, são maiores e melhores do que todos. 
Tirando aqueles jornalistas cagões, que fedem longe, 
os outros são todos gente-fina.
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Araucária / Curitiba / Rolândia
+ 30 cidades

Vitória

Rio Branco

São Bernardo do Campo / Araraquara
Taubaté / Santo Anastácio

Juiz de Fora / Ituiutaba / Uberlândia
Monte Carmelo / Patos de Minas

Teresina

AC

Bento Gonçalves

Araraquara

Casa da Cultura

Palacete das Rosas

Contenda

Escola Municipal 

Vanilda Dzierwa

Panificadora Gaspar

Panificadora Schinda

Prefeitura Municipal

Rio de Janeiro

Arlequim

Casa do Choro

Letra Viva Filial

Livraria Berinjela

Livraria e Edições 

Folha Seca

Livraria Instante do 

Leitor

São Luís

Livraria Poeme-se

Sebo do Arteiro 

Juiz de Fora

FLUX

Espaço Excalibur

Bento Gonçalves

Dom Quixote Livraria 

& Cafeteria

Santa Cruz do Sul

Casa das Artes Regina 

Simonis 

Lapa

Panificadora Zeni

Mundo da Leitura

Livraria & Papelaria 

Nanise

Posto de Informações 

Turísticas

Palmeira

Secretaria de Esporte 

e Cultura 

São José dos Pinhais

SESI São José dos Pinhais

Guarapuava

Gato Preto - Discos & 

Livros 

São Paulo

Banca Tatuí

Casa das Rosas

Casa Guilherme de 

Almeida

Comix

Escola Macunaíma 

de Teatro

Faculdade Sumaré 

- Letras

Intermeios Casa de 

Arte & Livros

IMS

Patuscada Bar

PUC - Sumaré

Sesc Pompéia

Teatro São Pedro

UGRA PRESS

Livraria Reserva Cultural

Galeria Hipotética

Casa das Rosas

Teixeira Soares

Departamento de 

Cultura, Turismo e 

Patrimônio Histórico

Escola Municipal 

Madre Rosa Rosato

Teresina

Casa da Cultura

Café da Gota Serena

Espaço Artístico e 

Galeria Sobrado

Espaço Galpão

Florianópolis

UFSC

Livraria Livros & Livros 

CIC (Centro Integrado 

de Cultura)

João Pessoa

A Budega Arte Café

Itajaí

Univali

Joinville

Univille
Londrina
UEL

Belém

Livraria Fox

Recife

Livraria Ideia Fixa

Porto Alegre

Livraria Traça

Livraria Bamboletras

Salvador
Livraria 

Boto-Cor-de-Rosa

Colônia Witmarsum

Supermercado Eurich 

Restaurante Leão de Judá 

Brasília

Sebinho Livraria 

Café e Bistrô

Campo Largo

Casa da Cultura

Inspirarte Centro 

Cultural

Museu Municipal

Sebo Só Ler

Ponta Grossa

UEPG – Jornalismo e 

Letras

Boteking

Verbo Livraria (1 e 2)

Sebo Espaço Cultural

Castro

Espaço Cultural Casa 

da Praça

Casa da Cultura Emília 

Erichsen 

Araucária

Arquivo Histórico 

Municipal

+ 30 outros lugares!

Curitiba

Agendarte

+ 70 outros lugares!

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

 APOIADORES

Alexandre Guarnieri (Rio de Janeiro)

Assis Furtado (Araraquara)

Ben-Hur Demeneck (Ponta Grossa)

Demétrios Galvão (Teresina)

Dinovaldo Gilioli (Florianópolis)

Joseani Netto (Santos Dumont)

Severo Brudzinski (Curitiba)

Silvio Demétrio (Londrina)

Wesley Souza (São Bernardo do Campo)

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.

Infográfico por: Bolívar Escobar

Pegue seu RelevO aqui

Projeto RelevO - Adote Uma Biblioteca

Confira a lista completa de pontos de distribuição em
www.jornalrelevo.tumblr.com

Castro: Biblioteca Cidadã 
Professora Nelsi Kugler

Ponta Grossa: Biblioteca 
Municipal Professor Bruno Enei

Contenda: Biblioteca Pública 
Municipal 

Teixeira Soares: Biblioteca 
Municipal Cidadã de Teixeira 
Soares 

Campo Largo: Biblioteca 
Municipal de Campo Largo 

Palmeira:  Biblioteca Municipal 
Moisés Marcondes 

Araucária: Biblioteca Pública 
Emiliano Perneta e Casa das 
Palavras Brincantes

Curitiba: Biblioteca Pública do 
Paraná, Biblioteca do Paço, 
Biblioteca da UniAndrade, 
Biblioteca da Universidade 
Tuiuti, Biblioteca de Ciências 
Humanas da UFPR, Biblioteca 
da SEPT, Biblioteca da UTFPR, 
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, 
Gerência Faróis do Saber, Farol 
do Saber São Pedro e São 
Paulo, Farol das Cidades, Farol 
do Saber Antônio Machado, 
Farol do Saber Aristides 
Vinholes R., Farol do Saber Frei 

Miguel Bottacin, Farol do Saber 
Emílio de Menezes, Farol do 
Saber Tom Jobim, Farol do 
Saber Aparecido Quinaglia, 
Farol do Saber Machado de 
Assis, Biblioteca do Bosque 
Alemão, Biblioteca Hideo 
Handa, Farol do Saber Gibran 
Khalil Gibran, Gibiteca Alceu 
Chichorro, Gibiteca Jardim 
Pinheiros, Biblioteca do Colégio 
da Polícia Militar do Paraná, 
Biblioteca da UP. 

Rio Branco do Sul: Colégio 
Manoel Borges de 
Macedo-Biblioteca

Rolândia: Biblioteca Rui 
Barbosa, Biblioteca Cidadã 
Michael Traumam, Biblioteca 
Sesi  Indústria do 
Conhecimento, Biblioteca  
Professor José Antônio Gorla, 
Biblioteca  Professor Eduardo 
Kasperski

Doutor Camargo: Biblioteca 
Cidadã Professora Eliza Regina 
Castanheira de Santana

Maringá: Biblioteca Prof. Bento 
Munhoz da Rocha Netto, 
Gerência do Livro, Leitura e 
Literatura de Maringá

Nova Fátima: Biblioteca Cidadã 
de Nova Fátima

Ourizona: Biblioteca Cidadã 
Profª Ivete Aparecida 
Zaninelo Boson

Campo Mourão: Biblioteca 
Industria do Conhecimento

Lobato: Biblioteca Municipal 
Castro Alves

 Pato Branco: Biblioteca 
Municipal de Pato Branco, 
Biblioteca Municipal Professora 
Helena Braun

Maripá: Biblioteca Pública 
Cidadã Prof. Marlene Alenbrant

Cambé: Biblioteca Pública de 
Cambé           

Toledo: Biblioteca Pública 
Municipal de Toledo                       

Tibagi: Biblioteca Pública 
Municipal Historiador Luiz 
Leopoldo Mercer 

Cantagalo: Biblioteca Pública 
Municipal Valdemiro José Bona 
Pinhais: Biblioteca Pública de 
Pinhais                                                         

Arapongas: Biblioteca Pública 
Municipal Machado de Assis

Piên: Biblioteca Pública 
Municipal de Piên 

Terra Boa: Biblioteca Cidadã de 
Terra Boa 

Marechal Cândido Rondon: 
Biblioteca Cidadã Alice Weirich

Cascavel: Biblioteca Pública 
Sandálio dos Santos

Santa Mariana: Biblioteca 
Pública de Santa Mariana

Cruzeiro do Sul: Espaço 
Cultural Prefeito Tomoyuki 
Harada A/C 

Bibliotecas do Paraná:

Bento Gonçalves: Biblioteca 
Pública Castro Alves

Teresina: Biblioteca Cromowel 
de Carvalho 

Juiz de Fora: Biblioteca pública 
Murilo Mendes 

São Bernardo do Campo: 
Biblioteca de Arte Ilva Aceto 
Maranesi, Biblioteca Guimarães 
Rosa, Biblioteca Manuel 
Bandeira, Biblioteca Monteiro 
Lobato

Araraquara: Biblioteca da 
Unesp, Biblioteca da Chácara 
Sapucaia e Biblioteca Publica 
Municipal 

Rio Branco: Biblioteca Estadual 
do Acre

Uberlândia: UFU - Sistema 
de Bibliotecas, UFU - 
Biblioteca Central Santa 
Mônica, UFU - Biblioteca 
Setorial Umuarama, UFU - 
Biblioteca Setorial Educação 
Física, UFU - Biblioteca 
Setorial Educação Básica, 
UFU - Biblioteca Setorial 
Hospital de Clínicas

Ituiutaba: UFU - Biblioteca 
Setorial Ituiutaba

Monte Carmelo: UFU - 
Biblioteca Setorial Monte 
Carmelo

Patos de Minas: UFU - 
Biblioteca Setorial Patos de 
Minas

Taubaté: 

Arujá: Biblioteca Municipal
de Arujá

Coordenadoria do 
Sistema Integrado de 
Bibliotecas da Universidade
de Taubaté 

Santo Anastácio: Diretoria 
de Ensino de Santo Anastácio                                                 

Vitória: Biblioteca Pública 
do Espírito Santo, Biblioteca
Municipal de Vitória

Pelo Brasil afora:

Itaquaquecetuba 
Museu Municipal de
Itaquaquecetuba

Secretaria da Cultura
de Itaquaquecetuba

Garimpo 1926

Livraria Curitiba - 
Palladium Shopping 
Center

Livraria e Papelaria 
Universo da Leitura

Vila Velha: Biblioteca Pública 
Municipal Vila Velha

Salvador: Biblioteca Pública do 
Estado da Bahia

Niterói: Biblioteca Popular 
Anísio Teixeira 

Cariacica : Biblioteca Pública 
Municipal Cariacica

Franca
Confraria Cult

Espaço Oito e Meio

Jornal Plástico Bolha

Casa de Cultura 
Luso-Brasileira 

São Francisco
de Paula
Miragem Livraria
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Por gosto pelo experimento, resolvi que escreveria 
minha página para o RelevO de fevereiro assim 
que o primeiro texto da edição de janeiro me 
chamasse atenção. Como já tinha comentado o 
editorial e as cartas antes, decidi que pularia essas 
seções. Enfim, passei para a página 8, a primeira a 
que me detive. Acabei me desviando um pouco e 
fui atrás de uma das HQs citadas na introdução à 
entrevista de DW Ribatski. 

Quando voltei, o texto da página 10, “Meu 
querido melanoma”, não deixou muito espaço 
para indiferença. Mais uma vez, fechei a janela 
e saí atrás de referências. Fiquei bastante tempo 
navegando daqui para ali. Esqueci o que tinha vindo 
fazer aqui no computador. Ao me lembrar, já tinha 
ficado muito tarde e repeti para mim mesmo que 
continuaria no dia seguinte.

Na terceira tentativa, li o que me faltava do jornal 
de uma vez só. Eu realmente tinha me decidido a 
escrever esse texto naquela hora. Minha primeira 
distração foi a risada que me causou o texto de 
Felipe Pauluk. Esqueci de tudo outra vez ao ler a 
matéria sobre a retomada de Hilda Hilst. Acredito 
que estamos no momento histórico mais adequado 
para a leitura dessa obra estranha e eloquente. É 

uma autora que se livrou de qualquer compromisso 
que não seja a realização de um projeto estético 
amplo: nem mesmo a fronteira dos gêneros literários 
a intimidava. Tudo ali é deriva, rescaldo e liberdade.

Há uma ligação sutil entre a matéria sobre 
Hilda Hilst e o texto “A demonização da mulher 
pública”, mas tentar desenvolvê-la aqui não seria 
muito honesto comigo mesmo: daria a impressão de 
que o meu experimento inicial foi bem-sucedido. 
Como já ficou claro, não foi. Outra vez eu tinha 
me esquecido da tarefa de escrever essa coluna. 
Tenho lido sempre que posso os textos de Carol 
Rodrigues. A sua lista de compras é ao mesmo 
tempo divertida e intrigante. É o tipo de texto que 
deixa o leitor vermelho por estar gostando tanto. 

Terminei essa terceira leitura indo atrás de 
outros textos de Marin Sorescu. Na hora, o poema 
lembrou-me os melhores trabalhos de Aglaja 
Veteranyi. Só hoje, quatro dias depois, lembrei-me 
de que tinha esquecido de escrever essa coluna. 
Fiz uma mini antologia pessoal de Sorescu e estava 
com ela. A edição de janeiro ficou tão boa que a 
gente até esquece que está lendo, mas não do que 
está sendo lido. Penso que talvez seja essa uma boa 
definição de publicação muito bem-sucedida.

Esqueci

Ombudsman – Ricardo Lísias
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R. JOÃO PESSOA, 35 – ARAUCÁRIA/PR
3642-3690                       3031-7040
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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
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Os Miseráveis 
por Marcatti

Aos 40 anos de carreira, Francisco Marcatti 
prepara uma adaptação da obra-prima de Victor 
Hugo (1802-1885). O cruzamento entre o clássico 
universal Os Miseráveis com o traço mais conhecido 
do underground brasileiro deve ficar em torno de 
600 páginas e ser entregue até o final de 2018 à 
Companhia das Letras.

Consagrado como “grande mestre de quadrinhos” 
(HQMix 2012), Marcatti publica HQs na própria 
casa a partir de uma offset Multilith 1250. Para saber 
mais do artista, vale a leitura de Marcatti: Tinta, Suor 
e Suco Gástrico, de Pedro de Luna (Marsupial, 2014). 
Vamos à entrevista exclusiva ao RelevO com o 
guru dos quadrinhos independentes.

Para dar conta de livro tão extenso, como 
você preparou o roteiro?

Meu primeiro problema de cronograma foi 
justamente tentar fazer todo o roteiro antes 
de começar a desenhar. Foram idas e vindas 
infrutíferas. Quando estava na metade, boa parte 
do ímpeto inicial havia se perdido no meio das 
anotações. Acabei criando um caos que só estava 
me atrapalhando. Em resumo, joguei fora a maior 
parte de minhas notas e recomecei o trabalho em 
pedaços. Guardei apenas um esqueleto geral da HQ 
que mais se parece com um resumo burro do livro.

Qual é o processo entre roteiro e desenho?

Os roteiros detalhados vêm sendo feitos em 
pequenos trechos entre dez e doze páginas, 
que já são finalizadas com os desenhos e os 
balões. Estou produzindo dezenas de pequenas 
histórias para poder me concentrar e me dedicar 
individualmente a cada uma delas. O esqueleto 
serve para me orientar para onde a narração vai 
levar e quais são as dimensões proporcionais que 
cada uma dessas cenas vai ocupar. Esse método não 
será percebido pelo leitor, que terá um livro único, 
sem capítulos nem quebras.

Em que se compara a experiência de adaptar 
Os Miseráveis, de Victor Hugo, ao que fez com 
A Relíquia, de Eça de Queiroz?

Do ponto de vista técnico, as experiências são 
muito semelhantes. Costumo dizer que não estou 

Cena em que que o bispo Don Bienvenu inocenta Jean Valjean da acusação de roubo dos talheres de prata. 
Conta aos policiais que eram presentes, e que faltava levar os castiçais.



9

Publicado em 1862, Os Miseráveis mostra o panorama da sociedade francesa após o período revolucionário. 
Victor Hugo escreveu parte do livro no exílio.

fazendo uma adaptação. Como em A Relíquia, 
encaro como se tivesse “roubado” a história original 
para recontá-la a meu modo e com as ferramentas 
que os quadrinhos oferecem. Não me proponho a 
ser fiel às cenas ou aos fatos narrados. Mas quero ser 
fiel aos princípios que regem a história.

Como você coloca essa intenção no papel?

Criando personagens que não existem, 
eliminando algumas outras e, por várias vezes, 
juntando duas ou três personagens em uma só. 
Optei por fazer Os Miseráveis em pedaços para 
poder me envolver mais intimamente com cada 
personagem em cada cena. Quero dar peso ao 
fator emocional da história. Tanto que não haverá 
recordatórios nem narração em terceira pessoa. 
Todos os textos são exclusivamente falas de 
personagens. Somente diálogos colocarão o leitor 
dentro do tempo e do espaço da HQ.

Como você caracterizou o personagem Jean 
Valjean?

Não faço qualquer estudo antecipado das 
personagens das histórias. O primeiro quadro 
em que cada um aparece é a base para todo o 
restante da história. No caso particular do Jean 
Valjean, procurei desenhá-lo absolutamente sem 
características marcantes durante toda a sequência 
inicial. É apenas um cara enorme e esfarrapado. 
Seu rosto é rude e nada cativante. A intenção foi, 
durante o início da obra, destituí-lo de alma e 
roubar-lhe a vida como de fato ocorreu na trama.

A adaptação de Os Miseráveis vai introduzir 
elementos escatológicos e sexuais, presentes 
em seus livros?

Não há motivo para incluir qualquer coisa que não 
faça parte do contexto e da profundidade dramática 
que a história original possui. Não existe sexualidade 
nessa obra de Victor Hugo e incluir meus temperos 
soaria até como desrespeito a ela. A densidade 
e a gravidade das posturas e comportamentos 
da maior parte das personagens da história já 
são suficientemente nojentas e desprezíveis. A 
miserabilidade daquele contexto e daquele conjunto 
social já é pegajosa, fedorenta e repugnante.
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Na Doutora

Alanna Ajzental

para Raimundo Gonçalves, meu pai, que morreu antes do inverno

Se tivéssemos um epílogo, pai
[a enfatizar como aprendemos
semear utopias]

abriríamos juntos
todas as feridas à cura
falaríamos, a noite insone, de solidão
sem a tormenta dos vazios
deixados aos densos retratos
na tentativa de curar incompletudes
& levaríamos antídotos
para salvar os envelhecidos heróis sozinhos
que ficaram apontando partituras aos salmos.

Na imagem de teus pés
gravados aos retalhos no quintal
reside nossa idade, pai
& aqueles remorsos imudáveis
a solidão convoca teu nome
na recolhida tarde borda

a mocidade de tua figura
no atormentar do oculto amor
teus ossos gritarão florestas
dentro de mim
as coisas que ouço
têm algo de tua paisagem
quando rabiscava teus pés no chão
era em minha pele que fi(n)cava
a residência dos hieróglifos.

Airton Souza

Estudos afirmam que o tempo médio gasto para 
olhar envergonhadamente a cara gelada da médica, 
tatear a bolsa no colo em busca do celular (está 
no zíper maior de dentro, porém dessa vez numa 
posição diferente, que quase deixa cair ao pari-lo 
para fora da bolsa), encontrar o botãozinho verde 
com o reflexo das paredes brancas e apertá-lo, 
dizendo com o outro ouvido tapado: Alô? Alô? 
Oi, Neide! Não, não estou em casa. Não, não, o Nêne 
que ficou lá. O Nêne não gosta de atender telefone. 
Estou aqui no posto, Neide. No postinho. Aqui na 
doutora (olha com orgulho e um sorriso)! Na doutora 
do postinho, Neide! Sim! Do SUS. Do INPS. Do 
postinho de saúde, Neide. Não é nada, Neide! Não, 
não, não precisa se preocupar! Só vim pegar o remédio... 
o remédio... Neide! Nada, Neide, só o de sempre. 
Eu preciso desligar, estou aqui na consulta! Aqui na 
consulta! Depois eu ligo pra você, Neide... ah, sim, depois 
a gente vê, Neide! Eu não consigo abrir a mensaginha 
enquanto falo com você. Uma semana abençoada! 
Obrigada, um beijo!, depois confirmando o fim 
da ligação com um recuar do queixo, É a Neide, 
minha vizinha! Conhece? É claro que a senhora conhece! 
Também consulta com a senhora, doutora! É uma que o 
marido é bêbado. Ela vive aqui no posto! Tem problema 
de coluna, também toma desse Mitriptina, desligar o 
aparelho e dizer Desculpe, doutora, a Neide não tem 
educação. E eu falei que estou na consulta!, colocando 
o telefone no bolsinho é de aproximadamente 
um minuto e quarenta e dois segundos, podendo 
variar de acordo com a tecnologia do dispositivo, 
a capacidade intelectual do paciente e a Lei de 
Murphy. Essa mesma lei afirma que as chances de a 
enfermeira atrapalhar a consulta com alguma tarefa 
urgentíssima nestes mesmos um minuto e quarenta 
e dois segundos variáveis é praticamente zero. Cem 
por cento é a dona Maria guardar o celular com 
uma desculpa tão polida e logo vem a enfermeira 
com mil prescrições vencidas e perguntas (porque 
as enfermeiras também estão aflitas com a fila), 
e dona Maria, com mais um sorriso, vinga-se. 
Estou presa nas tarefas imprescindibilíssimas com 
ela ali tão disposta, segurando a receita do mês 
anterior enquanto olha orgulhosa pro relógio. Hoje 
está corrido, né, doutora? Esse posto cheio e não tem 
médico, não tem remédio. Ano de eleição. A enfermeira 
concorda: Ano de eleição. Dona Maria continua 
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enquanto assino e carimbo papeis maquinalmente. 
Levei quatro meses pra conseguir marcar com a senhora, 
também porque da última a senhora estava doente e 
ligaram remarcando, e eu até vim aqui no dia, doutora, 
mas falaram que a senhora não estava mesmo. Devia 
ser um problema sério, então. O que aconteceu com a 
doutora? A própria enfermeira diagnostica a consulta 
incidental: Virose. Alinho as folhas com uma batida 
sobre a mesa, sorriso pálido. Vai, enfermeira, tchau!

Pesquisas demonstram: se a enfermeira não 
voltar à sala e não houver nenhuma emergência, 
a probabilidade da impressora parar de funcionar 
aumenta trezentas vezes.

Podemos voltar, dona Maria? Desculpe. Ela 
corrige Eu é que me desculpe, doutora. Eu aqui 
atrapalhando o seu tempo. A senhora está sempre tão 
ocupada, correndo pra lá e pra cá. Dona Maria gosta 
de mim, sabe que não faço cara feia por mal, mas é 
que são um minuto e quarenta e dois segundos nos 
quinze que tenho para atendê-la. Oito e cinquenta 
e um. Oito e cinquenta. Oito e quarenta e nove... E 
porque sei que ela vai usar os minutos alheios para 
que, ao final do dia, todos tenham furtado meus 
próprios minutos. Que ela é uma senhora e abusa da 
condição de senhora mesmo que eu não abuse da 
minha posição de arauto. Cale a matraca, pecadora! 
Esse controle do diabetes está um lixo e seu risco 
cardiovascular em dez anos aumentou mais do que 
o preço da caixa de chocolates que você come no 
tempo de um capítulo da novela. E ela continua 
falando do neto, do neto, do neto. Eu não consigo 
fazer nada pelo neto lá no Norte, dona Maria, mas 
vamos voltar com as caminhadas, com a dieta, vá 
fazer algo legal, tome o remédio, por favor! Por 
favor eu, dona Maria, que cada úlcera abrindo na 
sua perna me infecciona o espírito e soma zeros à 
conta de todos. Todo mundo fazendo vaquinha pra 
te dar um stent novo de Natal. Sei que dona Maria 
voltará, celular ligado, porque gosta de conversar 
comigo e não com o outro médico, que você entende 
dos meus problemas, doutora. Desperdiça mais um 
minutinho reclamando, Não vou muito com a cara dele. 
Não encosta na gente, nem fala nada. Dona Maria vem 
e me conta o que quer, não lembra o que quero, 
não segue o que digo. No entanto, fala que segue, 
causando confusão. O remédio que parou de tomar 
porque fez mal. E melhorou? Não, continuou tão 

ruim, até pior. E por que não voltou a tomar o remédio?, 
eu quis saber. Remédio? Mas qual remédio? Esse 
que a senhora parou. Dona Maria jamais decorou 
o nome do remédio, O outro médico não botou aí? 
É claro que não. Por que ele não botou aí? E eu lá 
vou saber, dona Maria? Eu não sei do que o outro 
médico não registra. Não sei opinar sobre a cirurgia 
que o oftalmologista indicou, já que a senhora jura 
que não há nada errado com as vista. Não sou um 
detector de doenças, pra você apontar o corpo 
perguntando doutora, o que é dor aqui? Também não 
sei qual foi o exame que a senhora fez há vinte 
anos, quando morava no interior, e que veio ruim, 
mas sei que provavelmente não vai aparecer na 
tomografia de corpo inteiro que a senhora quer 
fazer e que eu jamais pediria, mesmo que pudesse. 
E não, o hemograma completo não é como um 
mapa astral, LABS (25/07) HB 12,4, HT 43% VGM 
90 RDW 13% que prevê todas as doenças que a 
senhora vai ter na vida. Não sei de bate-pronto o 
que é essa sua dor no baço, mas chutaria gases, se fosse 
uma prova prática, aqui, agora, com o Mário Sérgio 
olhando. ECO (15/01) SUGEST ESTEATOSE 
HEPÁTCA LEVE A propósito, o baço fica do outro 
lado. De onde você pegou diabetes? Por que apareceu 
esse cisto que não incomoda? CISTO ~0,8CM Ø 
Eu falei pra senhora não exagerar no tricô, dona 
Maria. E os exercícios que te ensinei? PUNHO 
ESQ, INDOLOR, MÓVEL / NEGA AUMNETO 
PROG NOS ÚLTIMOS 50 ANOS DIMNUI 
C/ REPOUSO ART. Dona Maria, se a senhora 
continuar fazendo radiografia desse cisto, quem 
sabe uma hora ele vire mesmo um câncer. Eu queria 
operar, doutora, mas o médico do ombro não quis mexer e 
me mandou pro médico de mão. Por que esse remédio 
pra coluna que a senhora compra por conta faz mal? 
USA BETAMETASONA IM SEM PRESCRIÇÃO 
UQE FARMACÊUTICO AMIGO APLICA 
Quanto tempo leva pra sair o exame? 
RESSOLICITO LABS QUWE NÃO AGENDOU 
Ah, a senhora também perdeu todas as receitas e 
precisa que eu renove, sem esquecer o Bofreno e o 
Emeprazol? Se eu acredito em Deus, dona Maria? De 
que importa? ME3TFORMINA 850 MG TOME, 
VO, 01 CP APÓS O ALMOÇO E 01 CP Por que 
é que eu não te conto logo o segredo mágico pra 
emagrecer? Eu já disse, dona Maria. SOLICITO 

ECG TAQUICARD. + PRESCORDIALGIA ATÍP. 
DURAÇÃO VINTE SEGUNDOS A senhora falou 
que gosta demais da comida, não foi? Então por que 
é que não come de verdade? Por que não desliga a 
desgraceira do jornal na tevê? Nem sente o sabor, e 
engole sem mastigar? A senhora não gosta da comida. 
E, se a senhora não gosta, vá fazer outra coisa. DICAS 
PARA CONTRLAR A GLICEMIA Mas e se esse 
remédio fizer mal também? Oremos. Pare de ler 
a bula. RETORNO COM PRIORIDDADE E 
se não tiver consulta? Não vai ter, mas a senhora é 
prioridade na falta de consulta. E se o problema for 
como o da vizinha? Tira da bolsa um papelzinho: 
FIBROMALGINA. Porque a boca da gente fica 
amarga depois de tomar café? Qual é o melhor 
remédio que a senhora pode tomar por conta pra 
fígado amargo? Se está ok lavar a ferida com sabão de 
roupa? Por que a senhora não gosta do gosto da água? 
SOLICITO PRIORIDADE CONSULTA NUTRI 
Eu não sei, não sei! Me deixa pensar! Me deixa pensar!

Se eu acredito em Deus, dona Maria? Quando a 
senhora vem, não.

Quando passa em frente à sala, sinto um anseio 
cruel: ser acupunturista. Agulhar cada queixa sua 
como um vodu inverso, e que você agradeça.

(Ai, doutora, calma! Calma que está tudo bem! 
Que daqui a pouco é a senhora quem precisa de 
remédio, de uns calmantes, doutora!)

Toma aqui esse folheto, dona Maria, que ensina a 
respirar e não pensar em nada. Se isso não resolver o 
seu problema, não sei o que mais resolveria.

Coitada da senhora, doutora! Tá estressada, dá pra 
ver que a senhora está estressada! Até a imunidade 
baixa, pegando um monte de virose. Não sou senhora, 
dona Maria... você tem minha idade vezes dois, 
eu nem sou casada, só estou cansada... e nessas eu 
ainda acabo infartando antes de você. Da senhora. 
Esquece! A dona Maria não quer o seu tratamento, 
quer o dela. Deixa. Deixa a dona Maria com o 
tratamento que ela quer, que a força para se mudar 
a cena é uma força de padre. Uma força de padre. 
Açúcar é pior do que crack. Deixa a dona Maria, já 
foi. Sabe que está atrapalhando e diz Vou indo, doutora, 
tem aí um monte de gente pra senhora atender, se deixar 
ainda dá um beijo de bochecha com cheiro de pó 
compacto, fica com Deus, até daqui dois meses.

Diz já fora da sala: a propósito, meu nome é Lourdes.



NOME: (Sou NameFluid)
FORMAÇÃO: Intelectual.
EXPERIÊNCIA: Muita luta, muita resistência. 
Mais de 9 anos de muita luta no DCE enquanto 
cursava Letras (interrompido), 5 de muita 
resistência no meu Coletivo “Me Come Zé 
Celso”, 4 mantendo com muito suor o projeto 
“Poethos”, página no Facebook dedicada a dar 
voz a quem não tem e a educar as massas, 
pelas quais luto com muita resistência há 
muitos anos. Não, nunca trabalhei. Fora Temer!
POR QUE QUERO TRABALHAR NO RELEVO: 
Para seguir combatendo o fascismo.

NOME: @bitcoinMMA
FORMAÇÃO:  Cryptocurrency.
EXPERIÊNCIA: Disruptiv.
POR QUE QUERO TRABALHAR NO RELEVO: 
Porque uma pequena parte de mim já 
vale mais do que esse jornal todo de bosta 
comunistas viadinhos fi lhadaputas não sabem 
o que é commodity e quer que eu pague a 
sua previdência arrombados XBT quer dizer 
xupabengatoda se me escrever inbox pra vender 
assinatura eu vou na casa encher vocês de 
porrada vou encher de porrada até vocês morrer 
e daí vo compra por dois Malboro essa bosta e 
transformar essa porra num jornal macho.

NOME: Mateus Senna
FORMAÇÃO: TOC e depressão moderada.
EXPERIÊNCIA: Revisor do RelevO.
POR QUE QUERO TRABALHAR NO RELEVO 
COMO EDITOR-ASSISTENTE: Para não fazer 
nada e, com sorte, vender no sebo os livros 
enviados por assinantes.

NOME: Paulo Autuori
FORMAÇÃO: 4-2-3-1
EXPERIÊNCIA: Campeão paranaense. 
Bicampeão da Libertadores.
POR QUE QUERO TRABALHAR NO RELEVO: 
Gostei de Curitiba. Gosto de literatura. Gosto de 
cachecol. O RelevO faz perguntas profundas e 
é um modelo de gestão. Posso trazer o Grafi te.

NOME: Mário Roberto dos Anjos
FORMAÇÃO: Recepcionista de lançamentos de 
livros literários.
EXPERIÊNCIA: Papagaio de piratas esquecíveis.
POR QUE QUERO TRABALHAR NO RELEVO: 
Resenhas positivas sobre meus livros precisam 
ser escritas, e acredito ser a pessoa ideal para 
essa tarefa.

NOME: Antônio
FORMAÇÃO: Lúdica.
EXPERIÊNCIA: Sensorial.
POR QUE QUERO TRABALHAR NO RELEVO: 
Emprego / Um prego / No cu / Ou no rego.

NOME: Aníbal Rosembaun
FORMAÇÃO: Meu pai tem uma biblioteca/
adega em seu haras.
EXPERIÊNCIA: Na leitura de Guattari, muito 
presente em meu doutorado: “Podemos 
ver claramente que não existe qualquer 
correspondência biunívoca entre elos lineares 
signifi cantes, ou de arquiescritura que dependa do 
autor, e esta catálise maquínica multirreferencial, 
multidimensional. A simetria de escala, a 
transversalidade, o caráter pático não discursivo 
de sua expansão: todas essas dimensões nos 
removem da lógica do meio excluído e nos 
fortalecem em nossa renúncia ao binarismo 
ontológico que havíamos criticado previamente. 
Uma montagem maquínica, através de seus 
diversos componentes, extrai sua consciência 
da travessia dos limiares ontológicos, limiares 
de irreversibilidades não lineares, limiares 
ontológicos e fi logenéticos, limiares criativos 
de heterogênese e autopoiese. E a noção de 
escala aqui conviria alargar para considerar as 
simetrias fractais em termos ontológicos. O que 
as máquinas fractais atravessam são escalas 
substanciais. Atravessam-nas engendrando-
as. Todavia – é preciso reconhecer –, estas 
ordenadas existenciais que elas ‘inventam’ 
existem desde sempre. Como esse paradoxo 
pode ser sustentado?”
POR QUE QUERO TRABALHAR NO RELEVO: 
É absurdo que alguém com a minha formação, 
um doutor em teoria literária, especialista em 
psicanálise marxista reinterpretada sob um 
prisma de Derrida, não arranje um emprego.

NOME: Yoda Batman’s Brawlers Hamburgueria 
Artesanal
FORMAÇÃO: Inauguração em 15 de março.
EXPERIÊNCIA: 2 shows do Foo Fighters.
POR QUE QUERO TRABALHAR NO RELEVO: 
Curte hambúrguer artesanal? Curte cerveja 
artesanal? É fã de cultura nerd? Venha para 
a Yoda Batman’s Brawlers Hamburgueria 
Artesanal! Todos os membros do RelevO 
deveriam usar camiseta de banda e bermuda 
camufl ada. Boné e barba, talvez?

currículos



NOME: Léo Bowie
FORMAÇÃO: Pink Floyd.
EXPERIÊNCIA: Transmutável.
POR QUE QUERO TRABALHAR NO RELEVO: 
Syd Barrett Beatles eu gosto de rock!! Voz e 
violão ao vivo é comigo mesmo Onde foi parar 
o ROCK?? Falta ROCK no Relevo me deixa 
tocar rock “and” roll. 

NOME: @bitcoinMMA
FORMAÇÃO:  Cryptocurrency.
EXPERIÊNCIA: Disruptiv.
POR QUE QUERO TRABALHAR NO RELEVO: 
Porque uma pequena parte de mim já 
vale mais do que esse jornal todo de bosta 
comunistas viadinhos fi lhadaputas não sabem 
o que é commodity e quer que eu pague a 
sua previdência arrombados XBT quer dizer 
xupabengatoda se me escrever inbox pra vender 
assinatura eu vou na casa encher vocês de 
porrada vou encher de porrada até vocês morrer 
e daí vo compra por dois Malboro essa bosta e 
transformar essa porra num jornal macho.

NOME: Danny
FORMAÇÃO: Publicidade & propaganda.
EXPERIÊNCIA: SEO. Copywriter. Targeting. 
Conversão. Redes sociais de escolas de 
educação infantil.
POR QUE QUERO TRABALHAR NO RELEVO: 
Do Flickr ao Formspring, do Foursquare ao 
Feed, de Fernanda Lima a Fábio Assunção, o 
meu forte é a comunicação.

NOME: Sergïnho Diniz
FORMAÇÃO: Empreendedor nato e inato.
EXPERIÊNCIA: Meia década em diversas 
multinacionais do ramo de apps de construção 
civil. Coach certifi cado. 
POR QUE QUERO TRABALHAR NO RELEVO: 
A Lava Jato me fodeu e preciso recomeçar.

NOME: Greg
FORMAÇÃO: Leblon.
EXPERIÊNCIA: No Leblon.
POR QUE QUERO TRABALHAR NO RELEVO: 
Quero escrever poemas irônicos; falar 
sobre assuntos de que não sei de maneira 
irônica; mostrar a barriga peluda de maneira 
sumamente irônica. Esse currículo é tão 
irônico!!!1 ← exclamações irônicas.

NOME: Arrombadão 
FORMAÇÃO: Jornalismo.
EXPERIÊNCIA: Qualquer coletânea de contos 
de jovens autores.
POR QUE QUERO TRABALHAR NO RELEVO: 
Tomar café e fumar cigarros, fl anar pela noite 
erma enquanto avalio a profundidade de textos 
certamente piores do que os meus. Escrever 
contos em primeira pessoa com relatos 
medíocres da noite. PS: Gosto do rabo (de 
cavalo) do editor.

NOME: Leco, o Padre Youtuber
FORMAÇÃO: FAAP, Tecnólogo em celibatarismo.
EXPERIÊNCIA: Edição de vídeo, oratória, já 
li metade do Sermão de Santo Antônio aos 
peixes uma vez, nenhuma acusação de má 
conduta sexual, gosto do povo indígena. 
POR QUE QUERO TRABALHAR NO RELEVO: 
O papel é o único veículo que restará depois 
do apocalipse. E o apocalipse chegará logo, se 
você não clicar aqui e se inscrever no meu canal!

NOME: Teco92
FORMAÇÃO: Deep Web, Deep Throat, 
LiveJasmin.
EXPERIÊNCIA: Hehe.
POR QUE QUERO TRABALHAR NO RELEVO: 
Querer eu não quero, mas a diagramadora tem 
uns peitão.

NOME: Antônio
FORMAÇÃO: Lúdica.
EXPERIÊNCIA: Sensorial.
POR QUE QUERO TRABALHAR NO RELEVO: 
Emprego / Um prego / No cu / Ou no rego.

NOME: “K”
FORMAÇÃO: Tumblr.
EXPERIÊNCIA: Terapia paga pela mãe.
POR QUE QUERO TRABALHAR NO RELEVO: 
Você entendeu minha referência ao Kafka? Foi 
uma referência, não sei se você viu. Deixa eu te 
explicar minha referência ali. Tenho tatuagens 
de versos do Drummond.currículos
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Agenda pública 
mapeada pela mídia

Assim como existe mapa geográfico para se 
orientar, há o mapeamento do mundo intelectual 
e psicológico, organizado por valores e conceitos 
simbólicos. No último, em especial, a mídia tem alta 
participação e influência sobre o que percebemos 
como realidade e, consequentemente, ela determina 
muito daquilo que afirmamos como cultura. É 
sabido que os meios de comunicação selecionam e 
produzem um limitado número de notícias dentre 
uma infinitude de assuntos disponíveis no cotidiano. 
Metaforicamente, apresentam uma janela pela qual 
pretendem que enxerguemos o mundo.

Seja por motivos ideológicos, econômicos, 
estruturais ou todos somados, o reduzido cardápio de 
assuntos é construído e exposto pela imprensa como 
essencial para o interesse e para o debate público e se 
incorpora à agenda de discussões das pessoas, mesmo 
que não seja prioridade para quem o consome. Essa 
influência é mais intensa à medida que a pessoa tem 
menos capacidade interpretativa e crítica da realidade 
que a cerca. Logo acontece uma correlação da agenda 
da mídia e da agenda pública. 

Os recursos, os métodos e as estratégias utilizados 
para sensibilizar, estabelecer diálogos, fixar mensagens, 
criar consensos e até modismos para ocupar o 
espaço da nossa mente foram estudados por Maxwell 
McCombs, jornalista, pesquisador e professor norte-
americano, e também por outros autores na década 
de 1970. A Teoria da Agenda: A mídia e a opinião pública 
é o livro que trata de todo o contexto da investigação.

A teoria tem como base os meios de comunicação 
de massa – jornal, rádio, TV – e sua influência na 
decisão do voto dos eleitores nos EUA, naquela 
época. A pesquisa comparou que os temas mais 
relevantes considerados pelos eleitores foram também 
os mais enfatizados pelos meios de comunicação. 
Ou seja, os assuntos mais expostos pela mídia eram 
muito semelhantes aos que os cidadãos tinham como 
preocupação. Essa convergência ia aumentando à 
medida que as pessoas consumiam as informações, 
mesmo não mudando rigorosamente nada na prática 
nem nas estatísticas, apenas a percepção e a sensação 
alteravam-se em relação aos temas em pauta.

Mesmo não fazendo isso deliberadamente, os 
temas escolhidos, salientados e apresentados pela 
imprensa acabam repercutindo na vida social. 

Nesse caso, na melhor das hipóteses, a influência 
das notícias na opinião pública seria uma espécie 
de subproduto da escolha da mídia. De qualquer 
modo, as pessoas tendem a incluir ou excluir de seus 
próprios conhecimentos aquilo que os mass media 
incluem ou excluem do seu próprio conteúdo.

Aplicando o estudo à realidade mais prática, o 
baixo índice de leitura e de absorção da informação, 
a falta de contextualização do debate e a não análise 
crítica das notícias são causas que favorecem a 
narrativa da mídia na disseminação de sensações 
como base para a formação da opinião pública. 
Outro aspecto importante a ser observado no 
contexto é quanto menor o conhecimento e mais 
longe do contato direto o assunto estiver da nossa 
convivência, tanto mais somos influenciados. Assim, 
a estratégia da mídia de dar destaque a determinado 
tema, a forma de hierarquizá-lo ou ocultá-lo do 
espaço público, parece natural. Saímos reproduzindo 
uma visão de mundo como se fosse verdade absoluta. 

A recepção e a aceitação das informações 
sem critérios e sua simples reprodução acabam 
favorecendo um olhar unilateral do mundo, 
criando um ambiente propício ao autoritarismo e 
à propagação de notícias falsas. Essa forma parcial 
e limitada de julgar assuntos de interesse coletivo 
pode ser exemplificada na cobertura sobre a reforma 
da Previdência Social, que segue em evidência em 
2018. A mídia ressalta de forma incisiva e sempre 
os mesmos aspectos. A narrativa que predomina na 
imprensa oficial parte sempre da mesma perspectiva, 
contemplando a demanda dos megaempresários 
e do governo que tenta justificar a necessidade à 
população. Argumenta-se que as pessoas envelhecem 
mais e que o sistema irá quebrar sem a reforma. 
Por outro lado, foi realizada uma CPI no Senado 
para averiguar a situação. E a conclusão foi bem 
diferente: a Previdência é superavitária e a reforma 
visa sacrificar a camada mais pobre da sociedade, não 
os privilegiados. Porém, desta versão se têm poucas 
notícias na imprensa oficial, sem qualquer cobertura 
massiva nem destaque do assunto na agenda da mídia.

Afinal, o que esperar de um jornalismo que não 
consegue dar duas visões de um fato de forma 
equilibrada, apoia sem qualquer senso crítico a 
agenda de um governo sobre um tema altamente 
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André Mellagi

Extensões

As bitucas de cigarro que brotaram ao redor do 
pacová confessaram a Jasmim que Renan não havia 
dormido bem aquela noite. O café pela metade 
na xícara cronometrou a pressa de Jasmim para 
chegar a tempo na consulta das oito. A manchete 
na página de esportes do jornal vaticinava os dons 
oraculares de Renan sobre a última rodada do 
campeonato paulista. Uma Bíblia aberta no criado-
mudo de Jasmim salmodiava para uma vaga de 
arquiteta no Tatuapé. A curtida de Renan numa 
foto de Boiçucanga tentava convencer Jasmim 
sobre aquela ideia de casa na praia. O aparelho em 
silêncio de Jasmim angustiava a falta de notícias 
sobre a dosagem de creatinina de sua mãe em 
Feira de Santana. O toque insistente e ignorado do 
celular de Renan implorava por mais um depósito 
na conta de seu irmão este mês. O novo corte 
nos cabelos de Jasmim dessa semana repetia sua 
rotineira inconstância. O par de sapatos que Renan 
comprou da mesma cor que os velhos sustentavam 
sua vacilante segurança. Um gato desenhado no 
rodapé da lista do mercado miava a conversa de 
Jasmim com uma amiga ao telefone sobre siameses e 
variações de receitas com berinjelas. Um garrancho 
sobre o cabeçalho da fatura do cartão de crédito 
monologava cálculos probabilísticos de Renan. A 
receita do detox pendurada na geladeira prometia 
uma trégua a Jasmim consigo mesma. O espelho 
no banheiro acareou as caretas matinais que Renan 
fazia a interlocutores imaginários. Dois cálices 
emparelhados sobre a mesa convidaram Jasmim 
e Renan para um jantar. A agenda em branco de 
Renan esqueceu a data de hoje. A batida na porta 
deixou Renan para fora do quarto. Nem o quindim, 
doce preferido de Jasmim, conseguiu se desculpar 
naquela noite.

Conto integrante do livro Bricabraque (Patuá, 2017)

complexo e de interesse de toda a população? Para 
um bom leitor, a resposta parece clara – isso não é 
jornalismo, é propaganda. 

Realidade distorcida 

Na pós-modernidade e na dinâmica da internet, 
poderia se concluir apressadamente que, com as 
redes sociais e com a hiperinformação, estaríamos 
melhor informados e com uma visão mais plural 
dos assuntos, além de uma percepção mais precisa 
das questões públicas. Infelizmente, não. Prova disso 
é a recente pesquisa feita pelo instituto Ipsos, em 38 
países, a qual concluiu que o Brasil tem a segunda 
população com menos noção da própria realidade. 
O estudo entrevistou 29,1 mil pessoas, entre os 28 
de setembro e 19 de outubro, de 2017. 

Os temas abordados no estudo foram diversos: 
homicídio, ataques terroristas, gravidez na 
adolescência, vacinas, Facebook. As respostas dos 
entrevistados divergiram muito dos dados e das 
informações corretas. Todos os países acreditam que 
a gravidez na adolescência seja mais frequente do 
que é na realidade, especialmente na América Latina 
e na África do Sul, mas os brasileiros foram os que 
mais erraram a estimativa. O dado oficial é de 6,7%, 
contudo a população local pensava que fosse de 48% 
a taxa de grávidas na faixa etária entre 12 e 18 anos. 

No campo da própria tecnologia e da 
comunicação, a população brasileira tem uma 
percepção errada sobre o quanto as pessoas estão 
conectadas em redes sociais. Os brasileiros achavam 
que 83% estavam conectados na rede de Mark 
Zuckenberg – são 47%. Já a percepção sobre o uso de 
smartphone foi de 85%; o número é de 38% apenas.

Portanto, além de sermos condicionados a achar os 
assuntos e os tópicos ressaltados pela mídia os mais 
importantes para nossa própria agenda, temos larga 
percepção distorcida e sensação alterada da realidade. 
Isso, no mínimo, requer uma reflexão sobre o papel 
da imprensa na era do excesso de informação, pois, 
contraditoriamente, temos carência de informação 
segura e percepção limitada da realidade, senão, 
completamente errada. Em último caso, estamos mal 
informados. Resulta-se a velha máxima: quantidade 
não é sinônimo de qualidade.
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Busco como se fossem joias,
amuletos ou ilusões...
os recados, as palavras.
Escravizam-me e me curvam.
Grãos
Vegetais
Leite
Ovos
Peixe
Carnes?
Não tinha fígado nem galinha.
Só massa de ganso
coração de galinha
(pescoço)
cão sem tripa,
coração derramado
e dolorido.

Quando Almelio chegou com a notícia que lhe deu 
sua mãe:
– Onde conseguiu este bife? – pergunto, iludida.
Pois na toranja – me respondeu com sorriso infantil 
–,
entre a massa acolchoada da toranja.
Na torrente esponjosa da fruta mais ácida,
com a casca para desejar
algo quente.
“Faz marinada que fica igualzinha” – disse o poeta e 
guarda sua toranja,
confiante.

Bife de toranja! – digo.
Poema de batata? – penso.

Poema integrante de Remorsos para um cordeiro branco 
(Penalux, 2018), trad. José Eduardo Degrazia

Reina María Rodríguez

Fricandel
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LINHAS E TRAVESSIAS
o f i c i n a s  l i t e r a r i a s

luci collin
otto winck
daniel zanella

O EVENTO OFICINAS

INSCRIÇÕES: LINHAS E TRAVESSIAS 2018 @ GMAIL . COMPARTICIPAÇÃO GRATUITA
VAGAS LIMITADAS

NO LOCAL HAVERÁ POSTO DE COLETA PARA 
DOAÇÃO DE LIVROS DURANTE TODO O EVENTO

apoio
Caixa Cultural Brasília | Sala Gente Arteira 
SBS Quadra 4 Lotes 3/4
Edifício anexo à matriz da Caixa
61 3206 9448 | 61 3206 9449

O LINHAS E TRAVESSIAS CONTEMPL A 
VARIADAS FORMAS DE ESCRITA ATRAVÉS 
DE OFICINAS LITERÁRIAS. AS ATIVIDADES 
DESTA EDIÇÃO ABORDARÃO LINGUAGENS DA 
POESIA E DA ESCRITA JORNALÍSTICA.

CRIADO EM 2016 PEL A POETA CURITIBANA 
JOSET TE GARCIA, NESTE O ANO PROJETO FOI
ABRAÇADO PELO APOIO DA PRODUTORA 
MEIA DÚZIA FILMES E DO JORNAL RELEVO
E SERÁ REALIZADO COM O PATROCÍNIO DA 
CAIX A E DO GOVERNO FEDERAL.

EPIFANIA E CONSTRUÇÃO: A POESIA  COMO 
ENGENHARIA E ILUMINAÇÃO
OT TO WINCK | DIAS 2, 3 E 4,  ÀS 9h

POESIA: O QUE É O POÉTICO, A POETICIDADE E 
ALGUMAS FORMAS DE EXPRESSÃO
LUCI COLLIN | DIAS 2, 3 E 4,  ÀS 13h

JORNAIS CONSAGRADOS E A HISTÓRIA      
DOS IMPRESSOS LITERÁRIOS BRASILEIROS
DANIEL ZANELL A | DIAS 2, 3 E 4,  ÀS 16h30

MAIS INFORMAÇÕES: FACEBOOK.COM / LINHAS E TRAVESSIAS 2018

(TODAS AS ATIVIDADES 
SÃO DIVIDIDAS EM 

TRÊS PARTES)
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impulso

Fabíola Weykamp

voltar para angela seria como voltar para o início. o 
cão com a cola entre as patas, mendigando em piedade 
um abrigo. deixei angela morrer num assunto daqueles 
que a gente desata a levar e já não se sabe para onde 
nem como chegou. de repente estamos sentados no 
sofá, os pés para dentro do tronco por baixo da carne 
falando sobre adoção e filhos paridos. ao lado dele 
que nem útero tem e não pode optar por minhas 
contrações e mapa astral premeditado. nós de ventre e 
polpa como diria a constituinte, com o cigarro entre 
os dedos flamejando a boca úmida o embaraço do 
rumo daquela conversa. voltar para angela, nesse exato 
momento de vida, seria como destrinchar o passado 
que amassei com as duas mãos e fiz uma bola quando 
recusei deixar a cidade e ir na direção que não era 
minha, como acompanhante para fins de adaptação. o 
lobo se adapta ao sistema deglutindo a carne do jantar 
nas manhãs de gozo. o lobo do homem. o homem 
do lobo do lobo. eu, agigantar angela nessa altura da 
noite como quem convoca em preces o refutável 
desespero do pior? acusa-se falha de memória? ou seria 
memória gasta aos exageros na poltrona da analista? 
acusa-se quem? quem é o sujeito oculto, esquálido, 
partícula apassivadora deste verbo? quem roga, quem 
julga, quem decide e determina a questão? devo me 
recostar mais uma vez nesta semana naquela poltrona 
branca, deixar a marca do meu corpo pesado refazer 
a história naquele consultório? angela não veio. 
angela nem mesmo vem. pralini. mordendo a língua 
ao dizer seu nome. lamber o lábio superior como se 
fosse saborear seu nome. degustar angela. é o que ela 
quer toda vez que me assalta no meio dos sonhos 
um verbete inominável de questões egocêntricas. e 
eu quem faço análise?!!!! indigno-me limpando o 
suor da testa. angela não quer ser dita, semioculta a 
esconder um dos ombros atrás da pilastra mais fina 
do que minhas canelas. quer ser vista; é no canto 
do olho que se vê fantasmas, a visão periférica 
levantando sombras do chão. quer ser ouvida. a risada 
melancólica como súbito de minha insônia. ou será 
que já adormeço? ainda cultuo o hábito de escrever 
sonâmbula e lembrar dias depois do movimento das 
mãos debruçando sobre o papel, a letra deformada 
escrita no escuro, os olhos fechados que tudo veem, 
incautos e esperançosos. o que angela no seio de sua 
placidez fantasmagórica revela sobre os assombros do 
sonambulismo? escrever-me-ia uma carta pela minha 

própria mão, mas com sua grafia e ortografia rasgada 
nas vibrantes mais vocálicas que a língua portuguesa 
possui? que língua é essa, afinal de contas, que rasga a 
pele da noite? essa que mantém meus olhos fechados 
admirando o céu cheio de estrelas ser interrompido 
em sua dança muda de silêncio sinfônico rasgar 
sobre meu leito de esteiras o véu das manhãs? rouba 
a carne, separa pele da pele com os dedos de quem 
já não veste há muito o jeans 34. contorce vísceras, 
perfura úlceras, escarafuncha entranhas por puro prazer 
da língua. deixando-se exposta em mim que já não sei 
se de mim essa carne pertence ou pertence à angela 
que não tem me falado muito ultimamente e, mesmo 
assim, revela-se pontualmente nas mãos enfeitiçadas de 
minha analista que hora muito parece manusear com 
os dedos o ritmo de minha vida e hora parece gozar 
em riso frouxo-vermelho um abra-te-sésamo das 
bruxas cordiais que não ferem o dia com sua mística 
exuberante, donas da verdade absoluta das maçãs. essa, 
regente da orquestra, ainda  descortina véus ramos e 
galhos com as mãos muito brancas e sorri achando 
graça do que descobre, não porque é cômico zombar 
das desilusões do outro, mas porque já sabia, havia 
antecedido o fato primário antes do útero, como 
as bruxas de boca roxa fazem, e ri porque decorou 
lacan antes do almoço e ri porque os galhos com seus 
açoites chicoteando minhas costelas e pernas e rosto 
apavoram-me por um instante. 
instante esse em que sartre caminha descalço e 
com as calças dobradas na canela, caminha pela 
praia, chutando as ondas do mar, as mãos dentro 
dos bolsos, estalando os dedos, no alto do longe 
que tudo vê, vislumbra a menina saindo encantada 
de dentro de uma coroa de flores, estrangeira 
não porque veio de outro lugar, mas porque 
simplesmente não pertence a lugar algum e, ante 
o espanto, meu espanto imbricando folhas salmos 
e freud, ante o espanto: a menina sorri flores com 
seu hálito de gardênia que parece brincar em 
meu nariz, fazer cócegas em segredo na ponta de 
minha dor e sorri com ligeira satisfação daqueles 
que sabe e sabem tanto que não precisam contar 
ou se gabar a quem quer que seja. sabem e pronto. 
angela sequer pertence a exatidão desse tempo, 
à inexperiência dessas frases, nem mesmo zomba 
da altura das pernas de sartre tão brancas como as 
mãos brancas de minha analista, sinfônica.
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Pedro Dias de Valera

tinea pedis 
unguium capitis etc.

começa com uma comichão na cabeça, sem grande
razão, urtiga de couro cabeludo
e rapidamente se alastra
mãos cotovelos ancas pés
e aproveitas a unha de um pé
para coçar a palma do outro
os lençóis como mortalhas d acendalha e carvão
e q faz pensar ah sim é tudo muito psicológico
mais uma noite cega e suada
os pés de molho numa bacia de água oxigenada
no chão tu sentado na cama enquanto um ecrã 
ligado
tenta vender-te uma cinta de compressão gradual,
pistas de exercício tintas vitaminas leite d cabra dos 
alpes
enxofre solúvel milagroso e os pés a arder d frieiras
na bacia
duas grandes lesmas peludas afogadas
gretadas e vencidas
as unhas amarelas a chorar bolor
a cederem
quebradas e crocantes como pretzels
e sentimos um peso, um suor agridoce
a escorrer dos olhos para o lábio
a relembrar algum sabor de
existência
uma pequena dose de dor
o suficiente pra pensar q
sobrevivemos
e q existe algo por ultrapassar
e entretanto ouves de pessoas q
querem emigrar e de bombas artesanais
a explodir num sítio distante

e de burlas e papéis e extravios
um enxame de informação
dispersa como bolhas de ar num papel de parede
e todos os anos parecem bissextos
e todos os anos parecem comuns
e tudo flutua brota tão casualmente
medido por sinopses e empacotado em semanas 
atrás d
semanas atrás d semanas
como se milho estalado numa panela de aço
tac tac tac nos ecos dum bar corroído onde apenas 
copos vazios são servidos
off shores aproveitamentos e aquele resultado ou 
outro
em casa ou fora
nos estádios deste mundo,
mas tudo longínquo,
cheias e tornados em vila-do-conde
e interrogatórios coercivos a revelar q há sempre 
mais um
sempre mais um a mentir a sacar
à espreita,
não sei como ser ‘político’ nestas coisas
nem tento
mas dizem q afecta de alguma maneira
um cêntimo aqui e ali na conta na minha vida
no meu futuro sim, fala-se muito disso
o futuro o meu e d todos...
mas aqui, de novo entregue ao presente q me 
ofereci
estático a rebentar canários com os dedos
enquanto me espreitam a cacarejar da casa d banho
como ponteiros dum relógio

– tudo merda a esvoaçar na minha direcção
durante insónias de micose –
olho os meus pés
e pelo menos conheço a minha dor,
está aqui
palpável execrável transponível
até contagiante;
e não longe,
a martelar asfalto com saltos altos
ou os meus ouvidos
com promessas
de terna vitória,
um estímulo de corrupção musical
q se prende à alma e não foge;
não longe
onde ratos sonham acordados
numa sala d iscas sem
anzóis, mas aqui
neste quarto
no resvalar da noite com o assombro
e então pego no comando
passeio nas televendas
a roupa d amanhã a pender morta
na maçaneta do armário –
e olho os meus pés
a suarem sangue azul
e são
cada um
pelo a pelo
unha a unha

gloriosos.
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Dalcídio Jurandir

Chegam a São Luís do Maranhão. Que nem 
boiada tomam o navio seiscentos retirantes, 
catingando famintura e sertão, léguas caminharam, 
cheios de feridas que fediam, tinham sido vacinados 
a punhal. Com a carga do Maranhão dominando 
a terceira, o fedor cresceu, os voluntários se 
refugiavam na proa. Depois de gororobearem 
a janta, as mulheres, com os tombos do navio, 
começavam a vomitar. Sebastião meu mano, olha 
o macarrão vomitado escorrendo no soalho, mas 
acode! acode! não deixem! Impossível, são muitos! 
Os pirralhos engatinhando iam-que-iam comendo 
aquele vômito das mãos. O “Ceará” jogava. Este 
navio bebeu? Nem verde nem azul o mar, mas de 
chumbo, caldeirão de gororoba e vômito. Atrás, 
o Pará sumia-se dentro de suas marés e dos seus 
açaizais, Marajó só chuva, Dolores, na padaria, ao 
pé da saca de farinha de trigo, meia Cachoeira 
invejando aquela viagem dos voluntários, metade 
jovens da cidade, que comiam, no jantar da família, 
até frutas de Portugal. Ouvias, Sebastião, o Luís Peru 
tocando flauta no baile da tua despedida, no chalé, 
as moças: Olha, Sebastião, me levazinho dentro 
do teu baú, me leva? Carrega ao menos contigo 
o meu suspiro, lá vai ele me levando... Ora então 
me mandazinho pelo correio uma prova desse teu 
tal do Rio de Janeiro. “Mas, tu, Sebastião, aqui na 
proa, endurecidas, murmurando: metade desses 
meus companheiros são pessoal de mão fina, é 
filhinho do papai, mas eu, que sou da Areinha, me 
criei no Juruá, eu não”. Palavras não eram ditas e 
corre, apanha o pirralho, leva o pirralho na proa, 
não, não, o coitadinho já nem respira? Soprem, 
soprem, nem respira? virou um gelo, uma cera pro 
anjo, uma cera pro anjo! Expirava sem vela nem 
batismo a primeira criança a bordo. Tiveram de 
jogar o pagãozinho n’água. O “Ceará” jogando. 
Mais uns dias, quem era ali patriota quem retirante? 
Uma carga só, entre vômito percevejo excremento, 
os tripulantes só baldeavam o navio lá por cima. 
Pelos camarotes, os metais luziam, era o Major 
Bertino e filha, fazendeiros de Marajó, a caminho 

Ponte do Galo
(trecho)
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de Poços de Caldas, remotas figuras da 1ª. Agora 
à noite, no salão, é música? Nos contos de fadas, 
te dizias, Sebastião, o menino é mandado correr 
terra atrás da fortuna. “Viva o Brasil!”, gritou na 
proa para o cais, tanto lenço, tanta lágrima, tanto 
palhinha a bordo acenando para os paisanos da 
terra, a banda do 26 batendo os pratos no dobrado, 
a irmã: juízo, Sebastião. E aqui a bordo, neste tombo 
deste buque, no sobe e desce a escada da terceira, dá 
com a zinha maranhense (Zulmira, o teu nome?), 
medrosa, querendo ser oferecida, tão descarnada — 
já dezessete anos? — olhava o mar com quase terror, 
ou fascinada, ou sem olhar, cabeça rodando. Com 
o seu falar sarapeca, até que sossegado, dez tostões 
para a avó, te pediu, de olhos no chão, e foste, 
Sebastião, acompanhado de seis rapazes, falar com o 
primeiro cozinheiro, este um negro, como tu, mas 
da Bahia, muito rei na sua cozinha. Trabalhariam 
na cozinha. Em troca, a sobrinha da comida. Vá lá. 
Os tripulantes e o primeiro queriam a nota, mas, 
vá lá, vamos ver; o pouco que os rapazes tinham 
guardavam nas malas embutidas no porão, que este 
só abria para os senhores da primeira. De Fortaleza 
em diante, dez descascavam batata, dez lavavam 
panela e prato, dez a cozinha. À noite, escondido, 
levavam aos camaradas as sobras do jantar, tudo que 
sobrassezinho de mesa e copa. Ao luar, ficavam nus, 
lavando roupa. Mas aí, meninos de família, assim 
que se viam tão nus, lavando roupa, vocês então que 
então que choravam. Ah boas casas de onde saíram! 
Onde o juízo quando foram ao quartel cheios de 
nós somos da pátria a guarda? Sebastião, ciente de 
todo sofrimento, desde pirralho ciente, só escutava, 
mão no ombro dos mais esmorecidos. Com as 
tuas roupas e as dos companheiros, agasalhavas o 
delicado Amâncio que sabia gramática, morre-
não-morre de pneumonia. O “Ceará” tombava 
como um bêbedo. Uma tarde, vocês levantaram os 
flagelados. Vinha lá de baixo um bater de chão e 
beliche, quem que achou, e tocou, a corneta? Ou 
sobe ao convés ou sai pelo fundo, abre o navio ao 
meio, o sertão estourado lá embaixo, as mulheres, 

na escada, acumulavam rostos na sombra. Os 
passageiros da 1ª se trancaram nos camarotes. Iam e 
vinham os voluntários, uma delegação vai falar ao 
Comandante. Estão diante de um velho espigado, 
a barba uma espuma, e de uma educação! Tu, 
Sebastião, olhando o Comandante — mas já vi um 
parecido com esse — foste olhando e te lembrando 
duma figura de livro, sim, sim, o Sumé dos “Contos 
Pátrios”. O velho, calado e lorde, ouvia, mãos nas 
costas. Junto, rosnava o imediato: “Ponha a ferros no 
porão, a ferros no porão.” Tua voz, Sebastião! Olhe 
que tem lá por baixo uma semelhante carga de 
criaturas, aquelas tantas bocas, mulheres e homens, 
ali tem muito próximo, Comandante. Avançou o 
Sargento: “Tudo demais medonho, Comandante, 
a comida nem urubu come”. O Comandante, 
tão tratada barba, fez que sim, sim, seu uniforme 
espelhava de tão bem goma¬do, moderação, 
respeito e ordem, pedia, e que ia ver, ia ver, “espírito 
tranquilo, espírito tranquilo, chamem o paioleiro”. 
Bem te lembravas, Sebastião, em dezembro, do pão 
doce que trazia a Dolores, dentro do colo, quente 
do seio. Não demora, aqueles gritos lá embaixo: 
uma cera pro anjo! uma cera pro anjo. Expirava, 
sem vela, a segunda criança. Joga n’água. E outras, 
uma cera pro anjo, joga n’água. Uma noite, corre 
no beliche das mulheres: Zulmira, a que pedia 
dez tostões para a avó, já de vela na mão, tétano. 
Desta vez não quis vê-la atirada ao mar, não não, 
girou no tombadilho, lá na proa se escondeu “não 
afoguem a bichinha”, chegou a abrir a boca, a 
proa no mar grimpou, tombou, neste arfar, que 
afunde o navio, dez tostões lhe pediu, mas por que 
tétano? Vieram chamá-lo, o Amâncio o chamava; 
Amâncio, a “criança dos patriotas”, pouco falava, dia 
a dia definhando, a folhear a gramática, “estudem 
taxionomia e verbos para o concurso de cabo” e 
a uns tantos explicou a palavra “garrida”, do hino. 
Leite condensado, que os voluntários conseguiam a 
custo, só duas colheres, era para o Amân¬cio. Uma 
noite, conseguem um pedaço de frango, daqueles 
frangos mortos de gogo na capoeira, destinados à 

1ª classe, uma semelhança de canja. Foi na proa, lua 
a pino, roda dos companheiros, Amâncio prova a 
canja, com um osso do frango entre os dedos que 
tremiam, murmurou: deste luar não passo. Pela 
madrugada, Sebastião foi espiar o adormecido, 
voltando para o pé dos companheiros: dormindo. 
Agora dorme.

Dormir esse que, às cinco horas, fez levantar 
do sono e da vigília os camaradas com a notícia. 
Toda a 3ª, pela manhã subiu para a cerimônia, 
O Comandante, com a sua barba de Sumé, orou 
plangente e cívico.

— Melhor ter dado comida!
Sim, gritaste, Sebastião, grosso no meio da tropa, 

comida, repetiram surdo e ninguém te pôs a ferros. 
Viste descer o corpo de Amâncio, enrolado num 
lençol encardido, descendo devagar, devagar naquela 
cova em que o navio tombava, queimando carvão e 
esperança. “Viva o Brasil!” não disseste mais. Rolava, 
vomitava, gemia, lá embaixo, aquela carga malandante.

Até que um dia chegavam.
Chegavam?
Toda a 3ª na ilha das Flores, de quarentena. Peste 

a bordo? Foi, foi a filha do Major Bertino, lá na 1ª 
que pegou catapora em viagem. Ela desembarcou, 
a 1ª desembarcou, a 3ª ficou. Três dias sem uma 
acuda em meio daqueles também esquecidos do 
Maranhão, com os guardas de arma em punho e a 
bandeira brasileira hasteando-se, uma bandeira bem 
nova. As cruzadinhas mãos da Zulmira no colchão 
de percevejos, podia esquecer? O rosto, pele e osso, 
do companheiro provando a canja? Do pagão que 
já era anjo em seu braço? O tombo do navio, como 
se quisesse arrojar aquela carga n’água? Ilha, ilha 
das Flores. Te arria do mastro, pano verde e amarelo 
cobre ao menos a nudez dessa menina aqui, que te 
pede, com seus olhos remelentos, uma bolacha. Ou 
asseia a inocente que está se esvaindo de desmancho. 
Ilha das Flores. Viva a Pátria?

Trecho do livro Ponte do Galo, relançado pela Parágrafo 
Editora em 2017 após 46 anos.
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Daniel Osiecki

Naraka – 
O inferno do cotidiano

Quando o aspecto estético não é considerado 
em uma obra de arte, seja em um poema, em 
um romance, em um filme, em uma peça ou no 
meio que for, o autor pode correr o risco de ser 
taxado de artista panfletário. Há vários exemplos de 
escritores que, em diferentes momentos históricos 
e por motivos diversos, como Jorge Amado, Carlos 
Marighella e Patrícia Galvão, se restringiram à 
produção artística partidária, o que não quer dizer, 
necessariamente, uma produção ingênua ou menor.

Na década de 1940 surge no Brasil o nome 
de João Cabral de Melo de Neto, que em 1956 
publicaria sua obra-prima, Morte e Vida Severina. Este 
épico, ao mesmo tempo em que retrata a vida e o 
cotidiano de retirantes da seca do Nordeste sob uma 
perspectiva claramente socialista, flertando com a 
luta de classes e com a reforma agrária, também é 
um poema rigoroso em sua forma, até certo ponto 
indigesto. Portanto, Morte e Vida Severina é um 
exemplo de engajamento político, crítica social e 
apuro estético, por isso sua relevância.

Pode-se dizer que Homero Gomes, escritor 
curitibano e autor dos livros Solidão de Caronte (Editora 
Patuá, poesia, 2013), Sísifo desatento (Editora Terracota, 
contos, 2014) e o recente livro híbrido Naraka 
(Editora Patuá, 2017), lançado em outubro passado, 
realiza em seu trabalho mais recente um painel de 
decadência social urbana, violento, escuro e dramático, 
com uma linguagem extremamente lírica e poética. 
Homero Gomes, desde seu livro inaugural, mostra-

se um verdadeiro artífice da palavra, profundamente 
preocupado com o aspecto estético de seu texto.

Naraka, se formos tentar rotulá-lo, é um poema 
narrativo ou uma narrativa em verso, que sob 
vários aspectos apresenta um centro reduzido de 
personagens, como Augusto, Rosa, Pedro e sua mãe. 
Naraka tem vários narradores em vários momentos 
distintos, inclusive um narrador onisciente que narra 
as peripécias deste Pedro reificado, não-humano e 
figura transeunte de não-lugares. 

Depois que Pedro é incendiado por jovens de 
classe média (fato que não fica claro, mas é uma 
questão atual e muito comum em qualquer capital 
brasileira), é levado a um hospital como indigente, 
e a partir deste momento, além dos planos da 
memória e da realidade, surge o plano do delírio (ao 
melhor estilo rodrigueano). É antes deste episódio 
que todo um processo de castração vai tomando 
conta de Pedro, ou seja, por sua mãe, pela estranha 
e conflituosa relação com Rosa e Augusto em um 
triângulo amoroso na iminência de um fim trágico, 
e principalmente pela própria vida que, ao contrário 
do Severino de João Cabral, que se agarra à vida 
para escapar da morte, não se agarra a nada para 
escapar do fim, mas dá todos os indícios de que fará 
o caminho inverso, ou seja, irá escapar da vida, que 
em boa parte de sua duração foi uma não-vida.

Vale ressaltar aqui a relevância do título do livro, 
ou seja, (sem fazer spoilers para o leitor), no início 
da segunda parte do livro (Naraka é dividido em 

duas partes: parte I – Árido chão e parte II: Primum 
móbile) um Pedro agonizante no hospital, já sem 
esperanças de futuro, prevê seu fim.

Vou caminhando não quero chegar nem espero as luzes se 
apagarem cometo o erro final ao som da escuridão quebro 
as vértebras perfuro os pulmões que se cansam de respirar 
esse ar fétido
Falos
Estacas
Espetos no gramado em frente
Marteladas
Sangue polvilhado em bolinhos de arroz
Minha pele se derrete e cai por entre os buracos do bueiro
Indo para o meu Naraka
(p. 71)

O inferno de Pedro é o seu próprio caminhar 
como um ser invisível pelos lugares que não 
conhecia, ou seja, pelo não-lugar. Pedro só se 
materializa (nunca como pessoa) quando serve 
como objeto de diversão de outras pessoas, 
estas pertencentes ao lugar que, talvez em seu 
inconsciente, gostaria de pertencer. 

A força de Naraka está exatamente no não-dito, na 
linguagem simbólica, no trabalho poético sob o qual 
é construído todo o livro. O entrecruzamento das 
vozes, as elipses, a sintaxe original e provocativa são 
elementos que propositalmente instigam a argúcia e 
a inteligência do leitor. 
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Uma menina de 14 anos quando cresce
É repentinamente a mulher que não virou ainda
Uma estação que é meio úmida, meio quente, quase florida
No meio do dia frio que denuncia as datas 
Já incapacitadas para o ofício de dividir o tempo

Os números indivisíveis são todos primos uns dos outros
Dando-se apenas entre eles mesmos
Até que introduza-se parte da astúcia dessas meninas
Às equações de grau elevado
Vírgulas curvas e decimais
Meios, quartos, terços
Meia mulher e três Ave Marias
Antes que Deus nos acuda

Livrai-nos dos 14 anos que fazem diariamente estas meninas
Da volubilidade do clima que arruinou os nossos cruzeiros 
pela costa do Rio e os nossos cabelos
Que descabelou as nossas virilhas
E nos comprou em seguida
Casacos destinados a 3 ocasiões de uso dentro de uma década

Dentro dos nossos corpos essas garotas
Debutam copiosamente
Calejam os mindinhos durante a infinitude da valsa
Despejam o primeiro porre garganta e olhos afora
Multiplicam-se
Potencializam-se
Enraizadas.

Vivian Campos

Numerais
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Beatriz Bajo

ode às 
distâncias
I 
existe um mar dentro de um envelope sem remetente 
a tinta usada para a carta é opaca 
talvez escrita a lápis 
existe uma constelação de palavras sem significado 
aparente 
quem sabe ápis 
um tanto de saudade nos olhos de ressaca 
atravessados 

II 
existe um pé dentro de um galope sem acidente 
o tango traçado para o corpo empaca 
talvez uma cicatriz 
existe um coração descompassado 
saliente 
quem sabe aprendiz 
um tantã de samba gris na mão que aplaca 
inveterado 

III
existem países dentro de um xarope sem entorpecente 
o tinto bebido para o peito é faca 
talvez arranque a raiz 
existem línguas aladas sem agasalho 
frementes 
quem sabe fuzis 
um tasco de silêncio na tez que arrebata 
bordado


