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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  
material 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 Fabio Rrocha. Você pode 
conhecer mais do trabalho no endereço 
facebook.com/fabrr.rocha

[...] o impresso não apenas persistiu como em algumas áreas 
está crescendo, dando origem a novas publicações ou até mesmo 
novas versões analógicas de publicações que começaram online. E 
enquanto algumas empresas estão faturando bilhões em periódicos 
agora, tem se tornado cada vez mais claro que a narrativa 
triunfante das publicações digitais sobre custo baixo e entrega 
instantânea como chaves do sucesso não é a história completa. O 
analógico resolve todos os tipos de problemas que são pesos mortos 
para os publicadores digitais – engajamento, retenção, descoberta 
etc. –, e, se a ordem das invenções pudesse ser invertida de alguma 
forma, o impresso poderia ser facilmente apresentado como uma 
tecnologia verdadeiramente disruptiva.

David Sax em A Vingança dos Analógicos (Rocco, 2016)

Sete anos e meio depois de sua fundação, em um chuvoso 
19 de fevereiro de 2018, o RelevO chegou a 700 assinantes. 
Para a história mundial dos impressos de literatura, é apenas 
mais um jornal ali, na região metropolitana de Curitiba, a 
atingir a marca de 700 assinantes – e o peso logístico de não 
desapontar 700 assinantes, de fazer o melhor jornal possível 
dentro daquilo que entendemos como um bom jornal, de 
suportar mensalmente a incompetência dos Correios.

Sempre pensamos nas múltiplas possibilidades de 
crescimento do jornal, o nosso plano das mil bibliotecas, 
a vontade de mandar exemplares para todos os países 
lusófonos, mas, por ora, o que acontece mesmo é abrir um 
novo ponto de distribuição por vez, fazer com que cada 
lugar deixe o jornal visível ao leitor desconhecido, enquanto 
o publisher-editor oferece assinaturas-perturbações nas 
redes sociais, tentando constranger minimamente o meio 
literário. Pedir desculpas aos assinantes pela demora nas 
entregas, pela incompetência dos Correios.

Atingir uma marca algo cabalística (“e, por não castigais, 
estais cravados”) deixa a sensação de que devemos estar 
fazendo algo certo – nem que seja errar com convicção. 
Para tanto, é preciso agradecer a nossa equipe, que 
enfrenta o ganso de guarda, de mano, sem correr diante do 
rio sujo e do descampado. É também necessário agradecer 
a cada leitor, que, mês a mês, nos folheia, em busca do 
mistério da batida perfeita.

Uma boa leitura a todos.
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Adilson Roberto Gonçalves Prezados, os Correios 
revelam sua precarização que antecede a onipresente 
privatização neoliberal e assim recebo o exemplar de 
janeiro quase dois meses depois de postado. Também 
revela-se para mim o que o RelevO é de fato: 
vanguarda do texto híbrido multifacetado; não é veículo 
para meus versos chinfrins, assumo. A leitura não é amor, 
é sexo, e nem sempre tenho camisinha à mão para fazê-
la com segurança. Continuamos a relação? Reflito, ainda.
Patricia Freitas A edição de fevereiro chegou ontem. 
Das que estavam atrasadas, só falhou janeiro, pois em 
janeiro recebi a de novembro e dezembro juntas. Mas 
não tem importância. Li no formato digital.
Rejane Machado Recebi o RelevO de janeiro 
de 2018. Começa muito bem o ano, mas não recebi 
o exemplar de dezembro, e o povinho está falando 
muito no livro do  Sandrini. Que história é essa de 
peixes coloridos? Bateu uma curiosidade literária...   Vai 
lá ver se sobrou algum periódico do final de ano. O 
número de janeiro está incrível. Estes ensaístas não são 
de brincadeira…

Da redação: Rejane, em dezembro, mandamos para alguns 
assinantes um exemplar de Peixes Coloridos de Alto-Mar, 
último livro do escritor curitibano Paulo Sandrini. Em breve, 
mandaremos algo procê também.  

Cida Sepulveda Estou aguardando meu exemplar 
com muita curiosidade.
Da redação: Vamos com fé, Cida, que em breve os Correios 
farão a parte dele...
Kamila Monteiro Olá, pessoal do RelevO, bom 
dia! Acabei de assinar o jornal em janeiro e tenho 
recebido as edições a tempo. Só vejo relatos de atrasos 
na entrega dos Correios. Lastimável! Já dei altas risadas 
com a edição especial de novembro de 2017, que 
vocês me enviaram de brinde quando meu primeiro 
jornal chegou. Obrigada! Um abraço!
Monica Bastos Como não abro minha caixinha de 
correio com frequência, agorinha peguei o jornal, 
mas desconfio que ele chegou antes mesmo do meu 
e-mail que informava o endereço. Não conhecia 
O TREZE, folhetim da Cassia Felix que chegou 
encartado, conheço ela pessoalmente e é uma querida. 
Vou aproveitar a chuvinha e devorar tudo com chá.
Da redação: O seu exemplar fomos nós mesmos que 
entregamos, Monica. Se fosse via Correios, sua cartinha 
sairia no mês que vem, numa prospecção otimista.
Roiter Ferreira O jornal demorou, mas chegou! 
Não tem problema, na verdade, chegar é o que 
importa! Correios né, não precisa nem falar mais 
nada. Tava lendo a edição especial, de novembro, se 
não me engano, e notei uma leve inspiração no The 
Onion, procede ou não? Abraços!

Da redação: Que responsa responder uma pergunta dessas… 
E a resposta é não (por incapacidade nossa de mimetização).
Cristiane Lucia Souza Freitas Meus filhos: 
“Mamãe! Um jornal de papel!”. Obrigada.

vai, relevo!

Caio Paraguassu Quero tanto chegar em Campinas 
e ler meus RelevOs. A propósito, o Jornal de Borda 
novo saiu recentemente. Lembrei muito do jornal de 
vocês quando fui ao lançamento vendê-lo.
Morgana Rech O meu RelevO fica em cima da 

mesinha de centro, ao lado da rede, ao alcance de quem 
deita ali. Eu sempre digo: esse é o RelevO, é um bom 
jornal. Digo exatamente assim, naturalmente. Força!
Airton Souza A gente que é leitor do RelevO 
pensa no futuro com um pouco de amargura em 
relação ao que possa acontecer. É um misto de euforia 
e medo. Mas estamos por aqui para apoiar o jornal 
sempre no que for necessário. Abraços aqui do Pará.

Elstor Hanzen Ótimo exemplo de jornalismo de 
qualidade neste tempo bicudo pra área. Aguardando 
minha edição ansiosamente. 
Beto Soares Boa noite. 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!
Matheus Pedrini Sou leitor do RelevO. É um 
jornal magnífico e um espaço de fala para todas as 
pessoas que querem deixar uma marca no papel.
Rojefferson Moraes O melhor lugar para ler um 
periódico literário como o RelevO é a fila do SINE. 
Pessoas na fila desde às 3 da madrugada. Cheiro de 
café da banquinha. Histórias de conquistas e derrotas. 
Somente aqui existe coletivo. Aliás, só existe coletivo 
na derrota. Depois das conquistas e vitórias, só reina a 
individualidade.
Getulio Xavier O meu primeiro exemplar como 
assinante agora tá aqui, esperando uns minutos pra eu 
conseguir ler!

coroa de pregos (e de flores)

Adriana Almeida Gosto muito do RelevO, 
acompanho desde 2012, mas esse ombudsman… 
Não me desce.

Agustín Arosteguy Queridos, escrevo para 
parabenizá-los pela grande edição de janeiro. Li 
e degustei cada página. Não deixei nada sem ler! 
Maravilhoso! Recebi o jornal de fevereiro e já o 
folheei e vi que está imperdível! Continuem assim! 
As capas são maravilhosas! Sempre diferentes, sempre 
surpreendentes! Os textos do ombudsman Ricardo 
Lísias são desopilantes, irônicos, como só ele pode 
ser, e realçam o conteúdo do jornal. É sempre o 
primeiro que leio! As entrevistas com quadrinistas, 
feitas pelo Ben-Hur Demeneck, são muito legais, 
e os editoriais, sempre sinceros, papo reto, adoro! 
Enfim, o jornal não tem desperdício!

feliz aniversário!

Roberto Dutra Jr. Antes de mais nada, parabéns 
pela resistência e pelo sétimo ano do jornal. Veículo 
precioso de novidades para todos.
Elizabet Letielas ROUBARAM O MEU 
JORNAL! Meus pais, que me criaram e me educaram, 
simplesmente abriram o jornal quando chegou pra 
mim, em meu nome, logo aquele que eles deram (isso é 
crimeeee!) e eles leram o jornal antes para, em seguida, 
me avisarem apenas no sábado seguinte que chegou 
algo pra mim! Mas eu li tudo no sábado mesmo e MEU 
DEUS COMO SEU FILHO TÁ DIFERENTE. Sobre 
os currículos, é pra votar em alguém? Porque, se for, 
minha ordem de votação é: Greg/Arrombadão/Danny/
Mário/Aníbal (me pareceu inteligente e eu não entendi 
nada que ele escreveu). Eu amei o texto da Bianca. Tá 
lindo demais o texto dela e o livro também ❤ Obrigada 
por divulgarem e enaltecerem o hino da vida dela!

Ricardo Nonato Jornal incrível o de vocês… 
Revendo direitinho aqui na Bahia.
Afonso Gonçalves Quando vi (e li) o conto da 
Paloma Franca Amorim (RelevO N.6 A.8), juro 
pela minha mãe mortinha, fiquei doidodoido. 
Alumbramento, minha maviosa menina. Você é foda 
mesmo, heim?!

outros alumbramentos
Paulo Laurindo Li três edições do RelevO. Fiquei 
impressionado com o nível da proposta. A edição 
especial de novembro apresentou uma pegada de 
humor bem próxima de algumas coisas que, vez por 
outra, costumo escrever – um humor de caldeirão 
onde tudo é permitido misturar, desde que o efeito 
seja deixar evidente nossa ignorância e a capacidade 
que tem a imaginação de nos fazer crer no absurdo, 
no impossível, no inverossímil apenas para satisfazer 
nossa necessidade de propósito. A proposta me fez 
lembrar de dois magníficos contos de Edgar Allan Poe: 
“Como Escrever um Artigo à Moda Blackwood” e “A 
Trapalhada”. Estes dois contos (interligados) sintetizam 
muito bem a busca por uma literatura que, sem ser 
panfletária ou apelar para o emocional, denuncia, 
com bastante propriedade, o pecado maior na arte: a 
pretensão. Em alguma medida também fui remetido 
a Borges com seus labirintos e a busca incessante por 
outros territórios, outras geografias, outras memórias, 
mesmo que tudo seja imaginação — afinal, isto é o 
que define nossa humanidade. Desta forma, penso que 
também faz parte arrancar todas as máscaras, deixar o 
humano nu e de pernas pro ar… Mostrá-lo em meio 
a todas as suas excrescências, sem qualquer piedade, 
mas, ao mesmo tempo, com um profundo respeito e 
graça por esse cisco com ares de furação.  Sim, porque 
o ser humano é uma piada, mas não uma piada de 
mau gosto. O ser humano é uma piada porque é sem 
sentido. E todo propósito que inventamos para suprir 
essa carência  tende a se transformar em ornamento 
na maioria das vezes ridículo. Mas não somos assim 
porque queremos. É assim que somos. É isso o que 
somos. Apenas aqueles que não enxergam maldade 
nisso conseguem nos fazer gostar de ser e estar entre 
humanos. É preciso antes de tudo gostar um tantinho 
de si, ter-se em alguma conta. Afinal, aquele não 
inventar nenhum propósito é justo que chafurde a lama 
na qual se acha imersos. No mais, que mais dizer senão 
obrigado pela deferência? 
amém
Roselaine Gil Camargo Deus abençoe o RelevO! 
Que a literatura impressa receba, ao menos de nós, 
irmãos de letras, sua devida honra! Que venham 
muitos leitores através das “perturbações in box”! Ah, 
e que haja o milagre da multiplicação!
Daniela Pace Que capa legal!
Cida Sepulveda É o Gregor Samsa?
Jô Palha O RelevO está cada mês melhor. Eu, com 
minha mania de marcar texto, frases e às vezes períodos 
inteiros, marquei quase toda a edição de janeiro. 
Continuem dando esta alegria para os amantes da leitura.
vitae
Gabriella Fonseca RelevO Currículos me tirou 
da bad hoje. Eu tava bem lixona, mas o Antônio de 
formação lúdica e experiência sensorial me ajudou 
com aquele belo mantra.
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APOIADORES  são assinantes do RelevO que nos 

Este espaço é dedicado aos estabelecimentos
que colaboram com a distribuição do 
RelevO por esse brasilzão de meu Deus.

Traga o seu lugarzinho para cá também!
Saiba como: contato@jornalrelevo.com.br

auxiliam na divisão de custos da distribuição, 

levando o nosso periódico até cidades onde as 

nossas mãos não alcançam.

Infográfico por:  Bolívar Escobar

Locais RelevAntes

Pontos de distribuição do jornal RelevO pelo Brasilzão doido

Projeto Adote uma Biblioteca
Adopt Some Library project

Relief journal distribuition spots around the Brazilian crazy lands

Confira mais informações em

Find Relief Journals in your city
www.jornalrelevo.tumblr.com e medium.com/jornalrelevo

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

facebook.com/cafecomlivroscafeteria/

APOIADOIDOS

ENCONTRA O RELEVO EM TUA CIDADE

PARANÁ • Curitiba Agendarte Livros /Ao Distinto Cavalheiro / Ave Lola 
Espaço de Criação / Baba Salim / Bar Avenida / Bar Baroneza / Bar do 
Dante / Bar Ornitorrinco / Bar Fidel / 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 / Caiçara Curitiba / Capela Santa Maria / 
Caramelodrama / Casa Artes Visuais / 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 Facel - Pedagogia e 
Letras / Faculdades Santa Cruz - Balcão / Fazenda Rancho Flora Café / 
Feira do Poeta do Largo da Ordem / 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 • 
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 / Exato Cursos Pré-Vestibular / FANEESP / FISK / Loteria 
Zanella / Memorial de Araucária / Museu Tingüi-Cuera / Núcleo 
Cultural do CAIC / Panificadora Vitally / Panificadora El Grano / 
Papelaria Reginelly / Panificadora Sol / Prefeitura Municipal / Rádio 
Iguassu / Secretaria de Cultura / SISMMAR / Teatro da Praça • Campo 
Largo Casa da Cultura / Inspirarte Centro Cultural  / Museu Municipal • 
Castro Espaço Cultural Casa da Praça / Casa da Cultura Emília Erichsen 
• Contenda Biblioteca Pública Municipal / Escola Municipal Vanilda 
Dzierwa / Panificadora Gaspar / Panificadora Schinda / Prefeitura 
Municipal • Cruzeiro do Sul Espaço Cultural Prefeito Tomoyuki Harada • 
Guarapuava Gato Preto Discos & Livros / UNICENTRO • Lapa Centro 
Receptivo Turístico / Livraria & Papelaria Nanise / Mundo da Leitura / 
Panificadora Zeni • Londrina UEL / Coletivo Versa  / Nosso Sebo • 
Lunionópolis Secretaria Municipal de Educação e Cultura de 
Lupionópolis • Palmeira Supermercado Eurich / Secretaria de Educação 
/ Secretaria de Esporte e Cultura • Piraquara Livraria e Editora Joaquim 
Maria / Livrarias Nobre Cultura • Ponta Grossa Boteking / Garimpo 1926 
/ Livraria Curitiba - Shopping Palladium / Livraria e Papelaria Universo 
da Leitura / Sebo Espaço Cultural / 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 / 
Museu Atílio Rocco / Freguesia do Livro - Shopping São José • Sarandi 
Café com Livros • Umuarama Restaurante e Lanchonete Tio Patinhas 
SANTA CATARINA • Florianópolis UFSC / Livraria Livros & Livros / CIC • 
Itaiópolis Centro de Recepção de Visitantes • Itajaí Univale • Jaraguá 
do Sul Bar do Nens • Joinville Barba Ruiva Livros & Discos / Univille • 
São Bento do Sul Dom Quixote Livros RIO GRANDE DO SUL • Porto 
Alegre Livraria Bamboletras / Livraria Raízes / Livraria Taverna / Traça 
Livraria • Bento Gonçalves Dom Quixote Livraria & Cafeteria • Santa 
Cruz do Sul Casa das Artes Regina Simonis • São Francisco de Paula 
Miragem Livraria SÃO PAULO • São Paulo ABER - Associação Brasileira 

de Encadernação e Restauro  / Banca Tatuí / Blooks Livraria SP / Café 
Raiz / Casa das Rosas / Casa do Povo / Casa Guilherme de Almeida / 
Comix Book Shop / Escola Macunaíma de Teatro / Estúdio Lâmina / 
Faculdade Sumaré-Letras / Galeria Hipotética / 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 • Campinas 
Torta • Franca Confraria Cult • Ribeirão Preto Fundação Observatório do 
Livro e da Leitura • Santo André Gambalaia Espaço de Artes e Convivência 
RIO DE JANEIRO • Rio de Janeiro Academia Brasileira de Letras / Blooks 
Livraria / Casa do Choro / Espaço Oito e Meio / Espaço Saracvra / Livraria 
da Editora da UFRJ / Livraria Leonardo da Vinci / Observatório de 
Imprensa • Itaipava Livraria e Bistrô de Itaipava ESPÍRITO SANTO • Vitória 
Torre de Papel • São Mateus Livraria Sebo & Arte MINAS GERAIS • Belo 
Horizonte Armazém do Livro / Ateliê Estratégias Narrativas • Juiz de Fora 
Espaço Excalibur / FLUX • Uberlândia UFU DISTRITO FEDERAL • Brasília 
Banca da Conceição / Caixa Cultural A/C Marilia Saenger / Ernesto Cafés 
Especiais / Livraria, Café e Bistrô Sebinho / Rapport Cafés Especiais e 
Bistrô • Ceilândia Projeto Jovem de Expressão • Taguatinga ONG 
Moradia e Cidadania BAHIA • Salvador Livraria Boto-Cor-de-Rosa 
ALAGOAS • Maceió Casa de Cultura Luso-Brasileira PARAÍBA • João 
Pessoa Viveiro Pirata / Quintal Armorial / A Budega Arte Café 
PERNAMBUCO • Recife Centro Cultural Raimundo Carrero / Clandestino 
Café / Livraria Idéia Fixa • Olinda Estação 4 Cantos Galeria & Café PIAUÍ • 
Teresina Casa da Cultura / Café da Gota Serena / Espaço Artístico e 
Galeria Sobrado / Espaço Galpão 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 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 • Doutor 
Camargo Biblioteca Cidadã Professora Eliza Regina Castanheira de 
Santana • Lobato Biblioteca Municipal Castro Alves • 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 RIO GRANDE DO SUL • 
Porto Alegre Biblioteca Pública do Estado do RS SÃO PAULO • São Paulo 
Biblioteca Pública Alceu Amoroso Lima / Biblioteca Mário de Andrade • 
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 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 PARÁ • Belém Biblioteca Comunitária Antonio 
Tavernard RORAIMA • Boa Vista Biblioteca Pública do Estado de Roraima

4



5

Discordei algumas vezes das reclamações dos 
editores do RelevO quanto à produção do jornal. 
Agora, quero concordar: vi uma nota na página do 
jornal do Facebook sobre a situação dos Correios. 
Parece de fato a pior possível. Não me lembro de 
ver uma empresa estatal ser sucateada tão rápido. 
Todos conhecemos os reais propósitos do governo 
de Michel Temer. Obviamente, estão fazendo 
com que a empresa valha o mínimo possível, para 
depois vendê-la barato aos donos do dinheiro que 
o mantém em um posto que ele jamais deveria ter 
ocupado. Mas o caso dos Correios é escancarado 
demais. É lamentável, como tudo que Temer faz.

Vou ocupar o espaço dessa vez para fazer um 
balanço das reações às minhas leituras. Uma agressão 
até pode gerar algum raciocínio, mas não é o 
caso. Quero apenas observar a afirmação de que 
não entendi esse e aquele texto. Um leitor achou 
que eu deveria conhecer um pouco melhor uma 
das letras de Neil Young antes de afirmar isso ou 
aquilo. Para ele, então, a interpretação de um trecho 
deve responder ao restante da obra. Não posso, 
por exemplo, pegar um parágrafo de um livro e 
falar sobre ele o que eu quiser, se a totalidade não 
confirmar a parte menor.

Salvo engano, mais de um leitor acusou o fato de 
eu ter errado o gênero de um texto. Eu deveria ter 
entendido que não se tratava de ficção, quando li 
como um conto. Para esses leitores, existe algo pré-
definido em um texto e eu tenho que obedecer a 
essa determinante. Do contrário, eu não entendo o 
texto direito.

De forma nenhuma. Não vou obedecer a 
determinante alguma. Não é o autor de um texto 

que vai me dizer se ele é de ficção ou não, do 
mesmo jeito que não será a totalidade de uma obra 
que me impedirá de achar um sentido para um 
trecho em separado. Quem manda na minha leitura 
sou eu, apenas eu e leio do jeito que quero.

Naturalmente, temos aqui um impasse: se é assim, 
esses leitores também estão certos ao afirmar que 
não entendi nada, já que eles não têm a obrigação 
de acatar a forma como leio? Não me resta dúvida. 
Estão certíssimos. Mas se eles estão certos ao dizer 
que estou errado, então estou errado ao dizer que 
eles não estão certos? 

Seria ocioso continuar a brincadeira. Jorge Luis 
Borges já percebeu isso faz tempo. Quando estamos 
diante da arte, não existe nenhum tipo de opinião 
errada. No máximo, alguns se expressam melhor 
do que outros. Na verdade, essa coluna é para os 
professores de literatura. Vários estão lendo esse 
texto. Não digam aos seus alunos, por favor, que eles 
não entenderam um poema. Vocês não sabem que 
tipo de bagagem aquela menina traz para dizer que 
“A máquina do mundo” fala do avô dela. 

Um professor que diz para um aluno que ele 
não entendeu uma obra literária é um autoritário. 
Não é possível ensinar o sentido de um texto para 
ninguém. Só dá para explicar que o estudante 
escreveu uma frase pouco clara, sem sentido ou 
truncada. O que dá para fazer é deixar as pessoas 
falarem o que elas bem entenderem. Se a gente 
não aceitar a interpretação de um adolescente 
para um poema, podemos estar agredindo algo de 
muito íntimo e importante para ele. Se não isso, no 
mínimo vamos afastá-lo da literatura. Imagino não 
ser o caso de ninguém aqui...

Para os professores 
de literatura

Ombudsman – Ricardo Lísias
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Apoios
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Apoios

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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Maidan – por Ben-Hur DemeneckCoisas para 
derrubar a 
quarta parede

Em Coisas de Adornar Paredes (Quadrinhofilia, 2016), 
o quadrinista José Aguiar mostra como elementos 
decorativos presentes em nosso cotidiano, além de 
representarem valores pessoais e sociais, canalizam 
histórias de estranheza e fantasia.

A entrevista aborda como HQs podem se relacionar 
com o tema “cidade” e manejar técnicas de contar 
histórias dentro de uma outra história. Desde o 
capítulo “Santinha do Uberaba” ao “Rachadura no 
Água Verde”, tudo deriva da imaginação de Chico – 
personagem que sonha ser ficcionista.

 
Seis capítulos de Coisas de Adornar Paredes fazem 
referências a diferentes bairros de Curitiba. 
Ainda que sejam ficcionais, o que eles têm de 
observação direta e o que tem de “memória 
afetiva acumulada” em “Retratos do Alto da 
XV”, por exemplo?

Tudo se mistura. Cada bairro tem seu impacto em 
mim. Em alguns eu só transitei. Em outros, como o 
Capão da Imbuia e o Uberaba, eu morei. Cada um 
me sensibilizou à sua maneira, pois cada região de 
uma cidade tem suas peculiaridades e, por que não, 
identidade. Hoje resido no Alto da XV, então não 
poderia deixar de incluí-lo na minha geografia afetiva, 
mas os retratos vêm de lembranças de casas antigas 
onde estive. Remetem a recordações de infância, 
embora nenhum dos retratos que ilustrei seja de 
alguém em particular. É uma região onde casas antigas, 
que são o registro visual de outros tempos, têm sido 
apagadas num ritmo crescente. Nesse conto, em vez 
de falar da casa, como em “Santinha do Uberaba”, 
fui dentro dela falar das pessoas que há muito 
provavelmente a frequentaram. “Retratos” tem muita 
“memória afetiva acumulada” e sempre me fascinei 
por essas pessoas “anônimas” que nos encaram vindas 
de outros tempos. Daí o resultado mais “surreal” dessa 
HQ. É uma das minhas favoritas do livro.

 
A “Santinha do Uberaba” mescla terror e 
religiosidade numa história, depois sabemos, 
contada por um artista que é personagem 
do quadrinho. Por que você acha que a 
metalinguagem é um recurso tão potente e tão 
bem aproveitado na linguagem dos quadrinhos?

A quebra da quarta parede ou o “meta autor” 
não são recursos únicos dos quadrinhos, mas são 

“Retratos do Alto da XV” começa com uma jovem encaixotando objetos após a morte da avó. Um conjunto de fotos 
será o gatilho para ela sonhar com um reencontro de pessoas vestindo trajes antigos. Nenhuma delas tem cabeça.
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potentes ferramentas para se acrescentar camadas 
de leitura, se a história souber se beneficiar 
desse recurso. Minha opção por criar uma ficção 
dentro da ficção veio da minha necessidade 
pessoal, naquele momento em que criava 
Coisas de Adornar Paredes, de repensar minha 
própria trajetória profissional. O processo que 
não acabou, claro... Pode ter certeza que os 
personagens que liam e criticavam os contos do 
meu protagonista ainda estão me questionando 
sobre a qualidade do que faço. Meu desafio nesse 
projeto era evitar que os contos fossem histórias 
soltas, mas sim parte de uma narrativa maior – a 
história do Chico, o aspirante a escritor.

 
Quando você planeja a escrita de um roteiro 
como o de “Azulejos do Capão da Imbuia”, 
você já pensa em alterar desenhos de página 
inteira com páginas divididas em vários 
quadros? Por que é tão importante fazer essa 
mudança de proporções?

O quadro contém o tempo no quadrinho. Ao 
manipulá-lo em sua forma ou tamanho, ou pela 
maneira como ele se justapõe com os demais que 
compõem a página, você está manipulando as 
percepções do leitor. Influenciando a maneira como 
ele percebe tanto a passagem do tempo quanto os 
sentimentos propostos pelas imagens. Nesse capítulo 
em particular – inspirado no banheiro da casa da 
minha mãe –, eu não tinha a solução visual quando 
escrevi o texto. Ao ilustrar meu roteiro, busco 
reinterpretar o que a história pede, encontrando 
soluções gráficas que acrescentem camadas de 
leitura e que sirvam à fluência sadia da narrativa. 
Essa foi uma história que foi se revelando para mim 
graficamente. O que, para mim, como roteirista que 
também ilustra, deixa o processo mais orgânico e 
aberto à improvisação.

 
Que livros em HQ lhe impressionam pela 
capacidade dos autores em observar e registrar 
a própria cidade e a tornar acessível para 
leitores de outras latitudes?

Um Contrato com Deus e New York, a grande cidade, 
ambas de Will Eisner, e O Sistema, de Peter Kuper, 
foram as primeiras HQs que me trouxeram esse 
olhar para a relação das pessoas com o espaço urbano. 
Nos quadrinhos nacionais, Noite Luz, de Marcelo 
D’Salete, é outro trabalho que me impressionou. A 
série Cidades Ilustradas, feita por vários quadrinistas, 
também me sensibilizou e me inspirou a fazer meu 
Reisetagebuch – Uma Viagem Ilustrada pela Alemanha, 
em 2013. Esse olhar para a cidade eu incorporei mais 
sutilmente na série Folheteen e deixei extrapolar no 
Coisas de Adornar Paredes.

 
Um exercício de imaginação: se você pudesse 
pautar diferentes quadrinistas (vivos ou 
mortos) para desenhar locais e histórias 
Curitiba, quem você escolheria?

Se fosse só para desenhar, escolheria Flávio Colin. 
Ele já desenhou muito Curitiba – poderia ser 
psicografado, que eu não ficaria triste. Will Eisner 
faria ótimas locações com o Largo da Ordem, 
com a Rua Riachuelo, com a Praça 19 ou com 
o São Francisco... Mas falando de quem escreve 
e também desenha hoje, tenho três nomes que 
admiro e pautaria – Laerte seria encantadora se 
fizesse algo como fez na época dos seus Piratas do 
Tietê. Marcello Quintanilha seria intrigante de 
se ver criando crônicas cotidianas na Curitiba do 
presente. Marcello D’Salete, que citei antes também. 
Por mim, eu os convidaria todos para morar em 
Curitiba para “escanear” a cidade com seus sensos 
críticos e olhares agudos.

 
O que a Bienal de Quadrinhos de Curitiba já 
conseguiu fazer pelo setor das HQs? O que 
ainda falta fazer?

O que a Bienal alcançou 
hoje é herança da 
Gibicon. É basicamente 
o mesmo evento, mas 
com novo nome desde 
2016. Eu preferia o 
nome Gibicon, que 
remete à tradição da 
Gibiteca e porque gibi 
é nosso termo nacional. 
Porque remete à nossa 
identidade em contraste 
aos Comics, Mangás ou 
BDs europeias. A Bienal 
é a continuidade de um 
projeto que tive o prazer 
de ajudar a construir. Algo 
que ninguém fez sozinho, 
pois foi a somatória de 
iniciativas pontuais com 
as relações construídas 
nos últimos anos entre 
artistas, leitores e poder 
público. Em 2011, a 
Gibicon demonstrou para 
todos a força da demanda 
reprimida da cultura 
das HQs plantada nesta 
cidade em três décadas 
de Gibiteca. Aquele 
evento-piloto pegou 
todos desprevenidos. 
Movimentou desde 
os fãs a veteranos 
afastados e, claro, acabou 
sensibilizando a atual 
geração de autores, 
despertando uma nova 
que está despontando. Ao 
se firmar no calendário 
cultural da cidade, a 

Gibicon tornou Curitiba oficialmente um dos 
centros pulsantes dessa linguagem. Isso abriu 
caminho para a movimentação política do setor, 
que trouxe de volta da Gibiteca ao seu status 
merecido na cena nacional e também o primeiro 
edital de Lei de Incentivo da área, agora em 2018. 
Hoje a cena curitibana é mais rica, diversa e, 
principalmente, mais séria do que era no início 
da década. Foi uma grande vitória, que nasceu 
da Gibicon e virou Bienal. Mas ainda nos faltam 
editoras locais com fôlego e a distribuição de 
nossas obras nacionalmente. Mas, principalmente, 
faltam mais leitores. Afinal, se eles não sabem onde 
estamos e apenas lembram de nós – autores e obras  
– somente a cada dois anos, o bom momento 
que vivemos será apenas um momento. Então, 
ainda temos muito a fazer para termos um dia o 
mercado sólido e saudável que sonhamos para os 
quadrinhos nacionais.

Assim como em outros capítulos, “Azulejos do Capão da Imbuia” surge como história 
contada por um personagem aspirante a escritor. A “história dentro da história” parte de uma 
cena cotidiana – a reposição de uma peça de parede de banheiro – e se desdobra numa 
viagem misteriosa e especular.
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voo de andorinha &
desastres aéreos
: a gravidade é que complica
os cálculos despreparados

o buraco no asfalto
a pedra no sapato
tudo acontece sem
aviso

o abstêmio se vangloria
de estar longe da bebida 
e comemora sorvendo sem
culpa goles compridos de
enxaguante bucal

: a realidade, querida
a realidade é um diagnóstico.

Poema integrante do livro FILOSOPHOESIA, 
ainda sem editora

não falava com deus, des-
de a última quinta-série
(quando apaguei daqueles 
cadernos o que
            restava do mistério).
tudo bem          tudo médio
sente aí, meu velho
os novos poemas curtos
          os seus, evangelhos
quintessência: nem temos
             mais assunto sério

Marcelo Labes Henrique Pitt
Prescrição
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Carta 03

Laura Elizia Haubert
Cara Olívia,
Sinto muito em saber que a sua saúde piorou 

desde nossos últimos encontros há alguns anos. De 
fato, ando bastante apressada, os deveres se empilham 
entre papéis, roupas e fraldas, de modo que mal tenho 
tempo de escrever. Veja bem, antes que isto lhe tire 
um sorriso amargurado dos lábios, não se trata nada 
de mágoas e de lembranças, é tudo sobre o tempo.

Acordo cedo, antes do sol raiar, preparo o café da 
manhã, dou de mamar para Diego, converso com 
Gabriel, ele sai para o trabalho, tento arrumar a casa 
sem que o pequeno embrulho humano chore, mas 
ele chora, volto-me a ele, há vômito, fralda suja, algo 
impuro que preciso tirar de seu corpo. Limpo-o, 
limpo a casa, tento contatar a agência para saber 
como tudo vai, a noite retorna, preparo o jantar, 
estou exausta e então, escrevo.

Quanto às suas perguntas, suponho que para 
as responder propriamente deveria sentar-me 
dispondo de horas a matutar e deliciar com relatos, 
ao menos se tiver intenções honestas. A verdade é 
que não o posso fazer no momento.

Diego, meu filho, chora no berço. Gabriel está 
no trabalho. Sim, aliás, Gabriel é o pai, nos casamos 
em maio passado. Ele é engenheiro civil e gosta de 
prédios altos e com muitas janelas, especialmente 
quando as paredes ao redor também são de vidro e 
tudo parece um sonho ousado futurístico.

No último verão auxiliou a construção de uma 
sede do Banco Central em Brasília, passou meses 
fora. Quando retornou, tinha o nome em um 
belo edifício e isto o fez se sentir melhor do que 
qualquer abraço, gosto dele especialmente desde 
então, por sua capacidade de fácil amor.

Mantenho um contato ralo com Clara. Ela se 
mudou da capital para outro estado, suponho que 
esteja em algum lugar entre Rio de Janeiro e Minas 
Gerais. Recebo pouca correspondência e, quando 
acontece, ela quase sempre vem de endereços 
diferentes. Sei que ela dá aulas particulares e faz 
tricô para sobreviver no momento.

Sobre sua previsão, está correta, Clara não pretende 
se casar, e pergunto-me se todas não a invejamos por 
isto, bem lá no fundo, debaixo de toda camada que 
pretendemos esconder dos demais, do que somos 
obrigadas, do que fomos educadas, se não gostaríamos 
de sermos tão livres sem culpa. Mas não posso me 
desviar nem do amor nem da culpa, apenas ela pode.

Meu filho Diego tem três meses, nasceu de parto 
normal, com muita gritaria e dor, como ordena os 
céus. As enfermeiras subiram sobre mim para tentar 
empurrar, recusei-me, não havia me pensado tão 
resistente à dor, coloquei-me inclinada e a força do 
universo fez seu trabalho.

Ao nascer, ele pesava quatro quilos e duzentas 

gramas e seu pé calçava 10. Gabriel correu 
para registrar assim que pôde, ele ficou com o 
sobrenome apenas do pai, mas não me importo, 
tínhamos tratado sobre o assunto. Não entrarei em 
maiores méritos sobre este tema com a senhora.

Quanto à possibilidade de fazer-lhe uma visita, 
irei conversar com meu marido, minha vontade é 
sempre pelo bem da família, passar alguns dias fora 
iria requerer um responsável por meu pequeno, e 
ele é muito novo para levá-lo de lá para cá e de cá 
para outra instância como se fosse uma bolsa, não 
um bebê. Confundir seu cérebro é coisa indesejável.

Sinto muito que sinta em seu corpo tanta dor e 
desespero, não tenho palavras decentes para acalentar 
teu coração, nem braços que te alcançam, fiz-me 
fraca, de modo que pensar na dor já é o suficiente 
para atraí-la às minhas entranhas. Tento me esquivar 
dela, o que até o momento fiz com sucesso.

Recebi as cartas com atraso, espero que ao receber 
a resposta sinta-se ainda em qualquer condição de 
continuar nossa conversa, agrada-me nos livrar dos 
resquícios anteriores de qualquer forma de não 
cumplicidade e de problemas, não ergueremos mais 
muros entre nós.

Dentro de minhas possibilidades, seria a 
contratação de uma enfermeira particular ou 
alguma companhia, conheces alguém nesta função 
que te interessa? Caso conheça, por favor, envie os 
dados na próxima carta que tratarei do assunto da 
melhor forma possível. Quanto à Clara, não espere 
nada dela, tudo que ela conhece se perde em cada 
esquina, inclusive nós mesmas.

Sinto muito, Olívia!
Enfim, suplico que seja lá as más notícias que 

tiveres, por favor, encaminhe-me por carta ou 
realize uma ligação para a empresa de Gabriel. O 
número segue anexo dobrado em outra folha com 
todas as demais informações que possa precisar a 
meu respeito, endereços e demais contatos.

Desejo-lhe sinceras melhoras, mamãe, e sinto 
muito pelos incidentes, porém, a senhora, mais do 
que ninguém, conhece bem este pesar do inesperado. 
Tome seus medicamentos, por piores efeitos que eles 
lhe causem, por mais desespero que eles lhe sirvam 
no café da manhã. É, provavelmente, a única maneira 
de que fique um pouco menos pior do que está. O 
caminho é duro, porém, suponho que seja o único, 
então aceitemos sem demasiada luta.

Durma e descanse.

Att.
Letícia

Trecho de Sempre o mesmo céu, sempre o mesmo azul, 
Editora Patuá, 2017



Œventos

Festa infantil de 
conscientização

Tradução simultânea
improvisada

Carteirinha de 
estudante RelevO

Consultoria de bom 
senso a publicitários

Bibi, 5, pediu a seus pais uma festa de aniversário com 
princesas da Disney, mas será que ela não quer mesmo uma 
oportunidade de informar a todos os papais e mamães sobre 
o combate à malária? Teteu, 2, mal fala, porém insiste na 
ideia de decorar sua festinha com o Homem-Aranha. Por 
que não conduzi-lo a aceitar uma celebração aos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável da ONU (2003)? A 
erradicação da pobreza extrema pode começar com um bolo, 
com um balão ou até mesmo com um papá regurgitado. 
Com isso em mente, o RelevŒventos age antes mesmo de 
você se perguntar por que sua criança não tem amigos.

Serviço efi caz que substitui o tradutor simultâneo 
tradicional – caro, lento e raramente engraçado – por um 
estudante de Agronomia fl uente em português e no próprio 
despudor. Ideal para congressos frequentados apenas pelo 
certifi cado de presença; pouco recomendável para os outros 
3%. Sem reembolso.

Não tem valor legal ou ilegal, não pode ser usada para 
absolutamente nada e não mantém relação com nenhum 
tipo de instituição educacional. Tecnicamente, não pode ser 
qualifi cada como falsifi cação, adulteração ou estelionato, 
servindo bem àqueles que gostam de mentir enquanto 
falam a verdade. Afi nal, será mesmo que o atendente do 
cinema vai se dar ao trabalho de te contestar na sessão de 
segunda-feira às 15 horas?Eles não são desse jeito na vida privada, são?



Neste mercado dinâmico, ninguém sobrevive de jornal de papel. E de nenhum tipo de jornal, 
aparentemente. De todo modo, temos a honra de apresentar o RelevŒventos, que não emite 
nota fiscal, mas também não fala “job”. Fique por dentro dos nossos mais novos serviços:

Detetização de centro 
acadêmico

Contratação de leitores 
para lançamento de livro

RelAX: entrega local 
de periódicos

Coach astrológico

Pós-venda: DeepWeb

Autoexplicativo. Restrições legais nos impedem de banhar 
os integrantes sem autorização prévia.

Todos sabemos que, para ser escritor, ninguém precisa 
de leitores. E por mais que as únicas exigências para 
exercer a função sejam usar um blazer e ser progressista, 
a verdade é que, vez ou outra, é cansativo ver seu amigo 
masturbando seu livro como “subversivo e mordaz” ou 
afirmando que, “em tempos como este, trata-se de uma 
obra mais do que necessária”. Para tanto, você pode 
acionar o RelevŒventos para rechear o lançamento de 
seu livro com os mais variados fanfarrões. De elementos 
com boina e ecobags literárias a outros progressistas de 
blazer, nós transformamos aquela noite deprimente em 
uma noite deprimente num cenário mais completo. Dê 
autógrafos como se pessoas realmente os quisessem.

Para rivalizar com a competência dos Correios, o 
RelevŒventos criou o RelAX: os melhores usuários 
de substâncias leves e com fins terapêuticos entregam 
exemplares mensais do periódico contratado utilizando 
bicicleta, skate e segway. A entrega geralmente ocorre 
dentro do mês vigente, podendo oscilar em caso de 
feriado, de atestados médicos à véspera de feriado, de 
rave, de festival na Ilha do Mel e de “badtrip sinistra”. Em 
caso de jornal fumado, o cliente recebe reembolso (da 
substância absorvida).

Este item foi interrompido ao se constatar que há vários 
resultados para “coaching astrológico” no Google. E você aí 
com a fatura do cartão atrasada.

Quem é noia não dorme no ponto. Vendeu uma pochete 
inteira de cocaína e está preocupado com seu cliente? Para 
saber se deu boa na festa de 72 horas do RaidersSUX1999, 
contrate o RelevŒventos. Nossos creative analysts 
marketing solutions customer success target consultants 
logo te informarão do resultado. Apenas não seja preso: a 
parte chata você deixa conosco.
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Georg Trakl (Trad. William Teca)

No rol das grandes figuras atormentadas, Georg 
Trakl (1887-1914) encabeça a lista, tanto pela vida, 
terrível, quanto pela obra: marcadamente vivificante 
de seus dramas. Medalhão do Expressionismo alemão, 
admirado por filósofos do naipe de Wittgenstein 
e Heidegger, ele nadou nas águas profundas de 
Baudelaire e de Rimbaud e, ouso dizer, as mesmas 
de Isidore Ducasse, o Conde de Lautréamont. Além 
desses parentescos poéticos ilustres, caberia aproveitar 
o fogo dessa brasa para o mais lúgubre dos poetas 
cá da terra: Augusto dos Anjos e pelo viés de seu 
simbolismo pensar a poesia de Trakl.

Creio que não se trata apenas de parentescos 
temáticos, mas de uma comum percepção de 
mundo, ainda que o niilismo budista de Trakl não 
seja explícito, há que se reconhecer que ambos 
falam a mesma língua e andam por caminhos muito 
próximos, o flerte fatal com a loucura e a morte, um 
jeito de ver a vida pelos olhos escatológicos de seu 
fundamento originário, considerando a degradação 
como a única certeza, a capacidade de enxergar a 
humanidade na sua plenitude, um lugar em que as 
mesmas flores à amada são as flores de um túmulo.

Aqui talvez resida um problema. Tanto Trakl quanto 
Augusto dos Anjos são mestres num tipo de lirismo 
ao avesso, poetas do pensamento, mas do pensamento 
compreendido naquela acepção do Idealismo alemão, 
no qual sentir é principalmente pensar, só que um 
pensar imediato e não contaminado pela razão, daí 
sua suposta dificuldade de compreensão (muito além 
das corriqueiras preocupações vocabulares), uma 
poesia que mostra que a verdade da arte está em 
outro lugar, bem além da adequatio.

Trakl e Augusto dos Anjos são mais do que 
reveladores de um mundo representativo – a poesia 
deles não tem aquele caráter de imitatio (na pior 
acepção escolástica do termo), mas criadores que 
realizam a vida ou, nas palavras de Hegel, sua poesia 
“expande-se no campo do representar interior, do 
intuir e do sentir para um mundo objetivo que não 
perde inteiramente a determinidade da escultura e da 
pintura e é capaz de desdobrar mais completamente 
do que qualquer outra arte a totalidade de um 
acontecimento, de uma sequência, de uma 
ulternância de movimentos de ânimo, de paixões, de 
representações e o decurso fechado de uma ação”.

TRAKL, Georg. Das dichterische Werk. Deutscher 
Tascehnbuch Verlag. München, 1972.

Über den schwarzen Winkel hasten
Am Mittag die Raben mit hartem Schrei.
Ihr Schatten streift an der Hirschkuh vorbei
Und manchmal sieht man sie mürrisch rasten.

O wie sie die braune Stille stören,
In der ein Acker sich verzückt,
Wie ein Weib, das schwere Ahnung berückt,
Und manchmal kann man sie keifen hören.

Um ein Aas, das sie irgendwo wittern
Und plötzlich richten nach Nord sie den Flug
Und schwinden wie ein Leichenzung
In Lüften, die von Wollust zittern.

Sobre um negro canto precipitam
Ao meio-dia os corvos duros gritos.
Suas sombras ciscam junto à corça
E às vezes vê-se que ressonam.

Oh como eles estorvam a calmaria
Castanha do campo ali sozinhos,
Tal qual uma esposa desconfiada,
E às vezes se fazem ouvidos.

Ao redor uma carcaça, algures farejam,
E súbito ao norte alçam seu voo
E desvanecendo como num cortejo
Tremem o ar com uma luxúria cálida.

Die Raben

Der Gewitterabend
A noite tempestuosa

Os Corvos

O die roten Abendstunden!
Flimmernd schwankt am offenen Fenster
Weinlaub wirr ins Blau gewunden,
Drinnen nisten Angstgespenster.

Staub tanzt im Gestank der Gossen.
Klirrend stößt der Wind in Scheiben.
Einen Zug von wilden Rossen
Blitze grelle Wolken treiben,

Laut zerspringt der Weiherspiegel.
Möwen schrein am Fensterrahmen.
Feuerreiter sprengt vom Hügel
Und zerschellt im Tann zu Flammen.

Kranke kreischen im Spitale.
Bläulich schwirrt der Nacht Gefieder.
Glitzernd braust mit einem Male
Regen auf die Dächer nieder.

Oh o anoitecer rubicundo!
Luzem e vibram à janela aberta
Confusas cepas em azul difuso,
Dentro o espectro se acoberta.

Baila o pó no esgoto fétido.
Barulhento o vento vibra no vidro.
Um coice de cavalos enraivecidos
Nuvens cruas os raios fustigam.

Ruidoso rompe o espelho de água,
Gaivotas grasnam nos caixilhos.
O ginete de fogo pula da tumba
E deflagra chamas nos pinhos.

Pacientes guincham no hospital.
A plumagem da noite tange azulada.
Luzidia subitamente desaba
A chuva nos telhados deprimentes.
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Romanze zur Nacht

Melancholie des Abends
Melancolia da tarde

Romance noturno
Einsamer unterm Sternenzelt
Geht durch die stille Mitternacht.
Der Knab aus Träumen wirr erwacht,
Sein Antlitz grau im Mond verfällt.

Die Närrin weint mit offnem Harr
Am Fenster, das vergittert starrt.
Im Teich vorbei auf sußer Fahrt
Ziehn Liebende sehr wunderbar.

Der Mörder lächelt bleich im Wein,
Die Kranken Todesgrausen packt.
Die Nonne betet wund und nackt
Vor des Heilands Kreuzespein.

Die Mutter leis'im Schlafe singt.
Sehr friedlich schaut zur Nach das Kind
Mit Augen, die ganz wahrhaft sind.
Im Hurenhaus Gelächter klingt.

Beim Talglichit drunt' im Kellerloch
Der Tote malt mit weißer Hand
Ein grinsend Schwigen an die Wand.
Der Schläfer flüster immer noch.

– Der Wald, der sich verstorben breitet –
Und Schhatten sind um ihn, wie Hecken.
Das Wil kommt zitternd aus Verstecken,
Indes ein Bach ganz leise gleitet

Und Farnen folgt und alten Steinen
Und silbern gläntz aus Laubgewinden.
Man hört ihn bald in schwarzen Schlünden –
Vielleicht, daβ auch schon Sterne scheinen.

Der dunkle Plan scheint ohne Maβen,
Verstreute Dörfer, Sumpf undd Weiher,
Und etwas täuscht dir vor ein Feuer.
Ein kalter Glanz huscht Straβen.

Am Himmel ahnet man Bewegung,
Ein Heer von wilden Vögel wanern
Nach jenen Ländern, schönen, andern.
Es steigt und sinkt des Rohres Regung.

– O bosque moribundo cisma –
E sombras o acossam qual cercas.
A presa abandona sua toca,
Enquanto um riacho ali rasteja

E fetos e pedras velhas segue
E brilha prateado na floresta.
Se ouve a lamúria na garganta
Quiçá ali estrelas também brilhem.

A campina erma luze a esmo,
Vilas, urzes e pantanais,
E finge algo em castiçais.
Rasteja sobre a rua um frio.

No céu em movimento um risco
Em revoada aves sacanas
Migram até terras estranhas.
Ao sobe e desce dos caniços.

Sozinho sob o véu de estrelas
Vaga calmo pela meia-noite,
O rapaz pelo sonho inquietante,
Desperto cinza a lua espelha.

A louca chora desgrenhada
Na janela as grades aperta.
No lago adiante o amante encanta
A amante após doce jornada.

O assassino ri um vinho pálido,
Estremece os doentes a morte crua.
A freira ora ferida e nua
Perante o Salvador pregado.

A mãe ressona a melodia.
Quieta a criança a noite assunta
Com olhos repletos de astúcia.
No puteiro o riso inebria.

À solitária a vela desce
A mão morta branca rabisca
Um silêncio no muro pisca.
O dormente soa ainda sempre.
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Mal acabou de lançar a última pá de terra sobre 
a cova rasa do único filho, Cícero agarrou o saco 
de algodão em que já havia metido a certidão de 
nascimento, a outra muda de roupa e o par de 
sapatos de lona e foi-se. Sem dizer nada. Não era 
preciso. As últimas chuvas, como ato de despedida, 
haviam arrombado a parede do açudezinho e 
nunca mais voltaram.

Maria do Desterro ficou. Por um tempo 
incontável. Apoiada à beirada da janela, olhando 
o chão estorricado, sua própria pele seca como o 
papel velho e inútil da escritura da terra, sentindo 
seco o oco do útero, nenhum cheiro, nenhum gosto 
nas mucosas ressequidas, nos ouvidos só o estalar dos 
galhos secos. Os olhos enxutos. Fechou-os. Nada 
em que pensar, senão a secura.

Tão pouco restou que o próprio tempo minguava, 
sem que nenhuma mudança tornasse perceptível 
sua passagem. Nenhuma notícia lhe chegava 
dele, despossuídos ambos de letras e de palavras, 
dependentes apenas de seus próprios pés para 
transpor distâncias e dar sinais de vida. Para Maria 
do Desterro, havia muito que o tempo se resumia 
em apenas alguns momentos esparsos: a fuga para 
casar-se, a morte do menino ainda sem nome, a 
partida, uma visita repentina e passageira de Cícero, 
a caminho de outros cantos onde cavar uma vida. 
Entre um momento e outro, o presente vazio, um 
agora infinito, sempre igual, cor de terra queimada. 
Quase nada eram, então, o tempo e a vida.

O tempo voltou a correr quando a sogra chegou 
e disse você vai-se embora comigo, para onde tem 
gente, nem se sabe se ele um dia volta, uma mulher 
sem marido nem filho não pode ser, assim sozinha. 
Você vai-se embora comigo antes que venha a 
chuva e derribe os barrancos do caminho.

Maria do Desterro nada disse, não se negou, 
deixou que a sogra enrolasse o nada que possuía 
na rede velha, uma trouxa minúscula, enquanto ela 
permanecia apoiada à beirada da janela, olhando 
o chão ainda estorricado, sua própria pele seca 
como papel velho. De repente, ela ouviu como um 
murmúrio no telhado, sentiu, espantada, um cheiro 
de terra molhada, úmidos os olhos e alguma coisa 
mexendo-se bem no centro dela. Então lembrou-se 
de que, por uma noite, no tempo certo, ele tinha 
passado para uma rápida visita. 

Conto integrante de A face serena, Editora Penalux, 2018

Chuva

Maria Valéria Rezende

1

Estufado de sentir
mas sem bússola
 
Rio de lama que
singra o destino da
escolha – o que há
 
Gravetos por pernas
 

2

Não fosse o veneno
que nos corrói
certeza seríamos
frangos de granja:
 
penicilinas
depenados
e sem bico
 
a queda pelo
próprio peso
 

3

Sobrevisto de um
ângulo escuro
sou o troço
que a Capital usa/ eu
mesmo abuso
 
A vida em descasco
busca-se troco em tudo
 
Derreto
enquanto canto
o choro – eletrocussão
 
o cadáver no pasto
do teu bife grita
a lição escorraçada

Sebastião Ribeiro

Tríptico
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Gutemberg Medeiros

O sem-mídia revela os 
sem-foto do Novo Mundo

IMS e PastoreEditoras universitárias ou de pequeno porte 
continuam fazendo a diferença ao apresentarem 
publicações de alta qualidade, suprindo hiato 
deixado entre as chancelas maiores. É neste prima 
que se encontra Entre o estúdio e a rua: a Trajetória de 
Vincenzo Pastore, Fotógrafo do Cotidiano, de Fabiana 
Beltramim (Edusp). 

Pastore, em italiano, significa pastor. Porém, 
Vicenzo Pastore (1865-1918) contradiz o seu 
sobrenome quando o caso é a sua rica produção 
fotográfica. Ele não conduz as imagens, é conduzido 
por elas, no sentido em que não são posadas. 

Captura as gentes que não podiam pagar caro para 
serem eternizadas em preto e branco. Ali estão pessoas 
que viviam nas ruas e ganhando o seu sustento nelas, 
pobres e os sem foto. O fotógrafo tinha como ganha-
pão o seu trabalho em estúdio e documentou as ruas 
vivas de São Paulo por mera memória particular desse 
território que jamais seria alvo de outras objetivas. Ou 
seja, foi o sem-mídia que eternizou os-sem foto. 

Pois o trabalho de Beltramim foi o de buscar esse 
observador anônimo e levantar a sua trajetória desde 
a Itália até a chegada ao Brasil, ao fixar residência 
em São Paulo. A pesquisadora enfrentou escassez 
de fontes primárias e teve de construir, a partir de 
retalhos vários como fotos e matérias de jornais, essa 
história que se apresenta como um romance de um 
buscador do que era invisível aos olhos da sociedade. 

Ela acredita que Pastore teria iniciado suas 
incursões pelas ruas de São Paulo em meados de 
1910, focando os que viviam na informalidade das 
redes de abastecimento da capital. 

Graças ao Instituto Moreira Salles, temos o 
lançamento de Na Rua, com 43 destes instantâneos 
da São Paulo do começo do século passado. As 
imagens desta coletânea chegam bem perto das 
produções da mesma época de João do Rio e Lima 
Barreto, escritores e jornalistas de primeira. Ao ver a 
fotografia do vendedor de vassouras, é impossível não 
lembrar, por exemplo, de A alma encantadora das ruas.

Antes do advento do fotojornalismo, Pastore 
alcança este tipo de registro de forma das mais 
diretas e sensíveis. Nascido em Casamassina – região 
de Piglia – aventurou-se ao Novo Mundo como 
tantos de seus patrícios em busca do sustento. Em 
1899, estabelece estúdio próprio com a sua esposa 
e é bem sucedido com retratos e ensaios ao gosto 
da época. Na Exposição Internacional do Rio 
de Janeiro de 1908, expõe amplo conjunto de 
fotopinturas e grandes painéis fotográficos. Colabora 
com as emergentes revistas ilustradas, como A 
Cigarra e A Vida Moderna. Morreu em 1918 devido 
a complicações cirúrgicas.

O acervo de Pastore, preservado no IMS, é 
composto de cenas urbanas capturadas com 
câmera portátil de pequeno formato, feitas nas 
ruas e nas periferias paulistanas, fato decisivo à 
sua predileção pelos flagrantes do cotidiano. O 
acervo é de 137 imagens em gelatina/prata e 
formato médio de 9 x 13 cm, fora doze fotos em 
outras técnicas e formatos.
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I
carrego na carne da memória
o ocre do chão
do barro molhado e moldado por mil pés
uma cruzada de mãos em foice
singrando um latifúndio ausente de piedade
um chão cão
amálgama sob um véu de chuvas
encharcando o flagelo da esperança
num tudo de crueldade

uma terra úmida de histórias
um algo sobre-humano de corpos ausentes de 
sujeitos
faces sem nome ou sobrenome
uma história povoada de impossibilidades.
impossibilidades de quase gente caminhando a esmo

senda estrada
serpente de martírio
carregando mil terços de prantos
mil terços de dores
um chão de dor
a sombra da dor que não quer deixar o chão

II

uma terra-nau
estrada nauta assombrada pelo fogo
pelo poder da marca em brasa
uma nau sem quilhas
sem velas
sem mar
nau de chão

passageiros do destino de morrer
e desmorrer a cada dia no ventre da mata
de morrer no arrancar de cada raiz
e desmorrer no plantio de cada semente

a lida de sangrar a terra e ser sangrado por ela

o massacre da estima de plantar e não colher
o partir e o repartir a tristeza de não ter morada
de ser presa da ganga impura

passageiros do destino de ser coió a força
sob o poder empunhado por pistolas
sob o olho da pólvora mirando toda lavra
sob o sol
sob a chuva
e à sombra única das nuvens

III

um cordel de viventes isentos de toda maldade
usurpados de liberdade
do desejo de desejar
a sorte em chagas nas mãos
as mãos vazias de futuro
as mãos que já não tem forças pra apelar

os apelos mudos cravados em mãos
em pés
em olhos de súplica

as mãos
os pés
e os olhos reféns
reféns na ilha da ilha da soberba
cercados e ameaçados pelo grito de quem prende
e escraviza

IV

um tropel de dor à flor da carne de mil vidas
a sofreguidão de promessas não cumpridas
mil promessas de vida
soterradas pelo degredo
mil sonhos abortados nessa estrada turba
cava e cova de mil virtudes
mil virtudes caminhando sem caminhar

um descaminho
testemunha de um círio infindo
no sempre de partilha pelo pão e pelo sangue
o pão e o sangue de um deus que nunca nasceu
um chão deflorado de paz
deflorado de fé
deflorado de deus

uma fé sem deus
do rebanho de toda gente
vindos do quase nada
cobertos de toda espera
vazios de futuro

de onde vêm?
para onde vão?

sempre passando
sempre passando

V

uma passagem marcada de memórias
no rastro das botas
as folhas mortas pisadas sob o mesmo suor
molhadas de infortúnio

uma lavoura de infortúnio
turvas memórias
de silêncio
e espera

a espera que esse chão vingue outro chão

outro chão chorado por tanta prece
sonhado por tanta promessa

uma terra de promessa
uma promessa

apenas promessa.

Wanda Monteiro

Discurso Sobre A Terra
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Munique Duarte

Naipe de espadas

Depois que a cartomante disse que ela teria um 
dia ruim pela frente, marcado por um encontro 
inesperado e terrível, não foi mais a mesma. Odiava as 
cartas de espadas. Sempre havia tensão, rompimento e 
ódio atrás de cada uma delas. Já estava arrependida de 
ter ido na Dona Ivetina. A cabeça latejava e as mãos 
suavam. Queria ter visto mais o naipe de copas, com 
os seus encontros, com as novas relações de amor ou 
de amizade... Mas, em quase todo o jogo, estavam lá 
as cartas sombrias de espadas.

A cada esquina, um solavanco no peito; a cada 
semáforo, uma fisgada na têmpora; em cada buzina 
que ouvia, sentia o calafrio do atropelamento, da 
vida se esvaindo mansa, como uma chaleira que 
esfria. Sentia os pés flutuando sobre o asfalto. O 
corpo dormente ansiava pelo pior. A cartomante 
era experiente, com suas cartas encardidas e 
amassadas. Muito uso diante de quem quer 
dominar o destino. Sempre ouvia coisas bonitas e 
férteis — novos projetos e estudos quando paus 
aparecia ou um dinheiro extra quando ouros dava 
as caras. Agora ela se via encostada na parede, 
espremida por espinhos. A velha não disse como 
seria esse encontro. Não revelou detalhes. Talvez 
fosse um truque para ela voltar no dia seguinte e 
pagar mais vinte pratas pelo serviço. O incenso de 
patchouli não caíra bem nas narinas.

Ao passar em frente ao beco do Olavo, sentiu 
algo se mover atrás de uma montanha de sacos de 
lixo amontoados. Seguiu adiante, mas uma mão 
invisível a puxou pela gola e, ao se dar conta, já 

estava buscando com os olhos, à distância, o que 
podia estar se passando. Ao lado da montanha 
fétida, viu uma ratazana morta há pouco tempo. 
Os sacos se moviam. Não era algo que estava atrás, 
era algo que estava dentro de algum deles. Sem 
perceber outra vez, estava abrindo um a um todos 
os sacos plásticos. Podia ser um filhote de cachorro 
ou quem sabe um bebê! Encontro inesperado e 
terrível do naipe de espadas. Pensava no absurdo 
de ter o hábito de consultar cartomantes desde a 
adolescência. Isso nunca a levaria a lugar algum. 
Suas mãos tremiam. Gostava das cartas quando 
eram corações vermelhos, losangos ou pés-de-
pinto. Não o naipe de espadas! E quase todas elas 
apareceram. Oito, sete, dois, ás... O começo, o meio 
e o fim de toda uma tragédia. O que seria dela?

Ao desamarrar o último saco, com as mãos 
imundas, enxugou a testa e não encontrou nada. 
A ratazana fedia com o arder do sol entrando 
pelo beco no final da tarde. Sentiu uma mão 
invisível puxando sua gola para fora do beco. A 
montanha pútrida já não se mexia mais. No fundo 
de seus pensamentos, queria que algo terrível 
tivesse acontecido no beco. Para consumar as 
cartas. Para consumar sua opinião sobre espadas. 
Para consumar sua ida à cartomante mais vezes. 
Para acabar logo com toda aquela história. A mão 
invisível não surgiria mais até o fim do dia. Ela não 
dormiu bem à noite. De manhã, bem cedo, seu 
horário estava marcado com a Dona Ivetina. Cartas 
na mesa às oito e trinta da manhã.
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João Varella

Grana é mana

Daniel Zanella, criador e editor deste RelevO, 
é covarde e burro. Ele pediu que eu falasse da 
relação “editor x leitor x mercado”. Entendeu 
a malícia do cara? Mercado é o tabu dos tabus 
na literatura. Significa dinheiro, essa coisa que a 
gente quer, mas não quer. Poderia estar roubando, 
poderia estar matando, poderia confessar sonhos 
íntimos envolvendo cabras, divulgar o histórico 
do meu navegador. Nada disso se compara com 
o constrangimento de se debater a relação da 
literatura com dinheiro. Ou com a falta do mesmo.

E eu que sonhava em discutir narrativas 
(palavrinha bastante em moda ultimamente, né?) 
da arte impressa, me vejo aqui relegado a falar 
do vil metal. Editores, meus colegas de profissão, 
aguentariam no máximo dois parágrafos para desatar 
a choradeira, num papinho chato para burro, mas 
que gera empatia — afinal, estamos num país que 
por regra passa por crise econômica.

Há um problema de fundo do tamanho de uma 
jamanta aí, na relação arte e grana. Creio que 
consegui pacificar esse conflito, mas não foi fácil. 
Aconteceu depois de longa temporada como 
repórter de Economia e outro bocado de tempo 
em minha fase atual, iniciada há cinco anos, como 
editor da Lote 42. Da porta para fora, alguns podem 
até imaginar um dia a dia glamuroso e cheio de 
aventuras literárias, porém a cruel realidade é de 
uma relação muito maior com o infernal Excel do 
que com o sedutor Word.  

Entendo hoje o dinheiro como uma fonte de 
energia similar ao mana, comum em jogos de RPG. 
Há o maná, bíblico, mas aí complica a parada, vamos 
em frente sem acentuação. Enquanto em Diablo 
e Final Fantasy os personagens usam o tal mana a 
fim de fazer magia, no mundo real a grana habilita 
diversas atividades de uma editora, entre elas fazer 
livros, que, por sua vez, tem o potencial de, na 
melhor das hipóteses, dar mais dinheiro ou, na pior, 
encalhar. O que você faz quando sobra energia 

mágica? Na cabeça de um editor independente, 
ameniza um pouco os riscos de publicar o que 
lhe dá na telha, logo pode dar origem à novas 
publicações, fazer eventos, distribuir melhor. 

Prejuízo e lucro da editora são assumidos por 
minha pessoa. Como empresa vinculada ao Simples 
Nacional, caso falte mana é possível e provável que 
a Justiça tome meus bens com o propósito de pagar 
eventuais débitos. Ou seja, basicamente perderia 
meus livros. É uma boa biblioteca.

Mas voltemos a possível sobra de mana/grana, 
esse é o ponto delicado. Quase indo para o lado da 
ficção científica hardcore, vamos viajar e imaginar 
uma grande sobra. Sim, fica para mim. Mas, no 
meu caso, não tenho a tara popular de querer 
sair viajando ou de contratar um jardineiro (até 
porque não tenho jardim), comprar uma lancha 
ou um carro. Já tenho tudo o que quero: banda 
larga feito a Avenida 9 de Julho (e assim nutrir meu 
impublicável histórico de navegação), livros, diários 
noticiosos impressos, assinaturas de periódicos 
literários, aquela boa biblioteca, uísque, videogame, 
livros sobre videogame. Passado isso, quero editar. 

E aí entra uma didática introduzida pelo 
financiamento coletivo e pelas vaquinhas virtuais. 
Quando você compra algo de um pequeno 
produtor, seja de qual ramo ele é, o consumidor 
está apoiando aquele projeto. Quando compra de 
uma multinacional, provavelmente está apoiando os 
acionistas a terem um ganho maior. A participação 
crescente de multinacionais na cadeia do livro no 
Brasil significa que o mana está sendo direcionada 
para as Bolsas de Valores do exterior. Aquele baita 
site de vendas, aquela mega editora, qualquer 
grandão: nenhum deles têm nem sequer capital 
aberto na Bolsa de Valores brasileira. 

Muita gente ainda se surpreende com o domínio das 
traduções nos catálogos das maiores editoras brasileiras 
(que comumente têm sócios não brasileiros). Por 
consequência, as livrarias também estão cheias de Johns 

e Marys, poucos Joões e Marias. Business as usual. 
Não está a gostar da metáfora nerd com mana 

que permeia este texto? Acha que o RelevO 
não é o lugar desse tipo de coisa? Então quero 
te incentivar a ir a um evento como a CCXP. 
O ingresso é um pouco salgado, mas lá você vai 
ganhar de brinde uma lição de mercado, que 
repercute em todo o planeta, com pessoas que 
pensam em magia, bruxos e heróis do neofolclore 
capitalista saxão. A repercussão é sentida até mesmo 
na poderosa Feira do Livro de Frankfurt. A partir 
disso você vai poder tirar poderosas conclusões 
sobre a relação “editor x leitor x mercado”.

O argumento-central aqui é a assimilação do que 
é $$$, o que significa essa energia para fazer outras 
tantas coisas. Quem decide o que essa coisa será é, 
no final das contas, o leitor.  Dá para dibrar a falta 
do dinheiro, da mana grana? Sim. Espere, aqui é 
hora do entusiasmo aflorar, é hora de bradar uma 
afirmação, é o momento para um novo parágrafo.

SIM! Não só dá para dibrar (e essa grafia é a 
mais simpática), como dá para criar coisas ainda 
melhores do que se tivesse todos os recursos 
disponíveis. A produção mais criativa da atualidade 
em termos de arte impressa vem justamente de 
pessoas com pouco dinheiro.

Pena que meu espaço acabou. Mês que vem a 
gente continua, combinado? Antes de encerrar, 
queria esclarecer que as agressões gratuitas que 
abriram este texto são isso mesmo, gratuitas. 
Serviram apenas como um teste de liberdade de 
expressão. Se este texto foi publicado, significa 
que Daniel Zanella é o antônimo de cada uma 
das ofensas. Estou muito feliz em poder contribuir 
com o RelevO.

PS: Dia 24 de março (sábado) é Indie Book Day. Pessoas 
de todo o mundo postarão nas redes sociais com a hashtag 
#indiebookday, fazendo um diálogo mundial em torno dos 
livros independentes. Espalhe essa novidade e participe.
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Willian Delarte

EWÁ: DEUSA. 
DANÇA. NCORA

I

venha cá, se achegue. e fale mais desse avesso. fale 
desse tropeço, do desaconchego desse soluço. ah, 
foi susto? foi não. foi nada. é esse descompasso 
marcado, esse jogo viciado, esse lance de sorrir, por 
sorrir. essa rugosidade na pálpebra parece leveza, 
mas se vê que é cansaço. esse jeito de piscar sem 
querer, de segurar as palavras na ponta dos dentes, 
no fundo da língua. fale, vamos, fale! e dê cá um 
abraço. esqueça essa loucura de ser feliz. inventaram 
mentiras melhores, sabia? nenhum anjo virá te 
salvar, e o céu está mais vazio que, sei lá... pense 
n´algo vazio. é isso. toda força há de surgir desse 
ponto, desse encontro. agora, vamos, encanta-se! vire 
salamandra, galinha d´angola, aranha trepadeira. a 
vida é sempre imaginada, sabe? e só lhe trará alguma 
semente cósmica se partir desse ponto. encontre 
sua pulsação, grite e sobredeite-se. estamos juntos, 
sempre juntos, só em barcos diferentes... veja o mar, 
parece grande e inconsciente? pois seja. escafandre 
o céu e preencha-o com sua ausência. pronto. 
todo esse peso, essa câimbra, fomos nós também 
que inventamos. perceba: há uma falha, um vão, 
um jeito de se completar que é só seu. dance! está 
vendo? há mentiras muito melhor imaginadas. e 
mais verdade nisso.

II

há um lugar que é só nosso. carrego o meu há mais 
de quinze anos. fica entre a copa de algumas árvores. 
o movimento é sempre o mesmo: entreabro-as 
vagarosamente, primeiro com uma, depois com a 
outra mão. meu rosto avança entre a folhagem e os 
olhos se esbugalham com a luz de um horizonte 
inalcançável. no meu lado direito, escorrendo sobre 
a montanha com a elegância de uma deusa, abre-se 
uma tripla cachoeira. cai e se perde no mar. bolha 
com bolha com bolha. ao meu redor, mar, azul azul 
e martins pescadores. por trás das quedas pulsa uma 
exuberante gruta de formato triangular. dá para 
entrar em sua profundidade, sentir a umidade, ouvir 
o som cristalino dos pingos que caem lá dentro. 
sempre que preciso de um descanso, dormir, respirar, 
vou pra lá. fico horas observando as penas daqueles 
pássaros, flutuando na queda d´água, voando no sal 
da brisa, esticando o mar ... esse lugar não existe. o 
trajeto diário, que sigo de casa ao trabalho, também 
não existe. as pirâmides do egito, para fora de todos 
os cartões postais, também não existem. a geografia 
do mundo há de ser sempre uma ilusão perante o 
meu lugar que nunca existiu. e que avança a cerca 
um metro a cada dia. e que se afundará comigo na 
memória >feito âncora< em sua dança de água. 
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Ela desfiou seu longo rosário
de pequenos egoísmos
numa sacola de bergamotas

Preparou com esmero um buquê de serpentes
que ruidosas e irrequietas 
esbanjavam orgulhosas
seu brilho labial de almeirão 
e vociferavam por um raio de sol
às nuvens de ametista 

Que devolviam:
Tá todo mundo gritando 
Que o teu charme é um anjo profano
Lírio branco tingido de sangue 

Elas lhe lançaram beijos
Como alguém que lança 
Com as mãos cheias
Um punhado de pequenos pássaros vermelhos 
Para a liberdade de outros céus de platina

perturbações que povoavam a sua mente cansada
Em um novo anoitecer 
desejou observar novas estrelas de navios diferentes 
ou trocar todo um sábado 
por uma buganvília marrom

e quando dormia o sonho suave de quem inventara o jeans
acordara assustado num pequeno barco 
a esfarelar se na beleza luminosa 
de um mar brincalhão 

ainda pôde ver aqueles pássaros vermelhos bordando as 
nuvens com novos mosaicos para o amor
ainda pôde pensar que o coração é também uma estante 
com alguns porta-retratos imortalizados pela saudade 
e outros retorcidos pela indiferença que as pequenas tiranias 
produzem

Mas há mais verdade no beijo desprezado
do que naqueles que simulam perenidades
mesmo quando as rosas azuis flutuam
na musicalidade do teu sorriso
você na noite vestiu-se de lua
fez dos amores chocalhos em suas mãos de carmim.

David Cartes Alves

A Contenda
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Elstor Hanzen

Os vieses da 
comunicação

Em meio ao bombardeio de informações e 
à disputa pela atenção do público, seria sensato 
pensar em investir na qualidade do conteúdo para 
se diferenciar no mercado e ganhar credibilidade. 
Mas o que se observa é que os tradicionais meios 
de comunicação ressaltam cada vez mais detalhes 
insignificantes dos acontecimentos para imprimir 
impacto nas notícias. Tal estratagema visa atingir 
facilmente as emoções primárias do ser humano, 
lançando mão dos artifícios do marketing para atrair 
a opinião pública, assim como faz a publicidade. 
Em outros termos, vivemos a era do vazio e da 
embalagem em detrimento do conteúdo ou, como 
na versão do Conselheiro Acácio – na obra de Eça 
de Queirós –, muita pompa e pouca substância.

A propensão para trabalhar a informação a partir 
dos resultados dos acontecimentos visa impressionar 
o espírito e a sensibilidade do cidadão por meio 
do efeito do discurso, sem conectar os fatos com 
as razões, para que se possa estabelecer uma relação 
de causa e efeito. É justamente esse modelo de 
Jornalismo que predomina no cenário nacional, 
baseado nas aparências e nos desejos. Claro, isso 
faz parte de um contexto maior, do sistema de 
vida em que a cultura de massa dita os hábitos e 
as tendências, consequentemente, criando uma 
realidade superficial e espetacularizada. 

Atualmente, mesmo com toda tecnologia à 
disposição, as pessoas acabam não tendo tempo e 
conhecimento para acessar a diversidade dos dados 
espalhadas na internet, ficando apenas intoxicadas 
com as opiniões rasas nas redes sociais ou às voltas 
com as notícias falsas. Por isso, em geral, ainda 
prevalece as versões dos fatos que os grupos de 
comunicação institucionalizados divulgam, aceitas 
com certa naturalidade como opinião oficial.

Nisso tudo há como pano de fundo a perspectiva já 
aprofundada pelos estudiosos da Escola de Frankfurt, 
nos anos 1930 e 1940. Para Adorno e Horkheimer, a 
comunicação de massa promove a produção de bens 
culturais padronizados e estereotipadas, que visam 
fornecer meios imaginários de escape aos indivíduos 
da dura realidade social. Então, tal modo de vida 
acaba debilitando a capacidade de pensar.

E, à medida que vai se intensificando a exposição 

aos temas da violência e da corrupção na pauta da 
mídia, a saber, esses assuntos se sobrepõem aos demais 
e passam a impressão que são os mais importantes para 
a agenda pública em tal momento, mesmo se tratando 
de uma simples escolha editorial, sem nenhuma 
mudança significativa na essência dos fatos. Nesse 
sentido, a mudança pode ser apenas uma estratégia 
editorial dos meios de comunicação para fazer frente 
à concorrência ou concentrar a atenção do público, a 
fim de fomentar demandas econômicas e políticas. 

De qualquer modo, isso acaba refletindo na 
percepção que temos da realidade. Ou seja, no mundo 
midiatizado, o crime na TV gera pessimismo sobre 
aquilo que nos cerca, assim como o entretenimento 
promove os valores da aparência e do consumismo.

Já discutido de forma mais ampla no artigo da 
edição anterior, aqui é oportuno retomar alguns 
detalhes do agendamento que as notícias fazem 
na sociedade. Maxwell enfatizava que a mídia 
determina o quê, sobre o quê e como pensamos 
os assuntos. A força disso é tamanha que muitas 
vezes a realidade é somente um detalhe na notícia. 
Porém, esse pormenor acaba sendo a realidade que 
determina nossas decisões, ações e modos de vida. 

Aumentamos o medo da violência e a sensação de 
corrupção conforme os detalhes se intensificam na 
pauta midiática, alheios, em muitos casos, a qualquer 
reação dos registros estatísticos e comportamento da 
realidade em si. Ou, ao contrário, outras vezes tais 
assuntos se alteram na cena social, não recebendo 
repercussão mediática. Temos a impressão de que 
tudo continua igual. 

Antes de influenciar e persuadir, há sempre 
um ponto inicial no processo da comunicação: a 
informação. Pois, de modo geral, segundo Maxwell, 
as grandes mudanças na opinião e na política 
pública foram precedidas por aspectos salientados 
e enquadrados dos assuntos pela mídia. Além da 
influência nas questões coletivas e públicas, o efeito se 
dá nas atitudes e comportamentos das pessoas na esfera 
privada, variando desde o consumo de refrigerantes até 
a escolha do tipo de ensino para os filhos.

E a influência não se limita ao campo objetivo, 

chega a predominar a própria alma, conforme escreveu 
o crítico literário Antonio Candido. “Não há estados 
de alma que surgem inexplicavelmente, mas todos 
eles seguem os percursos de intensificação e distensão; 
todas as figuras concorrem coerentemente para 
manifestar os temas expressos pelo contexto”. Dessa 
forma, a visão sobre segurança, economia e política 
que temos não se limita ao racional, mas também afeta 
diretamente os sentimentos, resultado da informação 
consumida dia a dia.

No entanto, o reflexo e a reação dos assuntos 
variam conforme a sua natureza. A previsão do 
tempo e a Bolsa de Valores são exemplos ilustrativos, 
sendo os dois tipos de informação que apresentam 
comportamentos diversos mediante a intervenção 
e a organização social. O primeiro não reage à 
previsão, é o caso do clima. Ele pode ser sistematizado 
e receber influência sem por isso reagir e alterar 
seu rumo devido a essas previsões, assim como o 
tempo cronológico, acreditado ou não, passa. Já a 
segunda espécie muda o rumo conforme se aplicam 
as informações, como o mercado econômico e a 
política. A Bolsa de Valores e a política, por sua vez, 
reagem diretamente aos rumores e às notícias. 

Tal como em História, em Comunicação 
também tudo depende do ponto de vista. Como 
é possível perceber, exceto o determinismo de 
poucos assuntos, a grande parte das demandas é 
causa e consequência do olhar e da ação humana. A 
Comunicação e o Jornalismo, portanto, são em alta 
dose o termômetro que regula a opinião pública, e 
não podem se limitar aos vieses dos algoritmos, do 
comércio e da polarização das ideias. Enfim, a boa 
embalagem sem substância funciona em curto prazo, 
mas logo se desmancha e perde a atratividade e a 
credibilidade, se não tiver o conteúdo à altura.

Sugestão: Para se aprofundar sobre os novos vieses da 
comunicação, há um documento fundamental, publicado 
na Revista ESPM, na edição de junho de 2013. Trata-
se de um relatório de pesquisa sobre o Jornalismo Pós-
industrial, dividido em três partes: Jornalistas, Instituições 
e Ecossistema. O documento mostra o jornalismo de nicho, 
o local e o ético com cada vez mais relevância no atual 
mundo. Disponível em <www.bit.ly/2CLdeIg> 

Informar e persuadir
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Teresa de Laurentis

O conceito de gênero como diferença sexual e 
seus conceitos derivados — a cultura da mulher, 
a maternidade, a escrita feminina, a feminilidade 
etc. — acabam por se tornar uma limitação, como 
que uma deficiência do pensamento feminista. 
Com sua ênfase no sexual, a “diferença sexual” é 
antes de mais nada a diferença entre a mulher e o 
homem, o feminino e o masculino; e mesmo os 
conceitos mais abstratos de “diferenças sexuais” 
derivados não da biologia ou da socialização, mas 
da significação e de efeitos discursivos (e a ênfase 
aqui é menos no sexual e mais nas diferenças como 
“différance”) acabam sendo em última análise uma 
diferença (da mulher) em relação ao homem. Se 
continuarmos a colocar a questão do gênero em 
qualquer destas duas formas, a partir de um esboço 
completo da crítica do patriarcado, o pensamento 
feminista permanecerá amarrado aos termos do 
próprio patriarcado ocidental, contido na estrutura 
de uma oposição conceitual que está “desde sempre 
já” inscrita naquilo que Frederic Jameson chamaria 
de “o inconsciente político” dos discursos culturais 
dominantes e das “narrativas fundadoras” que lhes 
são subjacentes — sejam elas biológicas, médicas, 
legais, filosóficas ou literárias — e assim tenderá a 
reduzir-se, retextualizar-se, como veremos, mesmo 
nas reescritas feministas de narrativas culturais.

Em Mulheres e amores em ficções de autoria feminina, 
de Rosângela Rodrigues, EDUFCG, 2016


