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O RelevO recebe textos de todos os 
gêneros, de trechos de romances sobre 
domos invisíveis a artigos de escritores  
que gostam, sobretudo, de si mesmos.  
O RelevO recebe ilustrações. O RelevO 
recebe fotografias. O RelevO aceita ensaios 
acadêmicos. Também cartuns, HQs, receitas, 
bulas, resenhas e ameaças. Saiba mais em 
jornalrelevo.com/publique ou fale conosco 
no contato@jornalrelevo.com.

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

A fotografia da capa dessa edição é de 
autoria de Rafael Schultz. Você pode 
conferir outros trabalhos dele em 
rafael-schultz.wixsite.com/portfolio

Bowie, assassinatos, Renascimento e 
animais pitorescos: nossa newsletter se 
chama Enclave e vai muito além da 
literatura. Comprove e assine (de graça) 
em jornalrelevo.com/enclave.

Em abril, por um erro da natureza dos fechamentos 
doidos, erramos o nome de Leopoldo Comitti no 
título da resenha de Marco Aurélio de Souza. Saiu 
Conti. Não é Conti. É Comitti, gente, Comitti.

À minha avó Sieglinda Zanella, assinante número 2 do 
RelevO, que foi reclamar dos netos em alemão num novo 
registro de espaço e de tempo.
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“Vou sair um instante para comprar um jornal”.
“Hein?”
“Se bem que nem adianta comprar jornais… Nunca 

acontece nada. Maldita guerra; que Deus maldiga esta 
guerra!… Seja como for, não vejo por que tínhamos de ter 
um caramujo na parede”.

Ah, a marca na parede! Era um caramujo.

Virginia Woolf, em A marca na parede e outros contos
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Patricia Herman No mês passado, o RelevO 
chegou pra mim, aqui em Curitiba, perto da meia-
noite. O porteiro: “nossa, deve ser importante pra 
chegar esse horário”. Minha resposta foi rápida: nem é. 
Desde então, não consigo dormir em paz. Ontem, ele 
chegou novamente — num horário mais normal de 
entrega, aparentemente. Pensando em me redimir, fiz 
festa, “ebaaaaaaa!!!!!!”. Será que o RelevO me perdoa?
Da redação: Agora, Patricia, somos seres matutinos. Os 
Correios acordam e nós já estamos na rua ao nosso modo.

Renan Papait Olá, boa tarde. Estou lendo o jornal 
de vocês aqui em Sarandi, no Paraná, na Café com 
Livros, tomando um café... Vocês são de ++++. 
Parabéns! Eu admiro o trabalho de vocês. Sucesso e 
prosperidade a todos do jornal. 

Neuza Mansani Tomei contato com o RelevO 
no Café de Centre, em Ponta Grossa, o qual 
chamou minha atenção e despertou meu interesse 
em participar desse processo todo. Sou professora 
aposentada da Universidade Estadual de Ponta 
Grossa (UEPG) e membro da Academia de Letras 
dos Campos Gerais — cadeira n.º1.

Fernanda dos Passos Bom dia, me chamo Fernanda 
(como se vê na assinatura) e trabalho na Biblioteca 
Pública Municipal de Guaramirim. Gostaria de saber 
como funciona essa coisa de “adotar uma biblioteca”. 
Estudo na Univille e trouxe de lá uns três exemplares 
pra cá, pra biblioteca, mas gostaria que o RelevO 
estivesse sempre em nosso espaço. Como faz?
Da redação: Guaramirim, Guaramirim, Guaramirim / 
Minha terra preferida, tua luz é minha vida.

desapega

Ed Palamone Boa tarde! Jornal ainda nada, viu? 
Tem algum número de envio do correio? Acredito 
que deve ter se extraviado no meio do caminho. 
Façam o seguinte: mandem digitalizado pro meu 
email. Se nos próximos envios esse problema 
persistir, farei uma reclamação formal nos Correios. 
Por enquanto, posso receber digitalizado. Não tenho 
nenhum apego a papel. Importante é conteúdo.

Reinaldo Junior Sobre a edição de março, vou 
mandar três opiniões: a primeira, os Correios até 
tentam atrapalhar, mas a gente supera isso. Segundo, o 
ombudsmanato do Lísias, pra mim, é fantástico. Vejo 
uma galera criticando ou simplesmente não gostando 
e me divirto. Eu particularmente me identifico 
muito, principalmente com a escrita dele, que é de 
um sarcasmo, de uma ironia, pontual, bah, sensacional 
para mim. Na edição passada já bati palmas, nessa de 
março repeti elas. E, terceiro, acho que meu romance 
será publicado em Maio, estou pensando seriamente 
em fazer um orçamento com o RelevOEventos, para 
a contratação de leitores para lançamento de livros. 
Hahahaha sensacional, baita sacada. E, claro, o livro 
sendo lançado, vou mandar um de presente pra você 
ai, grande abraço e lembrem-se, respirem!

Richard Roch Li a edição de abril na Caramelodrama 
Confeitaria, aqui em Curitiba. Alexandre De Maio, 
Jessica Lemos e aquele Mateus Ribeirete??? do 
caralho, do caralho mesmo a edição desse mês.

parceria

João Pedro Moura Depois de um bom tempo, 
retorno para fazer um relatório informal dos jornais 
que recebi. Repassei todos para companheiros de 
trabalho — no jornal Plástico Bolha — e amigos 
de faculdade. Que prazer não foi saber que alguns, 
como o Geovani Martins, parceirão que também 
é escritor, já eram assinantes! E também descobrir 
que o jornal está sendo distribuído na livraria do 
Campus Praia Vermelha da UFRJ, onde estudo 
Comunicação Social/Produção Editorial. Fiquei 
impressionado com o nível de interatividade e 
com o tom do jornal. Não conheci nenhum como 
o RelevO nesse aspecto — o humor, o misto de 
informalidade e compromisso, as belas ilustrações, 
o uso sóbrio e elegante do espaço. Jornalzão. Que 
bom viver no mesmo país que ele. Parabéns.

Plínio Feijó Bom dia! Conheci recentemente o 
RelevO e quero parabenizar vocês pelo excelente 
conteúdo e por terem a coragem de se submeter 
ao trabalho escrotamente magistral, ingrato e 
fundamental que é editar um jornal de literatura.
Dinovaldo Gilioli Acompanho o RelevO há 
pouco tempo, mas o necessário pra perceber o quanto 
melhorou do ponto de vista gráfico e de conteúdo. 
Daqui de Floripa, continuo divulgando o periódico e 
torcendo por sua longa vida. Fraterno abraço!

Rosana Cuba Boa noite editores de RelevO! É 
curioso encontrar continuidades imprevistas na edição 
de abril: a rara misericórdia constatada em Ulisses 
Belleigoli (resenhado por Rodrigues) transborda no 
personagem Adrien, de Istrati. As “engrenagens da 
sociedade” que capturaram o personagem Stravo, 
também de Istrati, parecem se acercar do leitor, 
segundo Ricardo Lísias... Parabéns pelo trabalho. Vida 
longa ao RelevO! Abraço literário! 

Janderson José da Cunha Quero fazer um elogio 
sobre o artigo “A demonização da mulher pública”, 
da edição de janeiro, escrito por Dayane Ferreira e 
Camilla Oliveira. Muito interessante e importante 
aquele artigo, e eu já havia tido algum contato com 
estudos nessa área. Meus parabéns pelo jornal!

carcinoma de chuva

Andressa Barichello No conto “Carcinoma de 
Chuva”, Cristina Bresser alinha telhas improváveis 
para cobrir sua narrativa. Na história, o empurra-
empurra das culpas que os pedreiros fazem nas obras 
de um telhado conversa com o empurra-empurra 
das fantasias sobre as razões capazes de fazer surgir 
os carcinomas. No eterno conserta dali e tira de lá, 
o medo das chuvas aparece como metáfora para o 
medo do câncer. O telhado, sempre de vidro, teima 
ser invadido pelo invisível. De gota em gota, de 
repente a enxurrada. Quem poderá contê-la? Sem 
promessa de conserto, enxuga-se gelo quando o 
assunto é a perfeição do abrigo — corpo ou telhado. 
Aninhados, os seres todos, atravessados ou não pela 
linguagem, acompanham as chuvas. Elas podem 
não ser mais do que a simples passagem do tempo, 
os tais “temporais”? Numa história que trata do 
que é medo e do que é doloroso com muito bom 
humor, viajamos e podemos rir um pouco das nossas 

loucuras modernas.

ratatatá

Felipe Marçal Olá, pessoal. Por que vocês não 
publicam minicontos? Não tenho paciência para 
textos muito longos, não.
Da redação: Nesta edição, Felipe, temos sete minicontos. 
Não, não, são doze. 

Marcio Rufino Eu sou perdidamente apaixonado 
pelo RelevO! ❤

correios nevermore

José Maschio Quando o jornal chega, tudo bem... 
mas...
Da redação: Juramos pelos deuses da logística, José, 
que estamos fazendo o possível para os Correios não 
prejudicarem as nossas entregas. 

Susanne Wehrs Pereira Panagoulias Descobri 
esse maravilhoso jornal literário em uma das 
visitas que fiz a Curitiba (sou da região serrana 
fluminense). Parabéns a todos os envolvidos nesse 
belíssimo trabalho. Um abraço!

poetas?

Ismael Alencar Ainda não li esta edição, que 
acabou de chegar, mas só de abrir o jornal já vi 
que tem mais textos do estilo crônica. Peço, antes 
de mais nada, desculpas aos poetas do jornal, mas 
minha preferência são as crônicas. Ah, o “Epigrama” 
da edição de abril foi muito bacana.
Ian Valentin Olá, pessoal do RelevO! Sou o 
responsável pelo Quintal Armorial, um dos pontos de 
distribuição do jornal de vocês aqui em João Pessoa, 
capital da Paraíba. Já recebi cinco edições do jornal, 
mas, até o momento, o Quintal Armorial ainda não 
está figurando o mapa de distribuição de vocês. Peço, 
por gentileza, que incluam. Muitas pessoas estão vindo 
pegar o jornal aqui, tem tido uma ótima repercussão. 
Então é importante que o espaço seja conhecido 
como um ponto oficial de distribuição.
Da redação: Feito, Ian! E obrigado por acolher o nosso 
periódico aí em João Pessoa. Abraços!

Emerson Sarmento Recebi um exemplar do 
jornal literário RelevO. Agradeço pelo presente. 
P.s: Indico por demais a assinatura do jornal.

Faustino Rodrigues Esse jornal é uma das 
mais vigorosas iniciativas de jornalismo literário 
independente em nosso país, contribuindo 
muuuuuuuito para a cultura — em tempos bicudos, 
o esforço é mais do que válido. Vai lá dar uma 
conferida e aproveite para fazer uma assinatura, vai.

Caio Paraguassu Chegou a edição de março 
aqui em terras campineiras! Aguardamos a de abril! 
(gostei muito da capa e do logo em negativo).

permanências

Henrique Q Edição de abril (de 2017) foi uma 
das minhas melhores leituras neste recém-parido 
2018. “O dia em que Eurípides depilou o cualho”, 
metido ali pelo revisor?, só perdeu pra mim 
pro despretensioso, e genial por isso, “Ernani, o 
influenciador”. Mas quem escreveu este?
Da redação: Gente maldosa, Henrique, que acorda todos 
os dias lembrando quem são seus inimigos.
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Sinal e ruído

Elton Mesquita

Em sua última coluna de ombudsman para o 
RelevO [nota: a de abril, e não a deste mês, na página 
5], o sr. Ricardo Lísias menciona um tuíte meu, em 
que eu fazia troça por ele ter dito (grosso modo) que 
o cânone é mero reflexo das relações de poder da 
classe privilegiada.

Não tenho interesse em debater esse ponto: debates 
são infrutíferos quando os interlocutores partem 
de premissas opostas que não são averiguadas de 
antemão, pois premissas opostas não podem conduzir 
a conclusões convergentes. Apesar de partilharmos 
dos mesmos vocábulos, o sr. Lísias e eu falamos 
idiomas diferentes, mutuamente excludentes, como 
vou explicar:

O sr. Ricardo Lísias, um homem do seu tempo, 
parte da perspectiva do pós-modernismo, em que 
não há um princípio central ordenador para a 
experiência humana, que se vê fragmentada em 
princípios ordenadores variados (a libido, a economia, 
a estética, o materialismo científico, o liberalismo 
etc.) que competem pela supremacia e alegam 
direitos iguais à legitimidade. Eu, que nem de longe 
poderia ser considerado um homem do meu tempo, 
parto da perspectiva da Eternidade: a consciência 
humana não se dissipa após a morte física, Deus 
existe e é o princípio ordenador de todo o Cosmo, 
do indivíduo e da sociedade. A perspectiva do 
pós-modernismo é a de que a verdade não existe; a 
perspectiva da Eternidade é a de que a Verdade existe 
e, embora nosso estado decaído não nos permita 
apreendê-la em sua totalidade, ainda assim é possível 
estar mais perto ou mais longe dela – é possível errar 
mais e errar menos. Como se vê, nenhum diálogo é 
possível entre a Verdade e as verdades (que no final 
equivalem a verdade nenhuma). Não faz sentido 
debater sobre se o cânone é ou não mera expressão 
disso ou daquilo se antes não concordarmos 
quanto à régua aferidora a ser usada no debate. E a 
discordância quanto à existência ou inexistência dessa 
régua única é a mãe de todas as outras discordâncias, 
pois diz respeito à base onde todo diálogo se assenta: 
a possibilidade de se chegar a uma avaliação objetiva 
do tema analisado. O sinal não dialoga com o ruído, 
pois a natureza do ruído é deteriorar o sinal.

Mas, se não pretendo debater, gostaria de 
comentar um aspecto da reação do ombudsman do 
RelevO que me chamou a atenção:

Subindo nos ombros de vários intelectuais sem 
dúvida respeitáveis, ele diz lá de cima que meu 
comentário teria sido feito por ignorância do extenso 

histórico de discussões e trabalhos teóricos acerca 
desse tema – como se eu fosse um ignorante topando 
pela primeira vez com tal formulação, e por isso 
acreditasse estar diante de uma ideia nova e original. 
Ora, dentre os muitos erros que cometo diariamente 
(por ex.: fazer um tuíte descontraído achando que o 
sr. Lísias não teria o costume de fazer “ego search”), 
não creio que se encontre o equívoco de achar que o 
sr. Lísias é capaz de alguma ideia original.

De fato, em uma época em que a seção 
infantojuvenil das livrarias oferece obras como O 
Capital para Crianças, pretender que a perspectiva da 
dialética marxista seria novidade para alguém apenas 
evidencia a velha tática de atribuir à ignorância o 
que é apenas discordância.

Por fim, se não há como debater, posso deixar 
o seguinte comentário, que ao menos esclarecerá 
aos assinantes deste jornal a minha perspectiva 
sobre o assunto (não espero que o sr. Lísias me 
entenda, pelos motivos expostos no começo. A cisão 
insanável entre nossas premissas produz ruído na 
comunicação, e onde eu escrevi “autoridade” ele 
entenderá “fascismo”; onde escrevi “tradição”, ele 
entenderá “privilégio de classe”, e assim por diante):

Como disse no começo, o sr. Lísias é um 
homem do seu tempo, e vivemos em tempos de 
filistinismo e materialismo. Ambos contribuem para 
o rebaixamento do espírito humano, reduzindo 
todo ímpeto de transcendência a movimentos do 
estômago e do bolso. Ora, a obra de arte fala sempre 
ao indivíduo antes de falar para a humanidade. 
Trata-se de um contato íntimo que não interessa 
ao filistino, incapaz de aceitar a noção de ars gratia 
artis, e que vê na arte apenas a oportunidade de 
comprovação ou refutação de teorias psicanalíticas, 
científicas, sociológicas, econômicas etc. Alguém 
que tenha acompanhado Dante em sua viagem 
ao Inferno e se deixado tocar verdadeiramente 
pela ideia e pelo engenho do artista terá apenas 
uma curiosidade secundária pelas circunstâncias 
econômicas e sociológicas que possibilitaram a obra.

De fato, a questão é muito simples, e apenas duas 
opções se apresentam: ou as obras de arte não têm 
a qualidade inegável que justificou sua preservação 
e inclusão no cânone, e portanto o sr. Lísias e todos 
os intelectuais sem dúvida respeitáveis elencados 
por ele estão certos em sua avaliação, ou as obras 
de arte têm a qualidade inegável que justificou 
sua preservação e inclusão no cânone, e nesse caso, 
discuti-las como mero reflexo de relações de poder 

da classe privilegiada revela-se como algo secundário, 
acessório – filistino, enfim. Ora, uma vez que as obras 
de arte do cânone continuam tendo sua qualidade 
real atestada, não somente pela autoridade da tradição, 
mas também pelo seu poder de penetração na vida 
psíquica dos povos (do qual um exemplo extremo é 
Shakespeare, responsável pela introdução e adoção de 
milhares de termos e centenas de expressões no uso 
diário da língua inglesa), resta a constatação de que a 
elite econômica do mundo também já foi uma elite 
cultural e espiritual, o tipo de gente que, ao falar de 
arte, fala de arte, e não de gráficos em pizza sobre 
participação demográfica e distribuição de renda. 
Uma constatação inquietante, eu sei – ao menos para 
pessoas com a orientação ideológica do sr. Lísias.

Despeço-me com um aviso e um pedido. O aviso 
é o seguinte: se alguém, como o sr. Lísias, subscreve 
a perspectiva de vozes múltiplas e equivalentes do 
pós-modernismo, em que não há uma verdade 
única que possa alegar primazia na ordenação da 
vida em sociedade, então essa pessoa não poderá 
reclamar quando aquilo que ela preza como seus 
valores mais caros forem destronados para dar lugar 
a outros valores, outras perspectivas.

O sr. Lísias, sem dúvida, já terá notado certas 
manifestações no fórum da discussão pública (uma 
das quais foi meu infeliz tuíte, ao qual, como é o 
protocolo na esquerda, ele imediatamente pespegou 
o rótulo de “fascista”) cujo teor vai no sentido 
oposto à visão de mundo da esquerda e do pós-
modernismo. Pois bem: isso é só o começo. Por 
toda parte, cada vez mais jovens estão abrindo 
janelas, muitas vezes à força, para arejar o ambiente 
e dissipar o futum sessentista cadavérico que 
ameaça sufocar a todos num miasma de clichês 
requentados. A longa masturbação da esquerda, que 
confundiu com tesão o que não passava de rigor 
mortis dos “ideais de 68”, está finalmente chegando 
ao fim. Para seu azar, vocês tanto foram à fonte 
(tanto acusaram toda discordância de “fascismo”) 
que o vaso se quebrou e hoje a palavra “fascista” 
se esvaziou de todo significado e poder. Boa sorte, 
porque vocês vão precisar.

Já o pedido tem a ver com a associação histérica 
que o sr. Lísias estabeleceu entre meu tuíte e o 
assassinato da vereadora do PSOL: amigos, por favor, 
deixem a Marielle subir.

Atenciosamente,
Elton Mesquita
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Uma ou duas colunas antes dessa, defendi a 
impossibilidade de um professor de literatura afirmar 
que um aluno estaria “lendo” um texto literário 
erradamente. Como disse, cada um constrói um 
sentido conforme muitos fatores diferentes, alguns 
bastante pessoais. Todo mundo, por exemplo, 
acaba transportando sua história de vida para a 
interpretação de um poema. Aceitar uma leitura, mas 
não outra seria, dessa forma, dizer que experiências 
são mais ou menos válidas. Não é possível.

Na minha opinião, pode-se corrigir apenas 
a redação de um aluno. Muitas vezes ele não 
consegue se expressar com clareza. Com algum 
esforço – em alguns casos com muito esforço –, o 
professor pode sugerir novas maneiras de escrever, 
sanar vícios e oferecer estruturas argumentativas 
mais eficazes. 

Não tenho dúvidas disso. No entanto, acabei 
achando meu texto incompleto. Recebi algumas 
mensagens com perguntas. Uma delas me deixou 
bastante pensativo: e se um aluno, durante uma 
determinada interpretação, aparecer com uma 
interpretação racista? O professor terá ou não 
legitimidade para contestá-lo?

Acredito que sim. É perfeitamente razoável a 
discussão sobre o uso de textos discriminatórios em 
sala de aula de um autor como Monteiro Lobato. 
Entendo os grupos que acreditam que textos dessa 
natureza não deveriam ser usados. Eu não os usaria 
em uma aula do Ensino Fundamental, por exemplo. 

De uma forma ou de outra, se um professor optar 
por levar aos estudantes um texto racista, parece 
claro que o assunto deve ser a priori discutido.

Mas não era disso que eu estava falando. 
Um aluno talvez revele sentimentos racistas ao 
interpretar um poema. Nesse caso, o professor 
pode e deve intervir, no sentido óbvio de garantir 
a preponderância dos direitos humanos diante de 
quaisquer outras questões. Aqui a construção do 
conhecimento se dá sempre a partir do universo 
prévio de cada um dos alunos. Sem dúvida, para 
muitos leitores desse texto já deve ter aparecido o 
nome de Paulo Freire. 

É isso. As ideias do nosso maior intelectual não 
se aplicam apenas à alfabetização. Todo o processo 
escolar, nos seus mais diferentes graus, precisa 
partir do universo do próprio estudante. Dele 
em diante, com certeza pode haver não apenas 
a formação de leitores aptos a expressar seus 
próprios sentidos, mas para construir um mundo 
mais próximo do que preconiza a Declaração 
Universal dos Direitos do Homem.

Esse é meu último texto como ombudsman. 
Agradeço a leitura de todos. Foi divertido e 
instrutivo. Quanto ao ataque histérico do secretário 
do cardeal Ratzinger na página ao lado, acho 
que vou deixar passar. Segundo ele, as coisas vão 
começar a dar errado para mim. Aguardo ansioso 
esse dia. O coroinha está mal informado, mas me 
deixou com medo: buuuuuuuuuuuuu.

Até logo!

Ombudsman – Ricardo Lísias
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Biblioteca Pública Municipal Vila Velha MINAS GERAIS • Juiz de Fora 
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Biblioteca Estadual do Acre MARANHÃO • São Luís Biblioteca Pública 
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Tavernard RORAIMA • Boa Vista Biblioteca Pública do Estado de Roraima
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Margareth Dago

Trecho de Do cabaré ao lar — A Utopia da Cidade 
Disciplinar, Paz e terra, 1985

 
Os sanitaristas brasileiros retomam o perfil 

da prostituta desenhado por Parent-Duchâtelet 
e sucessivamente reproduzido pela literatura 
prostitucional. Este modelo imaginário de 
prostituta, que teve aceitação universal, determinou 
o comportamento das próprias mulheres 
identificadas com essa condição. Além disso, 
ao referenciar seu comportamento, o modelo 
da mundana construído pelo médico francês 
fortaleceu ao mesmo tempo o ideal da mulher 
honesta, mãe dedicada e submissa, na medida em 
que se diferenciava do contratipo repelente da 
meretriz. Afinal, a dona-de-casa agarrou-se ao 
modelo da mulher casta tanto mais firmemente 
quanto ele se distinguia do modelo da “mulher da 
vida”, símbolo da perdição e da monstruosidade.

Um dos traços mais característicos da mulher 
pública, na visão dos médicos, é a preguiça, a aversão 
ao trabalho e a perseguição desenfreada do prazer. 
A prostituta é aquela que, ao contrário da mulher 
honesta e pura, vive em função da satisfação de 
seus desejos libidinosos e devassos. Ela “tem um 
andar, um sorriso, um olhar, uma atitude que lhe 
são próprios; é preguiçosa, mentirosa, depravada, 
extremamente simpática ao álcool, despreocupada 
com o futuro e muitas vezes destituída de senso 
moral”. Antítese da esposa honesta, a mulher da 
vida tem um “apetite sexual exaltado, (...) inato 

e incontido, que leva a precocidades, por vezes 
fantásticas, na prática de perversões ou mesmo do 
coito”. É burra e ignorante: “Limitadíssimos são 
os seus recursos intelectuais, raríssimas mulheres 
poderiam sustentar uma conversação em que seja 
necessário o manejo do raciocínio ou pequena 
contribuição lógica (...)”. Leviana, inconstante, 
volúvel, irregular, adora o movimento, a agitação 
e a turbulência: “poucas há que persistam num 
mesmo domicílio durante o espaço de um ano”. 
Instável física e espiritualmente: “Variáveis de 
opiniões, incapazes de seguir um assunto até 
o fim, levianas, exaltadas, irritáveis, e muitas 
vezes insolentes”. A puta é aquela que, gulosa 
e incontrolável, adora os excessos: de álcool, de 
fumo, de sexo.

Suas atividades, quando estão sozinhas, são fúteis 
e banais: “entregam-se à calaçaria (sic), ao sono, 
a conversações fúteis ou de um alcance limitado 
unicamente às virtudes, vícios ou defeitos das 
colegas e de seus amantes ou frequentadores; 
outras vezes, fumam, jogam, brincam, berram, 
cantam, dançam e concluem paramentando-se”. 
As “aristocráticas” acordam tarde e passam o dia 
arrumando-se, embonecando-se, algumas vezes 
passeiam de carro ou ficam na janela. Sempre 
usam falsos nomes e adoram flores e animais. Mas 
chegam a ter boas qualidades: “O sentimento 
de caridade não só para as colegas como para o 
próximo é uma das virtudes mais salientes das 
prostitutas”. Estão sempre dispostas a se socorrerem 
nas horas de infortúnio, são carinhosas quando 

encontram pessoas infelizes e carentes, mas “nunca 
essa virtude é fixa nelas”.

Ao contrário do que afirma Parent-Duchâtelet 
a respeito da puta parisiense, para nossos médicos 
as prostitutas brasileiras não são “excelentes mães”, 
pois preferem abortar a ter seu corpo deformado 
pela gravidez.

Quanto aos relacionamentos afetivos, as 
prostitutas têm sempre amantes, sejam fixos ou 
eventuais. Em geral, apaixonam-se por rapazes 
de famílias abastadas que buscam aventuras ou 
vazão aos seus desejos libidinosos. Já os amantes 
“persistentes” podem ser do sexo masculino ou 
feminino. Frequentemente, estes “rufiões” são 
sustentados pelas mulheres da vida apenas para lhes 
fazer companhia quando vão às compras, ao teatro, 
aos bares ou bailes. Costumam bater nas amantes 
que, aliás, só exploram e não amam e amontoam-se 
nos cafés, nos botequins e bilhares.

Assim, o retrato da mulher pública é construído 
em oposição da mulher honesta, casada e boa 
mãe, laboriosa, fiel e dessexualizada. A prostituta 
construída pelo discurso médico simboliza 
a negação dos valores dominantes, “pária da 
sociedade” que ameaça subverter a boa ordem 
do mundo masculino. Seu objetivo principal é a 
satisfação do prazer e, nesta lógica, prazer e trabalho 
são categorias antinômicas. Por isso, ela deve ser 
enclausurada nas casas de tolerância ou nos bordéis, 
espaços higiênicos de confinamento da sexualidade 
extraconjugal, regulamentados e vigiados pela 
polícia e pelas autoridades médicas e sanitárias.
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Um bonde chamado São Paulo



9O livro da quadrinista Luli Penna nos conduz 
a uma São Paulo dos anos 1920/1930 para fazer 
um footing em busca de amor, assistir a projeção de 
Buster Keaton, manusear aparelhos ópticos, folhear 
edições de A Cigarra e ter a vista do marco zero de 
São Paulo tomado por calhambeques e metade da 
gótica Catedral da Sé.

Em Sem Dó (Editora Todavia, 2017), Luli premia 
observadores com referências à modernista Tarsila 
do Amaral e ao filme-experimento Limite (1931), 
de Mário Peixoto. Para todo leitor, o livro apresenta 
a história da jovem arrumadeira Lola e um “corpo 
a corpo com a cidade” que já não existe mais. Não 
perca esse bonde.

Como foi fazer uma viagem no tempo para uma São 
Paulo dos anos 1920/1930? O que você descobriu 
daquela "São Paulo com seu vaivém de chapéus, bondes, 
ruas e trilhos"? Como a história de Sem Dó fez você 
olhar de modo diferente para a megalópole de hoje?

Sempre gostei muito de olhar revistas antigas, jornais 
antigos e principalmente livros de fotos antigas da 
cidade de São Paulo. Quando pensei pela primeira vez 
em fazer uma graphic novel, imediatamente pensei em 
situá-la na São Paulo do começo do século passado. E, 
realmente, quando comecei os desenhos, havia lugares 
que eu já tinha decidido desenhar mesmo antes de saber 
quem passaria por eles ou quando. Mas, além de todo 
esse material impresso antigo, meu desejo de retratar São 
Paulo vinha também das histórias que ouvi das minhas 
avós. A cena em que Lola e Sebastião se cruzam, por 
exemplo, foi toda baseada em histórias de amor que 
ouvi delas. Gosto do modo como essas histórias estão 
conectadas com a cidade, com as calçadas cheias de 
gente, com as esquinas, o bonde, a paquera que se dá 
pela janela, a presença do lampião iluminando quem 
está na rua. Esse corpo a corpo com a cidade foi algo 
que perdemos. Hoje as pessoas têm uma relação muito 
menos estreita com a cidade, saem de suas garagens e 
se dirigem a outras garagens. A cidade não é mais um 
personagem tão importante. Em Sem Dó, considero a 
cidade uma das personagens principais da história.

O modo como você apresenta a publicidade e as revistas de 
época conduz o leitor a um passado energizado por outros 
modelos de beleza e sucesso. Como foi passear pelo mundo 
encantado por revistas como A Cigarra (1914-1975) e Para 
Todos (para a qual o J. Carlos fazia capas lindíssimas)?

Como disse antes, sempre amei folhear revistas 
e jornais antigos. Os anúncios, a caligrafia antiga, 
sempre gostei muito de perder tempo com isso. 
Quando comecei a desenhar o Sem Dó, rapidamente 
percebi que queria a história mais silenciosa do que 
falada e que os anúncios me ajudariam a contá-la sem 
precisar explicá-la muito. Não há nada de aleatório 
na escolha deles. Todos foram escolhidos por alguma 
razão que os relaciona com a história. Como tudo é 
muito silencioso, há muitas outras referências mudas, 
além dos anúncios, muita coisa a que não faço 
nenhuma menção escrita a respeito. O aparecimento 
da Tarsila Do Amaral, por exemplo, tomando café 
com a patroa de Lola, é uma coisa que pouca gente 
notou porque, além dos brincos enormes e do 
desenho que ela segura nas mãos, ninguém observa – 

“OH, nossa, TARSILA! Que prazer imenso é tomar 
um cafezinho com você".

Você apresenta a publicidade como um elemento importante 
da história. Saímos de anúncios que prometem curar a sífilis 
(“Cyanurol – Contra a Syphilis, Não há Igual”) para 
anúncios da ditadura dos generais com “CHEGA DE 
LENDAS! VAMOS FATURAR!”, sobre a construção da 
Transamazônica. O desfecho do livro traz uma São Paulo 
do final dos anos 1970, tomada pelo sociedade de consumo 
e um belo de um engarrafamento. Como fez a escolha dessas 
propagandas e como elas foram tomando lugar na narrativa 
que tinha começado como uma história familiar?

Que legal que você notou isso. Sim, lá no final, 
quando há aquele salto para os anos 1970, cada 
um desses anúncios finais faz referência aos iniciais 
(gramofone-gravador de fitas cassete; luvas finas-
minissaia; cabelos curtos e casamento; cabelos 
compridos e espontaneidade; e por aí vai). Minha 
intenção foi justamente esta, a de dar um salto não 
só de uma década pra outra bem mais à frente, mas 
de uma situação familiar para um projeto de cidade e 
de país. A ideia foi justamente sugerir nessas últimas 
cenas com todos esses anúncios que aquela São Paulo 
mais familiar lá de trás, aquela cidade que certamente 
nos faz sentir uma certa nostalgia, ali mesmo já estava 
florescendo uma São Paulo que acabaria dando 
num tremendo engarrafamento, num país cujo 
desenvolvimento nos levaria a uma situação muito 
mais de paralisia do que de progresso.

Há uma cena muito bonita em que Dolores (ou Lola) 
passa roupas a ferro. Você mostra de um plano superior 
o tecido tomando todo o quadro, com partes amassadas e 
alisadas. Páginas antes, a moça maneja uma máquina de 
costura Singer. Vemos as engrenagens, a ponta da agulha, 
a roseta da marca, os alfinetes. O que esses planos-detalhe 
trazem de intimidade, de vida interior? É impressão ou 
parece que os planos do personagem masculino são mais 
abertos e panorâmicos?

Com essa pergunta você me matou de emoção. 
Hahaha. Sério. Não tinha percebido isso, mas faz todo 
sentido porque, desde o início, queria manter uma 
certa distância do protagonista masculino, como se 
não o conhecesse. Com as personagens femininas, ao 
contrário, queria mostrar com essas cenas mais lentas, 
mais demoradas, maiores, características interiores 
delas. No caso de Lola, queria mostrar que ela é uma 
garota que não tem um grande plano pra sua vida 
(ao contrário de sua mãe e de seu pai, que têm vários 
planos para ela), mas que é alguém em busca de 
algum pequeno ou grande prazer ou de uma alguma 
coisa linda no seu cotidiano. O prazer ao admirar as 
estampas dos tecidos é parte disso.

Uma questão bastante pessoal: quando eu lia os quadros de 
uma página com 12 quadrados (3 x 4), graças a uma ilusão 
de ótica, saltava um ponto preto do espaço em branco entre cada 
quatro quadros. Devido ao ambiente “analógico” dos temas do 
livro, tive uma sensação próxima de quando assistia aos filmes 
ouvindo o projetor de cinema antigo. Vamos à pergunta: como 
montou aquela cena em que o casal foi assistir ao filme do 
Buster Keaton? Você teve a intenção de reconstituir experiências 
de fascínio pela técnica típica daquele anos 1920?

Por favor, fale-me um pouco mais sobre isso! 

Hahaha. Sério! Fiquei muito feliz que você tenha 
tido essa impressão. O fato de eu não ter desenhado 
balões, por exemplo, mas ter escrito as falas das 
personagens em molduras pretas que aparecem um 
quadro depois de serem ditas, tem tudo a ver com 
isso, com essa vontade de me aproximar do modo 
como as histórias eram contadas na época em que 
o Sem Dó se passa. O início do século passado foi 
justamente o momento em que as pessoas ficaram 
muito fascinadas com todo tipo de dispositivo que 
conseguisse colocar as imagens em movimento. O 
cinema era um acontecimento grandioso e havia 
uma febre de brinquedinhos ópticos, todos aqueles 
fenaquistoscópios, praxinoscópios, cinestoscópios, 
que transformavam uma pequena sessão de imagens 
isoladas em imagens que se mexiam. No segundo 
capítulo, depois de espanar os móveis da casa em que 
trabalha, Lola para um minuto para girar a roda do 
zootrópico da patroa para ver as imagens se movendo. 
Comecei a desenhar essa cena como uma maneira de 
mostrar que Lola está sempre tentando achar alguma 
graça no seu dia a dia. Mas, enquanto desenhava essa 
cena dela girando o zootrópico para fazer aquelas 
imagens se moverem, enquanto desenhava, por 
exemplo, as vinte imagens da mulher pulando um 
banquinho até ela voltar ao chão novamente, percebi 
que eu estava fazendo a mesma coisa que Lola. Ou 
seja, assim como Lola estava tentando fazer aquelas 
imagens da mulher pular um banquinho, eu também 
estava tentando fazer Lola sair da sua casa pela manhã 
e ir para o trabalho, eu também estava tentando fazer 
meus personagens andarem por São Paulo e também 
estava sentindo muito prazer com isso. Foi nesse 
momento em que resolvi tentar fazer o Sem Dó se 
parecer a um filme mudo. Só pra terminar, queria 
dizer que o filme Limite, do Mário Peixoto, de 1930, 
foi um dos filmes que mais me impressionaram na 
vida e que há vários fotogramas copiados de lá, o retrós 
de linha, os sapatos de Lola saindo de casa etc.

Considerando o seu insight de que a “história das mulheres 
da sua família” tinha muito a dizer para leitores do que a 
“história da sua família” (seu ponto de partida, pelo que li), 
que temas você recomendaria às quadrinistas em atividade?

Não sei se eu saberia dar conselhos sobre temas 
a ser tratados. Acredito apenas que cada uma deve 
procurar ser o mais verdadeira quanto à sua própria 
história ou quanto às histórias que está contando. 
Admiro muito a Alison Bechtel pela coragem com 
que ela enfrenta a aventura de entender quem 
ela é, quem é o pai, no primeiro livro, Fun Home, 
depois quem é a mãe, Você é Minha Mãe? Não sei se 
conseguiria me aproximar tanto das minhas verdades 
quanto ela, mas creio que, ainda assim, falando das 
minhas tias-avós, Sem Dó fala muito de mim porque 
fala da busca de felicidade, de sair ou ficar em casa, de 
coragem, de planos que não dão certo, de elaboração 
silenciosa dos fatos (quem sai de casa é Lola, mas 
quem fica elaborando toda a narrativa e pensando 
nela, quem na verdade parece saber de tudo e vai se 
tornar a verdadeira narrado é a irmã de Lola, a Pilar) 
e fala também e principalmente da diferença de 
liberdade sexual entre homens e mulheres, que é um 
tema muito caro pra mim.
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Robert Darnton

Todos os que se debatem com a história social das 
ideias têm necessariamente de procurar inspiração, 
ou pelo menos alguns recursos, nas ciências sociais. 
Quanto a mim, quando me vejo atolado na pesquisa 
sobre as origens ideológicas da Revolução Francesa, 
frequentemente me volto para a sociologia, a 
antropologia e a ciência política, e me esforço em 
vislumbrar alguma espécie de Passagem Noroeste 
para o passado. Mas nunca consegui atravessá-la. 

Sei que o problema reside na minha parca 
compreensão, embora às vezes eu desconfi e que os 
cientistas sociais vivem num mundo fora do alcance 
dos comuns mortais, um mundo ordenado segundo 
modelos perfeitos de comportamento, povoado 
por tipos ideais e governado por coefi cientes de 
correlação que excluem qualquer coisa que não seja 
o desvio padrão mais normal. Nunca se consegue 
vincular esse mundo ao amontoado heterogêneo 
da história. Ele não consegue sequer lançar amarras 
no presente – ou foi o que me pareceu depois de 
tentar percorrer a literatura de uma das ciências 
sociais mais importantes, a teoria da comunicação. 
Empaquei lendo Newsmen‘s fantasies, audiences, and 
newswriting [Fantasias, públicos e redação de notícias dos 
jornalistas], de Ithiel de Sola Pool e Irwin Shulman, 
em Public Opinion Quarterly (verão de 1959). O 
artigo despertou em mim algumas refl exões sobre 
minha experiência anterior como repórter de 
jornal, que apresento na esperança de fornecer uma 
certa perspectiva sobre o que atualmente vem se 
consolidando como uma disciplina específi ca, a 
sociologia dos meios de comunicação de massa.

Os autores do artigo se propuseram a entender 
o processo de comunicação tal como ele se dá na 
redação das notícias. Apresentaram a quatro grupos de 
estudantes de jornalismo fatos selecionados a partir 
de matérias publicadas em jornal, algumas dando 
boas e outras más notícias. Cada estudante montou 
os fatos segundo sua versão pessoal das matérias, e a 
seguir relacionou as pessoas que lhe vinham à mente 
enquanto avaliava o que tinha escrito. O resultado 
foi uma lista de imagens de pessoa, que poderiam 
ser tomadas como representativas do público leitor 
mentalmente concebido pelos redatores-estudantes. A 
seguir, os encarregados da experiência entrevistaram 
os estudantes, para classifi car esses leitores imaginários 
em dois grupos, os críticos e os favoráveis. 
Finalmente, eles procederam à verifi cação da acurácia 
das matérias, e surgiu uma correlação bastante segura: 
os estudantes com imagens de pessoas favoráveis 
expuseram as boas notícias com uma precisão 
maior do que no caso das más notícias, ao passo 
que os estudantes com imagens de pessoas críticas 
expuseram as más notícias com maior exatidão. 

Pool e Shulman lançaram mão de uma fórmula 
para medir o fator de distorção nas reportagens. 
Pareciam ter descoberto leis governantes, passíveis 
de serem expressas com precisão matemática, 
por trás do misterioso processo de converter os 
acontecimentos do dia em matérias jornalísticas. E 
o trabalho de ambos se ajustava magnifi camente no 
crescente debate sobre a retroalimentação, o ruído 
e outras variáveis que agora são centrais na teoria 
da comunicação, desde que uma nova geração 

abandonou o modelo predominante na época da 
inocência, quando a comunicação era entendida 
como um processo unilateral de inculcar mensagens 
nos receptores. Agora avançamos para imagens. 

A lógica parecia irrefutável. Mas, pensando em meu 
emprego no The New York Times, lembrei que a única 
imagem de pessoa com que eu me deparara tinha 
sido uma garota de doze anos de idade. Os jornalistas 
na sala de redação achavam que os editores esperavam 
que eles escrevessem suas matérias pensando nessa 
criatura imaginária. Alguns julgavam que ela constava 
do The style book of The New York Times [O manual 
de redação do The New York Times], embora a garota 
só existisse em nossas cabeças. Por que doze anos?, 
eu costumava me perguntar. Por que uma menina? 
Quais são as ideias dela sobre a erradicação das favelas 
no sul do Bronx? Mas eu sabia que ela não passava 
de uma fi gura no folclore da 43ª Street e funcionava 
simplesmente como uma advertência para que nossas 
matérias fi cassem claras e legíveis.

Nunca escrevemos para as imagens de pessoas 
invocadas pela ciência social. Escrevíamos uns para os 
outros. Nosso principal grupo de referência, como se 
poderia dizer na teoria da comunicação, encontrava-
se espalhado em torno de nós na sala de redação, 
ou buraco da cobra, como dizíamos. Sabíamos que 
os primeiros a cair em cima de nós seriam nossos 
colegas, pois os repórteres são os leitores mais vorazes 
e precisam conquistar seu status diariamente, ao se 
exporem a seus colegas de profi ssão.

Trecho de O Beijo de Lamourette, Cia das Letras, 1990

Jornalismo: toda notícia que 
couber, a gente publica
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Alguém se 
importa

com a minha
produção 
literária?

“O brasileiro lê muito pouco”

Mentira

Já publiquei 
um livro?

Fui adaptado 
para o cinema?

É um 
curta-metragem

de alunos da FAP?
Hahaha é sim

Escrevo 
poemas?

São meus 
amigos?

Ninguém se importa com 
minha produção literária

Ninguém se importa com 
minha produção literária

Ninguém se importa com 
minha produção literária

Ninguém se importa com 
minha produção literária

“Tenho um estilo difícil de 
classificar em gêneros”

Já fui publicado no 
Jornal RelevOTM?

Participo de eventos 
literários como 

lançamentos e outras 
masturbações?

“Minha literatura dá voz a pobres, embora 
eu tenha nascido rico, nenhum pobre me lê, 
e acho que eu não conheço nenhum pobre”

Escrevo bêbado

Ninguém se importa com 
minha produção literária

Ninguém se importa com 
minha produção literária

Ninguém se importa com 
minha produção literária

Ninguém se importa com 
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Ninguém se importa com 
minha produção literária

Paguei
por isso?

SIM

NÃO
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Ninguém se importa com 
minha produção literária

Ninguém se importa com 
minha produção literária

Ninguém se importa com 
minha produção literária

Ninguém se importa com 
minha produção literária

Ninguém se importa com 
minha produção literária

Menos mal... mas ninguém 
se importa com minha 

produção literária
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NÂO
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Ninguém se importa com 
minha produção literária
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minha produção literária

Ninguém se importa com 
minha produção literária

SIM
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Ninguém se importa com 
minha produção literária

Ninguém se importa com 
minha produção literária

NÃO

SIM

SIM NÃO

SIM NÃO

Eles me pagam 
por isso?

Sou o Stephen 
King, Dan 

Brown ou algum 
fodido desses?

SIM!
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Ana Lúcia Vasconcelos

César Lattes: o físico brasileiro 
codescobridor do méson pi 

Conhecido internacionalmente por sua 
descoberta do méson pi, partícula atômica, 
juntamente com o físico italiano Giuseppe 
Occhialini e o físico britânico Cecil Powell, César 
Lattes (1924-2005) nasceu em Curitiba, onde 
fez seus primeiros estudos. Mudou-se para São 
Paulo, estudando no Dante Alighieri e na Escola 
Politécnica. Formou-se em Física e Matemática 
na Universidade de São Paulo em 1943. Aos 19 
anos, era assistente da Cadeira de Física Teórica. 
Pelo seu brilhantismo, foi convidado pelo professor 
Giuseppe Occhialini para fazer parte de um grupo 
de pesquisa no Laboratório da Universidade de 
Bristol, na Inglaterra, sob a direção do britânico 
Cecil Orwell. Durante dois anos, estudou os raios 
cósmicos em um laboratório montado nos Andes, 
mais precisamente no Monte Chacaltaya, na 
Bolívia, onde detectou o méson pi, dando início a 
uma nova área de pesquisa: a física das partículas.

E, afinal, o que é o méson pi? O conceito de 
mésons como as partículas portadoras de força 
nuclear foi proposto pela primeira vez em 1935 
por Hideki Yukawa. Inicialmente, pensava-se que o 
múon seria esta partícula, mas com a descoberta dos 
mésons descobriu-se que o múon não participava 
da força nuclear forte. Os píons foram descobertos 
mais tarde (os carregados em 1947; os pions neutros 
em 1950 acabaram por ser exemplos de mésons). 
Em 1947, os primeiros mésons verdadeiros, os píons 
carregados, foram encontrados por uma equipe 
da Universidade de Bristol, da qual fazia parte o 
brasileiro César Lattes. Tanto Yukawa quanto Powell 
ganharam o Nobel da Física — o primeiro em 1949 
e o segundo em 1950. Ainda que César Lattes tenha 
sido o principal pesquisador e autor do artigo que 
descreve o méson pi, apenas Cecil Powell recebeu o 

prêmio. César Lattes foi ainda bolsista da Fundação 
Rockefeller, na Universidade da Califórnia. É 
considerado o maior cientista brasileiro. 

Também foi líder científico de física brasileira 
e uma das personalidades mais importantes na 
criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq). Em sua 
homenagem, a entidade batizou o sistema utilizado 
para cadastrar cientistas, pesquisadores e estudantes 
com o nome de Plataforma Lattes.

César Lattes é um dos poucos brasileiros a constar 
na Biographical Encyclopedia of Science and Technology, 
de Isaac Asimov, e na Encyclopaedia Britannica. 
Aposentou-se em 1986 como professor emérito 
da Unicamp. Continuou a morar na Cidade 
Universitária. Morreu em março de 2005 de um 
ataque cardíaco. A Unicamp, em sua homenagem, 
batizou a principal biblioteca da universidade como 
Biblioteca César Lattes.

A matéria abaixo foi publicada no Jornal de 
Domingo, de Campinas, em junho de 1976, portanto, 
há 44 anos. Lattes tinha 52.

O senhor disse brincando há pouco que estava no fim de 
carreira desde os 23 anos de idade. Por que fim de carreira?

César Lattes: Não estou não. É que aqui no 
Brasil eles mudam as regras do jogo toda hora. 
Não se deve mudar as regras do jogo enquanto 
se está jogando. O sujeito entra numa carreira 
dentro de certas garantias e depois, de repente, as 
coisas mudam, mas não só de professor. Não vamos 
entrar em detalhes e falar em Atos e coisas assim 
[nota: os Atos Institucionais da Ditadura Militar]. Fim 
de carreira é o seguinte: na carreira universitária, 
o cargo mais elevado – não me refiro a cargos 
administrativos como reitor, vice reitor etc. –, 

mas ao que antigamente se chamava catedrático e 
agora se chama titular. E quando eu tinha 23 anos 
criaram uma cadeira de Física Nuclear Aplicada e 
me botaram lá para catedrático. Por isso é o fim de 
carreira desde aquela época.

E foi também nesta época que o senhor recebeu o título de 
doutor honoris causa?

CL: Foi também aos 23, em 1948, mas só me 
entregaram na ponta da faca muito tempo depois.

Como assim “na ponta da faca”?
CL: Um dia cheguei na USP e eu tinha um 

canivetão que eu tinha comprado no aeroporto. 
Tinha chegado da Europa e tinha comprado um 
canivete desses que você aperta e ele salta. Eu sempre 
quis ter um canivete desses, mas eu sou, não é pão 
duro, mas eu tenho dificuldade de comprar coisas. 
Mas aí eu estava todo satisfeito, e foi engraçado 
porque eu encontrei o presidente da Comissão de 
Energia Nuclear e um seu assistente, um professor 
de São Paulo que eu não via há tempo. Então, em 
vez de dizer “como vai” e tal, como eu tinha feito 
um pedido de chumbo para a experiência da Bolívia 
e a verba estava demorando, eu “plaft”, apontei o 
canivete para ele e disse: “como é, cadê o chumbo?”. 
Ele mais que depressa respondeu: “pode passar lá 
amanhã, está tudo pronto”. Soube depois que ele não 
tinha entendido a brincadeira. Isso foi em 1964. Mas 
eu vi que o canivete funcionava e comecei a andar 
com ele. Um dia fui à USP falar sobre um galho 
qualquer e encontrei por acaso com o secretário da 
Reitoria. Disse: “quero receber meu diploma aí, 
doutor honoris causa”. Ele falou: “vamos fazer uma 
cerimônia simples porque já passou tanto tempo”. 
Eu falei: “não senhor, quero com todos os efes e 
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César Lattes: o físico brasileiro 
codescobridor do méson pi 

erres”. E eles tiveram que fazer, descobrir quem era 
diretor na época, beca, aquele chapéu de veludo, 
discursos e todas essas coisas. Mas então resolvi dar 
o canivete porque, se continuasse daquele jeito, 
poderia me sair mal.

Mas vamos voltar agora e falar da detecção dos méson pi, 
que, aliás, provocou todo este sucesso e revolucionou a Física.

CL: O trabalho importante foi feito um ano 
antes, em 1947, na Bolívia, no Monte Chacaltaya, 
expondo chapas e descobrindo o tal do méson pi 
(píon). Como a Universidade de Bristol era pobre 
logo depois da [Segunda] Guerra e o chefe do 
departamento estava meio por baixo – porque era de 
extrema esquerda e tinha se recusado a participar do 
esforço de guerra por convicção –, a descoberta não 
teve publicidade. Quando se produziu artificialmente, 
em 1949, não era mais descoberta, era para mostrar 
que americano é uma besta, porque há mais de dez 
anos eles estavam fabricando milhões por segundo 
enquanto a gente levou um ano para pegar 16. 
Foi quando a Relações Públicas da Universidade 
da Califórnia e a Comissão de Energia Atômica 
entraram em ação – e foi telegrama para todo lado, 
saiu em todos os jornais. No Brasil, deve ter dado 
primeira página durante uma semana. “Mais uma vez 
os Estados Unidos se curvam perante o Brasil”. Então 
saiu o doutor honoris causa. Criaram uma cadeira 
de professor em São Paulo, mas acabei preferindo 
ficar no Rio de Janeiro. Então o motivo foi esse: a 
produção artificial dos mésons.

Vamos falar mais um pouco desses mésons pi. Conte a 
história desde o começo, por favor.

CL: A coisa mais interessante é a seguinte. Na 
realidade, esses mesons tinham sido previstos em 
1934 por Yukawa, um físico japonês, baseando-se em 
ideias gerais de que o núcleo do átomo só tem cargas 
positivas e não tem carga negativa: tem prótons que 
são positivos e nêutrons que não têm carga. Então 
como é que fica grudado, como é que não solta? 
Ele disse: assim como a carga elétrica interage e na 
interação aparece a luz dos fótons, entre prótons 
e nêutrons deve ter alguma coisa que serve de 
intermediário para dar essa ligação. A força elétrica 
diminui com o quadrado da distância, enquanto a 
nuclear é de curto alcance. Depois de um décimo de 
trilionésimo de centímetro ele praticamente some. 
Daí que é fácil verificar que esses veículos, esses 
bilhetinhos que o nêutron manda para o próton e 
ele manda para o nêutron, é o que segura os dois 
juntos. Ou seja, não podiam ter massa zero, que seria 
massa da luz do fóton. Então ele pode prever mais 
ou menos a massa, duzentas ou trezentas vezes a 
massa do elétron. Isso em 1934. Já em 1935, 1936, 
o Wataghin (professor Gleb Wataghin) já estava 
prevendo que em colisões de alta energia devia haver 
produção múltipla desses bichos. Em 1937, eles 
foram descobertos, massa 200. A coisa interessante 
é que em 1941, ainda sem saber que existiam 

esses mésons do Yukawa, o Wataghin e o Damie, o 
primeiro diretor da Física da Unicamp, e a Pompéia 
descobriram que a produção múltipla de mésons 
com equipamentos construídos aqui, porque, 
naquele tempo, o próprio pesquisador construía 
os equipamentos. Pouco depois descobriu-se na 
Inglaterra, com equipamentos mais complicados, só 
que lá dizia-se que era plural em vez de múltipla. 

Essa discussão durou de 10 a 15 anos, até que o 
Wataghin ganhou. Então, a estória do méson, a maior 
parte, foi feita aqui no Brasil e isso que nós estamos 
estudando ainda é a produção múltipla, só que em 
energia muito maior. E verificamos que antes da 
produção múltipla há estados intermediários que o 
pessoal chama de Bola de Fogo. E isso foi logo depois 
de ele ter chegado ao Brasil.

Qual é o principal interesse desta pesquisa e por que o 
laboratório está localizado no Monte Chacaltaya?

CL: Bom, o trabalho é feito em colaboração 
com universidades japonesas, o grupo japonês de 
Altas Energias. Em 1959, o Yukawa me escreveu 
sugerindo um trabalho conjunto. O principal 
interesse na pesquisa era e continua sendo o estudo 
das interações nucleares de energia produzidas 
pela Radiação Cósmica. Essas interações são 
detectadas pelas câmaras de emulsões fotográficas. 
Ficam expostas durante vários meses no pico 
de Chacaltaya. A escolha da montanha (feita 
para confirmar a descoberta do píon) se deve a 
vários motivos: a proximidade de La Paz, acesso 
relativamente fácil e principalmente pela sua 
altitude, de 5.200 metros. A altitude é importante 
para se poder observar a interação de partículas 
de alta energia. O que é importante também é o 
baixo custo dessa pesquisa, da ordem de 1,5 milhões 
de cruzeiros, enquanto a experiência realizada 
com aceleradores (as colisões são provocadas 
artificialmente), apesar das vantagens que apresenta, 
é centenas de vezes mais cara.

Qual é o significado dessa descoberta para a Física?
CL: Bom, primeiro confirmou a ideia do Yukawa 

de que a estabilidade dos núcleos, a interação que 
mantém estável o núcleo do átomo é devido a 
alguma coisa, meio partícula, meio onda, diferente 
da luz. Agora, a ideia do Yukawa da existência dessa 
partícula intermediária, o méson, que é responsável 
pela força nuclear, foi a penúltima grande ideia 
da Física Teórica deste século (não esquecer que 
estávamos no século 20) e data de 1934. O resto, 
na minha opinião, são tecnicalidades e matemática 
aplicada. O que acontece é que depois foram 
descobertas mais de duzentas partículas fundamentais 
ou elementares, e ficou até ridículo chamar este tipo 
de partículas elementares ou fundamentais. Ou seja, 
tem mais partículas que elementos químicos. Mas 
tem havido descobertas importantes: experimentais, 
técnicas, mas foram sempre aplicações – o laser por 
exemplo, mas é coisa de indústria.

E a última grande ideia, qual foi?
CL: A última também é de um japonês, do Sakata, 

que fez um modelinho muito grosseiro ainda 
para se entender a causa de haver tanta partícula 
elementar. Ele postulou que havia, na realidade, 
apenas três e que as outras eram compostas dessas 
três e com elas se podia fabricar duzentas. De modo 
que não houve ideia nova nem aqui, houve apenas 
aplicação até as últimas consequências dessa ideia.

Mas houve descobertas importantes, não? Cite algumas.
CL: Sim, descobertas têm sido feitas. Em 

Astrofísica, por exemplo, descobriu-se o quasar, 
o pulsar que parece que são estrelas que já 
estouraram, mas das quais sobrou alguma coisa não 
visível. Sabe-se que está girando e emitindo ondas 
de rádio, e provavelmente são a fonte mais enérgica 
dos Raios Cósmicos, mas a compreensão parece 
que está em ponto morto. Estamos numa situação 
extremamente frustrante para a Física Teórica. 
Hoje, o que se vê são bons físicos que, apesar de 
continuarem ativos em Física, se entusiasmam mais 
com problemas de aplicação à biologia porque 
abre um mundo novo para eles – saber o que os 
biólogos sabem também. Ocorre que esse tipo 
de pessoa está desaparecendo e, infelizmente, no 
Brasil, está se seguindo esse caminho, e com o erro 
de subdivisão em ciência pura e ciência aplicada.

Por que erro? A divisão não deveria existir?
CL: Não, a divisão não existe. Pasteur dizia que 

há ciência pura e aplicação da ciência. Ciência 
aplicada foi a gíria inventada depois da Guerra 
pelos camaradas que foram para a indústria de paz 
ou de guerra para fazer as armas ou porcarias mais 
eficientes para o pessoal comprar. Então, o que se 
vê hoje em dia são pesquisadores preocupados na 
busca do conhecimento para coisas da natureza e 
outros que, por motivos pessoais, foram resolver 
problemas práticos, especialmente na indústria das 
Forças Armadas.

O ideal seria, então...?
CL: O que deveria ocorrer é que os pesquisadores 

pudessem desenvolver seus trabalhos livremente e 
sempre houvesse problemas para resolver – e que 
fossem chamados. Pasteur deu grandes contribuições 
em áreas nas quais a ciência podia ser aplicada para 
resolver grandes problemas da humanidade. Eu 
mesmo fui solicitado para acabar com a malária no 
Rio de Janeiro há 25 anos pelo então ministro da 
Saúde, Mario Pinotti. Como físico, pude contribuir 
e resolver um problema importante para o qual a 
Biologia ainda não tinha resposta.

O senhor disse que o Brasil também está incidindo no erro de 
subdividir a ciência em pura e aplicada. Me explique, por favor.

CL: Porque o Brasil não tem capital para 
desenvolver o produto. Nos Estados Unidos e Japão 
ainda tem sentido fazer pesquisa aplicada. Eles têm 
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dinheiro. Mas aqui, na hora em que desse resultado 
algum protótipo, a fábrica não teria capital para 
desenvolver o produto, pois, para cada dólar que 
se gasta em pesquisa aplicada, gasta-se 100 para a 
produção. A descoberta é publicada e vai ser usada 
por outros, não pelos brasileiros.

Qual seria o caminho a seguir?
CL: Acho que o Brasil tem que formar gente para 

resolver problemas, e não copiar coisas de fora. A 
ciência aplicada pode ser muito perigosa nas mãos de 
camaradas mais preocupados com resultados práticos. 
A nossa espaçonave Terra está indo para a breca e 
a gente não vê ninguém fazendo nada. E o que é 
pior: o povo não é esclarecido disso tudo. Não há 
maneira de se calcular as possibilidades disso explodir. 
Enquanto na Alemanha uma cidade entra em greve 
protestando contra a instalação de mais um reator 
atômico, o ministro Ueki fica todo contente com a 
instalação de reatores atômicos no Brasil.

Brecht colocou na boca de Galileu, na peça Galileu Galilei, 
uma frase cujo sentido é mais ou menos este: “se não tivesse por 
finalidade sanar a miséria da humanidade, a ciência não teria 
sentido”. Qual é sua opinião sobre a missão do cientista?

CL: Obter o mais abertamente possível os 
conhecimentos sobre a natureza e sintetizá-los em 
leis simples e esteticamente agradáveis. O pesquisador 
deve ter uma missão neutra de tal forma que, no caso 
de descobrir alguma coisa ruim, não deve publicar. 
Acredito, no entanto, que se não houver uma 
mudança social e política, qualquer avanço científico 
pode se tornar perigoso. É evidente que isso não é 
geral. O pessoal que procura, por exemplo, a cura 
do câncer, os que trabalham com ecologia, devem 
publicar tudo o que descobrirem. Mas acontece que 
o homem não é neutro.

O senhor disse há pouco, pensando em termos campineiros, 
que a PUC desempenha melhor sua função social se 
comparada à Unicamp, em que somente no Instituto de Física 
há mais de 150 doutores. Poderia explicar melhor isso?

CL: Apesar de não saber muita coisa sobre a PUC, 
acho que ela é mais realista em termos municipais 
do que a Unicamp porque, com os cursos que tem lá 
como Biblioteconomia, Relações Públicas, os cursos 
noturnos, principalmente, são importantes porque 
permitem ao pessoal que frequenta, na maioria gente 
de classe média, melhorar um pouco. Isso não quer 
dizer que eu esteja desmerecendo a Unicamp. Acho 
a Unicamp a universidade mais importante que se 
tem hoje no Brasil. O futuro realmente está aí porque 
é uma universidade mais nova, mais aberta. O que 
foi realizado, por exemplo, no Instituto de Física é 
surpreendente – e isso quem fala é o pessoal que vem 
de fora. E sem querer badalar o reitor, acho que um 
dos motivos desse impulso foram as qualidade do 
Zeferino (Vaz) por seu modo de encarar os deveres 
de um reitor. Ele se mexe, se interessa, passa por cima 
da burocracia. E também, evidente, pelo pessoal que 
ele trouxe, o professor Damie (de Souza Santos), 

que foi o primeiro professor do Instituto de Física 
e um dos pioneiros da Física e da Física Nuclear; o 
professor Gleb Wataghin, que dá nome ao Instituto 
no Brasil e todos os outros.

Qual seria a função social de uma universidade como a 
Unicamp?

CL: A justificativa social é ensinar gente a pensar. Do 
ponto de vista social, este pessoal aprende a raciocinar 
e aprende técnicas experimentais ou de raciocínio e 
de interação de dados que depois podem ser utilizados 
em qualquer problema. Se não estiverem presos a 
nenhum esquema prático, por acaso vão bater em 
alguma coisa completamente nova.

Uma das críticas que se costuma fazer à universidade é que 
ela é uma instituição que reprime a criação. Isso é verdadeiro? 
No entanto, a universidade não deveria ser o reduto em que se 
preparariam as grandes revoluções nas ciências?

CL: É verdade, a universidade reprime a criação 
porque é uma instituição conservadora. E isso não 
é somente no Brasil, não; as grandes descobertas da 
Física no Japão foram feitas fora das universidades. 
Mas o camarada não tem a liberdade para desenvolver 
um trabalho, perde tempo fazendo cursos em que 
não tem interesse algum, mas é obrigado a fazer por 
causa dos créditos. Porque tem essa bobagem de 
mestrado, doutorado, tese. Tese é coisa de brasileiro, 
aliás, copiada do americano. Então, em vez de se 
formar com vinte anos, o sujeito se forma com 
trinta. E isso tudo por causa do esquema, ele tem que 
seguir a carreira universitária, precisa ganhar dinheiro. 
Antigamente, só ia para a ciência quem realmente 
gostava. Não havia mestrado, nem doutorado e 
já se começava a publicar, começava a pesquisar 
enquanto se era aluno. Agora este negócio de ser 
lugar de grandes revoluções, não tem isso, não. Quem 
frequenta a universidade no Brasil é a classe média e 
as revoluções são feitas é na mesa do chope.

O senhor naturalmente já ouviu falar da experiência de 
alguns pesquisadores como o sueco Friedrich Jürgenson, 
o letão Konstantins Raudive e ainda de pesquisadores 
do Instituto Max Planck, da Alemanha, que estudam 
interferências em gravadores de vozes de seres humanos 
mortos, mas que viveriam em outras dimensões do 
Cosmos. Aqui em Campinas, a poeta e escritora Hilda 
Hilst também trabalha nesse tipo de experiência. O que o 
senhor pensa sobre este tipo de pesquisa?

CL: Eu sei da existência dessas experiências, 
inclusive da Hilda, mas não tive contatos com elas. 
Meu ponto de vista é aberto no sentido de achar 
um convencimento muito grande pensar que já se 
descobriu tudo. Mas, apesar de aberto, curioso, e 
ter tido experiências pessoais, não de ouvir vozes, 
eu acho que as pesquisas de fenômenos que não 
se conseguem explicar com as leis que a ciência 
conhece da natureza deviam ser incentivadas. Em 
geral, elas são chutadas para fora das universidades, 
o pessoal é chamado de charlatão etc. Acho 
importante que haja algum apoio organizado para 

esse tipo de pesquisa. Isso não quer dizer que eu 
acredite nos resultados que me contam, e o motivo 
é que tenho dificuldade em acreditar, mas que 
não tem muita objetividade, enfim, é uma questão 
de bom senso. Já transmissão de pensamento, 
vidência, tudo isso estou perfeitamente de acordo 
e pronto a aceitar – e interessado até. Se eu não 
fosse um sujeito difícil de mexer, poderia ir ver e 
pesquisar. Rabdomantes, a sabedoria popular, os 
remédios populares, com tudo isso estou de acordo. 
Agora, quando se fala de comunicação com seres 
humanos que morreram, aí acho que tem que 
tomar muito cuidado. Do ponto de vista puramente 
científico, você não pode dizer que há milagres. A 
estatística prova que coisas extremamente pouco 
prováveis de vez em quando acontecem. No caso 
de vozes gravadas num gravador, o argumento 
para a aceitação do fato poderia ser: com isso se 
pretende estabelecer a objetividade, e aí não fica 
mais subjetivo. Mas eu não vejo em que isso pode 
ser objetivo. Não se poderia simplesmente reunir 
pessoas e elas ouvirem com seus próprios ouvidos? 
As vozes? Mas acho que não é isso que interessa. 
O que interessa no caso é saber se realmente fica 
alguma coisa além da morte, não é? E o que estaria 
implícito nesses resultados é que se conservam 
praticamente a mesma língua, enquanto eu acho 
que a morte ou é o fim, ou então é alguma coisa 
muito mais transcendente. Se você fez alguma coisa 
e alguma coisa você fez de bom ou ruim, isso vai 
ficar pelo resto dos tempos, vai diluindo e tal, mas 
alguma coisa vai ficar. Mas, de qualquer forma, eu 
acho que será ótimo se realmente houver alguma 
coisa do lado de lá que não seja tão chato como 
aqui. E também seria bom se tivesse lugar para o 
meu cachorro (risos).

Qual é sua visão de Deus?
CL: É muito complicado responder a essa 

pergunta. Depende da ocasião, das crises emocionais 
que a pessoa passa. Esse problema, inclusive, 
está completamente fora da ciência. Origem do 
universo, isso está fora da Física. Há um mistério aí. 
O que eu acho que é um grande convencimento é 
a separação do humano do restante da natureza viva. 
E ainda: a separação do eu do resto. Acho que há 
uma interação constante que nós não percebemos. 
Se você quiser uma definição – apesar de que 
Deus não se define e definição é uma bobagem 
–, Deus é um conceito primitivo. Excluídos os 
fenômenos cósmicos, extraterrenos, dentro de 
cada um de nós tem Deus (que Freud chamava de 
superego) e tem o diabo (que Freud chamava de 
Id), que é mais engraçado que o superego. Agora 
junta-se toda a humanidade e Deus é a média disso 
tudo. Agora penso que é muito estranho terem 
criado o Universo, quando podia existir o nada. 
Eu não sei. Tenho minhas críticas a fazer. Para usar 
uma expressão da moda, o universo é válido. Esse 
problema de Deus, cada um que se vire e procure 
encontrar uma solução menos angustiante.
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Num convento existem dois padrões: as muito 
magras, como eu, que se alimentam apenas para 
sobreviver, e as gordinhas, que, por distúrbio, 
comem qualquer porcaria servida e as sobras das 
outras meninas.

– Como vou usar o batom?
– Terei que ensinar tudo? Vai carregar grudado na 

calcinha e, quando passar, não se esquece de espalhar 
o dedo por cima para disfarçar com o tom natural.

– Guardar grudado na calcinha?
Aprendi a usufruir dos mimos trazidos, me limitando 

a fazer uso das iguarias recebidas e que, na minha 
cabeça, só as freiras para cima tinham direito. Nunca 
soube por que fazia isso comigo, ou melhor, por mim. 
Ficávamos horas debaixo da cabana, montada no chão 
do quarto para evitar chamar atenção das velas acesas. 
Às vezes, dormíamos juntas, abraçadas, coladas.

 Líamos textos proibidos, do tipo A Filosofia na 
Alcova, que causava ânsia de vômito pela imoralidade. 
Percorrer a vida de franceses liberais pós-Revolução 
era muito para a minha cabeça e, ao final, envolvida 
pelas informações obscuras, queria uma explicação: 
como conseguia esses livros? Quando se estudam 
ensinamentos cristãos é difícil aceitar viver numa 
sociedade onde a libertinagem é descrita como algo 
comum, isso havia entendido nas aulas de catecismos.

— Clarita, você vive no mundo de Alice, leva 
tudo dito pelas freiras ao pé da letra. Existe outra 
realidade lá fora, bem melhor, acorde.

Por que me tratava assim? Maria não devia estar 
ali, é claro que jamais haveria de fazer os votos, só 
foi parar naquela condição para esconder a realidade 
carregada no ventre.

— Isso só ia dar num momento especial, não é 
fácil conseguir.

Porção de tabaco picado envolvido em papel 
fino com filtro alaranjado. Havia muitos desses em 
casa, mamãe e papai usavam, principalmente, nas 

noites festivas. Maria tragou sugando a fumaça com 
maestria e depois soltou. Dona de si, como achar 
algo assim errado?

Segurei um intacto, cheirei, senti prazer em 
envolver por entre os dedos. Empinei o pescoço 
para o lado em gesto rápido, ergui o nariz, imitando 
cada expressão vinda à cabeça, Maria, mamãe, 
as atrizes, as novelas, Felícia, quantas tardes a vi 
fumando em nosso terraço.

— Acende esse pra mim.
— Acenda você, sabe o que fazer.
Encostei o rosto quase colado à vela. Puxei a 

chama duas vezes para inspirar. Abrindo a cavidade 
bucal, deixei sair atômica a fumaça como em 
Hiroshima. As teorias do Marquês de Sade e seus 
conflitos haviam sido ultrapassados. Uma leve 
tontura tomou conta dos meus sentidos, os instintos 
pediam para continuar mais um pouco. Baixinho, 
ela explicava como levar o fumo aos pulmões.

Nas primeiras tentativas, engasguei e Maria 
apertou as mãos contra a minha boca.

— Podemos chamar atenção.
— Só mais uma vez, duas vezes.
Deixei a nuvem escura invadir a parte interna 

do corpo. A conversa correu solta, parecia atriz de 
Hollywood, prostrada no chão com a coluna reta 
e braço em ângulo apoiando a cintura. A fumaça 
fazia curvas em nossos rostos, nas velas, passeava 
pela Bíblia, rodopiando como balé nos outros livros, 
destacando a acidez, vagava por sobre as nossas 
cabeças, impregnando as camisolas brancas com as 
peles translúcidas.  

 — O vício herdei de papai. Aos oito anos, fui eleita 
acendedora oficial de cigarros. Não devemos fumar 
sem motivo, e, quando fizermos, temos que reservar 
tempo para nós mesmos, para as nossas inquietudes.

Deitamos no único travesseiro da cabana. Cabeças 
coladas. Ainda zonza, em estado de alerta. Hálito 

seco, certa queimação, vontade de comer, bebericar, 
ouvir música. Viver por segundos como adulta nos 
saraus sem estar por trás das cortinas. Parecia que 
vozes, muitas vozes, falavam no quarto, dentro de 
mim. Sopro de vida, vontade de correr, gritar, livrar 
a garganta, soltar a língua. Soltar os braços. Ouvir 
minha própria voz. Cantar.

— Cheira as mãos.
— Pra quê?
— Cheira. Tem que ter cuidado.
 — E agora?
— Bate os lençóis e quando soar o sino amanhã 

abre a janela. Se alguma freira perceber, passará bom 
tempo em penitências.

— Vou continuar feliz, se isso acontecer.
— Doida.
— Eu amo você.
Falar do amor despertou algo contido; em 

resposta, ela enviesou o pescoço em minha direção 
e deixou colar a boca à minha, quentes por causa 
do cigarro, umedecidas pela língua macia, cheia de 
pequenos gestos e movimentos circulares, abraços 
suaves, suaves como os cabelos finos. Os dedos 
passeavam pelo sexo, primeiro por cima da calcinha, 
depois faziam curvas nos pelos, a fricção provocava 
vagidos baixos, as pernas comprimiam num revirar 
interminável, aumentando a intensidade do corpo.

A outra mão passeava por cima da camisola, 
fazendo círculos com as palmas nas partes mais 
sensíveis. Mordia o pedaço mais carnudo, a parte 
inferior dos lábios tentando arrancar uma porção. 
Ela puxava os meus para si com fome.

Se tivesse como enumerar os erros cometidos, esse 
era o maior pecado. Não sei se com garoto teria 
sido diferente, foi indolor, furtivo. Apesar de evitar 
os olhares se cruzarem, Maria só parou quando gemi 
alto, o máximo possível, vendo as estrelas imaginárias 
acendendo uma a uma, no céu antes quieto.

Newma Cynthia

Lado B
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Alexandre Kovacs

Geraldo Lima e a poesia 
brutal do cotidiano

Os contos de Geraldo Lima em Uma mulher à beira 
do caminho (Editora Patuá, 2017) nos fazem refletir 
sobre situações extremas provocadas pela desigualdade 
social, alimentadas por essa espécie de racismo velado 
tão comum em nosso país. No entanto, este seria 
um resumo muito simplista para um texto que sabe 
lidar com o absurdo da condição humana e suas 
contradições psicológicas, utilizando uma linguagem 
simples e direta, contudo não desprovida de poesia, 
na melhor tradição de alguns mestres do gênero 
da narrativa curta. A antologia, organizada em duas 
partes com um bonito projeto gráfico de Leonardo 
Mathias, reúne treze contos escritos ao longo de 
vinte anos e publicados em blogs, sites, revistas 
eletrônicas e suplementos literários.

Em "Uma mulher à beira do caminho", conto 
que empresta o título ao livro, o autor imagina o 
improvável encontro entre um juiz e uma prostituta, 
ambos representantes desses dois extremos da nossa 
estranha sociedade. Uma noite de chuva forte, o 
juiz, que sempre foi um homem prudente, toma 
uma decisão por impulso e decide dar carona à 
mulher encharcada. A partir deste ponto, ocorre 
uma luta entre o desejo instintivo que o juiz 
sente e o medo das consequências, assim como o 
contraditório asco por aquela mulher miserável de 
pés encardidos. Que sentimento sairá vencedor no 
interior daquele carro, onde "há um cheiro forte, 
denso, quase irrespirável", o desejo ou o nojo?

Já em "Jornada", o texto nos fala de um casal 
pobre que enfrenta os perigos de uma caminhada 
de alguns dias à margem da estrada para pagar 

promessa, pessoas que também existem neste imenso 
Brasil de contradições, tudo em nome da força de 
uma fé que persiste, apesar de tudo. "Foi atendendo 
à necessidade de vencer o desespero, de romper 
o cerco que ele impõe à alma e ao corpo, que o 
casal se pôs nessa marcha. Faz dois dias que estão na 
estrada, dois longos dias sob o frio das manhãs e o 
sol vibrante das tardes do mês de julho".

"Tarde demais" é uma narrativa que poderia ocorrer 
em qualquer favela e transborda violência logo na frase 
de abertura: "Chegaram, meteram o pé na porta de 
casa e entraram sem pedir licença". Em alguns poucos 
parágrafos curtos, mas de intensa carga dramática, 
testemunhamos a ação de uma justiça que não precisa 
de ordem judicial e funciona à margem do sistema. 
Uma família sofre a brutalidade de uma vida sem 
opções, em que as escolhas erradas são definitivas e 
cobram o seu preço, mais cedo ou mais tarde.

Geraldo Lima tem essa capacidade de chamar 
a atenção para elementos simples do cenário 
cotidiano, coisas como a "pele do isopor azul" que 
reveste a garrafa de cerveja entre dois personagens 
que conversam em uma mesa de bar, "um azul 
já meio desbotado, danificado por rabiscos e 
pequenas escavações". Em um dos desenhos 
"um coração trespassado por uma flecha bastante 
rústica" e o detalhe definitivo: "duas gotas de 
sangue azul-claro pendiam paralelamente em 
busca do nada". Esta é a fantástica introdução do 
conto "Mesa de bar", uma conversa sobre ciúme e 
traição, que bem poderia estar ocorrendo logo ali, 
em uma esquina qualquer do seu bairro.
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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

I.
Me botaram tanta coisa ruim
na cabeça, ou melhor dizendo
no mês passado uma camaçada
de hiatos. E eu que só queria ouvir

a minha voz. Ainda incomoda um guarda-
chuva no canto do olho. O ruído que fez
quando empurraram a chuva para cima de mim
uma vassoura que esfregava a calçada

um tal de barco, de ladainha
de coisas sem âncoras
 
quando resolvi fi car
uma fatia de pizza foi a minha âncora.
Acontece que a primeira mordida
veio bem passional
aí eu lembrei daquele poema: 
 
de tudo fi ca um pouco
do cimento nos dentes
do gosto de azul
do cheiro dos sonhos no travesseiro
da ilha
do cigarro no oco dos tijolos
da fi na superfície de cinza
no pôster da minha derrocada

do susto na foto da ausência
da cara que fi cou quando engoli
da pizza sabor especial 
(veneno)
 
me botaram cada palavra ruim no estômago
e hoje a noite era aquele primeiro domingo do mês
de mal-estar de mãos suando antes da ceia.

Quando li as palavras na caixa de pizza
e ouvia os passos do cavalo de estimação
em cima do apartamento na hora do jantar
não há na forma urdida de organizar as sessões
de um livreiro: linha, gancho ou cardápio.

É a postura de fome, a vontade de descer na avenida
de bater nos três vasos de planta e devolver a chave
com a cabeça. Essa descrição medíocre de três meses

do percurso da sua barba na investida de um quadril
de homem de lavanderia de seis anos

em algumas religiões costuma-se
encontrar um homem lendo caixas de pizzas
como se fosse a Bíblia alucinada dos que riem
mancando no tempo (não que isso combine)
com qualquer corredor da transgressão.

II.
Não existe no meu rosto sinal algum
Das inúmeras vezes em que
Colidi com teu nome.
E mesmo assim, eu
e mais 

sete 
pessoas
arrombamos

as cinco letras e a expressão:
“catarse religiosa” não era a espinha dorsal
do epíteto 
 
mar

Não havia nenhum resíduo de porra
do choque entre a minha língua
e o teu nome

entro no sonho
teu nome
me chupa
a pontapé

III.
Uma multidão invade em câmera lenta o meu lado 
da rua
Repórteres, metalúrgicos, professoras,
Pessoas comuns.
Sou nervos e tecidos enquanto caminho sobre a 
calçada.
Ouço um tipo matinal de mantra nos fones de 
ouvido
Confundo apertamentos com apartamentos 
Quando olho para as janelas.

Raul K. Souza

Astronautas pedem uma pizza 
e dois pathos com gelo
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O direito ao 
esquecimento

Pedro Luz

Muito antes de ser um tema afeito ao Direito, 
o esquecimento é uma ação neurobiológica que 
nos auxilia a prosseguir em nossos dias. Afinal, se 
lembrássemos de absolutamente tudo o que vivemos, 
desde fatos até emoções em suas minúcias, seríamos 
eternamente assombrados pelo nosso passado e não 
conseguiríamos usufruir do presente. Exemplo disso 
é o do personagem Raymond Babbitt no filme Rain 
Man (vencedor do Oscar de Melhor Filme em 1989), 
um savant que tem como maldição a impossibilidade 
de esquecer aquilo que lê e vê. Esquecer é, então, uma 
página nova que se imprime a cada dia, conservando 
traços de tinta de experiências passadas ou, como se 
convenciona chamar, de memórias passadas.

Essa dualidade entre memória e esquecimento 
se coloca desde a aurora da civilização. Com as 
pinturas rupestres, nossos antepassados tentavam 
transmitir, por meio de desenhos de animais, plantas 
e pessoas, representações visuais para as próximas 
gerações. As bibliotecas, ainda hoje, são verdadeiros 
monumentos da memória coletiva, assim como 
os museus e os grandes arquivos públicos. Muito 
além de recordações de um passado antigo, esses 
são exemplos de redomas do conhecimento e da 
identidade cultural dos povos.

 Ocorre que se a lógica de funcionamento 
dessa dualidade se dava sempre pela prevalência da 
memória em detrimento do esquecimento, chegou 
um momento na história da humanidade — por 
conta de revoluções nos paradigmas tecnológicos — 
em que houve uma inversão nessa razão. No final do 
século 19, com um antevisto poder destrutivo que a 
imprensa escrita exercia na privacidade dos cidadãos 
norte-americanos, Warren e Brandeis escreveram 
o emblemático artigo “The Right to Privacy”, 
publicado na Harvard Law Review e que, em breve 
síntese, evocava a existência do chamado right to be let 
alone ou “direito de ser deixado em paz”.

Nascia aí também, de forma mais detida, a 
preocupação do direito com o tema da privacidade 
e, de forma mais abrangente, com os chamados 
direitos da personalidade, que englobam hoje a 
intimidade, a imagem, a honra e a vida privada, 
mas que em suas construções novecentistas traziam 

também curiosamente a propriedade e o direito ao 
nome. Tudo a demonstrar que a preocupação não 
era mais em se alcançar a memória, mas sim em 
controlar os efeitos de seu excesso.

Apesar de ser difícil definir qual a origem do 
direito ao esquecimento, crê-se que o primeiro caso 
a utilizar essa nomenclatura foi julgado em 1918 
pela Corte da Califórnia, conhecido como Melvin 
vs Reid case. O julgado trazia a discussão acerca 
da possibilidade de reparação à Gabrielle Darley, 
que havia tido sua vida pretérita de prostituição 
e de um suposto homicídio retratados em um 
filme (Red Kimono) contra sua vontade. Absolvida 
posteriormente das acusações de homicídio, Gabrielle 
teve seu pedido atendido sob o argumento de que o 
passado não pode servir de eterna sombra à pessoa, 
ainda mais quando ela é posteriormente absolvida de 
um crime retratado em meio público.

A definição mais precisa do direito ao esqueci-
mento, portanto, é a de um direito decorrente da 
privacidade que impede a perseguição por fatos 
passados que não mais representam a identidade 
de determinada pessoa e não mais detém interesse 
público. Longe de ser um direito absoluto (como 
nenhum o é), o esquecimento tem nuances muito 
próprias e pode ser mitigado a depender de diversos 
fatores, como a pessoa que o pleiteia e o tempo 
decorrido entre os fatos e os pedidos – pois ninguém 
é dono exclusivo de seu passado.

Além disso, esse direito exige extremo cuidado 
em seu manejo, pois não pode ser utilizado, por 
exemplo, para assistir pessoas públicas que queiram 
censurar seus detratores. De outro modo, alguns 
valores como a liberdade de imprensa também 
são direitos presentes na nossa Constituição, não 
podendo ser inteiramente sacrificados e sim avaliados 
em harmonia com o direito ao esquecimento. 
Outro cuidado que se deve ter é com a repercussão 
indesejada desses casos em que justamente se quer 
o fim do sofrimento e da excessiva exposição. 
Chama-se isso de Efeito Streisand, remetendo 
à atriz estadunidense Barbra Streisand que, ao 
tentar remover fotos de sua casa que haviam sido 
indevidamente divulgadas, apenas despertou a 

curiosidade de milhões de usuários que buscaram e 
efetivamente conseguiram acesso a tais fotos.

A temática adquire contornos ainda mais 
complexos com o surgimento da internet, na qual, 
segundo o Google, esquecer é tarefa impossível. 
Como se convenciona dizer, o que está na internet 
provavelmente nunca mais sairá de lá, pois seu 
funcionamento pautado, segundo Manuel Castells, 
na arquitetônica de rede (e mais recentemente de 
nuvem) permite um armazenamento não localizado 
e atemporal de informações e dados.

Dentro desse contexto, tendo em vista a dificuldade 
de se tutelar o esquecimento dentro da internet, 
tem-se utilizado, desde 2013, um expediente mais 
singelo e modesto para esse fim: ao invés de “apagar” 
as páginas que contém as informações violadoras, 
postula-se aos mecanismos de busca – principalmente 
o Google – a desindexação dessas informações. 
Assim, elas não seriam propriamente removidas, 
mas teriam seu acesso dificultado, pois estariam nos 
últimos resultados de busca da empresa. Em um 
exemplo elucidativo, é como deixar de queimar livros 
proscritos em uma biblioteca e apenas colocá-los no 
fundo da prateleira.

O tema ainda desperta paixões e certamente 
encontra resistências dos dois lados. Concepções 
liberais como as norte-americanas tenderão a ser 
contra o direito ao esquecimento, ao passo que 
ideologias mais ligadas a aspectos sociais — o modelo 
europeu — veem no direito ao esquecimento (e 
no recente direito à desindexação) uma relevante 
possibilidade de tutela à pessoa humana. Seja como 
for, esse direito tem sido discutido e normatizado 
no mundo inteiro. Afinal, se o excesso de memória 
tem efeitos destrutivos como para o savant de Rain 
Man, o esquecimento quase irrestrito também é 
perigoso. Christopher Nolan magistralmente nos 
mostra isso no filme Amnésia, cujo protagonista 
tenta desvendar um crime que vitimou sua esposa, 
mas para isso precisa recorrer a tatuagens, pois 
toda manhã esquece absolutamente tudo que 
vivenciou nos dias anteriores. Os novos paradigmas 
tecnológicos no horizonte que modificarão o direito 
ao esquecimento, enfim, são incertos.
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Torta de 
Frango

Danilo Brandão

I
Aquele cheiro era foda. Ela fazia uma torta de 

frango que queimava na parte de baixo. Toda sexta. 
Era religião. As pessoas são, em geral, um agridoce 
entre engraçadas e estranhas. Às seis, começava. 
Eu estava na primeira tragada da noite. Conseguia 
distinguir sua silhueta através da cortina florida. 
Era com graça. Com graça que ela se mexia no 
centro da cozinha. O centro do mundo. 

II
Às oito. Era em ponto. Ele entrava a passos lentos 

e se jogava no sofá. Pra tomar coragem. Os anos 
pesam como cadáver apodrecido nas costas dos 
casais acomodados. Seu tórax explodia uma. Duas. 
Três. Pela janela, eu percebia seu dorso corpulento. 
Na cozinha, ela fingia. Gostava que demorasse pra 
aparecer. Emulava uma preocupação com a crosta. A 
crosta da torta. Ela sempre tava lá. 

III
Às nove, às sextas, eles iam para o quarto. Ali, eu 

imaginava. Uma, duas, três tragadas. Quatro doses. A 
torta já esfriava na mesa de jantar e me espancava o 
rosto com seu cheiro. Nove e meia. 

Saíam meio que entediados. Com a calça 
desabotoada e o vestido revelando parte das suas 
coxas pálidas. A torta se extinguia. O silêncio tomava 
conta daquela cozinha de uma forma arrasadora. 
Era fadiga. Sexta. Casamento: não terás outros 
deuses diante de mim. Ele era o marido. Ela, esposa. 
Aquilo era surreal. Um ambiente todo contorcido e 
desfocado por cheiro de torta e instituições. 

Eu estava sozinha. Sentia-me melhor que eles. 

IV
Meia-noite. Eu jogava pra dentro o último 

pedaço de torta. Ela trazia em um pote de 
plástico todo manchado de molho. Chamava-
me de ogra. Ria. Contava-me que ele gozou em 
dois minutos e apontava, de forma sincronizada, 
as sobrancelhas e os olhos para o teto. Toda 
sexta ela vinha. Tinha o riso pesado. Penava 
a aparecer. Seus dedos cheiravam a alecrim e 
ficava até às três. Ele pode acordar, dizia. Nunca 
acontecia. Mas era casamento. Pra me despedir eu 
empurrava seus dedos pra dentro de minha boca. 
Era alecrim, de fato.

Um dia lhe pedi pra ficar. Não ia acontecer, ele 
não ia acordar e por que ficar com um brocha 
que é viciado em torta de frango? Eu disse. Era 
uma merda. Um tédio. Não me respondia e olhava 
através da janela, através da cortina. Direto pra 
cozinha. A forma, vazia, ficava em cima da mesa. 

No meio do breu do quarto, dois cristais 
brilhavam em sua face. Era linda, afinal. Estava 
cansada e aquilo era a vida. Nunca me respondeu. 

V
Não ia rolar. Eu estava queimando de febre. Que 

voltasse na semana que vem, mas com o brocha e 
uma torta inteira só pra mim. Ele ronca, ela disse. 
Soltou seu riso pesado sob mim. Era dez. 

Voltou. Não sexta. Terça. Ela. Ele. Mãe e pai. Eu 
no centro. Cobria meu cobertor com os cristais que 
saltavam de seus olhos. São muito amigas, seu marido 
explicou para os meus pais. Era choro e pena. Eu era 
a terra, afinal. Faltava-me apenas dois dias e o som de 
seu choro pesava mais ainda. Era foda. 

VI
Eu, que pequei, enfim, jejuei, descansei do meu 

amor. Sob os olhos do brocha e do lado da torta. 
Ela não esqueceu. Meu quarto cheirava a frango e 
alecrim quando me extingui.
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leve como um chumbo afundando todos os dias
um eterno retorno, preso ao tempo
sem fast forward and there’s no going back

segue como um raio, um risco, um cisco, um riso
uma intempérie imprevista e impossível
sem pista, simplesmente um passo e pronto:

flutua belamente, como um avião sem asas
é inesperada e surpreendente
chega suave e etérea, um sonho sem sentido
uma pintura de plumas de aço que alça voos
pousa mariposa morna lisa
e transforma em forma e verso tudo o que pisa

logo depois, tudo volta
é súbito, um edifício que cai
e nada tivesse acontecido, vai
mas logo
— senta, espera, não demora —
                  volta

Lucas Wisniewski

Felicidade
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Flávio Landolpho

Futebol

Peitos com tantos corações que lampejam vitórias 
que escapam, derrotas que não se materializam, 
com empates que ficam em sonhos abafados, pernas 
de trançar o desatino de volições, de tropeços da 
alma, do couro que não se veste, mas que conhece a 
alegria de pertencer aos pés dos machos. 

Futebol das carnes imaturas ou maduras que flutuam 
e mergulham em poças de suor e restos humanos num 
verdor sujado, assembleia de corpos canalhas, caráteres 
falhos, mas bonitos em sua perdição. 

São esses os donos do mundo, como redentores 
que se permitem acertar quando é fácil ser 
simplesmente humano, marcar o gol, defender 
o pênalti, enrabar e ser enrabado com tanta 
soberba, enrabados com seus nomes altissonantes, 
quase exuberantes, dignos de uma gesta, de uma 
redenção, de uma escarrada. 

Por vossa causa tive punhetas que duraram o 
tempo de um sismo, a culpa de um éon, pensando 
em suas camisetas empapadas, em vossos calções e 
meiões, impensáveis pitéus estranhos, com delícias 
tais que sabem ao Inferno de ouro, pensando em 
vossos banhos demorados, cheios de vapor, com 
tapinhas e massagens, comparando os caralhos e os 
rabos bem desenhados, um paraíso de prata avoenga. 

Por vossa causa agora penso em como minha 
condição de viado tornou-se remoque, em como 
eu e meus iguais nos tornamos ainda mais párias, 
ainda mais malditos, tanto mais escarnecidos em 
nossa humanidade. 

Como se a condição de viado se tornasse o 
verdadeiro amargo das derrotas nas arenas covardes, 
mentirosas, arenas de uma macheza que não engana 
o Altíssimo ou o Coisa-ruim, com suas celebrações 
de encoxadas, de beijos, apalpadas, amplexos tão 
apertados que fazem seus corações que coruscam 
desatar em raios fumegantes. 

Casa de Orates, lugar santo, campo de fel, lugar 
de ver homens gostosos, homens que contemplam 
homens, balouçando de paixão e bruxedos para 
que vençam. 

Homens que pagam para ver homens, que 
anseiam por esse tempo voyeur, que na desculpa 
do gol se esfregam gulosos com tanta desfaçatez, 
homens que quase vivem apenas para verem esses 
novos mirmidões cafuzos, alabastrinos ou feitos 
de sucupira, arfando como no coito, arfando de 
verter porra quente uns nos outros. 

Não são todos viados?
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Se você se afastasse um pouco
meu amor cresceria
como o ar entre nós.

Se você se afastasse muito
eu te amaria com as águas e montanhas
e as cidades
que nos separam.

Se você fosse ainda mais longe
além d’outro horizonte
seu perfil abarcaria o sol
a lua e metade do céu.

Arquivo pessoal – Morgana Rech

If you went a little farther, 
My love would grow
Like the air between us.

If you went much farther, 
I should love you with the mountains and waters
And the cities
That separate us.

If you went even further, another horizon away, 
The sun would attach to your profile, 
The moon and half of the sky.

Marin Sorescu

Trad. Victor Heringer

Perspective

Perspectiva


