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Entradas – Assinantes: R$ 160 Editora Penalux; R$ 
100 Cristiano Pitt; Eduardo Kutianski; R$ 65 Cleunice 
Lemos; R$ 60 Naiady Piva; Luiz Carlos Tonchis; Wagner 
Teixeira; R$ 50 Filipe Brito; Marcelo Fedegger; Paulo 
Rodrigues; Tito Leite; Ester Mendonça; Suênio Campos 
de Lucena; Carlos Eduardo Soares; João Paulo Parisio; 
Vagner Xavier; Adriano Gustavo Vidal Fregonese; Alisson 
Caetano; Guilherme Aniceto; Julia de Cunto; Pedro 
Gabriel; Richard Plácido; André Gonçalves; Sandra Andréia; 
Eduardo Roemers; Adriano Feitosa; Kelma Gallas; Sérgio 
Pitaki; Rafael Waltrick; Rafael Fernandes; Carlos Pegurski; 
Marcílio Borba Guedes; Regina Ruth Rincon Caires; 
Marli Voight; Kátia Borges; Santos Chagas; Nayara Brante; 
Vitória Tinoco; Fábio Mariano; Jandira Zanchi; Gabriel 
Morais Medeiros; Lucas Silos; Carol Miag; Victor Simião; 
Leo Almeida Filho; Isabele de Paula; André Volpato; Marina 
Dúbio; Isabele Orengo; Isabele de Paula; Rener Gustavo 
da Silva Souza; Francisco Alves; Eduardo Tesserolli; Raquel 
Faria; Alberto Bresciani; Susanne Wehrs Pereira Panagoulias; 
Marco Aqueiva; Ronaldo Duarte; Fabiano Favretto; Milton 
Rezende; Luz Maria Romero; Leonardo Malacrida; Cintia 
Lucas; Ademir Demarchi; Bianca Prado; Ivan Ivanovick; 
Thais Freitas; Bruno Tenório Rocha; Mônica Milena 
Gomes Ribeiro; Diego Antonelli; Felipe Gollnick; Alex 
de Brito; Guilherme Garrido; Henrique Jr.; Ariane Alves 
Magalhães; Gabrielle Bruel de Oliveira; Gustavo Tenório 
Cavalcante Silva; Roberto Menezes; Jarid Arraes; R$ 40 
Márcia Széliga; Neyd Maria Montingelli; Lilian Guinski; R$ 
25 Tatiana Aline Santana (Total: R$ 4.350)
Anunciantes: R$ 500 UniAndrade; R$ 120 Gato Preto 
Discos & Livros; R$ 100 Sérgio Pitaki; William Soares; 
Editora Penalux; R$ 50 Banca Tatuí; Café Com Livros; 
FISK; Joaquim Livraria; Estação Brasil; R$ 30 Ulisses 
Belleigoli  (Total: R$ 1.200)

Saídas – Gráfica: R$ 1.500 / Distribuição Curitiba, RMC 
& PG: R$ 1.310 / Assinantes & Pontos de Distribuição: 
R$ 1.650 / Distribuição motoboy: R$ 500 / Material de 
escritório: R$ 300 / Taxas PayPal & BB: R$ 70 / Redes 
ditas sociais: R$ 60 / Domínio mensal e metafísico: R$ 18 / 
Edição-assistente: R$ 100 / Revisão: R$ 70 / Diagramação: 
R$ 100 / Infografia: R$ 70

Custos totais: R$ 5.748 
Receita total: R$ 5.550

Balanço de julho de 2018: - R$ 198
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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 colagem da capa desta edição é de 
autoria de Juliana Coelho – 
behance.net/bomju – e a ilustração 
da página 24 é de Taíse Dourado – 
taiserd@gmail.com.

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.

Agosto demarca o fim do sétimo ano de publicação 
do RelevO, o que para nós é significativo, dado que 
sempre zeramos a contagem de edições em setembro. 
Assim, em breve iniciaremos uma nova temporada, um 
novo ano editorial, com projeto gráfico modificado 
e outras tarefas pensadas para o curto, médio e longo 
prazo — isto é, sem abandonar a tentação de decretar 
falência no mês seguinte. Batemos, até aqui e mais 
uma vez, novas metas de planos não executados.

Recomeçar, para nós, representa mais do que 
simplesmente esquecer a estrada percorrida, com suas 
mais de 100 edições e renegociações com a gráfica. 
É representativo de nosso espírito de persistência em 
um produto que muitos determinavam como prestes 
à extinção — o que, certamente, no nosso caso, não 
impactaria sobremaneira no percurso do mundo. De 
todo modo, temos nossas ambições:

a) Pagar a gráfica em dia;
b) Chegar a mil assinantes;
c) Pagar mais colaboradores diretos;
d) Ampliar a distribuição a novas praças;
e) Não abrir mão de nosso próprio descompromisso;
f) Comprar a Uber e transformá-la numa quitinete.
 
Sabemos como é difícil manter um periódico de 

papel e de literatura. O cenário, porém, era bem 
mais pessimista quando começamos: em 2010, o 
deslumbramento com as tecnologias digitais ofuscava 
qualquer esperança a respeito de produtos analógicos. 
Desde então, muita coisa foi e, principalmente, muita 
coisa voltou. Em 2018, um jovem metropolitano 
antenado é mais propenso a investir em uma máquina 
de escrever do que em um blog pessoal. Hoje ninguém 
nos sugere a ideia de manter um site com exatamente o 
mesmo conteúdo do jornal impresso — ao menos não 
no tom de quem oferece um insight revelador. 

Talvez por ter sobrevivido a uma época de alta 
imunidade ao papel, o RelevO, esse vírus de que 
ninguém faz questão, acabou se desenvolvendo com 
alguma resistência. Mantendo o crescimento atual, 
podemos sonhar em ser uma praga. Não tentamos 
melhorar o mundo e, caso tentássemos, certamente não 
o faríamos por meio da literatura. Ao contrário, estamos 
mais próximos daquilo que a Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e Agricultura define como 
“qualquer espécie, raça ou biotipo de vegetais, animais 
ou agentes patogênicos, nocivos aos vegetais ou produtos 
vegetais”. Que venha o assinante mil — ou o fim.

Uma boa leitura a todos!

disso de dinheiro



nara

Karina Ernsen Que maravilha de capa!

Luciana Iser Setúbal Uma belíssima ilustra em 
aquarela do Marcos Beccari estampa a capa do 
RelevO, um dos principais jornais literários do País. A 
edição de julho bateu aqui em casa e eu, maravilhada, 
não tive como impedir a sua entrada. Infelizmente, 
somente após a morte de Assionara conheci seu 
trabalho. Realmente, uma mestra da escrita.

Davi Cartes Alves Assionara Souza na capa. 
Saudade desta grande escritora. Excelente contista.

Cristina Bresser E assim meu dia começou bem! 
Que homenagem mais linda à Assionara. Ela era 
uma alma boa, professora competente e poeta/
contista talentosa. Um ser do bem, de luz. Uma 
perda, jovem e boa!

Bianca Ogliari Tô esperando ansiosamente o 
RelevO bater na minha porta com essa edição 
maravilhosa!

Thiago Cardial Sou muito fã do Marcos Beccari 
e do RelevO, os dois juntos… não sei se aguento.

Susanne Wehrs Pereira Panagoulias Que capa 
linda!! Adorei!

Marcelo Almeida Capa foda do Marcos Beccari! 
Vou fazer uma camisa!

Letícia Palmeira Assionara.❤

Marcelo de Angelis Assionara na capa. Linda 
homenagem. Parabéns.

Eduardo Tesseroli Show!

Idianara Navarro Apaixonada pela belíssima 
ilustração de Marcos Beccari na capa do RelevO 
de julho. Quero parabenizá-los. Todos os meses fico 
muito feliz por ter me tornado assinante. Ótimo 
trabalho. Sucesso!

Nícolas Teixeira Cabral Muito bão! Não tô 
preparado para tanto.

Márcia Széliga A edição tá um arraso!

Jô Palha Como recebi hoje, já vou falando que 
amei a capa e a contra-capa.

a culpa é do cabral

Nicholas Amaral Lima Violentíssima essa crônica 
do Nícolas Teixeira Cabral na edição de julho.

Ademir Demarchi Ri bastante com o texto do 
Cabral. Muito bom. Abraço!

barão

Jô Palha Parabéns à Gisele Barão. Li e gostei da 
coluna dela do mês de junho. Olha que bonito: 
“Mas uma dúvida me provoca: em que ponto 
da vida a gente deixa de querer conhecer novos 
escritores? E por quê? Estou animada para 
percorrer esse breve caminho ao encontro de 
autores que, em grande parte, não conheço. E 
orgulhosa por ter o RelevO como guia.” Aliás: qual 

o problema de vocês com o Lisias? Eu gostava e 
gosto do Lisias, não achei nenhum terror.

Cid Brasil Meu problema com o Ricardo Lisias 
é porque ele comprou 300 reais de produtos Mary 
Kay para a ex-esposa (minha mãe é revendedora) e 
não nos pagou até hoje…

fotogramas

Marcelo Scrideli Revelo que sou novo em 
matéria de RelevO (apenas a segunda edição 
que recebo, a terceira encontra-se no limbo 
dos Correios), mas relevante é o fato de que 
o viés anárquico do jornal me causa grande 
contentamento, o espaço concedido a novas 
penas (canetas!?, teclados, ou seja lá qual o modo 
de escrever) é extremamente salutar, e isso talvez 
responda a pergunta da Gisele Barão, a ombudsman 
da vez, sobre o fato de conhecer novos leitores. Eu, 
particularmente, estou sempre à procura de novas 
vozes, como a da Diana Joucovski, que me deixou 
com um sorriso no rosto na página final da edição. 
Vida longa ao RelevO!

Telma Franco Diniz Gostei muito da edição 
de julho. O conto “Segundas Chances”, de Lesley 
Nneka, é emocionante.

Márcio Câmara Adorei o conteúdo. É um jornal 
bem diferente, com bastante humor. Parabéns! Mas 
confesso que agora não tenho interesse em assinar.

Redação: Poxa… Nos sentimos como se tivéssemos 
recebido um telegrama de Aracaju ou do Alabama, com 
efeito contrário.

Lívio Meireles A melhor vitrine para a nova 
literatura brasileira. Parabéns a toda a equipe.

relevo copa

Fernando Rodrigues TRANSCARPÁTIA 
X CHIPRE DO NORTE! França x Croácia 
foi apenas mais um joguinho dentro do sistema. 
A final da ConIFA, reunindo trascarpatianos e 
cipriotas do Norte foi bem mais interessante. 
Matei minha curiosidade com essa edição especial 
sobre a final da Copa 2018. É, tem até uma lista 
pra você chegar ao Catar bem nutrido de letras. O 
RelevO é uma dessas necessárias ideias culturais 
que alimentam Curitiba.

Rosana Cuba Pra fugir do futebol, literatura!

Natacha Bleh Pequenos prazeres: ler um jornal 
de papel.

Arzírio Cardoso Somadas umas e outras cousas, há 
o saldo de já haver perpetuado, com a invenção do 
RelevO, um pouco do legado da nossa literatura.

Tonho França Parabéns, toda equipe do 
RelevO. Orgulho pra nós que acreditamos no 
potencial do jornal.

Maurem Kayna Parabéns! O trabalho com o 
RelevO é mesmo massa!

Ádlei Carvalho Por sinal, ótimo jornal! 

Ana Maria Estou apaixonada pelo jornal e é 

mesmo um trabalho de Dom Quixote.

amanda vital

Johniere Alves Ribeiro Que poema da Amanda 
Vital na edição de julho. Ela vem melhorando a 
cada verso. 

Adri Aleixo ❤ ❤ ❤ ❤

aqui & ali

Ana Maria Pinzani O trabalho de vocês é muito 
bom! Eu amo receber o jornal!
Sou grata por vocês fazerem o jornal ser tão 
inteligente!

Vivianne Moureau Esses dias fui ao Talyesin 
aqui em Floripa e peguei dois RelevOs lá. Fiquei 
encantada ao ver esse jornal espalhado por aí. 
Lembrei de como era no começo. E são essas coisas 
que acho que são bonitas.

sugestão

Ed Palamone Sobre os atrasos dos Correios, 
vocês podem mapear informalmente os lugares ou 
regiões onde o material não chega. Isso seria muito 
útil. Pensem nisso. E até serviria pra denunciar 
essa situação aos Correios e vocês pleitearem uma 
gorda indenização. Acredite, já fiz isso. Funciona. 
Ou vocês também poderiam selecionar leitores 
voluntários de certas localidades que possam 
repassar esse material para os demais. Isso até 
estreitaria laços.

Da redação: Quem se habilita?

Michelle Rinaldi Olá, tudo bem? Chegou aqui em 
casa o exemplar de julho. Adorei o texto da viagem 
ao Volga e as ilustrações da Márcia Széliga. Parabéns a 
todos pelo trabalho. O jornal está incrível!

Lucas Rafael Ferraz Recebi um RelevO 
bonitão com aquarelas do Beccari! Ainda não tive 
tempo de ler, mas está lindo.

bomba

Milton Rezende Gostei do conto do Pedro, 
esqueci o sobrenome, mas é sobre bolas de chiclete, 
o melhor da edição, sem dúvida. Ah, Pedro Bomba. 
Leio e já passo o jornal para o vizinho, divulgando. 
Gostei também do editorial que mostra um 
crescimento sustentável e progressivo do jornal. 
Parabéns!

Luís Ribeiro Quando vocês vão parar de publicar 
amigos de vocês?

Da redação: Olha, Luís… Considerando que nós temos 
apenas dois colunistas fixos, 15 colaboradores por mês em 
média e mais de 100 edições na bagagem (de dívidas), 
não sei se temos tantos amigos assim não.

dúvidas

Gaston Pessela o.que.e.relevo
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Locais RelevAntes

Pontos de distribuição do jornal RelevO pelo Brasilzão doido

Adopt Some Library project

Relief journal distribuition spots around the Brazilian crazy lands

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

APOIADONDES

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

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

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

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

facebook.com/gatopretodiscos/

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

Traga o seu lugarzinho para
cá também! Saiba como:
contato@jornalrelevo.com
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Espaço Cultural Nossa Biblioteca
Biblioteca Comunitária Carolina Maria De Jesus 
Biblioteca Comunitária Rios De Letras
Espaço Comunitário Literário Livro Encantado
BomBomLer

Biblioteca Comunitária Moara

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

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

Biblioteca Comunitária Literateca

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

Biblioteca Comunitária do Peró

Biblioteca Multicultural Nascedouro
Biblioteca Comunitária Lar Meimei

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

Biblioteca Comunitária Livro Aberto

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

Biblioteca Comunitária Corrente do Bem

Borrachalioteca 

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

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

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

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

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

Biblioteca Comunitária Picadeiro da Leitura 

Biblioteca Comunitária Mundo dos Livros 
Biblioteca Comunitária do CCDL

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

Nosso jornal nas bibliotecas 
comunitárias do Brasil

Projeto Adote uma Biblioteca

Gato Preto
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Uma das primeiras coisas que nos faz pegar 
um exemplar de jornal que não conhecemos, ou 
conhecemos muito pouco, e está ali disponível em 
algum ponto de distribuição, é a sua capacidade de 
nos atrair visualmente. O leitor distraído precisa se 
sentir instigado a levar um jornal para casa, mesmo 
que a capa lhe ofereça quase nenhuma informação 
sobre o conteúdo. O RelevO, na minha avaliação, 
é muito eficiente nisso. A capa não nos avisa o 
que vamos encontrar nas páginas internas. Talvez 
uma boa parcela de leitores deste impresso não o 
conheceu porque ouviu alguém comentar, e sim 
porque frequenta algum ponto de distribuição o 
jornal, descobriu um exemplar e gostou.  

Tudo isso para elogiar a capa da edição de julho, 
com uma aquarela de Marcos Beccari. Sei que 
há tempos o RelevO capricha nesse quesito. Ele 
desperta curiosidade, dá vontade de ler sem saber o 
que vai encontrar, porque o projeto gráfico é bem 
pensado e interpreto isso como um trabalho em 
prol da literatura. Dava até para investir um pouco 
mais em ilustração, nos lugares certos. Elas podem 
ser uma saída melhor do que unir, nas mesmas 
páginas, dois textos bem diferentes entre si. Poesia 
não serve para tapar espaço em branco.

Quero dizer também que a poesia é para o que 
nasce. Não dá muito certo transformá-la em outro 
tipo de texto. Consigo compreender e gostar da 
ideia de ver outras manifestações artísticas inspiradas 

em poesias, mas não a ideia de usar um poema já 
clássico para criar um texto de outro estilo literário, 
como vi acontecer na edição de julho. Para mim, 
a alma da poesia é esse jeito meio torto e conciso 
de contar uma história, encerrar um assunto ali. E 
que elas fiquem assim na nossa memória. Opinião 
da ombudsman — um tipo específico de leitora e 
sempre em formação. 

Na edição passada, as páginas do meio, com a 
Copa acabando no dia 15 de julho, ficaram velhas 
um pouco rápido. E tive minhas dúvidas se o 
evento merecia mesmo esse espaço do jornal, ainda 
que em tom de humor. De maneira geral, essa 
seção cumpre muito bem a função de respiro entre 
os textos. Talvez seja a “segunda capa” do RelevO: 
a gente escolhe o exemplar pela capa, depois dá 
aquela olhada nas páginas do meio para avaliar o 
conteúdo. E quem leva embora depois disso?

Alguns dos acertos de julho: o ótimo trecho 
retirado do livro de Antoine Compagnon. 
Um bom serviço de seleção e cujo tema está 
sintonizado com o debate que o impresso nos 
provoca a fazer. Na linha dos trechos de livros, 
“Viagem ao Volga” foi uma escolha interessante, 
talvez por representar um estilo mais raro no 
jornal.  “Segundas chances”, de Lesley Nneka 
Arimah, também vale a leitura. Na escrita e 
na publicação, é sempre preciso ter critério. O 
RelevO faz apostas.

Ombudsman – Gisele Barão

Apostas



O ônibus sempre atrasado.
Entrei, abrindo caminho entre tarados, crentes e 

jovens tagarelas. Tinha um lugar pra sentar no fundo, 
mas tava vomitado. Fiquei onde estava. De azedume 
já bastam as caras de bunda de meus desafetos.

Enfiei a mão no bolso e tirei de lá um pedaço 
de papel todo amassado. Era uma lista de tarefas: 
consertar celular, comprar remédio da mãe, comprar 
meus remédios, ir aos correios.

Ontem fui à casa da mãe. Ela ficou meio 
incomodada com a largura da minha bermuda, acha 
mais bonita, pra mulher, roupa justa. “Fôdas”, mãe 
(!), quer dizer meu verdadeiro selfie, lá no fundo 
de meus pensamentos. “Mas, mãe, eu gosto assim”, 
é o que diz meu falso selfie, para não desencadear 
o stress do conflito. Ela fala qualquer coisa sobre a 
vontade que tem de dar socos em sapatões. “Mas, 
mãe, eu sou sapatão”. Ignora o que digo. Na novela 
das nove duas mulheres se beijam.

Ela tá com a pele toda sulcada. Toda vez que a 
vejo o Tempo, pregado na cara dela, me ameaça: 
“Você vai perder feio, garota”, Ele me diz. “E vai 
ficar com sequela”.

O tempo é bom às vezes, eu sei. Sem ele, a gente 
cometeria suicídio assim que nosso primeiro gato 
morresse entalado com a vértebra do peixe.  Mas 
sua outra face é a de um artista perverso que gosta 
de desenhar traços profundos na cara da gente e das 
pessoas que a gente ama. Depois rasga a gente ao 
meio, com sua caneta pontuda.

Filho da puta duma figa.
O correio fecha às 17 horas e o Tempo, herdeiro 

primogênito do Capeta, de propósito, está 
passando mais depressa. E o ônibus, claro, não 
poderia andar mais devagar. Dizem que a culpa é 
de um tal de Murphy, mas sei que é do próprio 
chifrudo encaralhado.

Quando contei pra mãe que era lésbica, ela não 
me deu um soco. Se protegeu do jeito que sabe, 
com o escudo da fantasia. “Faz de conta que não”, e 
tudo está bem. Foi assim que ela sempre viveu.

Mas já me bateu, em inúmeras outras situações. 

Algumas são memoráveis: Eu tinha uns cinco anos. 
A rua de casa parecia chão de lua, por causa da 
buracada. Choveu. Os buracos viraram piscinões. E 
lá fui eu me banhar na lama. Ela me puxou pelos 
cabelos. Mãe nervosa era capaz de constranger 
todos os círculos do inferno. Mais ou menos na 
mesma época, tentei escalar o armário da cozinha. 
Ele caiu em cima de mim. Surra de mãe, com 
cinto pesado de pai.  Aos 16, quis ir ao enterro de 
uma tia avó, mãe disse que não. Desboquei-me 
toda com ela, de maneira tipicamente adolescente. 
Segui para o banho, altiva, com a certeza de que 
ela havia se intimidado com meu xingatório. Me 
esperou ficar pelada e abrir a torneira do chuveiro. 
Arrombou a porta e destruiu um cabo de vassoura 
na minha cabeça.

Olha só, que salafrário esse cara querendo me 
cobrar um absurdo pelo conserto do telefone! “Enfie 
sua mão de obra no cu”, quer dizer meu verdadeiro 
selfie, lá no fundo de meus pensamentos. “Nó, véi, tô 
achando meio caro, obrigada”, é o que diz meu falso 
selfie, para não desencadear o stress do conflito.

Um rapaz toca violino na esquina, o sol está 
ameno e firme, tem tanta gente nas ruas, quanto 
é profundo esse céu de outono lá nas alturas onde 
estão desenhados os últimos andares dos edifícios.

Na farmácia, peço Carvedilol pro coração da mãe 
e Escitalopram pra minha ansiedade. O que deus 
não dá, a farmácia vende, ouvi alguém dizer um dia. 
Quem me dera vendesse aqui também um remédio 
que congelasse a beleza, ou que, ao menos, não 
deixasse a saudade matar a gente aos pouquinhos.

Eu tinha vinte e poucos anos e morava numa 
casa velha com quintal. Todas as tardes eu saía pra 
faculdade e batia com força o portão verde de 
grades, já meio comidas pela ferrugem. Ao fazer esse 
gesto corriqueiro, olhava pra trás, para me despedir 
do pai e da mãe. Dentro da moldura carcomida do 
portão, sempre a mesma pintura: a mãe dizia “vai 
com deus minha filha”, enquanto esfregava nossas 
roupas num tanque antiquado e o pai repetia suas 
palavras, interrompendo a tarefa de fim de tarde, 

que era varrer as folhas que o vento tinha arrancado 
das árvores.

Teco, o meu cachorro, enfiava sua cara preta e 
peluda entre as grades, e chorava minha partida 
daquela tarde.

Um dia, quando eu me voltava para repetir o 
gesto, o Tempo, filho da puta ordinário, zombou 
de mim, ao me avisar que em breve não haveria 
mais nada daquilo; nem pai, nem mãe, nem 
bênção, nem portão, nem cachorro e que eu 
perderia para sempre a doce combinação de todas 
aquelas cores.

Saí doendo dali, desci a rua de terra, passei pelo 
córrego sujo, tropecei num rato podre. O choro do 
cachorro foi sumindo devagarzinho.

Daí pra frente o Tempo foi preciso. A ferrugem 
comeu o resto portão e quase tudo que havia 
atrás dele. A gente se mudou da casa, a faculdade 
terminou, pai morreu antes dos 60, eu abandonei a 
família e o Teco definhou de saudades de mim.

Demora da porra na fila do correio. Quinze 
minutos sem chamarem nenhuma senha!

Meu verdadeiro selfie sonha que estou mandando 
todos os atendentes para o caralho que os parta, mas 
meu falso selfie me mantém sentada e pacífica, para 
não desencadear o stress do conflito.

Será que há muitas outras pessoas que, como eu, 
estão em constante perigo de explosão?

Saio de lá uma hora depois e mergulho na 
Avenida Afonso Pena quase toda molhada por 
sombras. Subo a João Pinheiro, onde quase sou 
atropelada por um ciclista. Penso na bicicleta que 
montei, quando criança, com peças compradas de 
um depósito de sucata.

 Será que há muitas pessoas que, como eu, fizeram 
seus sonhos emergirem da ruína?

Me bate uma tristeza funda e fico com vontade 
de escrever uma longa e comovente carta de suicida, 
choramingando minhas derrotas. Mas seria preciso, pra 
fazer algum sentido, me matar depois. E eu não vou.

Desisto da carta. Da vida, por enquanto, não.
O ônibus sempre atrasado.

Sombras na 
Afonso Pena

Simone Teodoro
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Simonia Fukue produziu o mangá “Chá-do” para portfólio de ingresso em programa de doutorado. Pensado e executado em estilo mangá, o 
quadrinho relaciona elementos tradicionais e contemporâneos da cultura nipônica. Respectivamente, a cerimônia do chá e o personagem Godzilla.



9Maidan – por Ben-Hur Demeneck

Silêncio e fúria mangá
Mais do que entreter leitores de quadrinhos, o 

mangá projeta a cultura japonesa. Nessa entrevista 
com a pesquisadora e ilustradora Simonia Fukue, 
vamos visitar o Extremo Oriente, indo dos desenhos 
de humor do século 19 ao atual Cool Japan, no 
qual é permitido até o primeiro-ministro Shinzo 
Abe fazer cosplay de Mario Bros na cerimônia de 
encerramento das Olímpiadas do Rio.

Simonia Fukue é graduada em Superior 
Gravura pela  Escola de Música e Belas Artes 
do Paraná e fez mestrado em Língua, Literatura 
e Cultura Japonesa na USP, pesquisando os 
elementos visuais do mangá. Passou uma 
temporada no Japão, onde teve oportunidade de 
folhear uma primeira edição da lendária revista 
Garo (ガロ, 1964-2002) e visitar o prédio da 
Studio Ghibli, de Hayao Miyazaki, autor de Meu 
Vizinho Totoro. A entrevista foi realizada na Casa 
das Rosas em julho de 2018.

Por que Katsushika Hokusai (1760–1849), autor da 
famosa xilogravura "A Grande Onda de Kanagawa", é 
considerado precursor do mangá?

Porque foi ele que cunhou o termo mangá. Ele 
juntou esboços de sua autoria e montou 15 volumes 
que chamou de "Hokusai Manga" (北斎漫画, a 
primeira publicação data de 1814). Foi daí que veio 
o nome, que significa “desenho de humor”. Mas o 
mangá como história em quadrinhos é do período 
Meiji (1868–1912), quando o Japão abre seus 
portos e começa a receber influência do Ocidente. 
Até então o mangá não significava história em 
quadrinhos, era só desenho de humor. 

Que diferenças há entre o estilo mangá e o ocidental?

Uma das principais diferenças é não precisar de 
linhas [para limitar os desenhos em quadros]. O 
mangá é quase sempre publicado em preto e branco 
e usa muita retícula para produzir o efeito de 
camadas. Claro que o quadrinho norte-americano 
também usa retículas, mas o efeito de sombra 
costuma ser produzido pelo uso da cor preta. Na 
quadrinização, o mangá faz sobreposição de quadros. 
Por exemplo, quando você tem o plano de fundo 
— que é a primeira parte que você desenha —, 
seguido por outros quadros. De repente, aquele 
plano de fundo se projeta para frente. Quem afirma 
que o quadrinho japonês é feito em camadas é o 
pesquisador Fusanosuke Natsume.

Existe uma relação entre o brasileiro Mauricio de Sousa e 
o japonês Osamu Tezuka (1928-1989)?

Sim. Os dois se conheceram. Até então, a Turma 
da Mônica era meio tortinha, esquisitinha. Quando 
o Mauricio conhece o Tezuka, a Mônica começa 
a ter outras formas. E se você a compara com 
o personagem Astro Boy, percebe haver muitas 
semelhanças entre eles.

Qual é a presença de mulheres entre os mangakas [autores 
de mangá]? Na década de 1970, fez história o “Grupo 
de 24” [a maioria de suas 
integrantes nasceram por 
volta do ano 24 do período 
Shōwa-1949]. E depois?

Em 1970, surge esse 
grupo [de 24] e as 
mangakas entram com 
força no mercado de 
quadrinhos. Elas publicam 
histórias românticas, bem 
no gênero Shōjo [revistas 
femininas direcionadas 
para a faixa etária entre 
12 a 20 anos], como no 
mangá A rosa de Versalhes 
(ou Lady Oscar), da Riyoko 
Ikeda. Nessa época, as 
mulheres começam a ter 
mais força no mangá, mas 
elas não precisam brigar 
por  espaço porque elas já 
têm esse acesso. É que o 
mangá japonês é dividido 
em diversos gêneros — 
como o Kodomo, Shônen, 
Sarariman, Josei, Gekiga e 
Hentai — e o estilo dessas 
mangakas era o Shōjo. E 
quem melhor para escrever 
histórias femininas senão as 
próprias mulheres?

Qual é o papel das 
onomatopeias no quadrinho 
japonês?

Eu ganhei no Japão 
um dicionário de 4.500 

onomatopeias. É o país que mais utiliza 
onomatopeias, principalmente em histórias 
em quadrinhos. Os quadrinistas usam palavras 
tanto para indicar o som de choque e imitações 
de animais quanto para enfatizar o silêncio, 
que é chamado de “Ma”. Não sou especialista 
em “Ma” —  a Michiko Okano é —, mas sei 
que o “Ma” também serve para dar nome aos 
intervalos entre um quadro e outro. Para o 
japonês, o vazio não significa uma ausência, mas 
algo cheio de vida. É como se fosse uma poética 
do vazio.
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Rafael Rodrigues

O escritor 
premiado

No dia seguinte à chegada inesperada e 
retumbante, porém demorada, do sucesso, percebeu 
que suas roupas já não lhe serviam mais. Decidiu 
que iria imediatamente comprar calças, camisas, 
ternos e sapatos decentes, que fizessem jus a seu 
posto de mais talentoso e premiado escritor do ano.

Chegou a tirar o telefone do gancho, com 
intenção de ligar para a esposa e dizer “daqui a 
quinze minutos passo aí para te pegar”, mesmo que 
ainda fossem três da tarde e ela só estivesse livre do 
escritório às seis. O emprego dela não era mesmo 
grande coisa, seria até bom que abandonasse assim 
o expediente. Afinal, desde o dia anterior ela não 
era mais a esposa do escritor fracassado, de algumas 
centenas de livros vendidos e duas aparições na tevê 
(em matérias de cinco minutos cada, veiculadas no 
jornal local, nas quais deu declarações que, somadas, 
totalizavam exatamente cento e setenta e sete 
segundos, de acordo com seu próprio cronômetro). 
A partir de agora, ela seria a esposa de um dos 
expoentes da literatura contemporânea do País, que 
daria entrevistas a vários jornais, revistas e canais de 
televisão. Seria convidado da Flip, da Flap, do Flop e 
do Flup. Da Flep, não, porque ela é organizada por 
um de seus maiores desafetos. Mas quem precisa da 
Flep, afinal? Nem cachê eles pagam...

Abandonou o telefone porque lembrou da 
noite anterior. Depois de saber que seu livro 
inacreditavelmente fora eleito o melhor do ano por 
aquele bando de críticos que ele sempre julgou 
serem vendidos e, além disso, invejosos, idiotas, burros, 

analfabetos, safados, pilantras, mercenários e adjetivos 
outros que não cabem ser explicitados aqui, ele e sua 
esposa foram a um desses hipermercados que ficam 
abertos vinte e quatro horas comprar um vinho.

Mas não um vinho qualquer. A ocasião era por 
demais especial. Porque, além de ter seu livro 
elogiadíssimo — os jurados do prêmio literário, 
na nota de divulgação do resultado, diziam coisas 
como “um dos melhores romances da última 
década”, “com sua prosa arrojada, o autor entra 
para o seleto grupo de escritores que merece o 
maior dos prêmios literários: a posteridade” e, ainda, 
“perturbador do início ao fim, este romance é uma 
obra-prima” —, sua conta bancária em breve estaria 
recheada de centenas de milhares de reais. Para ele, 
dinheiro não seria mais problema por um bom 
tempo, e fazia questão de comprar o melhor vinho 
que estivesse à venda naquela espelunca.

Até então, nunca precisara comprar um bom 
vinho. Nem mesmo quando do casamento. Com 
tanta coisa para pagar — “e a casa, meu Deus, e a 
casa?”, ele pensava, na época, sempre desesperado para 
honrar o financiamento em 300 meses feito através 
da Caixa Econômica Federal —, o casamento foi 
simples — bem simples, mesmo — e o vinho, mais 
ainda. Mas isso não significa que ele não soubesse 
o que é um vinho decente. Em suas leituras — ele 
lê muito, afinal, é um escritor —, volta e meia 
apareciam personagens ricos, cultos — e esnobes 
—, apreciadores de bons vinhos. Geralmente, isso 
acontecia em livros de autores franceses, mas alguns 



11

escritores norte-americanos também faziam questão 
de explicitar seus conhecimentos vínicos. Tal 
característica em escritores que ele tanto admirava 
o deixou curioso, e ele achou que seria bom ler 
alguma coisa sobre vinhos.

Na seção de bebidas, perguntou à esposa que tipo 
de vinho ela preferia. Ouviu como resposta “Um 
bom, ué. Pode ser este aqui”. Estava segurando uma 
garrafa de Quinta do Morgado (tinto e suave). Há 
pouco mais de um mês, um amigo lhes indicara 
aquela marca, da qual gostaram muito. Mas agora a 
situação era outra. Ele não poderia tomar um vinho 
daqueles, barato, que qualquer um pode comprar. 
Além disso, lembrou-se dos escritores cultos, 
esnobes — mas nem sempre ricos — e geralmente 
alcoólatras que lia; decididamente, não compraria 
um vinho ridículo como aquele.

Disse à esposa, com todo o cuidado, que gostara 
muito do Quinta do Morgado, mas que a ocasião era 
especial e que deveriam comprar algo melhor e mais 
caro. Pediu-lhe novamente uma sugestão; ela disse 
que não entendia de vinhos, e que gostara bastante 
daquele que agora colocava de volta na prateleira.

Naquele momento, não lhe causou espanto ouvir 
sua esposa dizer que não entendia de vinhos. Mas, 
nos segundos que antecederam o abandono do 
telefone, notou que não poderia comprar roupas 
com uma mulher que nada entende de algo tão 
importante. Por isso, decidiu ir sozinho ao shopping.

O shopping. Ele odiava o shopping. Pessoas indo de 
um lado para o outro, subindo e descendo, olhando 
vitrines, tomando sorvetes, comendo sanduíches, 
pessoas berrando, bebendo, tropeçando nele, 
impedindo sua passagem, levando horas para sacar um 
maldito dinheiro num caixa eletrônico. Ia algumas 
vezes ao shopping apenas porque frequentava as duas 
livrarias que lá estavam abrigadas. Não fosse isso, 
jamais colocaria seus pés ali.

Mas, naquele dia, o shopping lhe pareceu muito 
agradável. Pessoas sorridentes, felizes, mães e pais 
andando de mãos dadas com seus fi lhos, casais de 
namorados abraçados, perfeita harmonia. Percorreu 
algumas lojas masculinas de grife e gastou o 
equivalente ao valor que ganhara em todo o mês 

anterior, com suas aulas de literatura num cursinho 
pré-vestibular e alguma coisa que pingava em sua 
conta bancária referente a direitos autorais. Entrou 
em uma das duas livrarias, mas não comprou 
nenhum livro. Sequer passeou os olhos pelas 
estantes. Nem mesmo verifi cou se ainda estava lá o 
único exemplar do seu primeiro livro que restava 
na livraria, coisa que ele sempre fazia quando ia 
ali — naquela loja ele bateu seu recorde de vendas 
numa noite de lançamento: 77 exemplares, há 
seis anos. Queria apenas tomar um cappuccino e 
comer um cookie de chocolate.

Ao chegar em casa, pouco antes das seis horas 
da tarde, seus olhos ignoraram a fotografi a que 
ele sempre mirava ao abrir a porta e que estava 
no mesmo lugar em que sempre esteve nos 
dois últimos anos: uma peça comprada por eles 
especifi camente para aquele fi m. Ela queria que 
uma fotografi a dos dois, a que ela mais gostava, 
fosse uma espécie de cartão de visitas do casal a 
todos que entrassem naquela casa.

Ela chegou pouco depois das seis e trinta e fi cou 
surpresa ao ver todas aquelas sacolas de compras ao 
lado da cama. Perguntou que novidade era essa, e ele 
respondeu dizendo que um escritor talentoso como 
ele não podia mais vestir roupas comuns, de lojas de 
departamentos. Precisaria, a partir de agora, vestir-se 
bem, com elegância. Ela achou engraçado, disse que a 
esposa do escritor queria andar elegante também e foi 
tomar um banho. Ele chegou a pensar na possibilidade 
de irem comprar roupas novas para ela no dia seguinte, 
mas seus pensamentos se voltaram novamente para a 
noite anterior. Depois, pensou que uma mulher como 
ela, que trabalhava no setor administrativo de uma 
empresa de médio porte, não tinha motivos para andar 
elegante. Durante a maior parte do dia, ela vestia a 
farda da empresa, e, nos fi nais de semana, eles pouco 
saíam juntos. Ela não gostava de ir a eventos literários, 
e, enquanto ele estava em um lançamento de livro, 
assistindo a uma mesa-redonda sobre literatura ou 
mesmo tomando um café com algum amigo escritor, 
ela aproveitava para visitar a mãe ou receber a visita 
de alguma amiga. Para atividades como essas, estar 
elegante não era necessário. 

Alguns minutos se passaram e ela foi à cozinha 
com intenção de tomar o café que ele sempre fazia 
antes de ela chegar. Mas não havia café. Ele não 
fi zera. Perguntou sobre o café e ouviu-o dizer que 
esquecera. Ela acabou fazendo.

Enquanto ela comia — ele, não, “Fiz um lanche 
no shopping”; “Você, comendo no shopping?”; “É, 
um cappuccino e um cookie, deu vontade” —, ele 
pensava que, dali em diante, sua vida jamais seria a 
mesma. Se aquele livro lhe rendera um prêmio tão 
importante, o que os próximos, que seriam melhores 
ainda, não poderiam conquistar? E os anteriores, 
que também eram bons, começariam a vender mais, 
ganhariam novas edições, fi nalmente seriam lidos 
pelos mesmos críticos que ele julgava serem vendidos 
e, além disso, invejosos, idiotas, burros, analfabetos, 
safados, pilantras, mercenários e adjetivos outros que 
não cabem ser explicitados aqui, e certamente esses 
mesmos críticos derramariam sobre suas obras elogios 
dos mais variados, como “um dos melhores livros de 
contos da última década” ou “com sua prosa arrojada, 
o autor entra para o seleto grupo de escritores que 
merece o maior dos prêmios literários: a posteridade” 
ou, ainda, “perturbador do início ao fi m, este volume 
de contos é uma obra-prima”. Editoras disputariam 
seus livros, ele assinaria contratos de valores surreais e, 
no máximo em três anos, sua vida fi nanceira estaria 
resolvida. Ele poderia até parar de trabalhar e se 
dedicar somente à escrita.

Sua esposa terminara o café e agora estava 
sentada ao seu lado. Com aquela voz doce que só as 
mulheres carinhosas têm, ela perguntou como estava 
o seu escritor favorito de todos os tempos. Ela 
sempre o apoiara. Foi uma das poucas pessoas que 
acreditaram em seu talento e, quando ele se permitia 
pensar em desistir da literatura, ela dizia que ele 
somente faria isso se passasse por cima de seu 
cadáver. O corpo dele respondeu mecanicamente ao 
carinho, exceto seus lábios, que não se moveram — 
nem para beijá-la nem para dizer palavra.

Ele não precisaria mais pensar em desistir da 
literatura, mas, agora, enquanto forçosamente a 
abraçava, pensou que a ideia do cadáver não era de 
todo ruim.
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Cidade-ficção

Morgana Rech

Marcus Groza

Duas situações de hoje me lembraram que estou, de 
fato, nessa cidade-fi cção chamada Rio de Janeiro:

Primeiramente, uma bem simples, em que resolvi 
contribuir com o chapéu do violinista do metrô, 30 
segundos antes de chegar à minha estação, e ele, logo 
depois do tradicional aceno com a cabeça, começou 
a tocar a minha música preferida do mundo todo. 
Até aí tudo bem, já achei que a magia tinha se 
instalado na atmosfera calorosa do Flamengo. A 
música se chama "Inverno".

E eis que, fi m de expediente, estou diante das 
bicicletinhas do Itaú, me preparando para embarcar 
na minha, ao que passa essa senhora, uns 70 e muitos 
anos, sotaque meio português meio húngaro, baixinha, 
alegre. Puxava seu carrinho de feira, olhou para mim e 
me disse (sem pestanejar):

- Ahnnnn, trocando de sapato para andar de bicicleta...
- Ah, é mesmo! Com esse aí não dá para pedalar direito!
(Ela, surpreendentemente, continua:) 
– 79 centavos o quilo da batata, naquele "sacolón" ali. 
– 79??? Jura? 
– Trago 5kg – olhando orgulhosa pro carrinho.
– Mas que ótimo!
– E a banana também. 5 reais duas dúzias! 
– Nossa. É barato demais!
E se foi, sorrindo da própria sorte.

advocacia
CONSUMIDOR – CÍVEL – FAMÍLIA

CONTRATOS – TRABALHISTA

Bruno César Deschamps Meirinho
OAB/PR 48.641

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

(41) 3564 7194        (41) 984 405 050
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i.
outro dia ouvi dizer numa entrevista que o drummond
perguntado pela filha
disse ter mapas documentos guardados
diários
e gostei da história de manter
registro do cotidiano escrito
diários que fossem só
os próprios dias
e também achei estranho
ser entrevistado
pela própria filha alguém da família
mas imagino
toda família sempre tem mesmo
algo de estranho que só
a família

ii.
 pois
 diário
a família hoje foi muito boa e também estranha que só
ela própria
todos juntos à tarde
até ficar escuro no deck lá de fora: o sonho do pai de longa data
mas à noite a mãe olhou para o pai
vá dormir no outro quarto: gripe que não passa
 é verão
 pensei
 e o outro quarto é cheio de entulho
 de entulho da família toda

iii.
mais cedo o pai tinha mostrado também
um poema do drummond  não sei o nome
que falava sobre amor sobre uvas verdes sobre gente sobre mãos
dadas que viajam sem um mapa
o mapa da família
começa no deck do jardim e termina
no quarto de entulho

i.
levantam-se pela manhã
um bom dia
respondido em respirar
fiapos de lençol brilham
a fresta iluminada
passeou com o cão?
 não se toma café
abre-se a porta o elevador ansioso
vai tomar banho?
a resposta não veio  ainda vem
no silêncio
o térreo pisa em ambos
estreitam-se quase em um
para saírem separados
você primeiro
 pela porta a rua

o bafo quente  seco
obriga exigente
a caminharem juntos

ii.
preciso de sapatos novos esses aqui já deram
 hoje vou ao veterinário
sabe onde consigo comprar uns baratos?
 você consegue sair mais cedo para ir comigo?
vou tentar resolver o problema da máquina de lavar
 se não der deixo para amanhã tenho folga
estou lendo um livro sensacional você deveria ler
 não amanhã não dá já marquei o dermatologista
se tiver tempo não sei se vai gostar
 nossa hoje vai ser corrido
tenho que ver também se termino esse porque já tem outro na fila
 você vira nessa rua aqui né? vou para a praça
acho que não consigo almoçar com você hoje
 manda notícias então

iii.
e não estranhem
quando caminharem juntos
que as conversas quase sempre
fiquem sem respostas

i.
planejou a visita inteira
embrulhou em celofane
transparente vermelho ardente
um presente xoxo
esmiuçado de saudade mas
mesmo assim
ratifica
planejou a noite inteira
a visita do dia seguinte

ii.
arrumou a casa
aprontou panos de prato e jogos americanos
pintou de alegria algumas paredes
de um branco seco de gelo
para colocar em pedrinhas
na sangria a ser servida a frio
de vinho também branco
na ceia à meia-noite

iii.
mas nem sempre jantares
são feitos de alegrias pintadas
em muros perfeitos
às vezes são só de olhares
e perguntas que não são feitas
mas que arrancam
as melhores tintas
de qualquer parede

André Villani

Controvérsias para engolir a seco
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Julio D’Avila

Ensaio sobre o delírio
Notas acerca da lírica esquizofrênica 
de Manoel de Barros

1. O mato-grossense Manoel de Barros é autor 
de uma extensa obra poética, dispersa em diversos 
breves livros. Ele sustenta que poesia deve ser 
publicada de modo esparso, contrário a livros 
grandes. Essa postura já nos dá indício de que 
a experiência oferecida pela poesia de Manoel 
possui algo de único, algo que o autor reconhece, 
algo proposital. Seus livros são sempre pequenos 
porque devem ser lidos num fôlego só, e aquilo 
que absorvemos pode ser repetido ou numa nova 
leitura do mesmo livro ou num outro livro, também 
sucinto. É como se oferecesse uma sensação, um 
sentimento, do mesmo modo que andamos em 
montanhas-russas para sentirmos excitação e 
agito, lemos Manoel de Barros para passarmos por 
um determinado tipo de experiência intelectual, 
excepcionalmente revigorante. O que o autor 
providencia é um rompimento com a ideologia 
e uma forte crítica da linguagem, mas, consciente 
de que estamos absolutamente imersos em uma 
condição que nos bombardeia com mensagens 
ideológicas a partir de uma linguagem da ordem, 
do sistema, Manoel de Barros oferece sua lição em 
várias doses tragáveis, proporcionando um remédio 
que estará ao dispor do leitor. Sua poesia deve 
ser encarada como uma pílula anti-ideologia, o 
antídoto à alienação.

2. Manoel de Barros começou a produzir poesia 
“profissionalmente”, isto é, com a publicação 
de um livro, com a obra Nossa Senhora da Minha 
Escuridão, apreendido e chamuscado pela Ditadura 
Vargas. Isso ocorreu porque Manoel de Barros era 
comunista, filiado ao partido até 1945 (rompe após 
a eleição de Luís Carlos Prestes, presidente do PCB, 
ao Senado, por julgar que se tratava de uma aliança 
com o poder) e participou ativamente da Juventude 
Comunista. Seu primeiro livro a ser de fato publicado 
e estar disponível é Poemas Concebidos Sem Pecado, de 
1937. É um livro de poesia extremamente crítico e 
social, mas ainda sem ter a lírica esquizofrênica das 

obras posteriores. É importante assimilar esse caráter 
crítico e questionador do poeta porque, para muitos, 
ele desaparece com a chegada do novo lirismo. 
Outros inclusive defendem que Poemas Concebidos 
Sem Pecado não tem nenhuma intenção crítica. Um 
poema do livro, “Maria-Pelego-Preto”, desbanca 
essa tese e é um bom exemplo de como o autor 
enxerga a sociedade, algo que se refletirá na lírica 
esquizofrênica:                                    

Maria-pelego-preto, moça de 18 anos, era abundante de 
pelos no pente.  
A gente pagava pra ver o fenômeno. 
A moça cobria o rosto com um lençol branco e deixava pra 
fora só o pelego preto 
que se espalhava quase até pra cima do umbigo.
Era uma romaria chimite! 
Na porta o pai entrevado recebendo as entradas…
Um senhor respeitável disse que aquilo era uma 
indignidade e um desrespeito às instituições da família e 
da Pátria! 
Mas parece que era fome.

No poema, Barros faz uma desconstrução do 
senso comum, daquilo que é suposto, esperado, 
e assinala que a realidade costuma ser mais 
trágica do que o usualmente se imagina. Aponta 
a falência do “primeiro discurso”, da primeira 
explicação. Antes de ser um ataque aos valores da 
família, o ato de Maria-pelego-preto é um ato de 
fome. A banalidade do discurso comum oculta a 
brutalidade do Real. É um poeta consciente de si, 
dos seus deveres e que logo se insatisfará com as 
limitações do poema-denúncia ordinário.

3. Delirar, fazer a palavra delirar, é o fundamento 
crucial da poesia do autor e, para Manoel, pôr a 
palavra a delirar é obrigá-la a submeter-se a uma 
frase, um contexto, no qual ela cumpre uma função 
inteiramente avessa a seu papel habitual — não 
como uma metáfora ou figura de linguagem, mas 
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A bananeira não é uma árvore,
Não tem tronco,
Nem madeira,
Somente folhas,
Fileiras de hastes macias
Como palmeiras,
Bandeiras verdes
Que acenam
E logo fenecem.

Na primeira estação,
O cacho de bananas
Com um coração pendido,
Roxo e pisado como olheira,

Será cortado
E irá para a fruteira.

 
A bananeira secará,
Frágil,
Instável,
Sem merecer mais interesse.
.../
As ilusões se constroem na mente
E, à sua maneira,

Dão frutos impermanentes
Como a bananeira.

Raquel Naveira

Bananeira

como se estivesse ali por engano, já que está 
despossuída de sentido, lógica ou propriedade 
usual. Um exemplo do Livro sobre Nada ajuda a 
compreender do que se trata exatamente o delírio: 
Uma violeta me pensou. Me encostei no azul de sua 
tarde. Um outro caso, extraído dos Arranjos Para 
Assobios, também facilita: 

Estrela foi se arrastando no chão deu no sapo 
sapo ficou teso de flor! 
e pulou o silêncio               

4. Tudo o que é dito em sua obra é 
absolutamente impossível a não ser que se passe 
no universo do poeta. Mas esse universo não é 
procedente ou coerente, ele é sensível, absorvível, 
visível. E é isso que o torna esquizofrênico. A 
palavra esquizofrênica não tem aqui o sentido 
clínico ou corriqueiro. Trata-se do conceito 
deleuziano  de esquizofrenia, isto é, algo 
que é inteiramente despossuído da lógica do 
sistema, criando uma lógica original, e por isso 
extremamente perigosa à ordem, por nos revelar 
que aquilo que parece natural e evidente não 
passa de uma construção ideológica. O que faz 
tudo isso ser mais extraordinário é que esse 
mundo, o universo do poeta, não é diretamente 
descrito. Ele não faz relatos sobre ambientes, 
cores, estruturas de modo compreensível. Aquilo 
que compreendemos nos atinge na forma de 
um sentimento que produz uma consciência 
de um lugar onde aquilo que lemos, ouvimos 
e sentimos é possível. Luiz Ruffato desvendou 
Barros, descrevendo sua obra como “sinestésica”. 
Nos seus versos incognoscíveis sobre qualquer 
assunto, uma ordem brota. É como se ele nos 
mostrasse um mundo inquestionavelmente real 
e sussurrasse, subversivamente: “eu que fiz”, 
trazendo-nos a verdade sobre nosso mundo: 
que ele também foi construído por alguém e 
falsamente apreendido por nós como verdadeiro, 
nosso e natural. A questão é: como a lírica de 
Manoel de Barros faz isso?

5. O que o poeta faz, essencialmente, é nos 
mostrar como o discurso, a linguagem, mesmo 
que despropositada e alheia à política (como 
nos exemplos anteriores citados aqui), constrói 
uma atmosfera, um ambiente em que, a partir da 
estética criada, uma ordem é formada — uma 
noção do que pode e não pode existir. Ou seja, 
ele nos mostra que um dos meios de estruturação 
e constituição da ordem é a linguagem, ainda 
que completamente desconectada de qualquer 

órgão ou aparelho de ordem e poder. Depois 
de fazer isso, o poeta infringe todas as regras do 
nosso linguajar, deturpa e refaz as propriedades 
das palavras, dando significado ilimitado à 
linguagem. Importante ressaltar que isso não 
mostra ou denuncia que ele tem inclinações 
pós-modernas ou algum viés de negador de uma 
verdade, de defensor de relativizações, e que tudo 
não passa de uma criação linguística — como se 
traísse ou contradissesse seus posicionamentos 
políticos comunistas, materialistas. Na verdade, 
ele apenas nos mostra como, para além daquilo 
que julgamos como certo e definido, existe 
um âmbito diferente, impensado, justamente 
porque certos significados são definidos pela 
ordem. Ele pensa nos horizontes do impossível, 
exatamente como Alain Badiou, mostrando que o 
“impossível” é uma determinação, categorização 
criada com o intuito de cercear os limites da 
palavra, do discurso, da política.

6. Não conheço nenhuma outra obra que 
tenha esse potencial e esse poder. Não se trata de 
criar um universo fantasioso, como em romances 
infanto-juvenis ou de produzir metáforas oníricas 
como os surrealistas, mas de implodir um 
universo a partir da criação de um outro, sendo o 
mundo de Barros uma gestação moldada a partir 
de rearranjos do nosso. Ele nos desorienta com 
aquilo que nos é familiar e conhecido, trocando 
as coisas de lugar de tal modo que enxergamos 
algo que nos transtorna por ser assimilável e 
inassimilável ao mesmo tempo, conhecido e 
estranho. Na epígrafe de seu romance O Homem 
Duplicado, José Saramago, outro materialista 
brilhante, escolhe palavras que perfeitamente 
transmitem essa mensagem fundamental de 
Barros: “o caos é a ordem por decifrar”. Ou seja, 
a ordem e o caos são compostos pelos mesmos 
elementos, embaralhados de diferentes modos.

 
7. Em tempos de crise da esquerda, podemos 

aprender muito com Manoel de Barros. Para 
ele, o impossível não é um horizonte, mas uma 
fronteira. Não é algo intocável e distante, mas 
algo criado pelo homem para definir território. 
No caso, o território da ordem. Disruptiva e 
revolucionária, a lírica de Manoel de Barros 
soterra o poema-denúncia porque oferece uma 
experiência de transcendência, um ensinamento 
que nasce no nosso interior, um afloramento 
orgânico, e que permite que a ideia cresça de 
dentro para fora, provendo algo que é ao mesmo 
tempo universal e único.
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Evandro Torezan

De catedral 
a catedral:

O livro De catedral a catedral: como passar em 
concurso público andando de bicicleta trata do tema 
CONCURSOS de uma forma leve e inusitada: 
concurso público aliado ao ciclismo.

Evandro Torezan é ciclista desde a adolescência. 
Em 2008, com dificuldades financeiras, decidiu 
estudar para concursos públicos. Porém, um 
detalhe o chateava: “Será que terei que parar de 
pedalar?”. Ele persistiu e acabou transformando a 
bike em ferramenta de apoio aos estudos. Assim, 
pedalando e estudando, Evandro conseguiu passar 
em oito concursos públicos, história que agora 
serve de motivação para estudantes e ciclistas de 
todo o Brasil. 

No livro, o autor conta como o sonho de tornar-
se servidor público virou promessa, dá dicas de 

estudo e relata a aventura vivida ao pedalar de 
Brasília até Aparecida/SP. É uma linda história de 
luta e fé, vivida nos caminhos isolados do Planalto 
Central, nos meandros selvagens da Serra da 
Canastra, na misticidade bruta do Caminho da Fé e 
na histórica Estrada Real.

Veja um trecho do livro:
Prefácio
Tudo começou em 2008. Eu morava em Botucatu, 

cidade que eu adorava, histórica, com grandes atrativos 
naturais e muita coisa para explorar. Tinha ótimos amigos, 
tanto no trabalho como fora dele. Eu me identificava 
plenamente com o jeitão de ser dos Caiporas, grupo de 
ciclismo da cidade. O lema do grupo diz tudo: "Aventura, 
amizade e cultura, sem frescura".

como passar em 
concurso público 
andando de bicicleta
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João Alexandre

Algum boteco do Largo

Nada de páginas por minuto ou frases por 
segundo. A unidade de medida que determina 
a velocidade e a rapidez da leitura é a cagada. 
Basta uma cagada para ler O Velho E O Mar, de 
Hemingway. Já para Cem Anos De Solidão, de García 
Márquez, é necessário umas quatro ou cinco, isso se 
estiver sem a árvore genealógica dos Buendía. 

No caso de Carlinhos, a cagada era ler qualquer 
coisa que aquele imbecil tivesse escrito. Branco. 
Filho único de um dos maiores empresários do 
sul do país. Criado pela avó. E metido a poeta 
desde que assistiu Sociedade Dos Poetas Mortos, aos 
dezessete anos, pela primeira vez.

Um caso recorrente em Curitiba.
Conheci Carlinhos na faculdade. Para mim, era 

só mais um dos pentelhos da vida. Mas ele gostava 
de mim. Não sei por quê. Me considerava como 
um dos dele. Um intelectual – seja lá o que essa 
merda significa.

Sábado de julho. Frio pra caralho. Porra 
nenhuma pra fazer. Lembrei que Carlinhos havia 
me chamado para o lançamento de seu segundo 
livro de poesia, que aconteceria em algum boteco 
do Largo Da Ordem.

– Chega lá, Pedro. Vai ter open de vinho e de 
comida. Lá pelas quatro horas – foi o que ele disse.

Como eu só estava fazendo companhia para os 
meus cupins e sem um puto no banco, vesti meu 
casaco de couro e me mandei pro Largo. Cheguei 
umas cinco e meia no boteco.

– Pedro, meu querido! – dizia Carlinhos de dentro 
de uma gola rolê preta e de um paletó de lã marrom 
na entrada do lugar. – Que bom que você veio!

– Tudo bem, Carlinhos?
– Este é meu amigo e colega de faculdade, Pedro 

Paulo – me apresentou Carlinhos para um grupo de 
meninas tatuadas e com os cabelos descoloridos. – O 
Pedro também é escritor. Dos bons!

(Comentário pertinente, já que a única coisa 
que escrevi e que ele já chegou a ler foi a minha 
assinatura na lista de presença.)

As tatuadas me cumprimentaram sem que olhassem 
em meus olhos. Fiz o mesmo.

Coração Desmembrado era o nome do livro.
Só consegui pensar: putaquepariu, Pedro Paulo, por 

que você continua entrando nessas roubadas?
Após passar pelo devido processo de etiqueta da 

sociedade dos poetas curitibanos, fui direto para o 

que realmente interessava. O bar. Apesar de tudo, 
pensei, era open de vinho e de comida.

Pois bem.
O vinho era branco e não havia carne ou queijo 

nos aperitivos.
“Putaquepariu, Pedro Paulo, por que você continua 

entrando nessas roubadas?”
Servi uma taça de vinho, degustei uns salgadinhos 

(ou seja lá que porra era aquilo) e fui para a área 
aberta fumar um cigarro.

Coração Desmembrado era aquele mesmo 
sentimentalismo filosófico dos poetas de vinte e 
poucos anos. A trepada que não deu certo, o lugar no 
mundo, o amor incompreendido, a lua cheia, a vida, a 
morte... Aquela mesma conversa sobre a necessidade 
de botar pra fora tudo aquilo guardado no fundo de 
si mesmo.

Ao menos, Carlinhos tinha grana pra publicar suas 
asneiras. Eu só tinha a cara de pau de beber de sua 
bebida e comer de sua comida.

O tempo foi passando e mais cabelos descoloridos 
e golas rolês foram chegando.

Já estava no meu quinto cigarro e terceira taça de 
vinho quando uma gordinha, um loiro com uma 
boina e aquela que seria a futura mãe dos filhos que 
eu iria abandonar pediram pra sentar na minha mesa.

– O Carlos disse que você também escreve – falou 
o loiro, que entrelaçava mão com aquela que seria a 
futura mãe dos filhos que eu iria abandonar.

– Escrevo.
– Poemas também? – perguntou a gordinha.
– Bulas de remédio.
– Bulas de remédio!? – indagou aquela que seria a 

futura mãe dos filhos que eu iria abandonar.
– Sim. Escrevo tudo aquilo que ninguém lê. 

Bulas de remédio, manuais de instruções, placas de 
trânsito, fichas técnicas de discos, orelhas de livro... 
Todas essas bagaça!

– Você tá falando sério? – perguntou o loiro, 
beijando o cangote daquela que seria a futura mãe 
dos filhos que eu iria abandonar.

Minha resposta foi acender um cigarro. Não dava 
pra brincar com aquele povo.

A garçonete serviu a mesa com mais taças de vinho 
e mais uma porção de... seja lá o que aquilo era.

Era um boteco muito à frente de seu tempo. 
A música que tocava era três acordes de guitarra 
que variavam entre quinhentos efeitos diferentes 

de pedais e que saíam de lugar nenhum para 
chegar em porra alguma. Além disso, só havia um 
único banheiro em todo o boteco – era um lugar 
contra a ideologia patriarcalista da construção 
social do gênero.

Eu só fumava meus cigarros, bebia meus vinhos 
e observava os comportamentos daquela fauna. 
Bolachinhas em um único pacote. Bonequinhos 
palito desenhados por crianças de seis anos. Sapos 
cururus na beira do rio.

Todos com o mesmo tipo de originalidade.
Sentia raiva e medo. Será que eu era só mais um 

deles?
Em um canto do boteco havia uma banqueta, 

um pedestal com microfone e uma mesa com três 
pilhas de Corações Desmembrados. Naquele lugar, 
dali a pouco, Carlinhos iria declamar alguns dos 
poemas presentes em sua nova obra de arte.

Foi mais ou menos pela minha quinta ou sexta 
taça de vinho que senti um específico movimento de 
estômago. Aquela necessidade de botar pra fora tudo 
aquilo guardado no fundo de mim mesmo.

Apesar de ateu, agradeci aos céus quando vi que 
não havia ninguém na entrada do banheiro.

Entrei e já tranquei a porta, com as calças arriadas, 
soltando uma considerável quantidade de bosta densa 
e pastosa em uma privada rosa.

Neste momento, ouvi Carlinhos ao microfone.
– Boa noite, meus amigos. Quero agradecer a 

presença de todos vocês e, com muito orgulho, 
apresentarei alguns poemas de Coração Desmembrado!

Aplausos.
Enquanto eu castigava a única porcelana do boteco, 

Carlinhos continuava:
– Oh, paraíso das paixões despertadas em meus 

tormentos animais. Oh, inferno das infâncias perdidas 
e desesperadas. Oh,...!

A bosta foi lançada de meu rabo tal qual a bala de 
um canhão. A água respingava com força em minha 
bunda. Confesso que era um puta alívio botar aquilo 
pra fora, mas me preocupava que o som de minha 
obra roubasse a cena de Carlinhos.

– Oh, labaredas quânticas de meu entardecer...
PLOFT... PLAFT... PUFF...HUMM... PLOFT…
– MEU DEUS!
– O QUE TÁ ACONTECENDO?
– AI, JESUS! AI, JESUS!
Senti minha alma descendo pela privada. Todos 
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Rique Ferrari

geração

minha barriga é sincera, juro (alguma não é?)
alimento-me, contudo, de contextos: 
aqui, como se dividissem o dia em três crônicas

alegro e nada mais, o pólen dos chãos, o pólen das janelas, o pólen que 
desce líquido das nuvens; tudo misturado ao bouquet exato pelas ruas 
nos almoços domingueiros
quando o perfume de carne veloz enfeita a seda simples da pele

pelas portas da pâtisserie o frio desesperado do ciclone chegou 
a fazer guardanapos dançarem taekwondo
esbofeteando o raquítico biscoito — no entanto —-
é necessário entender por que faz calor ainda assim:

talvez pelos fantasmas criados com muito açúcar, relembrando a mágica 
de Cosme e Damião. sinto, ouço as boas-vindas tatuadas nas vozes 
quentes advindas dos quintais

talvez porque nosso sexo dorme, e de alguma forma hiperconectada 
isso aquece o corpo
aliás, não se transa em lugares assim, sacros, sentimentalistas
seja porque percebemos que até as cadeiras são andróginas 
ou pelo toque quase vegano dos demais seres humanos
a espremer a alma dos limões para azedar as cascas das carnes

ou calor porque, enfim, na capital mundial do cedro
todos parecem nossos avós, meus, seus, de nossos vizinhos
os cachorros parecem os avós de nossos cachorros
os postes, dos jovens postes brasileiros

e isso, poxa, aquece até os dedinhos da alma

quando criança, lhe disseram que seus avós partiram?
vieram para Montevidéu

apesar da polícia federal negar, garanto-lhe em absoluto juramento.

estavam ouvindo. Estariam insultados? Enojados? 
Curitiba é uma cidade pequena, aquela cagada faria 
história na província.

Ao microfone, Carlinhos:
– O QUE É ISSO? TERÁ SIDO OS PETISCOS 

DE TOFU?! 
Então alguém começou a escancarar a porta do 

banheiro. Chutes e socos. Talvez fosse mais de uma 
pessoa. Uma multidão enfurecida. Pensei: parabéns, 
Pedro Paulo, você está prestes a ser assassinado por 
um bando de HIPSTERS putos enquanto caga em 
uma privada rosa. Parabéns!

Aos poucos, os gritos e os gemidos do lado de 
fora foram perdendo a intensidade até ficarem 
irreconhecíveis. Ruídos. As batidas na porta foram 
ficando mais leves, até que cessaram de vez.

Esperei expurgar todas as labaredas quânticas de 
meu entardecer, limpei a bunda, dei a descarga e lavei 
as mãos. Antes de sair do banheiro, tentei ouvir o que 
diabos acontecia lá fora. Choros. Soluços.

Porra, o Carlinhos era assim tão bom!?
Finalmente abri a porta, mas esperava por qualquer 

outra coisa que não a que eu vi.
Após inúmeras investigações e processos por danos 

morais, físicos e materiais, até hoje não sabem se a 
causa foi o vinho ou a comida. Continuo acreditando 
que foram os poemas de Carlinhos.

Imagine só, quarenta pessoas (mais ou menos) 
abarrotadas na mais pura merda. Mais ou menos 
quarenta cus frouxos cagando ao mesmo tempo. 
Rastros de bostas saindo de cuecas e calcinhas 
manchavam todo o chão do boteco.

Aquela que seria a futura mãe dos filhos que eu 
iria abandonar tremia, com as mãos na cabeça e 
com as pernas abertas sobre uma poça marrom. 
Dava para dizer o mesmo do loiro com a boina, da 
gordinha, das tatuadas com os cabelos descoloridos, 
dos garçons e das garçonetes, de todos. Até mesmo 
de Carlinhos! Todos na mesma posição, chorando 
sobre a merda cagada.

Apanhei na mesa um exemplar de Coração 
Desmembrado, acendi mais um cigarro e me encaminhei 
para a porta com a ponta dos pés, escolhendo 
cuidadosamente onde pisar.

Já do lado de fora, respirei um ar puro e andei pelo 
frio da cidade, na difícil procura por algum boteco do 
Largo que não cheirasse a bosta.

FIM
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Episódios literários

Laura Cohen

Estávamos na abertura de uma exposição. Eu 
conversava com alguém quando o Gui (meu grande 
amigo e participante do ateliê) chegou perto de 
mim com uma cara esquisita. Quando perguntei o 
que tinha acontecido, ele disse que estava metido 
numa conversa literária demais e teve que escapar. 
O conteúdo da conversa era simples: uma pessoa 
dizia à outra que o filho tinha passado na UFMG, 
e a outra pessoa dizia que tinha uma sobrinha que 
estava estudando Relações Internacionais lá. O 
tipo de conversa entre duas pessoas que não têm 
absolutamente nada para dizer uma a outra (ou 
talvez coisas demais, coisas profundas e proibidas) 
e se envolvem numa espécie de papo mole cujas 
entrelinhas desconhecidas provocam tensão.

Gui e eu criamos o conceito  –  episódio literário –  
para caracterizar todos os acontecimentos da 
vida que se parecem com literatura, a sensação de 
estranhamento semelhante a quando nos sentimos 
como o leitor de um livro, e não como uma pessoa 
real num espaço real vivendo um tempo real. Há 
certa sensação mimética, mas não é a arte fazendo de 
conta a realidade, mas a vida imitando a própria vida.

Por exemplo, outra situação que eu e ele 
vivemos juntos: estávamos caminhando na rua e 
ele viu um enorme e gordo cachorro (acho que 
era um buldogue, sou péssima para identificar 
raça de bicho) conduzido por um rapaz. A velha 
cena em que o cachorro parecia conduzir o 
rapaz e não o contrário. Gui foi imediatamente 
bajular o cão, que babava por toda parte, e 
percebeu que conhecia o dono do cachorro. 
Se cumprimentaram com certa efusão. Era um 
menino jovem, que parecia ter algo mais que 
dezoito anos e os dois tinham feito juntos um 

semestre de um curso de Publicidade. O rapaz 
se parecia com um personagem e não com uma 
pessoa de verdade. Ele parecia ter saído de um 
livro ou de um filme, e qualquer descrição que 
eu fizer dele aqui vai parecer quase falsa  –  olhos 
azuis de grande pureza e de grande transparência, 
dois piercings, um de cada extremidade da boca, 
e o detalhe que mais me chamou a atenção: o 
cabelo dele estava ficando branco, apesar de ser 
tão explicitamente jovem.

Gui e o rapaz conversaram. Ele ainda estava no 
curso, e aquele cachorro não era seu, mas de um 
amigo que morava ali do lado. Ele estava passeando 
o cão para o amigo. Podia fazer carinho, sim, que 
ele não mordia. O rapaz fazia uma força descomunal 
para impedir o cão de beber a água suja que tinha 
empoçado na rua. Você tem que dar água para ele, 
o Gui sugeriu, e o rapaz disse que tinha acabado 
de dar água para ele, e que não adiantava, que ele 
queria era beber água suja. Gui e o rapaz trocaram 
mais algumas palavras e nos despedimos dele, 
caminhando pela rua ainda ouvindo os esforços do 
menino para guiar o cão.

Saindo dali, concordamos que aquele era um 
episódio literário. Não somente porque o rapaz 
se parecia com um personagem e a cena era um 
lugar comum, mas também porque invocava certas 
curiosidades: quem era o amigo dono do cão? 
Por que o rapaz caminhava com o cão para o 
amigo? Qual era a relação dos dois? Por que ele 
estava fazendo aquilo ali num dia de semana no 
meio da tarde, bem quando eu e Gui estávamos 
no meio de um trabalho muito apressado? Como 
era a vida daquela pessoa? Eu era uma espécie de 
leitora do livro da vida daquele rapaz, e eu não 

sabia várias partes daquela história. E é exatamente 
no momento em que deixamos de perguntar para 
começar a dar respostas imaginadas que deixamos 
de ser o leitor e passamos a ser o autor.

Há uns meses, conheci uma pessoa cuja história 
de vida era tão incrível que quase implorava para ser 
escrita, e de fato eu o fiz. Há eventos literários que 
são de fato inspirados na vida real, mas nesse caso, 
eu simplesmente criei um personagem que tinha 
vivido e feito exatamente as mesmas coisas que 
este meu amigo. Eu apenas tinha mudado o nome 
por respeito, até mesmo muitas das nossas conversas 
foram descaradamente copiadas para dentro do livro. 
Assim, o personagem e a situação surgiram, em sua 
origem, inspirado (ou assim totalmente copiado) 
na realidade. Porém, enquanto eu ia escrevendo 
a história dessa pessoa, ela ia mudando, ou seja, 
transformando-se num personagem de fato. A 
narrativa tornou-se, portanto, algo independente, 
e o personagem que eu tinha nomeado para 
diferenciar do meu amigo agora era uma pessoa 
totalmente diferente da pessoa que lhe deu origem.

Há outro jogo que aprecio muito: sentar-se 
em algum lugar (restaurante, praça e os meus 
preferidos: aeroporto e rodoviária) com vista para 
pessoas que vivem e interagem entre si, e tentar 
adivinhar ou atribuir para elas todo o cotidiano 
que elas vivem. Todas as tragédias, as alegrias, todos 
os hábitos. É possível até mesmo criar diálogos. 
Enquanto termino esse texto, me pergunto se 
algum dia o menino do buldogue vai lê-lo. Não 
é por acaso que muitas editoras colocam em seus 
livros, por segurança, que os acontecimentos 
narrados ali não tem nada a ver com a realidade, e 
qualquer semelhança é mera coincidência.
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17.
Acaba de amarrar o último maço de jornais; pilhas pequenas, fáceis 
de carregar para a rua na segunda-feira, dia em que costuma passar o 
caminhão do lixo. Dá um puxão no nó; corta cuidadosamente as pontas 
com uma faquinha.
– Que presente de aniversário! – diz Conrad, apoiando-se na vassoura. – 
Limpar a garagem!
A poeira assenta em volta deles.
– Ora, não reclame tanto! Quanto tempo levou? Uma hora?
– Uma hora inteira do meu aniversário, quando eu devia estar apagando 
velinhas, abrindo presentes…
– Acabe de varrer e depois me conte a sua triste história.

Judith Guest (Trad. Vera Neves Pedroso)

Agosto fecha suas asas
Secas e negras
Sob elas tudo passa.
Os mesmos dias,
Outras tardes.

Um gato escolhe sua vidraça,
Contempla a rua e pensa:
Este tempo não passa.
A vida é apenas
A calçada abaixo
[isolada]

Agosto paira no passado,
Outros dias
Outros fados
[o mesmo gato]

Roberto Dutra Jr.

AGOSTO DESGOSTO


