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Para quem gosta de jornal 
impresso, jornal impresso de 
literatura e, mais especificamente 
ainda, do RelevO, e possa, numa-
dessa-vai-que, se interessar em 
assinar ou anunciar em nosso 
periódico:

1. Somos um jornal sem fins 
lucrativos e que não aceita, de modo 
algum, financiamento público;

2. Sobrevivemos com o apoio de 
assinantes (que pagam R$ 50 ao ano) 
e anunciantes (que pagam entre R$ 
50 e R$ 100 por mês). Ao final de 
cada mês, prestamos contas públicas 
de nossas entradas e saídas. O 
resultado você pode conferir em cada 
página 3 de nosso periódico, desde 
o final de 2013. Raramente demos 
lucro. 

3. Somos um dos únicos três 
jornais com circulação periódica a 
contar com o serviço de ombudsman, 
ouvidor dos leitores e um reflexivo 
dos nossos processos internos e 
externos — os outros dois: Folha 
de S.Paulo e O Povo, de Fortaleza. 
O cargo, atualmente defendido por 
Silvio Demétrio, tem duração de 
seis meses a um ano. O texto nunca 
é editado pelo editor do periódico, 
Daniel Zanella, que repassa, todo 
dia 20, um levantamento das tretas 
internas ao ouvidor, que pode 
escrever sobre o que quiser;

4. Nossos anúncios são feitos, 
em sua maioria, a mão, por 
artistas plásticos. Eles fazem uma 

leitura personalizada de cada 
empreendimento, sem custo a mais 
ao anunciante;

5. Circulamos gratuitamente, até o 
momento, em dez cidades (Curitiba, 
Araucária, Contenda, Pinhais, 
Ponta Grossa, São José dos Pinhais, 
Campo Largo, Almirante Tamandaré, 
Colombo e Porto Alegre). Enviamos 
exemplares também para assinantes 
espalhados em outros 13 estados do 
Brasil;

6. Publicamos autores novos e que, 
muitas vezes, sequer publicaram em 
outras plataformas. Nosso plano é 
simples: dar espaço para textos bons 
(o que acreditamos serem textos 
bons...), sem se preocupar com o 
nome à frente do trabalho.

7. Temos algum humor para 
suportar o cotidiano de viver em 
um dos setores mais agraciados 
pela vaidade pessoal e partimos do 
princípio de que ninguém é inzoável.

8. Por fim, contrariando autores 
que bebem vinhos finos em jantares 
com intelectuais e dizem que não 
se importam com o leitor, não 
vemos sentido em circular sem 
procurar novos leitores, sem levar 
o jornal aonde antes não chegava, 
sem construir parcerias destituídas 
de instintos predatórios. Quem 
acredita que estamos fazendo algo 
bacana, pode colaborar de alguma 
forma, tanto com textos, como com 
assinaturas e anúncios. Até pode nos 
ajudar a distribuir o jornal. A casa 
certamente agradecerá o apoio em 
forma de lembrancinhas e etiquetas 
feitas a caneta no malote de entrega.

Uma boa leitura a todos.

Editor Daniel Zanella
Editor-assistente Mateus Ribeirete
Ombudsman Silvio Demétrio
Revisão Mateus Senna
Projeto Gráfico Marceli Mengarda
Impressão Gráfica Exceuni
Tiragem 3.500 

Edição finalizada em 29/07/16
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Por que

Anunciantes: R$ 100 Penalux; Tatára; 
Ehlkefarma; R$ 50 Avon; Fisk; Loterias 
Avenida; Toda Letra; Torto Bar; Bruno 
Meirinho; Livrarias Joaquim; Casa Artes 
Visuais (total: R$ 700).

Assinantes: R$ 100 Tiago Suchodolak 
R$ 50 Alexandre Guarnieri; Priscila 
Prado; Tereza Duzai; Julia Raiz; Verieli 
Dela Justina; Luci Collin; João Miranda; 
Alberto Bresciani; Marcia Pfleger; 
Jeverson Nascimento; Weslley Ferreira 
Cleverson Bravo; Alexis Peixoto; Rodrigo 
Domit; Diego Zerwes; Cristiano Castilho; 
Carlos Dalagrana; Antonio Cescatto; 
Fernando Severo; Josette Garcia; Juliana 
Meira; Ben-Hur Demeneck; Rafael 
Schoenherr; Glauber vieira R$ 25 
Límerson Morales (total: R$ 1.325).

Gráfica: R$ 1.060
Distribuição: R$ 200
Assinantes: R$ 350
Papelaria: R$ 60

Custos totais: R$ 1.670 
Receita total: R$ 2.025

Balanço de jul./2016: R$ 355

Todas as ilustrações e quadrinhos dessa 
edição são de autoria do Nicholas Pierre.

Você pode encontrar mais trabalhos dele 
no <contemchumbo.wordpress.com>

Há muitas razões para anunciar no 
RelevO. Nossos anúncios são bonitos, 
feitos por artistas plásticos de coração 
bom e que atravessam na faixa. 
Custam pouco – entre 50 e 100 reais – e 
o anúncio é visto por 3 mil leitores no 
impresso e aproximadamente 12 mil na 
edição online. Além de tudo, sua empresa 
ou empreendimento pessoal auxilia a 
nos manter independente e longe dos 
precatórios.
Anunciar aqui é simples demais. Como 
sempre, basta entrar em contato por email 
ou enviar sinais de fumaça.
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SARAUS DE VOTORANTIM

Alexandre Cunha: Estou adorando 
o jornal. Muito bom mesmo, acima 
do que eu esperava. E tem que 
continuar nessa energia, sem perder 
esse “humor absurdo”. Ri muito com o 
“Texto bosta”. Até guardei para mim, 
é muito real...Enxerguei muita gente 
ali. Me identifiquei com a escrita do 
Ben-Hur Demeneck. Pena que ele 
saiu... Ainda estou me “adaptando” ao 
substituto. Amei muitos dos poemas, 
a transparência dos editoriais, as 
cartas dos leitores. Adorei ler no 
jornal as palavras “bosta”, “cu”, etc...
muito bom! E o 1º Salame Literário 
foi ótimo. Algo muito parecido com 
isso já ocorre em Votorantim (berço  e 
túmulo do Provocare). Lá eles criaram 
a gloriosa “Academia Votorantinense 
de Letras, Artes e História”, formada 
por jornalistas, músicos, médicos, 
professores e chefes de cozinha. Não sei 
dizer se tem algum escritor... Mas é bem 
provável que sim. Eles estão na 4ª ou 5ª 
edição (pode ser mais!) do “Sarau lítero-
gastronômico musical”.

#3 É prática comum, no Chile, 
construir pequenos santuários no exato 
local onde uma pessoa morre. A eles 
dá-se o nome de animita – alma no 

ISSN, THE JOURNEY²

Antonio Cescatto: Parabéns ao 
periódico. Tenho muito orgulho de ter 
participado e espero participar mais.

Felipe Gollnick: O fato do ISSN é tão 
maravilhoso que até fez o instagram 
do RelevO voltar à ativa.

Josette Garcia: O RelevO é um 
grande incentivador cultural num 
mundo em que as pessoas só querem 
lucros financeiros, é tesouro sem 
mensura. 

DA GENTE

Lis del Barco: Sou fã demais. Demais!

VIVA MÉXICO! VIVA CHILE!

Marco Antonio Santos: Roberto 
Bolaño: esse era zika.

TRETAS

Cid Brasil: Perdi essa treta aí de 
assinante/autor “paga-texto’’ e 
por um momento achei que fosse 
comigo a parada. Já ia mandar 
cancelarem minha assinatura 
pela exposição do nosso acordo 
“unilateral”. Como não era, desculpo 
vocês e deixo que publiquem meus 
textos. (JornalaçO!)

DÚVIDAS PERTINENTES

Vicente Andrade: Por que você não 
publicam mais fotografias no jornal?

Da redação: Não conseguimos 
digitalizar, Vicente.

MIRACLE

Marco Aurélio de Souza: Agora a 
porra ficou séria: recebi meu exemplar 
da edição de julho antes mesmo de 
ver no online. RelevO Sedex!

LEITURA PROFUNDIS

Dinovaldo Giliolli: Li, numa 
sentada (metaforicamente falando), 
as edições de maio e junho. Gostei 
dos poemas de Lisa Alves, Sandra 
Regina, Demetrios Galvão, Adelaide 
Ivánova, Marcos Pamplona, 
Edra Moraes, Katia Horn e Otto 
Leopoldo. E das prosas de Whisner 
Fraga, Marcelo Piacecki, Ademir 
Demarchi e Jonatan Silva. Destaco 
ainda, da edição de junho, o ótimo 
poema de Juliana Lanzarini. Da 
edição de julho, gostei mais dos 
textos de Tito Leite, Germano  
Xavier, Pedro Luz e Jim Carbonera. 
Que legal o projeto Segunda Autoral, 
no Bardo Tatára. Um importante 
espaço de encontro e expressão da 
música autoral.
É sempre bom receber RelevO, sua 
leitura me acrescenta!

Claudio Parreira: Os sonettos de 
Glauco Mattoso são impagáveis!

agosto de dois mil e dezesseis

Cartas 
do Leitor

Enclave

ISSN 2525-2704           fundado em set./2010

diminutivo, em espanhol. Seu objetivo é 
imortalizar vítimas de mortes trágicas, 
marcando o lugar onde corpo e alma 
foram separados. Quando encontradas 
na estrada, a causa provável da morte do 
homenageado é acidente – perto de San 
Pedro de Atacama, veem-se algumas. Se 
encontradas na cidade, porém, deve-se 
provavelmente a assassinato.

Muitos chilenos acreditam que, ao 
visitar uma animita, é possível fazer 
pedidos à pessoa morta, enquanto 
se reza por sua alma. Em retorno, 
suas súplicas serão atendidas. Caso a 
pessoa morta ou sua animita sejam 
desrespeitadas, por sua vez, corre-se o 
risco de ser amaldiçoado. O medo da 
maldição é grande e, por esse motivo, 
quando a construção de uma estrada 
é necessária, esta é feita em torno da 
animita, ou o governo a retira e coloca 
no lugar novamente. Se sua remoção 
for realmente indispensável, peruanos e 
bolivianos são selecionados para realizar 
a tarefa (!).

Dessa maneira, as animitas se 
transformaram em ícones católicos, 
como santos populares. Se por um lado 
elas não chegam perto de ser canônicas, 
por outro conseguem justamente 
projetar símbolos de fé de baixo para 
cima, espontaneamente, a partir do 
povo. No Chile, o caso mais famoso 
talvez seja o de Romualdito, rapaz de 
identidade discutida, mas cuja lenda 
se formou desde os anos 1930. Sua 
animita, localizada na estação central de 
Santiago, tomou proporções gigantes e é 
creditada por diversos milagres locais.
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A Jaula / Sempre
Alejandra Pizarnik (Trad. Victor Hugo Turezo)

SEMPRE
A Rubén Vela

Cansada do estrondo mágico das vocais
Cansada de inquirir com os olhos elevados
Cansada da espera do eu incontido
Cansada daquele amor que não sucedeu
Cansada de meus pés que só sabem caminhar
Cansada da insidiosa fuga das perguntas
Cansada de dormir e de não poder me olhar
Cansada de abrir a boca e beber o vento
Cansada de sustentar as mesmas vísceras
Cansada do mar indiferente às minhas angústias
Cansada de Deus! Cansada de Deus!
Cansada por fim das mortes de turno
à espera da irmã maior
a outra a grande morte
doce morada para tanto cansaço
 

SIEMPRE
A Rubén Vela

Cansada del estruendo mágico de las vocales
Cansada de inquirir con los ojos elevados
Cansada de la espera del yo de paso
Cansada de aquel amor que no sucedió
Cansada de mis pies que sólo saben caminar
Cansada de la insidiosa fuga de preguntas
Cansada de dormir y de no poder mirarme
Cansada de abrir la boca y beber el viento
Cansada de sostener las mismas vísceras
Cansada del mar indiferente a mis angustias
¡Cansada de Dios! ¡Cansada de Dios!
Cansada por fin de las muertes de turno
a la espera de la hermana mayor
la otra la gran muerte
dulce morada para tanto cansancio

Alejandra Pizarnik nasceu em 
Buenos Aires, em abril de 1936. 
Filha de imigrantes judeus comer-
ciantes, estudou Filosofia e Letras 
na Universidade de Buenos Aires e 
Literatura Francesa na Sorbonne, 
em Paris. Sua obra poética – ainda 
inédita no Brasil – manifesta-se 
em La tierra más ajena, de 1955; 
La última inocencia, de 1956; Las 
aventuras perdidas, de 1958; Árbol 
de diana, de 1962; Los trabajos y 
las noches, de 1965; Extracción 

de la piedra de locura, de 1968; El 
infierno musical, de 1972, e Tex-
tos de sombra y últimos poemas, 
livro publicado postumamente, 
em 1982. De cunho notoriamente 
confessional, a poesia de Pizarnik 
é carregada de imagens e dialoga, 
em grande parte, com temáticas 
pessimistas que externalizam o 
constante estado depressivo que a 
habitava. Suicidou-se em setembro 
de 1972, aos 36 anos, ingerindo 
vários comprimidos de seconal.

A JAULA

Lá fora há sol.
Não é mais que um sol
mas os homens o olham
e depois cantam.

Eu não sei do sol.
Eu sei a melodia do anjo
e o sermão ardente
do último vento.
Sei gritar até a aurora
quando a morte posa despida
em minha sombra.
Eu choro debaixo do meu nome.
Eu agito lenços à noite
e barcos sedentos de realidade
dançam comigo.
Eu oculto pregos
para escarnecer meus sonhos doentes.

Lá fora há sol.
Eu me visto de cinzas.

LA JAULA
 
Afuera hay sol.
No es más que un sol
Pero los hombres lo miran
y después cantan.
 
Yo no sé del sol.
Yo sé la melodía del ángel
y el sermón caliente
del último viento.
Sé gritar hasta el alba
cuando la muerte se posa desnuda
en mi sombra.
Yo lloro debajo de mi nombre.
Yo agito pañuelos en la noche
y barcos sedientos de realidad
bailan conmigo.
Yo oculto clavos
para escarnecer a mis sueños enfermos.
 
Afuera hay sol.
Yo me visto de cenizas. 
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Aqui mais uma vez eu e você estamos. 
Você aí do lado de fora da página e eu 
daqui dentro desse silêncio. Apenas uma 
voz que se deixa imaginar pelos seus 
olhos. Algo que nunca será superado é a 
sensação de se abrir um livro ou jornal 
impresso como quem descortina uma 
cena. A página é um palco imaterial. 
Uma tela. O silêncio. A iminência. Um 
véu que se levanta para ver mais além. 
Vidência e sinestesia. Mundos que se 
pode tocar com o avesso das pálpebras. 
Eu e você já estamos lá, exatamente 
agora. Esse lugar sagrado que existe no 
intervalo entre o que poderia ser e o 
talvez. Aquilo que se cogita. Aquilo que 
se agita e insiste por entre as palavras.

Não dá para misturar isso com essa 
mesquinhez que se chama realidade. A 
miséria da vida como mero fato finito. 
Aquilo que se deixa caber numa planilha 
de ganhos e despesas. A arte é aquilo 
que a vida pode ser para além dela 
mesma. A grandeza da vida. O que faz 
valer a pena cada fôlego que se respira. 
É só para os raros. Afinal de contas, 
nem todos vivem. Essa é a história. O 
sentido. Ele não existe porque deve ser 
produzido. Ser a mais. Devir. 

É que tudo passa a ser. Tudo se move. 
Tudo se passa ao ser. Uma página é 
uma potência. E para trabalhar com 
algo assim se exige muita sensibilidade. 
Porque qualquer movimento brusco 
ou indelicado pode por tudo a perder. 
É necessário despir-se de qualquer 
avareza. A arte é da mesma natureza da 
generosidade. É por isso que não existe 
“Eu”. “Eu é um outro”, como no verso 
de Rimbaud. Não pode existir “Eu”. 
Senão tudo dança. 

Encrusta-se alguma prosódia 
clandestina assim quando se tem 
de falar na transversal sobre uma 
das muitas pedras que se espalham 
pelos caminhos de alguém que leva 
no heroísmo uma publicação como 
o RelevO. Vejam só: até agosto fica 
bonito quando se deixa a arte ser o 
que ela é. A edição desse mês está pura 
dinamite. É lindo ver isso acontecendo. 
Quem não se sente muito pequeno 
dividindo uma mesma encadernação 
com talentos como Luci Collin? 

A diagramação está atenta para 
o que a poesia sempre nos ensinou 

graficamente. Os espaços em branco são 
tão importantes quanto. Isso é respeito 
pelo leitor. Pelos olhos que tornam essas 
virtualidades e potências das páginas 
num mundo de vozes que constroem 
algum sentido de toda essa algazarra 
(como são lindas as palavras que nos 
legaram os mouros). 

Em tempos de uma imprensa 
lamentável que transformam rifles de 
paintball em fuzis terroristas com um 
golpe de recorte é que se vê o quanto 
é crucial aprender com a poesia a se 
respeitar o todo — e isso inclui do leitor 
ao referente. Nunca se precisou tanto de 
poesia e arte. Por destino e sorte nosso 
RelevO ganha uma abrangência maior, 
passando a circular em mais cidades. 
Um verbo precioso: transbordar. Ir 
para além dos limites. Exceder as 
fronteiras. Desterritorializar-se. Mais 
além, mais além.

Quem não saca isso não percebe o 
quanto é minúsculo o toma-lá-dá-cá 
que se propõe insidiosamente à redação 
quase que diariamente. Algo como “eu 
te mando um texto e você me dá uma 
assinatura”. Literatura, poesia e arte 
sempre nasceram de gestos heroicos. A 
equipe que produz o periódico passa 
por grandes pauleiras em absoluto 
silêncio. É porque isso não interessa 
nem aos leitores e muito menos à 
própria equipe. Problemas são coisas 
que se desconstroem. E se deixa lá. No 
vácuo escuro. Porque o que interessa 
é “ocupar espaço e poetar conforme o 
caso”, como poderíamos entortar algo 
que o Torquato Neto deve ter escrito 
em algum momento. Assinaturas 
do jornal são de responsabilidade 
da administração. Não existe 
qualquer poesia e arte nesse campo. 
Administradores apenas administram, 
quase sem nenhuma poesia. E é por isso 
que existem as páginas pagas. Mesmo 
assim, todos os valores do RelevO são 
módicos (daí a resistência da poesia até 
nesse detalhe de ordem administrativa). 
Desconheço outra publicação que 
consiga imprimir tanta personalidade 
aos anúncios. Todos são criações de 
artistas gráficos que fazem tudo no 
mesmo espírito de toda a equipe e 
colaboradores: pelo prazer que rima 
com a generosidade de ver acontecer. 

Aqui tudo é símbolo. O domínio do 
arbitrário como exercício libertário. 
Deixe acontecer que tudo rola. “Deixe 
sangrar” como Gal Costa em “A Todo 
Vapor”, disco emblemático produzido 
pelo saudoso Waly Salomão, de quem 
sempre me lembro do aviso: “Cave 
Canen”, “cuidado com o cão”. Beware 
of Darkness. Ele me dizia dos perigos 
dessa fogueira das veleidades chamada 
mundinho literário. Baudelaire 
atualizado para uma realidade pequeno-
mesquinha: quando um homem visita 
outro que está enfermo é só para 
certificar-se da superioridade de sua 
própria saúde. Bicho, não vá perder-se 
por aí. O perigo é você engrossar o coro 
dos contentes que agora batem panelas 
e agridem atrizes pelas esquinas do 
lado de fora do teatro.

Abaixo o lamentável, o postiço. 
O ilegítimo. Chega de picaretagem. 
Chega de tristeza. “Gente é feita 
para brilhar”. Sucesso é coisa careta. 
O barato é o sentido. Como o sapo 
de Bashô que pulou no tanque. 
Uma pedra que rompe a superfície 
e a transforma por reverberar em 
movimento o som que já não é mais 
do que a memória do próprio salto. 
Fiquemos à espreita de algo. Esse é o 
método. A atenção. Dos ouvidos aos 
olhos. O tato. Aspire. Do ar queira. 
Cogite. Mas também desobedeça. 

Enquanto eles dormem nós 
sonhamos. Em honra e homenagem 
ao que podemos ser: não acorde. O 
que significa que é para não dormir 
no ponto. Quem cobra favor é porque 
antes de tudo suborna a si mesmo. 
Vamos ser de verdade. Para além dessa 
vontade minúscula e enferma de encher 
o próprio bucho com a carniça dos 
desejos mortos de alguém. Abutragem. 
Urubulice. Neologismos-traquitanas 
disfarçados de palavras-valises.

Que esse agosto seja leve e lindo e que 
dessa viagem o RelevO da paisagem, 
uma promessa de aventura e fé no 
sentido. Cresceremos na mesma 
medida que nos tornarmos menores. 
Como Alice. Beba-me. Leia-me. 
Decifra-me ou te devoro. Assim 
como fiz com Silvio Demétrio nesse 
texto. Para você que me leu até aqui o 
universo e tudo o mais. O máximo.
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R. JOÃO PESSOA, 35 – ARAUCÁRIA/PR
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A editora completa 4 anos de 
atividades, contando com mais 

de 330 títulos no catálogo – livros 
publicados em praticamente todo 

o território nacional (presença 
autoral em 21 estados, mais o 

Distrito Federal).
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O Buraco
Mateus Senna

A goteira apareceu em cima da cama 
de Carlos. A porta do quarto já não 
se abria há meses; a janela trancada 
na corrente, com os basculantes 
lacrados, evitava ventania; a única 
lâmpada, pendida sobre o criado-
mudo, amarelava apenas um lado 
do quarto, o oposto à cama – para 
evitar incômodos. Entretanto, ora um 
camundongo invadia, ora as buzinas 
da avenida soavam estrondosas, 
sobrepondo-se à música do rádio; 
muitas vezes o vizinho batia na janela, 
pedia um pouco de sal para a salada; 
em algumas poucas, Marcela decidia 
voltar, revezando a voz entre juras 
e xingamentos. Por último, a água 
da calha caia no lençol. No início, 
Carlos dividiu o colchão com o balde, 
porém, quando a água começou 
a transbordar, gelada durante a 
madrugada, perdeu a paciência.

Mesmo fraco e com olheiras sulcais, 
apesar da fotofobia e da magreza, 
despiu o pijama, calçou as botas e 
os óculos escuros e abriu a porta do 
quarto. Foi até o fim do corredor 
e rodou a maçaneta da despensa. 
Respirou um ar guardado que depois 
de muito revisitava os pulmões. Sentiu 
sob as botas os tacos de madeira 
antiga, na pele o calafrio. Quase foi 
tentado a permanecer ali. Catou a pá 
mais enferrujada e a foice, o arco da 
pua, um martelo e uma vassoura.

Na volta ao quarto, a sensação de 
gripe perpassou-lhe o nariz; Carlos 
assoou o ranho na manga, trancou a 
porta, pregou a foice e o martelo na 
parede, fincou em espiral a pua no chão 

e começou a bater contra ele a pá.
  *
O piso quebrava enquanto o pó 

cinza preenchia o aposento. Logo 
encontrou terra. Mudou a posição 
das mãos sobre o cabo da pá e passou 
a cavar. Faria para si um subsolo, sem 
luz, sem os ecos de Marcela e sem 
gota de água. Sabia que precisava 
de cautela, não podia bater a pá em 
qualquer parte nem forçar demais sua 
mão na pua, caso contrário, o buraco 
se excederia.

O som da pá arrastando em pedra e 
terra, o dos pingos no balde, a música 
do rádio, um Te amo, Carlos ao longe. 
Era preciso se emburacar de uma vez, 
e cada ruído acelerava a pá e afundava 
a pua. Rastelo, água na água, Some of 
these days you will miss me, honey, 
Carlos, seu manco. 

O furo no chão, profundo, 
circular e discreto como buraco de 
furadeira – perfeito e mudo, Carlos o 
experimentou. Primeiro de cócoras, 
depois apoiou as costas, flexionou as 
pernas e encaixou os pés na parede 
da frente. A terra úmida nas solas, 
silêncio eterno e sono fácil.

  *
Breu líquido, o fundo do mar 

onde homem algum jamais havia 
estado. Habitual, Carlos prontamente 
diferenciava sonho de realidade – 
sabia que sonhava. Era uma fluidez 
do corpo fino, solto ao oceano que, 
apesar de só, era liberto da solidão 
do quarto frio, dos gritos histéricos 
de Marcela e do vizinho pedinte. 
A leveza, regida pelo movimento 

oceânico, salgado de arder os olhos 
do sonho, refletia o que não se podia 
ter, o que não tinha espaço nas 
prateleiras do quarto. Ali, todas as 
filosofias e literaturas perderam valia; 
o corpo inerte, boiando no fundo 
incerto, provia a própria vida que no 
sonho se existia. Resolveu nadar. Os 
braços estavam pesados, a perna não 
chacoalhava. Deveria permanecer 
parado, quem sabe revirando os 
olhos para ver alguns cardumes que 
cruzavam o caminho. O que viu foi o 
próprio corpo cair num chão de muita 
areia. O sol escaldava no deserto e 
Carlos continuava sozinho e deitado. 
Continuava no sonho. Molhado por 
completo, o calor desértico o secaria, 
estava ali para isso. Antes que pudesse 
secar ao menos o peito, Carlos já se 
deitava em mata fechada. Deveria 
se enxugar nos ventos das árvores. 
E assim foi. Ao concluir sua razão 
de estada, Carlos surgia em outro 
lugar: um vulcão, uma montanha, o 
asfalto da rua mais movimentada da 
cidade. Olhou para cima e percebeu as 
nuvens formadas. A primeira gota da 
tempestade pingou em sua testa.

  *
Carlos abriu os olhos no susto de 

quem acorda da morte. As roupas 
encharcadas – uma nova goteira 
no teto do quarto pingava sobre 
o buraco –, a realidade.  O som 
torrencial da chuva batendo nos 
telhados era audível. Há muito, desde 
que Carlos se trancara no quarto, 
não chovia tanto. A se juntar às duas 
goteiras, novas fendas no teto trouxeram 
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a água para dentro do buraco, que mais 
parecia uma pequena piscina, na qual o 
homem, desolado, se deixava embeber. 
Não demorou para que o teto cedesse à 
água e vulnerasse o antigo dormitório.

Uma enxurrada envolveu todo 
o espaço e, aos poucos, o buraco 
cuidadosamente arredondado por 
pá e pua perdia seus contornos, 
desmoronando suas paredes. O 
buraco fez-se ralo. A água que 
caotizava os móveis do quarto escoou 
para o subsolo, as paredes, recém-
moldadas e ainda de terra, absorviam 
toda água, enquanto, cada vez mais, a 
cavidade se expandia.

Fechou os olhos e aguardou. Em 
questão de minutos, seu buraco era 
a cópia perfeita do antigo quarto. A 
cama encostada no mesmo canto, 
a escrivaninha também estava lá; 
a estante de livros, apesar de mais 
vazia que antes, se posicionava em 
mesmíssima posição. Foi então que 
Carlos ouviu, Eu te amo, meu Carlos 
Salgado!

Na bonança, o céu apaziguado 
resplandecia alaranjado, Carlos 
ouvia, junto com os gritos de 
Marcela, o radinho tocando Some 
of these days, you will miss me, 
Honey. Ainda pensou em mudar-se 
de quarto, a casa era enorme, mas 
lembrou que um dia já havia usado 
a todos, estavam esburacados. Pegou 
do bolso da camisa a carteira de 
cigarros molhados, tentou acendê-
los, sentou na cama e fechou os olhos 
outra vez, queria escutar melhor os 
sons que vinham de cima.

Não dizer palavra
 
aos pais irmãos amigos
mulher marido amante
aos filhos vizinhos
à florista ao taxista
 
ao desejo que enlouquece
à mão que alisa corta aperta
à sede e à fome de sangue corpo
Vingança e ar
 
às enfermeiras de Paol Keineg
 
Ou dizê-las todas
 
às paredes

Poema integrante de Sem passagem para Barcelona 
(José Olympio Editora, 2015)
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pegaram tudo
 
geladeira armário
banco cadeira fogão
cama pia toalha TV
colchão
roupa discos tênis bicicleta
copo isqueiro baralho
 
nenhum livro
 
a gente tinha acabado de montar a biblioteca
bem ao lado da vendinha
:
canjica
temperos
bolo
doces
tortas
 
e livros
sempre à mão
 
queimou tudo
 
foi um estalo de noite

aquele laranja
pintando todas as casas
e uma correria
para salvar o importante
 
ombro a ombro
de pijamas
ficamos em cima do morro do campinho
vendo o fogo lamber nossas vidas
 
alguns até ajudaram os bombeiros
a controlar a fome dançante
enquanto eu gritava para jogar a água do outro lado
salvar a biblioteca
 ninguém ouviu
queimou tudo
 
de manhã
enxada na mão
vizinho era barata tonta
cachorro sem dono
olho baixo
um chinelo de cada cor
costas apoiadas no carro
lotado de gente sem casa
colchão no teto

Carolina, 15, queimou
Bruno Molinero

homem vestindo roupão da sogra
ferro retorcido
cinza onde era vermelho
marrom onde era azul
árvore sem folha
camiseta na cabeça
 
fita amarela
em volta do meu crematório de histórias
 
queimou tudo
 
menos
uma página de drummond
e um vaso com planta
palito de sorvete fincado na terra
que seguiram verdes
no amontoado de telhas e tijolos
quebrados

Poema integrante de Alarido 
(Patuá Editora, 2016)
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A partir de meados do século XV, 
a língua portuguesa, na esteira da 
expansão marítima de Portugal, sai 
de suas fronteiras europeias e se 
torna uma língua internacional, com 
falantes seus se estabelecendo em 
enclaves ao longo da costa ocidental 
e oriental do continente africano, 
alcançando a Índia em 1498, a 
América em 1500, a China em 1513, 
o Timor em 1515 e o Japão em 1543.

As consequências linguísticas dessa 
expansão são várias, como veremos 
na sequência.

Em virtude da extensão e da 
intensidade com que o comércio 
conduzido pelos portugueses passou 
a se realizar na Ásia depois da viagem 
pioneira de Vasco da Gama (1497-
1499), a língua portuguesa chegou 
a ser uma das línguas francas entre 
as populações costeiras do Oceano 
Índico nos séculos XVI e XVII, com 
reflexos ainda no século XVIII (cf. 
Avelas, 2012: 88-89).

No entanto, mais do que a língua 
portuguesa propriamente dita, o 
que funcionou como língua franca 
no cotidiano das navegações e do 
comércio foram antes o pidgin e, 
depois, as línguas crioulas de base 
portuguesa (cf. Cunha, 1980).

Nesse sentido, e tentando 
captar a diversidade linguística 
que acompanhou a expansão 
portuguesa (evitando, portanto, 
um olhar homogeneizante que 

facilmente esconde a heterogeneidade 
na expressão singular “língua 
portuguesa”), a linguista portuguesa 
Dulce Pereira (2007: 55) assim 
descreve o possível panorama 
linguístico desse período:

São muitas as referências ao uso da 
“língua portuguesa”, em documentos 
oficiais e relatos de viagens dessa 
época. A designação de “língua 
portuguesa” que encontramos nesses 
textos encobre, por certo, variedades 
linguísticas muito diferentes: o 
português falado como língua materna 
pelos oficiais, soldados, comerciantes 
e marinheiros; o português escrito, 
tanto pelos portugueses como pelos 
outros europeus, em textos religiosos, 
cartas, relatos e documentos oficiais; o 
português formalmente aprendido, em 
casos pontuais, por alguns membros 
dos povos com que os portugueses 
entravam em contacto; as múltiplas 
variedades, mais ou menos bem-
sucedidas, usadas nas tentativas de 
comunicação informal entre os povos 
africanos e asiáticos e os europeus; 
uma forma de linguagem veicular 
(pidgin) mais estável e regular, 
resultando do uso continuado dessas 
variedades; os próprios crioulos, que 
durante muito tempo não foram 
reconhecidos como línguas autónomas, 
mas sim como formas “corrompidas de 
português” e, finalmente, variedades 
aportuguesadas de crioulo a que um 

dos pioneiros dos estudos crioulos, 
Hugo Schuchardt, no século XIX, 
chamava “meio-crioulo” e que 
resultavam de tentativas, por parte 
de alguns falantes, de demarcação 
em relação aos “vulgares falantes de 
crioulo”, através de uma aproximação 
em relação ao Português.

A principal característica do 
império mercantil português na 
África e em especial na Ásia (o 
chamado primeiro império) era o 
estabelecimento não de colônias de 
ocupação territorial e povoamento, 
mas de pequenos enclaves. Segundo 
Ferro (2008: 45), em sua história das 
colonizações, “o que os portugueses 
queriam não eram terras, mas o 
império do comércio marítimo”.

Esses enclaves tinham basicamente 
duas funções:

(a) serviam de entrepostos para a 
obtenção junto às populações locais 
dos produtos que movimentavam a 
rede mercantil portuguesa;

(b) eram portos de apoio às frotas 
comerciais que cobriam o percurso 
de Macau e outros pontos remotos 
da Ásia até Lisboa transportando as 
cobiçadas especiarias do Oriente para 
a Europa.

Trecho de História sociopolítica da língua 
portuguesa 
(Parábola Editorial, 2016)

10. A língua portuguesa 
sai da Europa

Sérgio Faraco
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Rali d’Os Sertões
Chegou o grande dia do Rali d’Os Sertões, o evento 
mais sincrético da história brasileira. Carros, 
caminhões e cosplays de Mad Max; motocicletas, 
humvees e cicloativistas. A magia parte do vilarejo de 
São Romário, às margens do Rio NhaNhaNhataçaúba, 
e tem como ponto final o município de Barbarella, 
onde apenas os maiores pilotos do país chegarão.
Dentro de cada veículo, um ponto em comum: todos 
escutam atentamente o audiobook d’Os Sertões, única 
regra imposta pela confederação. Ao longo das mais de 
715 horas de prova, os Titãs, tocando cover de Titãs, 
prometem um show sem pausas. Antes da largada, o 

hino nacional é performado por Caju &  Castanha, 
que o improvisam por completo.
Tiago Leifert e Caio Ribeiro comandam a transmissão 
diretamente do motel Bom Jogador, onde realizam 
sexo tântrico. Na bandeirada, Claudia Leitte recita sua 
biografia e pede dinheiro aos participantes, ao passo que 
a plateia, queimando caxirolas, grita fervorosamente 
em apoio aos pilotos. Se você já viu algo parecido, meu 
amigo, é porque estava delirando.

André
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1 Vale do urbano bucólico

2 Serra das citações em latim Barba Non Facit 
Philosophum;

3 Departamento Arqueológico de Autores Medianos 
Já Mortos;

4 Oficina mecânica de haicais

5 Pit Stop 1, com o debate “Casseta & Planeta era 
bom, ou você que era novo?”

6 Zona de neblina O Outro É Fascista

7 Recanto dos estudantes de Humanas que não 
acreditam em astrologia

8 Praça de pedágio Eliane Brum

9 Chá das cinco com mestres e doutores euclidianos

10 Núcleo das minisséries históricas com Thiago 
Lacerda

11 Pit stop 2: sermões de Padre Antônio Vieira em 
versão rap, com Projota

12 Triângulo do Fluxo de Consciência: proibido frear

13 Cemitério de sonetos alexandrinos

14 Estacionamento de blogueiros progressistas

15 Chapada do sarau de poesia Deixa Eu Ler O Meu
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Apologia da História ou 
O Ofício de Historiador

Marc Bloch

Pois a história não apenas é uma 
ciência em marcha. É também uma 
ciência na infância: como todas 
aquelas que têm por objeto o espírito 
humano, esse temporão no campo 
do conhecimento racional. Ou, para 
dizer melhor, velha sob a forma 
embrionária da narrativa, de há muito 
apinhada de ficções, há mais tempo 
ainda colada aos acontecimentos 
mais imediatamente apreensíveis, ela 
permanece, como empreendimento 
racional de análise, jovem. Tem 
dificuldades para penetrar, enfim, no 
subterrâneo dos fatos de superfície, 
para rejeitar, depois das seduções 
da lenda ou da retórica, os venenos, 
atualmente mais perigosos, da rotina 
erudita e do empirismo, disfarçados 
em senso comum. Ela ainda não 
ultrapassou, quanto a alguns dos 
problemas essenciais de seu método, 
os primeiros passos. E eis por que 
Fustel de Coulanges e, já antes dele, 
Bayle provavelmente não estavam 
totalmente errados ao dizê-la “a mais 
difícil de todas as ciências”.

[Porém, será uma ilusão? Por mais 
incerto que permaneça, em muitos 
pontos, nosso caminho, estamos na hora 
presente, parece-me, mais bem situados 
do que nossos predecessores imediatos 
para ver um pouco mais claro.

As gerações que vieram logo antes 
da nossa, nas últimas décadas do 
século XIX e até os primeiros anos 
do XX, viveram como alucinadas 
por uma imagem muito rígida, 
uma imagem verdadeiramente 
comtiana das ciências do mundo 
físico. Ao estender ao conjunto 

das aquisições do espírito esse 
prestigioso esquema, parecia-lhes 
então não existir conhecimento 
autêntico que não devesse desembocar 
em demonstrações incontinenti 
irrefutáveis, em certezas formuladas 
sob o aspecto de leis imperiosamente 
universais. Esta era uma opinião 
praticamente unânime. Mas, aplicada 
aos estudos históricos, dará origem, 
segundo os temperamentos, a duas 
tendências opostas.

Alguns julgaram possível, 
com efeito, instituir uma ciência 
da evolução humana que se 
conformasse a esse ideal de certo 
modo pancientífico e deram o 
melhor de si para estabelecê-la: 
livres, a propósito, de se reginarem 
no sentido de finalmente deixar fora 
do alcance desse conhecimento dos 
homens muita coisa de realidades 
bem humanas, mas que lhes pareciam 
desesperadamente refratárias a 
um conhecimento racional. Esse 
resíduo era o que eles chamavam, 
desdenhosamente, de acontecimento; 
era também uma boa parte da vida 
mais intimamente individual. Essa 
foi, em suma, a posição da escola 
sociológica fundada por Durkheim. 
Ao menos se não ignorarmos 
concessões que, à primeira 
inflexibilidade dos princípios, vimos 
pouco a pouco introduzidas por 
homens inteligentes demais para 
não sofrerem, a não ser à revelia, a 
pressão das coisas. Nossos estudos 
devem muito a esse grande esforço. 
Ele nos ensinou a analisar mais 
profundamente, a cerrar mais de perto 

os problemas, a pensar, ousaria dizer, 
menos barato. Não falaremos dele 
senão com reconhecimento e respeito 
infinitos. Se hoje parece ultrapassado, 
é, para todos os movimentos 
intelectuais, cedo ou tarde, o resgate 
de sua fecundidade.

Entretanto, outros pesquisadores 
tomaram, no mesmo momento, 
atitude bem diferente. Não 
conseguindo inserir a história 
nos quadros do legalismo físico, 
particularmente preocupados, além 
disso, em razão de sua formação 
inicial, com as dificuldades, as 
dúvidas, os frequentes recomeços da 
crítica documental, colheram nessas 
constatações, antes de tudo, uma lição 
de humildade desiludida. A disciplina 
à qual consagravam seus talentos não 
lhes pareceu, no fim das contas, capaz, 
nem no presente nem no futuro, de 
muitas perspectivas de progresso. 
Inclinaram-se a ver nela, em lugar de 
um conhecimento verdadeiramente 
científico, uma espécie de jogo estético 
ou, melhor dizendo, de exercício de 
higiene benéfico à saúde do espírito. 
Foram denominados, às vezes, 
“historiadores historizantes”: apelido 
injurioso para nossa corporação, uma 
vez que parece fazer a essência da 
história consistir na própria negação 
de suas possibilidades. De minha 
parte, de bom grado acharia para eles, 
no momento do pensamento francês 
ao qual se vinculam, um sinal de 
identificação mais expressivo.

Trecho de Apologia da História ou O 
Ofício de Historiador (Zahar, 1993)
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Isto é literatura feminina 
ou seja (autoretorto)
Luci Collin

VOCÊ sabe como eu me chamo já 
que viu na capa deste livro e eu tenho 
uma IRMÃ que se chama Regina 
e outra IRMÃ que se chama Tânia 
e nós temos uma MÃE que tem o 
APELIDO de Mila e nós tivemos 
uma AVÓ que tinha o APELIDO de 
Tilde e o NOME da outra AVÓ era 
o mesmo que o meu que foi uma 
homenagem a ela.

Este texto é totalmente autobio-
gráfico. Eu nasci e sempre vivi em 
Ribeirão da Pinha.

TODAS estas mulheres acima 
têm ou tinham MARIA no seu 
nome porque era COMUM e 
quase obrigatório num país de fala 
portuguesa e credo. Assim uma 
irmã minha é Regina MARIA e 
a outra é Tânia MARIA, o nome 
VERDADEIRO da nossa mãe é 
MARIA Emília e de uma AVÓ era 
Matilde MARIA e da outra era 
MARIA Augusta.

Tudo isto é verdade e em primeira 
pessoa. E eu estou falando de mulheres.

Eu vi anunciado o último show 
de uma cantora bem famosa e bem 
idosa e me lembrei que há vinte anos 
eu já havia visto anunciado o último 
show desta cantora bem famosa e 
bem idosa. Todo mundo sempre quer 
ir ao último show e os teatros têm 
estado lotados nos últimos vinte anos 

quando se trata desta mulher que 
canta. Pela última vez.

Tudo isto é a mais pura verdade. E 
eu não sou feminista. Nem sei bem 
como que é ser.

EU não estou INVENTANDO nem 
um pouco. Sou uma mulher que 
neste momento está escrevendo. Em 
outros momentos eu estou fazendo 
coisas de mulher.

Eu assisti à entrevista da cantora 
bem famosa e bem idosa pra tentar 
DESCOBRIR porque ela está 
anunciando seu último show há 
vinte anos e ela disse que as coisas 
saem caro e ela não consegue se 
aposentar. Precisa do dinheiro. Daí a 
fazer tantos shows e a trocar tanto de 
roupas e a ensaiar com os músicos e 
as pessoas vão sempre assistir.

Entre as coisas de mulher está lavar 
roupas e a decisão mais difícil que a 
mulher deve tomar em se tratando 
deste assunto é se escolherá sabão 
líquido, sabão em pó, sabão em barra, 
sabão de coco ou um sabão especial 
para roupas finas. Não estamos 
tratando de tirar MANCHAS.

Só estou tratando de mulheres.
A minha PROFESSORA da segunda 

série se chamava MARIA Vitória e a 
minha professora de canto se chamava 
MARIA Aparecida. A professora de 
inglês se chamava Ana MARIA mas 

usava o pseudônimo de Ann.
Tudo isto AQUI é verdade. Há uma 

grande quantidade de MARIAS nesta 
narrativa. Mas também poderão dizer 
que é FICÇÃO. Do latim fictionis.

Eu SOU professora de 
MATEMÁTICA e uma irmã minha 
é professora de QUÍMICA e a minha 
MÃE foi professora de EDUCAÇÃO 
FÍSICA e a minha AVÓ foi professora 
de ACORDEON e a minha BISAVÓ 
foi professora de LATIM. Eu sou 
FUNCIONÁRIA PÚBLICA e a minha 
IRMÃ é funcionária pública e a minha 
mãe foi FUNCIONÁRIA PÚBLICA.  
Minha outra irmã é bancária.

Muitas mulheres da minha família 
ficaram VIÚVAS muito jovens. Uma 
por conta da gripe espanhola que 
levou o marido e um filho de três 
anos. A outra por causa de cirrose 
no fígado do marido porque era 
COMUM beber muito sem ser 
considerado um alcoólatra. Mas 
morte matada não teve nenhuma. Era 
raro uma mulher morrer de cirrose 
antigamente porque não tinha fácil 
acesso a bares ou a happy hours e 
também não se vendia cerveja nos 
supermercados; mais nas vendinhas 
mesmo. E não se podia comprar nada 
pela internet e nem por disk.

Quando eu era adolescente eu 
ESTUDEI canto e CANTEI algumas 

vezes em CORAIS e orquestras em 
espetáculos em cidades do interior do 
ESTADO e foi assim que eu conheci 
uma SOPRANO famosa que fez um 
solo e ela se chamava MARIA  ngela. 
NÓS fomos ANDANDO do hotel 
até o teatro para o ENSAIO e ela 
me CONTOU várias COISAS sobre 
a sua carreira, mas nada sobre sua 
vida PESSOAL. Andamos umas dez 
quadras JUNTAS.

De acordo com o GÊNERO de cada 
coisa COSTUMAMOS usar artigos “a 
- uma” para indicar o FEMININO.

A BISAVÓ que eu mencionei ficou 
VIÚVA subitamente e se viu com SEIS 
filhos para CRIAR. Para não ter que 
dividir os BENS, a família do marido 
MORTO de ataque cardíaco aos 36 
anos tentou obrigá-la a se CASAR com 
o próprio cunhado, irmão mais moço 
do falecido, mas ela se RECUSOU 
declarando que só se casaria novamente 
por AMOR e jamais por INTERESSE. 
Ela foi EXPULSA da família e teve que 
DIVIDIR os filhos entre os PARENTES 
que se interessaram em AJUDAR. Isto 
ACONTECEU em Minas Gerais em 
uma cidade chamada Alfenas.

Uma mulher durante boa parte de 
sua vida sangra todo mês.

São fatores genéticos que 
DETERMINAM que você é MULHER 
(XX) e a coisa toda envolve genótipos 
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e fenótipos e cromossomas ou 
cromossomos e gametas. Está 
PROVADO que as mulheres são 
CAPAZES de diferenciar mais de 
2.436 CORES de esmalte de unhas.

Você pode dizer O soprano ou A 
soprano. É uma palavra comum de 
dois gêneros e nada tem a ver com a 
sexualidade da cantora em questão.

Uma das personagens desse TEXTO 
tem o mesmo nome da AUTORA, 
mas em teoria da literatura há que se 
considerar a FALÁCIA intencional. 
Sobretudo se for uma autora MULHER.

Antes de sangrar uma vez por mês 
uma boa parte das mulheres tem 
cólicas e DÓI muito e você fica rolando 
numa cama e amaldiçoando os teus 
ovários e às vezes até chora um pouco 
de dor e um pouco de raiva mesmo. 
Você pode dizer cromossoma ou 
cromossomo e isto não afeta o sexo das 
pessoas envolvidas. Minha avó nunca 
teve a chamada inveja do pênis porque 
nunca ouviu falar desta TEORIA.

A soprano teve uma CARREIRA 
grandiosa e se apresentou em vários 
LUGARES do mundo. Para sobreviver, 
a minha bisavó teve que dar aulas 
particulares de línguas. Era bamba 
no latim e no francês. Mas tinha que 
ser à noitinha porque a SOCIEDADE 
julgava feio que filhos de famílias 
PROEMINENTES tivessem que ter 

aulas particulares. Muita gente podia 
ficar com a moral MANCHADA, 
nestes casos. Ao ENTARDECER os 
alunos particulares da minha bisavó 
passavam por um portãozinho 
SECRETO que dava acesso à CASA 
dela. Assim ela conseguiu sustentar 
as DUAS filhas MULHERES já que o 
resto da família fora DOADO.

Uma pesquisa recente discute a 
importância do uso de sutiãs. A 
importância não, a necessidade. O 
título do artigo é Pesquisa discute a 
necessidade do uso de sutiã.  Li na 
Folha de São Paulo – um jornal a 
serviço do Brasil.

Eu abandonei o CANTO porque as 
viagens eram cansativas e aquilo não 
dava carreira pra ninguém, segundo 
o que disseram na época. Era canto 
LÍRICO.

Além da coisa das CORES as 
mulheres se destacam pelo fato de 
não poderem ter famílias DUPLAS. 
Elas não podem ter duas CASAS 
ao mesmo tempo com maridos 
e FILHOS e móveis e utensílios 
diferentes em cada uma pois devem 
estar PRESENTES à hora do jantar 
para servir as REFEIÇÕES e fica 
difícil conciliar quando as FAMÍLIAS 
moram em cidades DIFERENTES.

A SOGRA de uma pessoa da minha 
família foi prostituta quando JOVEM, 

mas eu NUNCA escutei ninguém 
da família COMENTANDO isto 
e agora já nem sei se era verdade 
ou se eu INVENTEI. Era verdade 
POSSIVELMENTE por isso mesmo 
nunca ninguém COMENTOU. E eu não 
teria INVENTADO uma coisa destas.

Uma tia-avó foi casada com um 
BANDIDO não destes que rouba 
gado como nos filmes nem que rouba 
banco nem que mata policiais nem 

daqueles que dirige carro loucamente 
como nos filmes. Ele falsificou uma 
ASSINATURA e foi preso. Ele inventou 
um NOME que era na verdade 
FALSO. Mofou na cadeia e acho que 
até MORREU lá. Nunca ninguém 
mencionou nenhum detalhe desta 
história e a tia-avó sempre usava 
roupas PRETAS para indicar que estava 
de LUTO de tal forma que as pessoas 
que iam nascendo e crescendo, ou que 

Por trás desse teu ar platinum blonde
De profissional da arte de consolar os carentes
Existe um coração que mal se esconde
Por ser grande, ele pulsa entre dentes
Dei sorte e te encontrei: lugar tão longe
O homem que veio do frio pra mulher das águas quentes
 
Sei que ainda vou voltar a pedir tua carícia
Juro pelos olhos do teu ursinho de pelúcia
Não me olhe com esta cara de outra estória fictícia
Ontem dormi com bia e acordei com patrícia

Poema integrante de Piada Louca 
(Nossa Cultura, 2014)
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se mudavam pra rua onde ela morava, 
SUBENTENDIAM que ela era VIÚVA.

Tudo aqui é verdade. E também 
que a maioria das MULHERES 
sofrem de TPM que é o Transtorno 
Pró Menstrual, de onde a SIGLA. 
É difícil uma mulher ter uma vida 
como nos FILMES mas às vezes 
acontece. Geralmente antigamente 
os seios ficavam flácidos mas agora 
tem cirurgia.

A casa é o REINO da mulher. Ela 
manda e desmanda na COZINHA, 
por exemplo. Na LAVANDERIA 
é ela que controla a MÁQUINA 
de lavar roupas. Ela DECIDE qual 
será a essência que prevalecerá no 
banheiro: FLORAL ou LAVANDA. 
Ela SABE a temperatura ideal do 
óleo para se fritar um BIFE um 
quibe ou um bolinho que aproveita 
as SOBRAS de ontem.

Uma das vantagens da GESTAÇÃO 
é que a mulher fica vários meses sem o 
sangramento mensal. O sangramento 
mensal é também chamado de 
pingadeira, arenga, volta-da-lua, 
catamênio, escorrência ou incômodo.

Eu jamais INVENTARIA que a 
sogra de alguém fora: alcouceira, 
andorinha, bagaço, bagageira, bagaxa, 
bandarra, bandida, barca, bebena, 

besta, biraia, bisca, biscaia, biscate, 
bocetinha, bofe, boi, bruaca, bucho, 
cação, cadela, cantoneira, caterina, 
catraia, china, clori, cocote, coirão, 
cortesã, courão, couro, cróia, croque, 
cuia, culatrão, dadeira, dama, decaída, 
égua, ervoeira, fadista, fêmea, 
findinga, frega, frete, frincha, fuampa, 
fusa, galdéria, galdrana, galdrapinha, 
ganapa, horizontal, jereba, loba, 
loureira, lúmia, madama, madame, 
marafa, marafaia, marafantona, 
marafona, marca, mariposa, menina, 
meretrice, meretriz, messalina, michê, 
michela, miraia, moça, moça-dama, 
mulher-dama, mulher-solteira, 
mundana, murixaba, muruxaba, 
paloma, pécora, pega, perdida, 
perua, piranha, piranhuda, pistoleira, 
piturisca, prostituta, puta, putana, 
quenga, rameira, rapariga, rascoa, 
rascoeira, reboque, rongó, solteira, 
sutrão, tapada, tolerada, transviada, 
tronga, vadia, vaqueta, ventena, 
vigarista, vulgívaga, zabaneira, zoina, 
zorra entre outras. Fala baixo. Isto 
fica entre a gente.

Os aumentativos de mulher podem 
ser mulherão ou mulheraça. Esta 
história é uma ficção sobre mulheres. 
Aqui é tudo verdade. Mas como está 
sobre um papel é um tipo de mentira. 

Mas que não fará mal a ninguém.
De acordo com as estatísticas, 

hoje em dia as coisas são mais fáceis 
porque se uma mulher casada e com 
vários filhos quiser ter um amante ela 
pode deixar comida CONGELADA 
num freezer e quando for a hora de 
servir ela põe no microondas a canja 
e descongela e serve. O freezer e o 
microondas facilitaram a vida da 
mulher. Mas sobre mulheres terem 
duas famílias ao MESMO tempo ainda 
não li nenhum artigo.

São LOCUÇÕES sinônimas de 
prostituta: mulher à-toa, mulher da 
comédia, mulher da rótula, mulher 
da rua, mulher da vida, mulher da 
zona, mulher de amor, mulher de má 
nota, mulher de ponta de rua, mulher 
do fado, mulher do fandango, mulher 
do mundo, mulher do pala aberto, 
mulher errada, mulher perdida, 
mulher pública, mulher vadia. 
Dicionário, sim.

O ser humano do sexo feminino só 
passa a ser chamado de mulher quando 
ovula e pode CONCEBER. Antes disto 
usam-se as palavras menina ou garota. 
Às vezes uma mulher é chamada 
de sujeito ou indivíduo do SEXO 
feminino. A palavra cônjuge não é 
comum de dois gêneros.

A minha avó que era católica 
PRATICANTE morreu bem bem 
velhinha e comeu uma bacalhoada um 
dia antes de morrer e estava feliz. A 
outra avó que era católica só de fachada 
e até falou mal de um padre uma vez 
morreu muito cedo de consunção. 
Até hoje eu não sei o que é isto. A 
avó velhinha teve maleita e a febre da 
maleita pode ser chamada de febre 
malárica, febre terçã ou quartã, febre 
palustre, mas ela não morreu disto.

Deixei a preguiça de lado e 
procurei no dicionário outros nomes 
pra consunção: delicada, doença-
ruim, febre héctica, fimia, fininha, 
magrinha, mal-de-secar, mal-dos-
peitos, moléstia-magra, queixa do 
peito, seca, tíbia, tísica. Sobre estas 
palavras a gente pode PENSAR 
livremente mas é melhor não falar.

Escrevi este texto que parece sem 
SENTIDO porque eu não tenho 
TÉCNICA de escritora. Agora eu 
vou fazer outras coisas. Tudo isto é 
verdade. Só uma vez eu menti um 
pouco: foi naquele trechinho onde eu 
falo dos nomes. 

Texto integrante de Nossa Senhora D’Aqui 
(Editora Arte & Letra, 2015)
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A pau e pedra a fogo a pique
 
Vermes Occams comeram-lhe a carne
Mas vem do cachorro louco um repique
 
Não há terra que lhe acalme
Mesmo decomposto ele brame
Expirado, ele inspira
Não há quem não o ame
Não há quem não o infame
 
Nem isso nem menos nem tanto nem quase
 
O zumbi de bigodes retorna à profunda superfície, sua base
 
Maltrata-nos em ais e cais
 
Metamorfoseia-nos
 
Até compreendermos
Que os mortos somos nós
 
Mandados por ele
Leminskianos insetos parentes do alfabeto
Nos picam
E outras proesias implicam
 
Levanta-te, lazarento poeta!
 
Tua defunta presença nos marreta
 
Dai-nos a cova
Precisamos desse espaço
Ou você não se toca
Que tua presente morte nos sufoca

Poema integrante de Punk Poemas (Nossa Cultura, 2015)
 



20

Curitiba em afeto: Soplara
da Redação

facebook.com/Soplara – instagram.com/soplara2 – soplara2@gmail.com

Ainda crianças, as gêmeas Aline 
e Alice Coelho cantavam no coral 
da igreja e em festivas da escola, 
entre livros infantis e a audição dos 
primeiros cantores populares.  Filhas 
de mãe musicista e que teve banda na 
juventude, passavam horas escutando-
na cantar e tocar com os irmãos e 
primos. O pai era o responsável pela 
ampliação do repertório musical. Em 
2012, na caixa dos vinte e poucos anos, 
elas formaram o duo Soplara. “Se fosse 
para resumir, diria que a Soplara surgiu 
da paixão”, define Aline.

Das memórias familiares aos 
inúmeros clipes dos quase cinco anos 
de carreira, as origens etimológicas. 
O batismo da banda foi inspirado 
no livro homônimo do quadrinista 
e designer gráfico paulista Carlos 
Eduardo Perpétuo, mais conhecido 
como Carlos Chá – obra esta que 

relegou uma considerável geração de 
leitores na década de 1990.

Compositoras com fortes marcas 
românticas, suas influências 
peregrinam entre o rock e a MPB. 
Na lista de afetos, os locais Mauro 
Barbosa, A Banda Mais Bonita da 
Cidade, Leo Fressato, Ana Larousse, 
Operários Dub, Marlos Soares, Raissa 
Fayet, Paranambuco e Nei Maciel. 
Dos nacionais, muita coisa de Maria 
Bethânia, Caetano Veloso, Chico 
Buarque, Gal Costa e Rita Lee. “Da 
literatura, somos pela força poética 
de autores como Mia Couto, Caio 
Fernando Abreu, Clarice Lispector, 
Cecília Meirelles e Fernando Pessoa”, 
afirma Alice.

Ainda no território das influências, 
uma das principais da carreira 
da dupla é o músico e poeta João 
Gilberto Tatára, idealizador da 

Segunda Autoral, local em que a 
dupla se apresenta com regularidade. 
“Considero-o um mestre. A Segunda 
Autoral surgiu nas nossas vidas 
há aproximadamente quatro anos, 
através de uma tia. Ela nos levou 
ao bar e, desde então, nunca mais 
deixamos de ir. Lembro-me que, no 
primeiro ano, se faltamos uma ou 
duas segundas foi muito. É o nosso 
segundo lar”, confessa Aline.

Para o último quadrimestre 
de 2016, a dupla está focada em 
musicalizar todas as letras produzidas 
nos últimos anos. “Também temos 
nos apresentado em bares e festas. 
Pretendemos, ainda, ingressar no 
estudo teórico da música, porque, 
embora ela nos seja intrínseca, é 
necessário maior conhecimento, 
ampliar horizontes, se aperfeiçoar”, 
completa Alice.

Divulgação
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Saul Trumpet tem quase 60 anos 
de carreira. Já foi nome de prêmio 
musical. Tocou com Paco de Lucía, 
Lenine, Hermeto Paschoal, Wilson das 
Neves, Alcione, Arismar do Espírito 
Santo, Luiz Melodia, Proveta. Quase 
integrou a banda de Ray Charles – 
recusou o convite. Teve um dos bares 
mais icônicos da história da música 
(e da vida noturna) curitibana – o 
Saul Trumpet Bar, casa na Rua Cruz 
Machado (sem hipérboles a seguir) 
que abriu as portas para o jazz em 
Curitiba. (E caso cada vez mais 
mais raro de bar que fechava ao 
amanhecer.) Funcionou de 1984 a 
1997, suspenso em suas atividades por 
problemas de saúde de Saul à época. 
“O que aprendi nesses anos todos? 
Simples. Não existe música feia. O que 
existe é música mal executada”.

Nascido em Bandeirantes, começou 
a carreira como músico em 1957, 
tocando em casas suspeitas um 
trombone de pistão, presente de um 
vizinho. A experiência primeira foi em 
dias de carnaval. Foram longas cinco 
noites e duas matinês, sem saber uma 
só música do repertório, na plenitude 
dos 15 anos. “Fui improvisando tudo 
de ouvido. Não queria parecer que 
não sabia o que estava fazendo, não. 
Nessa época, toquei em muitas bocas, 
fugindo da polícia a cada batida nos 
estabelecimentos”, ri Saul.

Cigano musical, de cidade em 
cidade Saul chegou a Curitiba em 

1970, tocando na Aquarius Band, um 
dos mais famosos grupos de baile da 
história da música curitibana, liderada 
pelos crooners Beto Lattes e Paulo 
Chaves. Numa das turnês, estacionou 
em Porto União (SC), cidade 
que considera um marco na sua 
experiência como músico. “Foi onde 
realmente me profissionalizei”. Nota 
lateral: poucos anos depois, em Pato 
Branco, chegou a ter uma lavanderia, 
felizmente fracassada.

De lá para cá, Saul escreveu livro, 
compôs, lançou três discos, seguiu 
ouvindo Miles Davis. Toca regularmente 
em casas especializadas como o Dizzy, 
o Full Jazz e o Bardo Tatára. Considera-
se um entusiasta da atual geração 
de músicos curitibanos. “Aprendo 
muito com o pessoal mais novo, que 
está chegando com muita energia e 
vontade de aprender. Aliás, sempre 
digo isso: música exige estudo. ‘Por que 
se vê mais gente com voz e violão, se 
dizendo músicos, do que trompetistas, 
saxofonistas?’ é uma pergunta que 
sempre me faço”, completa.
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PERÍODO HOMÉRICO (SÉCULOS 
XII A VIII A.C)

Ao longo da história ocidental, os 
mitos gregos, inicialmente divulgados 
por tradição oral, foram expressos 
por meio de uma extensa coleção de 
narrativas que constituem a literatura 
grega. Hesíodo (século VIII a.C.) 
é autor de Teogonia e Os trabalhos 
e os dias. A primeira dessas obras, 
também conhecida por Genealogia 
dos deuses, é um poema que trata da 
gênese dos deuses, descreve a origem 
do mundo, os reinados de Cronos, 
Zeus e Urano e a união dos mortais 
aos deuses, fazendo nascer, dessa 
forma, os heróis mitológicos.

O Período Homérico recebe 
esse nomeem virtude da grande 
importância cultural que teve 
o poeta Homero. Com base em 
informações do historiador Heródoto, 
os estudiosos de Homero situam seu 
nascimento entre os séculos IX e VIII 
a.C. Sua origem também é incerta, 
mas consideram provável que ele 
tenha nascido em Esmirna ou na 
Ilha de Quios, na Grécia. Devido à 
insuficiência de provas, alguns chegam 
a duvidar da existência de Homero. 
A obra atribuída a ele foi composta e 
transmitida oralmente.

Qualquer obra séria sobre a Grécia 
antiga trata de Homero e de seus poemas 
épicos imortais. A Ilíada e a Odisseia 
formaram e instruíram incontáveis 
gerações de gregos. Foi por meio 
desses poemas que eles aprenderam a 
escrever. O orador Heráclito (Éfeso, c. 
540-470 a.C.) escreveu:

Desde a mais tenra idade, o espírito 
da criança que aprende as primeiras 

letras aceita Homero como um 
alimento... Crescemos e Homero está 
sempre ao nosso lado. Aos poucos nos 
tornamos homens e ele permanece 
como companheiro de nossa vida. 
Quando atingimos a maturidade, 
então começamos a compreender toda 
a sua importância. Jamais, porém, 
nem mesmo em nossa idade provecta, 
sentimos o mínimo de fastio...
 

AS RELAÇÕES AMOROSAS

As poucas informações sobre a vida 
amorosa do Período Homérico indicam 
uma moral não tão rígida, como viria 
a ser no Período Clássico. A Ilíada 
e a Odisseia não fazem referências à 
exclusão extrema das mulheres, como 
a que existiria alguns séculos depois. 
As mulheres, com frequência, exerciam 
influência sobre seus homens e o curso 
da História. Algumas são arquétipos 
da fidelidade e da lealdade. “É descrita 
uma harmoniosa intimidade doméstica 
entre Penélope e Ulisses, na verdade, 
rara nas páginas da antiga literatura. 
Ela apresenta evidências literárias para 
a crença, compartilhada por muitos 
autores clássicos, de que o casamento 
na época de Homero oferecia mais 
igualdade de direitos entre homens e 
mulheres do que três séculos depois 
em Atenas, e que as mulheres da era de 
Homero desfrutaram do respeito e da 
liberdade que as mulheres gregas do 
período clássico desconheceram”, afirma 
Deav Tanahill, em O Sexo na História. 

Apesar de maior liberdade, à mulher 
se negava participação nos banquetes 
cerimoniais; o jovem Telêmaco diz a 
sua mãe, Penélope, que se retire do 
salão do banquete e volte para as suas 
tarefas propriamente femininas.

 Os casamentos eram combinados 
inteiramente pelos homens, sem a 
interferência nem o consentimento 
das mulheres, compradas pelo marido, 
negociadas, emprestadas ou dadas, 
como qualquer propriedade do homem. 
Elas eram acumuladas em quantidade 
pelos ricos, escravizadas, estupradas ou 
mortas pelos inimigos conquistadores.

Apesar de raras, as relações 
significativas e de forte apego entre 
maridos e esposas na sociedade 
homérica eram genuinamente 
importantes para os homens, como 
acontece nas sociedades primitivas. 
Elas preparavam os alimentos, 
confeccionavam roupas, criavam os 
filhos, eram enfermeiras de doentes, 
cuidavam da casa e da terra na 
ausência dos guerreiros, e muito 
mais. “Não admira, pois, que elas 
possam bem ter sido mais ativas e 
mais importantes do que as suas 
descendentes de seiscentos anos mais 
tarde. A exclusão — e a misoginia 
intelectual É descrita uma harmoniosa 
intimidade doméstica entre Penélope 
e Ulisses, na verdade, rara nas páginas 
da antiga literatura. só apareceria 
com a formação de uma sociedade 
suficientemente rica, capaz, por isso, 
de suprimir da mulher a maior parte 
das suas funções vitais, e de induzi-la a 
ser quase que de todo inútil.”

Séculos após a época de Homero 
— de economias tribais e agrárias —, 
as cidades-estado da Grécia foram 
desenvolvendo atividades tanto 
manufatureiras como mercantis. 
Por fim, depois que os gregos 
repeliram os grandes ataques persas 
do século V a.C., a cidade de Atenas 
emergiu como potência marítima 
predominante, e também como 

centro industrial. Minas, fábricas, 
fazendas e outros empreendimentos 
passaram a ser operados com 
proveito por meio da força escrava.

Utilizando um grande bloco de 
mão de obra, como nós utilizamos a 
maquinaria nos dias de hoje, a cidade 
de Atenas passou rapidamente da 
economia doméstica, semiprimitiva, 
para a economia urbana, e daí para 
o imperialismo. “Entre os resultados 
disso figuraram a riqueza, os lazeres 
e a grande florescência das artes e 
das ideias. Todavia, outro resultado, 
menos feliz, foi a severa mutilação 
dos propósitos da vida da família”, 
alega Morton Hunt, em A História 
Natural do Amor.

Quando o lar perdeu sua posição 
— que era a de fonte única de 
alimentação, vestimenta e outros 
itens essenciais — ele deixou de ser 
o centro da existência do homem; 
transformou-se em mera obrigação 
social, de resto dispendiosa. Os 
vínculos de um marido, em relação 
a sua esposa e sua dona de casa, 
deixaram de ser os de sobrevivência 
pessoal e de cooperação para ser os 
de dominação. Assim, os maridos se 
tornaram ausentes da vida familiar. 
Não valorizavam as esposas e 
tinham muito pouco contato com 
elas. “As mulheres conservaram as 
suas desvantagens primitivas, mas 
perderam muito da sua importância 
de outrora. Por força da riqueza, dos 
lazeres e da mão de obra escrava a sua 
disposição, elas mesmas se tornaram 
escravizadas”, completa Hunt.

De O Livro do Amor (Best Seller, 2012)

Período Homérico/
As Relações Amorosas

Regina Navarro
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a solidão balança turíbulos 
ao ídolo do nada 

na estufa do 
status 
                       as papoulas pálidas 
                       do nosso fracasso 

fábulas de 
                       força e f(l)ama, amor e ouro 
                       somos as moscas sugando 
                       até o último tutano 
                       no osso da esperança 

somos a agulha imantada pelo negro 
  — o oeste incontornável 
no mapa pneumático 

                      somos um largo cravo 
                      enfiado no olho 
                      misericordioso de Deus 

Adriano Wintter


