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DOS CUSTOS DA VIDA

(+) RECEITA BRUTA

ASSINANTES: 
R$ 240 Érico Klein; R$ 200 Katia Brembatti; R$ 150 Natali Gomes Vancini; R$ 120 
Fernanda Schimanski; Greicy Bellin; Renata Stuani; R$ 105 Maurício Popija; Marina 
Barbosa da Silva; Henrique Marques Samyn; R$ 100 André Carvalho; Sandra Acosta; 
Diana Visconti; Dani Meriko; Whisner Fraga; Teresa Silva; Cymara Scremin; R$ 80 
Lucas Lanna Resende; Adriana Gama de Araújo; Luiz Ferreira; R$ 75 Kalew Nicholas 
Cavalcanti Amorim; Emanuele Xavier; Fabiano Klostermann; Pedro Bertolin; R$ 60 José 
Carlos da Silva; Vicentonio Silva; Erick Lopes; Luiz Horácio Rodrigues; Milena Martins 
Moura; Ricardo Leão; Ericka Devillart; Elaine D. Rodrigues da Silva; Amanda Timmen 
Mello; Wagner Teixeira; Gilberto Bazarello;  Carla Guerson; André Valente; Luiz Claudio 
Soares de Oliveira; João Jasco; Jozieli Cardenal Wolff Suttili; Rômulo Cardoso; Lorraine 
Ramos Assis; Lucas Silos; Vanessa Porfírio; Giovanna Gonzaga; Daiane Lima Moro; 
Henrique Souza; Cristiane Mateus; Laís Valério Gabriel; Arzírio Cardoso; Camilla Costa 
Santos Trigo; Flavio Bertoldi; Ursula Antunes; Caio Victor Alves Siqueira; Rita Apoena; 
Diego Lautert; Luiz Antonio Fiorio dos Santos; Cristina Jones; Mateus Nery; Jordana 
Machado; Rozana A. Gastaldi Cominal; Mila Cassins; Ana Júlia Lichtblau Bernardini; 
Horacio Santos; Felipe Silvatti; Eduardo Pereira de Souza; Renata Stuani; Jardel Lucas 
Garcia; Helise Cristina Souto Fonseca; Lilly Magaflor; Gustavo B. Oliveira; Gabriel 
Stroka Ceballos; Karla da Silva Teles; Rodrigo Gonçalves; Leandro Figueiredo; Felipe 
Gomes; Otavio Linhares; Renata Marinho; Dédallo Neves; Natalia Festinalli; Guilherme 
De Miranda Marto; Henrique Gomes; Pedro Guerra; Taisa Hembecher; Jurema Barreto 
de Souza; Priscila Nogueira Branco; Lilian Guinski; R$ 57 José Leite; Agatha Trezub 
Dea; Silvio Severino; R$ 50 Daniel Derevecki; Darson Porto Castro; R$ 20 Giovanna 
Antonella; Caio Arato; R$ 6 Claudia Cesca de Gouveia.

TOTAL: R$ 6.602

ANUNCIANTES:      
R$ 300 Allejo; R$ 125 Douglas Domingues; R$ 120 Thiago Oliveira; R$ 100 André 
Giusti; R$ 60 Rômulo Cardoso; Luciana Lanzillotti; R$ 30 O Alienígena.

TOTAL: R$ 795

(–) CUSTOS FIXOS
Gráfica: R$ 1.000
Escritório: R$ 325
Embalador: R$ 50
Autores e ilustradores: R$ 640
Editor: R$ 1.200
Editor-assistente: R$ 300
Serviços editoriais: R$ 420
Mídias sociais: R$ 250
Diagramação: R$ 150
Infografia: R$ 60      
    
(–) DESPESAS VARIÁVEIS
Transporte: R$ 500
Correios: R$ 1.973

(–) DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Domínio mensal e anual: R$ 320

(+) Entradas totais: R$ 7.397
(–) Saídas totais: R$ 7.555

(=) Resultado operacional: - R$ 158
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CARTAS

TELEMARKETING
Guilherme Garrido Oi. Vim saber 
se você tem interesse em assinar um 
periódico de literatura independ... 
Ah não, desculpa. Esse recado era pra 
outro destinatário. Pra vocês, vim 
só dizer que a edição desse mês está 
sensacional.

JORNAL OFERECIDO
Fernanda Schimanski Bernardes 
Passando pra dizer que, diferentemente 
do que foi combinado, chegou mais 
um exemplar do jornal aqui em casa. 
Aqui não é BANQUINHA, gente!

Silvio Severino Lendo a edição de 
outubro durante a madrugada no 
trabalho. Altíssima categoria!

Marcelo Ribas Oie, boa noite. 
Gostaria de agradecer. Recebi a edição 
atual e mais dois exemplares anteriores. 
O Jornal é muito bom!

Claudia Cesca Gouveia Salve! 
Recebi os jornais, ainda estou 
devorando eles, mas já digo que 
estou me deliciando e folheando 
todos e lendo. Vou contribuir cada 
mês que puder e lembrar, pois o 
salário e a minha memória são bichos 
complicados e instáveis. Obrigada!

Tercio Ricardo Kneip Gostei muito 
do Jornal. Deixo minha impressão. 
O cheiro de jornal é uma lembrança 
extraordinária.

Luíz Horácio Rodrigues Bom dia. 
Recebi o jornal ontem pela manhã. 
Perdoe não ter avisado na hora, alguns 
compromissos me fizeram esquecer. 
Gostei muito do jornal, está  bem 
diversificado e consistente. Parabéns. 
A luta e a dedicação de vocês são 
comoventes. Abraço!

Felipe Harmata Agora, queria dizer 
que o RelevO está muito antenado 
hein, com Black Friday e tudo! Vivi 
para ver a Black Friday do Jornal. 
Estão certos, tem que fazer isso 
mesmo!

Nany Rodrigues Boa tarde! Perdão, 
ando numa correria tão maluca que 
acabei esquecendo de avisar que recebi 
os envios aqui. Obrigada!

Nílbio Thé Oi, beleza? Tava relendo 
aqui algumas edições e rolando de rir, 
por exemplo, com vocês vendendo 
os próprios personagens. O Hilário 
Mancada… É isso. Um abraço!

ENCLAVE #98
Teresa Silva Oi! Estou lendo 
as newsletter atrasadas. Gostei da 
citação do Nelson Rodrigues sobre 
a necessidade de escuta. Pode juntar 
com a citação do Rubem Alves sobre 
curso de escutatória e a outras que 
abordam o tema, que eu não lembro 
agora. Gostei também da indicação da 
minissérie Hernan. Parece boa, pelo o 
que eu vi no trailer. E só li a respeito 
dela nessa newsletter, estranho que 
uma produção que parece tão boa não 
foi divulgada aqui. Será que pensam 
que a história do México não vai 
interessar por aqui?

ENCLAVE #101
Antonio Carlos Senkovski Olá! 
Acho que finalmente alguém 
conseguiu me despertar algum 
interesse para talvez (talvez!) assistir 
Duna. A imagem do ser humano 
desesperado por pipoca e a frase 
"Star Wars para adultos" foram as 
responsáveis por isso.

ENCLAVE #102
Wladimir Cazé Gosto muito dessa 
newsletter! Nesta edição, o que mais 
gostei foram as citações do Baltazar 
Gracián. Queria até perguntar se no 
item  123, na parte “e o mais agradável 
do que o artificial”, por acaso, uma 
ou duas palavrinhas ficaram de fora 
da transcrição. O parágrafo todo é 
muito bom, mas esse trecho entre aspas 
soou estranho. Talvez o certo seja: “e o 
NATURAL é mais agradável do que o 
artificial”?
Da redação: Isso que dá a gente 
consultar fontes suspeitas...

REAL OU FAKE
Alex Zani Boa tarde! Obrigado pela 
Enclave. Gostaria de aproveitar para 
avisá-los que o site <allejo.com.br> 
está fora do ar, talvez seja legal dar um 
toque no anunciante para ele ver o 
que aconteceu... Abraço!

Carol Bernardes Excelente jornal! 
Tenho orgulho de ter feito parte e sigo 
com admiração!

André Valente Espero que esteja 
bem! Parabéns pela resiliência e conte 
sempre com sua base de assinantes! 
Nós gostamos muito deste jornal. 
Vocês são excelentes, o RelevO 
não vai acabar! Uma ideia: estão 
incluindo na circular as pessoas que 
recebem cortesia? Vejo que elas se 
sensibilizariam e poderiam replicar a 
“onda do bem” que chegou até elas!

Rubervam Du Nascimento 
...Felizmente, o jornal tem chegado ao 
meu endereço. Até quando, não sei. Os 

tempos estão realmente indefinidos. 
Que merda!
Tere Tavares Somos os jornais, 
somos as letras, somos os leitores, 
os injustiçados, atiçados, somos a 
resistência, até o fim, que afinal, não 
existe! Aguardo o novo jornal chegar! 
Yes! Sinto-me integrada a esse sonho 
que é continuar sonhando e realizando, 
ainda que enfrentando crises, desgastes 
e toda a sorte de intempéries. Contem 
sempre comigo!

Greicy Bellin Novembro é sempre 
um mês difícil, ainda mais durante uma 
pandemia que dura quase dois anos. 
Mas o inverno já acabou e a primavera 
está aí. É tempo de plantar. Força!

Elter Correa Graaaande! O RelevO 
é a resistência da cultura com “C” 
maiúsculo. Nada contra os drops 
culturais em voga, a cultura em pílulas. 
A divulgação da literatura e, mais 
ainda, a perenidade do papel, é um 
encantamento que não abro mão. 
Parabéns pela persistência.

CAPA DO LEANDRO FIGUEIREDO
Marina Barbosa da Silva Leandro 
é maravilhoso! Vou querer assinar essa 
revista!

Rozana Gastaldi Concordo com 
tudo, palavra de assinante.

Rosangela do Carmo É bom pra 
caramba receber um jornal literário 
que exala perseverança em cada 
palavra! Bravo! Conheci faz pouco 
tempo o Jornal, mas o apreço pelo 
projeto já é imenso. Vida longa aos 
sonhos de papel.

GOSTARIA DE SER DIVULGADO
Saú Coelho Olá, Jornaleiros, ou 
jornaleiras (nunca se sabe). Há dois 
anos atrás publiquei um livro pela 
editora carioca Multifoco. Uma 
tiragem bem pequena, claro, já que 
paguei pela metade, se não todo o 
custo. Minha pergunta é a seguinte: 
vocês divulgam? Ou divulgariam 
esse trabalho? Gosto dele, gostaria de 
ser lido, sei que pouca gente o leu 
realmente. Acho que no site da editora 
ainda se vende Xamã de Saú Coelho e 
gostaria que esses livros fossem parar 
nas mãos de qualquer desconhecido. 
Então é isso, vocês divulgam trabalhos 
velhos? E de que forma? Com algum 
custo?

Iza Heimbecher Parabéns pelos 11 
anos, não são 11 meses: um jornal com 
conteúdo maravilhoso.

Rita Apoena Ah... o RelevinhO.

Gisela Biacchi Estava seguro de que 
iria gostar do Jornal. Aí abri as edições 
e li Baudelaire, Sophia Andresen, 
Mallarmé, Rimbaud, Shakespeare, 
Hilst, William Blake, muitas 
informações, vi o homem morcego e 
ilustrações caprichosamente plotadas.

Regina Maria Sensacional. 
Originalidade e criatividade!

REVELOU-SE
Fazia Poesia O anúncio da chamada 
aberta para nossa equipe de poetas 
está revelado, circulando pelo Brasil 
na edição de novembro do RelevO. 
Nossa enorme equipe de publicitários 
havia elaborado uma campanha 
com três anúncios, uma vez que a 
chamada aconteceria até dezembro, 
mas mudamos algumas coisas depois 
do envio do primeiro anúncio em 
outubro e a chamada vai até o dia 30 
de novembro! Isso significa que ainda 
não sabemos como será o anúncio da 
FP na edição de dezembro. Mas vai 
ter. Em último caso, aproveitaremos 
o espaço para desejar um feliz natal. 
Nós já passamos de 100 inscrições 
na chamada, mas ainda resta tempo 
o suficiente para você se inscrever 
e tentar fazer parte da nossa equipe 
a partir do ano que vem! Acesse 
faziapoesia.com.br e confira o edital da 
chamada no topo do site, onde contém 
todas as informações necessárias 
e o formulário de inscrições. 
Poeticamente, FP

LORRAINE RAMOS ASSIS NO 
JORNALE
Lexi Bas Eu nunca tinha lido uma 
poesia que misturasse uma pluralidade 
de idiomas dessa forma. Soou tão 
natural lendo comigo mesma. O 
sentimento que a poesia me passou 
foi de um saudosismo destroçado, de 
lembrança amassada como um papel 
jogado ao lixo. Fez um ótimo trabalho, 
como sempre.

Victor Cruzeiro Parabéns! É 
maravilhoso fazer parte dessa trajetória 
do jornal!

INTERESSES
Edson F. Não tenho interesse em 
assinar o jornal porque não faz muito 
o meu tipo de leitura, mas gostaria 
de submeter um texto para avaliação 
do corpo editorial da revista. É 
importante para mim buscar novos 
públicos e novos leitores, e tenho 
certeza que o periódico de vocês 
ganhará muito com o meu trabalho.
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De concursos e prêmios e trambicagens 

 
 O RelevO, ao seu modo,  integra o ecossistema literário. Dentro da nossa 
amplitude restrita, publicamos novos autores e autoras, apresentamos artistas gráficos, 
divulgamos publicitariamente livros e editoras, trazemos nosso cânone particular às 
nossas páginas e, depois, encaminhamos exemplares para pontos culturais, bibliotecas 
públicas e comunitárias, livrarias, sebos, cafeterias e, sobretudo, para os nossos assinantes e 
anunciantes. Este é o nosso circuito.
 Somos um pequeno negócio, com limitações financeiras típicas de projetos culturais 
e caixas com menor capital de giro. Ao mesmo tempo, temos facilitações também 
específicas de não sermos tubarões, o que, neste segundo aspecto, nos dá a liberdade e a 
despreocupação para afirmar coisas como “não vamos passar os dias alimentando redes 
sociais com enquetes” ou “muitos concursos e prêmios literários são pura maracatuia”.
 Por que este tema dos concursos e dos prêmios aparece em nosso editorial? Somos 
uma parte interessada, evidentemente. Desde junho de 2020, temos uma newsletter mensal, 
a Latitudes, exclusiva para assinantes, voltada para concursos literários, editais e cursos de 
literatura. Atualmente, é editada pela jornalista Amanda Andrade. As edições têm entre 
dez e 15 notas (com cerca de 500 caracteres cada) que reúnem as principais informações 
sobre cada proposta cultural. As notas são organizadas de acordo com os prazos de 
inscrição, do mais próximo ao mais distante em relação à data de envio da newsletter, e 
privilegiam oportunidades que julgamos não serem cascatas. É mais uma justificativa para 
o assinante gastar conosco.
 Neste cenário em que agimos como publicadores e facilitadores de caminhos no 
meio literário, entendemos que autores e autoras com maior poder financeiro são 
possíveis assinantes mais engajados. Queremos que a nossa comunidade cresça em seus 
projetos. Não compramos a perspectiva do artista da miséria. Quanto mais profissional 
for o meio em que atuamos, mais dinheiro e mais leitores existirão – não esquecendo o 
cenário macro que nos limita em diversas frentes. Também nunca podemos esquecer que, 
considerando o país em que estamos inseridos, assinar um jornal de literatura, apesar de 
barato, é um baita privilégio neste momento histórico.
 Todavia, esta projeção da rede de expansão na lógica do ganha-ganha sofre com 
alguns pontos cegos. Na média, autores não leem editais. Na média, autores não leem 
jornais de literatura. Na média, autores não se interessam por nada além deles mesmos 
(principalmente o perfil homem, branco, professor, morador da capital, acima dos 40 
anos, e por aí vai). Na média, certos concursos e prêmios – principalmente coletâneas 
– têm ciladas, com inscrições com valores irreais para a nossa realidade econômica ou 
sistemas estranhos de adesão, como a falsa seleção gratuita, em que o autor é selecionado, 
mas depois precisa pagar para realmente fazer valer a seleção. “Você é bom, gostamos de 
você, sabe, melhor ainda se pagar…”. Por isso, fazemos alguns esforços para entender os 
mecanismos que compõem o meio literário e contorná-los. E nem estamos considerando 
as valorações subjetivas de escolher livros ou autores.
 Mas por que os prêmios e os concursos literários, com sua aura excludente, atraem 
tanto os escritores? Sem dúvida, uma parte é pura egolatria. Outra, porém, é um misto 
de ingenuidade com senso relativo de oportunidade e busca por inserção mercadológica. 
Concursos e prêmios são importantes ferramentas de fuga do anonimato. Facilitam 
o caminho para futuras publicações, ampliam a rede de leitores e colaboram para a 
trajetória do livro produzido, em última análise, a única coisa que realmente importa.
 Os concursos e os prêmios literários sempre foram uma oportunidade de sair do 
isolamento natural do ofício e furar a supremacia estrutural dos grandes eixos urbanos, 
que puxam o mercado editorial brasileiro em certas direções. Nós, do RelevO, nada 
temos contra os prêmios e os concursos literários, apenas nos posicionamos contra a 
lógica abusiva de algumas estruturas. Nem precisamos mencionar os nomes. Você, escritor, 
você, escritora, que já gastou com taxas de inscrição, sabe bem como funciona essa 
máquina.
 Uma boa leitura a todos. 

EDITORIAL O Arado de Odara, de Maurício 
Simionato, equivale a um passeio 
pelas várias possibilidades e 
modos de expressão da poesia 
contemporânea brasileira; 
em especial, daquela realizada 
pelos novos autores que aliam a 
inquietação, o inconformismo 
em face da “distopia tropical”, 
à intensa sensibilidade lírica.

Claudio Willer
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Osny Tavares

Voz, posse e mandato

 O RelevO, em seu aparente compromisso com a autodesimportância, 
esconde de seus leitores o esforço de produção para cada edição. Parte desse corre 
foi relatado no editorial da edição anterior (novembro), longamente dedicado a 
uma reflexão logística.
 Naquele texto, um elogio-desabafo, lembrou-nos que é jornal. Como tal, 
repete rotinas, consolida processos, assimila práticas. Em suma, cria trabalho pra si. 
E talvez por isso mesmo não fale disso.
 A triagem de uma grande quantidade de colaborações é um exercício de 
disciplinado interesse pelos outros. É preciso lê-los e arranjá-los num todo coeso 
a cada mês. E assim repetidamente, nadando numa piscina de pautas frias.
 Os colaboradores deveriam retribuir o interesse se fazendo um pouco mais 
claros.
 Qual é o gancho?, como dizíamos na redação.
 Pensando o jornal em uma articulação com o mundo, por que este texto deve 
ser publicado agora? Há uma justificativa na qual eu, o autor, não esteja incluído? 
O que eu estou fazendo com o espaço que me foi cedido?
 Quem cria, busca um ideal. Qual é o meu?

APOIADORES

OMBUDSMAN
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Rafael Iotti

por que a poesia, me perguntaram

porque quando era criança brincava

de luta com a minha irmã mais nova

e num golpe tosco caímos de mau jeito

e seu braço virou como virava a cabeça

das corujas de Imbé

ela não chorou ela não gritou mas

me olhou sorrindo e disse tacitamente

a gente tá encrencado 

porque uma vez num arrabalde escuso

colhi uma margarida e dei à minha mãe

e até à noite unânime como nos falava o argentino

ela usou atrás da orelha como um louro

magnífico

porque numa viagem a trabalho meu pai

ficou dias incomunicável mas quando

foi possível gravou um vídeo ao lado de uma

lancheria chamada carinhosamente de Pollos Hermanos

e entoou algo que já não se apaga

viajo porque preciso volto 

porque te amo
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Salma Soria

Conto de Muitas roupas aqui (Penalux, 2021)

Yes, camiseta

 Numa mostra de espelhos em 
formas geométricas da galeria de 
arte, dois estranhos se reconhecem. 
Instintivamente se aproximam desses 
espelhos e encontram um ao outro 
refletidos em pontos opostos. Os 
espelhos viram e os estranhos se 
tornam os vértices. Viram de novo e se 
encontram alinhados. Viram de novo 
e eles se multiplicam. Viram de novo e 
se tornam as arestas. Viram de novo e 
desaparecem.
 Ela tem a impressão de ter visto 
algo na camiseta desse estranho. Quer 
ler o que está escrito. Olha para o lado 
sem espelho e o encontra:
– Então é sim? – perguntou a mulher.
– É não – refutou o homem.
– É sim.
– É nada.
– É sim, tá escrito na tua camisa.
– Não, na camisa tá escrito yes.
– Sim.
– Não, yes.
– Que é sim.
– É nada. Só diz yes, não diz que é sim.
– Diz sim.
– Diz não.
– Não? Onde que tá escrito não?
– Não sei não, na sua boca.
– Não, quer dizer, minha boca não diz 
que não é sim!

– Diz sim, ó, acabou de dizer.
– Disse nada, aí está escrito que sim!
– Então sou contra!
– É contra o sim ou não?
– Não, peraí, sou a favor.
– A favor do sim ou contra o não?
– Não que eu seja a favor do não!
– Então o senhor é contra o sim.
– Não! Que fique claro! Não sou 
contra o sim!
– Então não, então é sim. O senhor 
disse sim.
– Não, não!
– Então, o senhor é a favor de ir contra 
a ideia do não ao invés do sim?
– Acho que sim.
– Sendo assim, é sim.
– É nada, é não, você que não 
entendeu!
– Entendi sim e muito bem!
–  Então a senhora sabe que é um não.
– Isso é um yes?
– Sim!
– Tá vendo? Você acabou de confirmar 
tudo o que estamos vendo aqui.
– Nãããão, não senhora! É yes!
– Ok, já entendi. Então, é só yes?
– Yes.
– Ok.
– Ok não, yes.
– Sim.
– Só yes, por favor.
– Yes.

De tanto bater com o osso, a dor vira anestesia, nova coletânea 
de André Giusti, reúne trinta e cinco anos de produção poética. 
Sob a sua dicção muito própria, reencontramos a poesia como 
insistência e defesa: “cada dia que amanhece / é o corte de 
uma navalha”. A exemplo da “escrita imediata dos meteoros”, 
a poesia de André Giusti é incisiva, dispensa solenidade e tem 
os pés bem apoiados no chão. Mas comove como um blues e, 
assim, chega, atravessa e envolve a todos sem pedir permissão. 
Os poemas retratam o cotidiano com lentes muito especiais. 
E impressiona a harmonia da linguagem poética, que os anos 
justapostos legitimam e aprimoram. E a partir do apartamento 
imaginário, a poesia vai ao mundo, buscando a completude 
impossível que nos lega a condição humana. Comove com a 
crônica (um boletim de ocorrência) do que há de mais secreto, a 
nudez de cada qual no espelho das palavras. Sim, “... as grandes 
respostas / estão nos grandes silêncios / ao longo do dia”. Não 
importam o bater dos ossos ou a dor. Alheia aos disfarces e 
emboscadas, a voz de André Giusti é livre. Sua poesia também. 
Por Alberto Bresciane

www.editorapenalux.com.br
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Seleção e apresentação de Lucas Silos

Poemas de Ivo Barroso

Em novembro, no RelevO, apresentamos cinco traduções de Ivo Barroso, morto recentemente, e que foi um 

dos maiores tradutores brasileiros. Para a edição de dezembro, à memória não só do tradutor, mas sobretudo 

do poeta, selecionamos cinco poemas autorais seus. Embora Barroso seja muito conhecido por suas traduções, 

pouco se conhece do seu trabalho poético autoral, do qual se destacam Nau dos Náufragos (1982), Visitações de 

Alcipe (1991), editados em Portugal e A caça virtual e outros poemas (2001), lançado no Brasil.

Icástico

Foi-se o tempo em que eras uma caveira

   e a foice

Vejo-te agora como tubos

            máscara de oxigênio 

num quarto de hospital

 

Mas o horror ainda é o mesmo 

nessa passagem para o nada

Átrio

Não pedirei às Parcas me concedam 

mais um verão que me sazone o canto

— força é cantá-lo neste dia mesmo.

No  meio  do  caminho,  na  trigésima 

idade, quanto fruto

eu não colhi, acreditando-o verde; 

sobraram estes, testemunhas murchas 

de quanta espera

   — mas a espera cansa.

Um canto apenas — não um voo em Deus,

mas um lance, um dado

não podendo ser dardo nem ser lança.

Oblívion 

Chega a sombria nave em terra estranha 

A âncora estira a língua em sede e bebe

a úmida areia transbordada em peixes

Baixa o velame os suplicantes braços 
anquilosados pelas calmarias

O mar secou dormiu a nave e o casco 
na praia arqueja o pútrido arcabouço

Donde vem o quebrar de ondas monótono 
se o mar secou se a nave empederniu 

E que terras que flores serão estas 
curvando os grandes halos multifólios 

Ah lótus que chamais ao doce oblívion 
me enredo neste ardil do esquecimento 

Deixo no olvido a face o gesto e tudo 
quanto a quilha cortou nas idas águas

Sugar o látex das rosáceas púrpuras 
sem lar e sem destino concebido

sem pais sem língua mortas na lembrança 
todas as coisas para as quais vivia

na paisagem humana das vivências de
novo construir da forma ansiada

e no mundo sem árvores sem pássaros  
deitar os grãos e os átomos que trago

Donde vem donde vem a nau sombria
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Pão nosso

Amanhã nosso pão terá pedra — e o comeremos.
Ao parti-lo, amanhã, nosso pão será de pedra 
e o comeremos.
Ao se partir em dois, o pão que a nossa fome espera, 
será pedra,
           e o comeremos.

             Pois aceitar é o que estamos 
fazendo neste dia, pois aceitar
é o que viemos fazendo nos dias
que antecederam mais um, que é este dia;
pois aceitar é o que vamos fazendo sem sentir 
como quem come a pedra em vez do pão 
pensando o pão.

Partindo-o partiremos um seixo apenas, 
um seixo, afinal, que em vez de atirá-lo

                                       — comeremos.

I 

ABRAXAS, deus do homem, seu demônio — 
explui de mim legiões, explui centúrias; 
desloca-te do teto — estalactites!
quero gritar cavernas, ver cantáridas. 
Não as línguas do céu, fogo apostólico, 
mas as línguas da carne, meu martírio;
o que eu disser, se o digo, se o mal-digo, 
venha de mim, venha de ti, do íntimo.
Ali cresceram pólipos, calcárias
ó unhas de meu ser pungindo as grutas 
ó concreção de dores e de ideias.
Não serei inspirado, serei vômito.
serei de impuros sim, mas não de espúrios, 
serei sal e saliva e não saltério.

REFERÊNCIAS

BARROSO, Ivo. A caça virtual e outros poemas: 
antologia. Rio de Janeiro: Record, 2001.
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Greicy Pinto Bellin

Os poderes da filologia e a presença de uma ausência

 Em Valência, na Espanha, uma 
adolescente de 18 anos aguardava com 
ansiedade por mais um cartão postal. 
Já estava se cansando de tantos postais 
enviados dos mais diversos países que 
seu pai visitava, mas não conseguia 
se desapegar, de maneira autêntica e 
resoluta, da ideia de recebê-los com 
certa regularidade. Olhava a quase 
gigantesca coleção com um misto da 
alegria e do desdém experimentados 
por qualquer adolescente quando 
esgota a novidade de eventos outrora 
tão aguardados. Mas a próxima 
encomenda lhe reservava uma surpresa.
 Além do cartão postal, a jovem 
recebe em suas mãos um pequeno 
livro cuidadosamente embrulhado. 
O remetente era seu pai. Ao abrir 
o embrulho e folhear a primeira 
página do livro, intitulado Os poderes 
da filologia, deparou-se com uma 
dedicatória: A Sara, que está sempre 
presente. Nos agradecimentos, mais uma 
menção ao seu nome: Que Sara leia 
estas páginas como se fosse mais um cartão 
postal. Ficou pensativa a olhar o livro 
em suas mãos, pensando o que isso 
poderia significar, em reação similar a 
que seria experimentada por muitos 
leitores anos depois de sua primeira 
publicação, em 2003, e de sua tradução 
para o português, em 2021, lançada 
pela editora Contraponto.  
 Quem percorre as páginas de 
Os poderes da filologia tem, de fato, 
a impressão de estar diante de um 
postal devido ao caráter panorâmico 
da ideia que pretende expor. A mesma 
dedicatória que traz o nome de Sara 
faz menção a Joshua Landy, professor 
do Departamento de Literatura 
Comparada da Universidade de 
Stanford, que teria sido o maior 
incentivador de seu autor durante 
todo o processo de composição. O 
classicista Glenn Most e o pesquisador 

brasileiro Valdei Lopes de Araújo 
são também citados, corroborando a 
tendência, muito presente na obra e 
no pensamento intelectual de Hans 
Ulrich Gumbrecht, de construir suas 
perspectivas no diálogo com outros 
colegas. O caráter fragmentário do 
cartão postal, que consegue mostrar 
apenas um instantâneo da realidade 
a fim de atrair seu leitor/espectador 
para a sua instigante exploração, 
especialmente quando ela é ainda um 
tanto desconhecida, se torna presente 
neste pequeno e curioso livro, fazendo 
com que sua leitura nos provoque uma 
permanente sensação de incompletude 
que é, aliás, característica do próprio 
fragmento enquanto objeto material. 
Tal incompletude, por sua vez, causará 
a impressão constante de presença na 
ausência, como sempre acontece com 
Sara ao receber a correspondência do 
pai distante, ou com qualquer pessoa 
em situação similar quando conjura 
o passado a partir de um fragmento 
presente diante de seus próprios olhos.
 Pode-se afirmar, sem exagero, 
que Os poderes da filologia consistem 
na primeira parte do que chamarei 
de trilogia da presença, em que Sepp 
Gumbrecht, imbuído da busca por 
conceitos e formulações que vinham 
desde a realização dos colóquios 
de Dubrovnik na década de 1980, 
começa, de forma mais sistematizada e 
produtiva, a desenvolver o pensamento 
de presença que caracterizaria sua 
contribuição intelectual.  O que 
se percebe, principalmente ao se 
realizar uma leitura conjunta das 
obras, é que o livro funciona como 
um arcabouço ainda inconcluso de 
um pensamento a ser desenvolvido 
com maior profundidade, razão 
pela qual pode ser considerado um 
ousado empreendimento no contexto 
das Humanidades, considerando a 

hegemonia de paradigmas que nos 
cobram a completude a todo o custo. 
A leitura do livro pode ser interpretada 
como análoga à percepção de um 
prisma, o que significa dizer que a 
geometria desta figura vai se alterando 
conforme a mudança de posição do 
objeto. As cores dos feixes de luz 
nela incididos vão se transformando 
e apontando para as suas múltiplas 
camadas de interpretação, desvendadas 
a cada leitura, e para a complexidade 
inaudita do pensamento de 
Gumbrecht em sua abordagem 
filológica não-hermenêutica. E esta 
abordagem acaba sendo, ao fim e 
ao cabo, o feixe único para o qual 
convergem todos os outros feixes 
refletidos no prisma, o que ocorre de 
maneira ainda mais radical em 1926: 
Vivendo no limite do tempo, publicado 
em 1996, que coloca em prática o 
proposto no arcabouço de Os poderes 
da filologia ao realizar uma verdadeira 
conjuração material do passado 
histórico. A já mencionada sensação de 
incompletude gerada, aliás, pelos dois 
livros sinaliza a insubordinação de seu 
autor aos rígidos padrões muitas vezes 
colocados para a produção acadêmica, 
a partir dos quais se pressupõe 
que a teoria deva ser formulada 
anteriormente à sua aplicação na 
prática. A inversão nesta ordem de 
expectativas é um dos aspectos que 
acabam por tornar o pensamento de 
presença tão instigante, uma vez que 
ele aponta para a necessidade de que 
uma práxis seja consolidada antes da 
formulação das teorias filosóficas que o 
subjazem.
 Outra impressão que se tem 
ao se ler o livro é que a filologia é 
utilizada como pretexto para ilustrar 
o arcabouço do pensamento de 
presença, o que não significa que seu 
autor estivesse sendo utilitarista e/

ou negligenciando a real importância 
da filologia enquanto disciplina, 
ainda mais se considerarmos sua 
formação como romanista. Enquanto 
intelectual nascido na Alemanha e 
radicado nos Estados Unidos desde o 
fim da década de 1980, Gumbrecht 
não passa totalmente ao largo dos 
pressupostos que conformaram sua 
formação acadêmica, entre eles a 
já citada hegemonia do paradigma 
hermenêutico, que encontrou na 
busca por uma pedagogia da leitura, 
a qual deveria ilustrar uma imagem 
normativa da sociedade, a forma plena 
de sua realização. A cisão edipiana do 
autor em relação a este paradigma se 
observa em sua consciente tentativa 
de estabelecer uma prática filológica 
na qual a presença teria papel 
preponderante tanto na edição de 
um texto, tarefa na qual o corpo do 
filólogo exerce seu papel, quanto 
na reconstrução de seus fragmentos, 
considerados elementos de presença 
material, e na tarefa dos comentaristas, 
cujos comentários se adaptariam à 
forma do texto comentado. Emerge, 
neste sentido, uma pragmática 
de edição textual que reverbera 
dispositivos de análise presentes em As 
funções da retórica parlamentar no discurso 
da Revolução Francesa, tese de livre 
docência escrita pelo autor em 1971, 
estabelecendo, ao mesmo tempo, uma 
distância já marcante em relação a estes 
mesmos postulados.
 Não é de se espantar que Thea 
Gumbrecht, formada em Medicina, 
tivesse como um de seus costumes 
empregar a palavra filólogo para 
se referir a professores do Ensino 
Fundamental. Sua formação médica 
a dispensava, ao menos em tese, 
de maiores cuidados em relação a 
esta palavra, cuidado este que não 
se observa, todavia, entre alguns 
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humanistas, que a empregam de 
modo equivocado para se referir a 
alguns estudiosos da Antiguidade, 
entre eles Eric Auerbach, Leo Spitzer 
e Ernest Curtius, que, segundo Sepp 
Gumbrecht, não praticavam a filologia 
de fato. Transparece, neste ponto, uma 
definição de filologia enquanto prática 
de curadoria de textos históricos, bem 
como o conceito de presentificação, 
utilizado para se referir à função 
da prática filológica, que objetiva, 
acima de tudo, produzir presença. Esta 
produção, por sua vez, reside na 
relação do texto a ser estudado com 
o corpo e com a mente do filólogo, 
de forma tal que acaba por estimular 
sua imaginação, o que se dá por meio 
do fragmento. Trata-se do mesmo 
fragmento que nos remete ao cartão 
postal recebido por Sara, o qual lhe faz 
imaginar como seriam outros lugares 
a partir de uma imagem, além de 
conjurar a presença de seu pai; trata-se 
da incompletude evocada pelas ruínas 
do Castelo de Heildelberg, em um 
jogo de presença na ausência que se 
observará nas mais variadas instâncias 
do trabalho filológico.
 Longe de perceber as práticas 
de comentário e edição de texto 
como algo meramente pragmático, 
Gumbrecht as considera não apenas 
como produtoras de presença, mas 
como capazes de proporcionar 
experiência estética. Tanto em Produção 
de Presença quanto em Elogio da Beleza 
Atlética, o autor irá se concentrar 
nas mais diversas modalidades de 
criação desta experiência, que 
ocorre seja ao observar um corpo 
atraente de uma jovem mulher em 
uma biblioteca universitária com a 
dramática consciência de proximidade 
da velhice, em movimento similar ao 
que se observa em Morte em Veneza, de 
Thomas Mann, na contemplação da 

beleza estonteante do jovem Tadzio 
pelo obcecado Von Aschenbach, seja 
na pedalada de um famoso jogador 
brasileiro durante uma partida de 
futebol, seja ao ouvir uma canção 
que desperta memórias de uma crise 
existencial vivenciada durante uma 
estadia na Alemanha, seja no simples 
ato cotidiano de comer uma refeição e 
se deliciar com seu sabor. 
 Ao afirmar que a experiência 
estética se observa nas minúcias 
da vida cotidiana, aparentemente 
rasteira e pouco dada a especulações 
filosóficas, Gumbrecht rompe com 
percepções elitistas da reflexão 
acadêmica que atribuem esta mesma 
experiência apenas a produtos culturais 
considerados “elevados” e pertencentes 
ao que se convencionou chamar de 
“cânone”. Em Os poderes da filologia, a 
tarefa corriqueira de editar um texto 
antigo assume uma dimensão estética 
relevante a partir do momento em 
que este texto é capaz de criar relações 
de tangibilidade com seu editor, 
despertando nele reações primitivas 
sintetizadas nas expressões “coma seu 
fragmento!” e “fuja de seu fragmento!”. 
A imaginação do leitor é mais uma 
vez estimulada, com impactos em 
sua dimensão corporal, os quais se 
materializam nos atos de devoração e 
fuga.
 Funes, o memorioso, de Jorge Luis 
Borges, é um de meus contos favoritos. 
Nele, um campesino que vive em 
Fray Bentos, província localizada 
na fronteira entre o Uruguai e a 
Argentina, adquire a bizarra capacidade 
de se recordar de cada instante 
vivido após a queda de um cavalo 
e do contato com a biblioteca do 
narrador, um hermeneuta convicto 
e almofadinha de Buenos Aires que 
está visitando a cidade. Oprimido por 
sua inusitada capacidade mnemônica, 

Funes acaba morrendo de congestão 
pulmonar ao final da narrativa. Para 
além de um simples embate entre 
metrópole e província, sintetizado na 
postura um tanto condescendente 
do narrador em relação a Funes, 
o conto nos remete à necessidade 
de preservação de uma memória 
que traga, de forma subjacente, não 
apenas um sentido, mas um poder 
de sobrevivência. E é este poder que 
Gumbrecht evoca em Os poderes da 
filologia, e que vem a servir como um 
alerta para nós, humanistas, imersos em 
um contexto onde a politização das 
Humanidades se coloca de maneira 
cada vez mais contumaz, e pela 
ausência da presença física que subjaz 
o trabalho filológico, tornando mais 
e mais premente a necessidade da 
tangibilidade. Ao ler o livro, portanto, 
conjuramos não apenas presenças 
ausentes, sejam elas quais forem, mas 
uma presença que nos distanciará da 
memória excêntrica de Funes e que 
não permitirá nossa transformação em 
meros arquivistas de uma filologia sem 
poder.



Com a chegada frenética do fim de ano, o cidadão brasileiro com filhos retorna ao antigo dilema: é possível abortar alguém de 

17 anos? O Jornal RelevO, em mais um exercício cívico, promove a 1º Colônia de Férias RelevO, destinada a pais que 

merecidamente precisam de um pouco de descanso de seus rebentos, praticando o amor em decibéis mais arriscados e dormindo 

sem preocupar-se com o café da manhã da Julinha. Os estudantes, por sua vez, terão contato com as mais novas estratégias 

pedagógicas significativas, edificantes e estrambólicas.

Espaço BrewKids
Uma parcela considerável dos pais contemporâneos aguarda ansiosamente o 
momento em que o filho de quatro anos buscará corretamente a sua long neck 
na geladeira enquanto o genitor ou a genitora se irrita assistindo a Vasco x Ponte 
Preta no sofá. Pensando nisso, criamos o curso BrewKids, que aprimora o serviço 
voluntário de crianças na arte de servir bebida e as ensina a produzir cervejas 
artesanais. Seguindo as etapas básicas de produção — da sanidade à embriaguez 
interessante —,  as crianças ainda degustarão, de modo consciente, cervejas de 
baixa densidade alcoólica e aprenderão técnicas de armazenamento e de controle 
de temperatura das bebidas. O Espaço BrewKids trará um impacto significativo à 
diminuição da violência infantil.

Trap Talk
Com as mudanças do novo Ensino Médio, é cada vez mais prioritário preparar o 
jovem para o futuro. O TED Talk “Como tirar meu filho dos e-sports e levá-lo às 
drogas”, ministrado por Edson Bettancourt, mais conhecido como Edinho MD, 
buscará esclarecer todos os benefícios do tráfico de entorpecentes em relação 
aos perigos da prática regular de e-sports, principalmente no que tange aos riscos 
da obesidade mórbida, da vida sexual inativa e da ausência de vida ao ar livre. 
Desenvolvendo o conceito transgressor de vida off-line, Edinho MD, em uma 
verdadeira masterclass, ainda ensinará a transformar elásticos, água e cola de bastão 
em heroína de qualidade aceitável.

Espaço millennial cansado
Enquanto os filhos se divertem na nossa colônia de férias, uma tenda externa e 
personalizada de 500 m² trará diversas possibilidades de entretenimento aos casais 
desprovidos de filhos, isto é, desconsiderando pets. Um dos destaques do espaço é 
a gaiola de vidro da reclamação, onde o adulto pode ser livremente infantil para 
reclamar dos excessos do RH, do trânsito e do Imposto de Renda. Na galeria da 
problematização, temas aleatórios, ilustrados em cartolinas penduradas no teto, 
promovem o amplo debate mediados por ninguém menos que Bilu, o dálmata 
com 135 QI do Colégio Arco-Íris. Um safe-space de boleto, litrão, Tinder, rolê, 
levando adiante – mas, biologicamente, encerrando – a decepção parental.

AeroWheels: dever cumprido
O que pode ser mais educativo do que ver a dificuldade na prática? A atração 
“AeroWheels: dever cumprido” trará a saudável mescla de uma grande 
escadaria com tobogã acessível e obrigatório apenas para crianças com algum 
tipo de deficiência. Da arquibancada móvel, os estudantes normais poderão se 
conscientizar da importância de ter empatia e de reconhecer as limitações dos 
colegas, torcendo com o mesmo grau de ódio, ofensa e picuinha que reservariam 
aos amigos desprovidos de necessidades especiais.

RELEVO
 Colôn



Cozinha Desconstruída Tiago Nhoque
Experiências de traição, relacionamentos abusivos, vício em pornografia, 
repressão emocional: muito se discute o universo da masculinidade tóxica 
(principalmente por parte de machos sensíveis tóxicos), e pouco a onipresença 
de arroz e feijão na mesa do brasileiro – o que pode acarretar outros problemas 
comportamentais. Na Cozinha Desconstruída Tiago Nhoque, os estudantes 
aprenderão técnicas para não serem tóxicos na cozinha, inclusive não intoxicando 
os demais.

Jorge Herro, o anticabeleireiro
O maior anticabeleireiro do mundo promove um agradável bate-papo com os 
adolescentes sobre a necessidade de NÃO MEXER no cabelo. Instruindo os 
jovens bonitos a só tomarem banho e os jovens feios a guardarem dinheiro para 
a harmonização facial,  o espanhol Jorge Herro segue na sua cruzada contra o 
investimento do suado dinheiro dos pais em franjas carcomidas, cortes propensos 
à terceira idade e outras formas de decepção. Herro também contará um pouco 
mais sobre seu projeto de app que impede a atualização de novos cortes de cabelo 
nas redes sociais. O projeto já tem nome: FilhaNãoMexe.

Como ser Ronaldinho Gaúcho?
Está evidente que os jovens carecem de modelos confiáveis para se inspirarem 
e, sobretudo, para ficarem doidaços com responsabilidade e pararem em uma 
boa prisão domiciliar no Paraguai. A atração “Como ser Ronaldinho Gaúcho?” 
simula diversas atividades que combinam o caos com perigo e carisma, além de 
fornecer uma infinidade de stickers temáticos do R10 para que o jovem nunca 
mais precise escrever um “não”.

Mete ou Meet
Verdade ou desafio, brincadeira do copo, loira sangrenta: isso é coisa de boomer. 
Na Colônia de Férias RelevO, o filho chora e a mãe até vê, mas não se importa 
muito. Por meio do “mete ou Meet”, os adolescentes filtram uns aos outros 
em busca de suas primeiras (uhum...) experiências sexuais. Os mais rejeitados 
ganham um pacote Google Workspace para testar as funcionalidades do Google 
Meet em primeira mão, já formando o costume de paquerar à distância.

nia
 

de
 

Férias
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Queimando dinheiro
em nome de algo

E N C L A V
a newsletter semanal do Jornal RelevO

E

Assine e receba de graça em seu e-mail:
<https://jornalrelevo.com/enclave>

       O conceito de loucura é de�nido e disputado há tempos num bolo 
que envolve medicina, psicologia, Michel Foucault, meu pau de óculos e a 
importantíssima luta antimanicomial. Um consenso que parece atravessar 
todas essas instâncias é o de que alguém que literalmente queima dinheiro 
só pode estar louco.

       Em 23 de agosto de 1994, Bill Drummond e Jimmy Cauty, a dupla de 
artistas do K Foundation (ex-�e KLF), queimaram um milhão de libras 
esterlinas para a performance de arte K Foundation Burn a Million Quid.

       Dinheiro vivo, real (um parêntese, aliás, para a gíria Quid, que no 
inglês britânico é usada para se referir à libra, e que deriva do latim 
quid pro quo, algo como “tomar uma coisa por outra”, de onde deriva 
também a expressão em português “quiprocó”, familiar a todo fã de 
Los Hermanos).

       A performance virou um �lme, as cinzas do dinheiro queimado
viraram um tijolo – que depois também virou um �lme – e, com o tempo, 
as explicações dos dois artistas para essa loucura �caram cada vez mais 
lacônicas e arrependidas.

       Drummond e Cauty formaram o duo �e KLF (não confundir com 
KLB), produtores de um poperô de qualidade que fez um sucesso estrondoso 
no início dos anos 1990. Impostos deduzidos, no ano de 1992, quando 
eles se aposentaram precoce e mui artisticamente do mundo da música, 
ainda havia algo em torno de 1 milhão de libras esterlinas.

       Esse dinheiro todo, que foi para a K Foundation, deveria ser utilizado 
em projetos artísticos e, principalmente, para o apoio de artistas fudidos.

       Mas, como tão bem colocou Drummond, eles perceberam que o 
principal fator para ser um artista fudido é justamente a parte de ser mal 

pago. Em nome da arte, portanto, esse dinheiro não seria dado a ninguém 
– ele se tornaria o próprio material das obras.

       Foi assim que eles começaram a contactar galerias de arte e pensaram 
em planos grandiloquentes de exposições, como a Nailed to the Wall, em 
que o dinheiro seria pregado à parede, ou a ideia de uma exposição 
itinerante pela União Soviética com um milhão de libras (abandonada 
provavelmente pela falta de fé das seguradoras).

       Drummond e Cauty já tinham um histórico piromaníaco, o que 
contribuiu para que a ideia de simplesmente queimar o dinheiro fosse 
tomando forma e virasse uma performance intimista numa casinha da ilha 
de Jura, na Escócia.

       O jornalista Jim Reid (não confundir com… aquele Jim Reid do Jesus 
and Mary Chain) foi o único a acompanhar a hora inteira em que o 
dinheiro queima – parte dele saiu voando, em brasa, para o delírio da 
comunidade vizinha –, enquanto uma câmera �lma o processo. Esse vídeo 
foi exibido por cerca de um ano e, depois, destruído para sempre 
(aparentemente, um deles guardou uma cópia), dando início a um período 
de 23 anos de moratória em que os artistas não falariam sobre o assunto.

       Em 2017, houve um debate promovido pelo duo de artistas durante o 
lançamento de 2023, trilogia de livros de �cção cientí�ca.

        Hoje, os arteiros são lembrados sempre como aqueles que queimaram 
um milhão de pilas e ensaiam declarações menos artísticas e mais reticentes 
sobre a razão que leva alguém a queimar um milhão de pilas. Quem os 
conhece diz que nunca mais foram os mesmos.
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SAMBA EM PRELÚDIO 
Baden Powell — Vinicius de Moraes
1960 

Provavelmente, a versão mais
conhecida de Samba em Prelú-
dio é aquela de Vinicius de Mo-
raes com Odette Lara, de 1963, 
embora essa não seja a grava-
ção original. Algumas fontes 
afirmam que o Samba em Pre-
lúdio foi gravado por Hebe Ca-
margo no fim de 1959 e lançado 
no início de 1960, como lado A 
de As Estações do Ano, com ar-
ranjos e condução de Lindolpho 
Gaya.

juntou ao letrista Billy Blanco, 
embora a colaboração entre eles 
só fosse começar em 1962.

Outras fontes mencionam a
gravação de Geraldo Vandré com 
Ana Lúcia como a original. Esta 
foi arranjada por Walter Wander-
ley, que também tocou órgão, 
e lançada em 1962, como lado 
A de Você Que Não Vem, antes 
de aparecer no disco de estreia 
de Vandré, homônimo, de 1964. 
Sem dúvidas, é a primeira ver-

Na verdade, seu número de
catalogação é da série dos lan-
çamentos da Polydor de 1960, 
o que faz da gravação de Hebe 
a primeira. O fato de a música 
ter sido incluída no disco Hebe 
e Vocês, de 1963, não contraria 
isso, uma vez que era comum 
que um disco original incluísse 
singles lançados alguns anos 
antes. Ademais, Baden Powell e 
Vinicius de Moraes já se conhe-
ciam em 1958, quando Powell se 

são de Samba em Prelúdio can-
tada por um dueto.

Rosana Toledo e Agostinho 
dos Santos foram os próximos a 
pegar a canção. Arranjada e con-
duzida por Ruben Perez “Pocho”, 
com Powell no violão e Manfre-
do Fest no órgão, eles gravaram 
duas versões em 1962, alternan-
do as vozes: na versão do disco 
de Toledo, A Voz do Amor, ela 
abre a canção com sua voz de 
contralto mais profunda seguida 

número 64 das paradas anuais 
de 1963.

Powell compôs a música co-
mo uma interação entre duas 
melodias distintas, inspirado 
por seu amor pelos préludes de 
Frédéric Chopin. Inicialmente, 
Vinicius se recusou a acrescen-
tar uma letra, acreditando que 
a melodia seria um plágio de 
Chopin. Apenas quando Powell 
lhe assegurou que a canção era 
uma composição original – e de 

pelo barítono colorido de San-
tos, ao passo que, na segunda e 
originalmente não lançada gra-
vação, os cantores trocam seus 
papéis em um arranjo ligeira-
mente diferente.

Vinicius de Moraes primeiro
gravou Samba em Prelúdio com 
a atriz e cantora Odette Lara. 
Essa versão, arranjada e con-
duzida por Moacir Santos, com 
Powell no violão, foi gravada e 
lançada em 1963 e chegou ao 

forma alguma de Chopin –, ele 
escreveu a letra de improviso, 
alegando que Chopin tinha se 
esquecido de compor essa mú-
sica.

Moraes regravou a canção
duas vezes com letra em italia-
no de Sergio Bardotti, com os 
cantores Patty Pravo e Ornella 
Vanoni. Powell primeiro gravou 
Samba em Prelúdio em 1964 em 
seu álbum francês Le Monde 
Musical de Baden Powell.

RelevO apresenta Brazilliance:
a música do mês para o conhecedor sofisticado!

Ouça as gravações por meio do código
QR ou conheça a canção nº 137 no 

B R A Z I L L I A N C E . w o r d p r e s s . c o m 



16

Essa tradição literária é conhecida por 
permitir a expressão de inquietações 
sociais, frequentemente reprimidas. 
Charles L. Crow (2017, p. 154) 
afirma que o Gótico Sulista pode ser 
considerado um espelho confiável, 
embora distorcido, das ansiedades 
culturais que moldam o diálogo 
nacional norte-americano. As feridas 
da Guerra Civil são abertamente 
expostas por Faulkner:

Mora na casa desde que nasceu, mas 
ainda é uma estranha, uma forasteira 
cuja família veio do Norte durante 
a Reconstrução. Uma ianque, uma 
amante de pretos, e ainda circulam 
pela cidade comentários sobre suas 
relações bizarras com os negros na 
cidade e fora dela, a despeito do fato 
de fazer sessenta anos já que o avô 
e o irmão foram mortos na praça 
por um ex-senhor de escravos por 
causa do voto negro numa eleição 
estadual. Mas isso persiste ainda 
sobre ela e sobre o lugar: algo de 
soturno e grotesco e ameaçador, 
embora ela seja só uma mulher e 
só a descendente daqueles que os 
ancestrais da cidade tinham razão (ou 
achavam que tinham) para odiar ou 
temer. Mas está lá: os descendentes 
de ambos em suas relações com 
os fantasmas uns dos outros, tendo 
entre eles o fantasma do velho 
sangue derramado e o velho horror 
e o ódio e o medo 
(FAULKNER, 2021, p. 48-49).

 Desde o fim da Guerra da Secessão, 
com a derrota do Sul, emergiram 
nos Estados Unidos o capitalismo 
financeiro e a industrialização. 
Entretanto, a crise econômica de 1929 
abalou essas estruturas, impactando 
no Sul do país na retomada de 
ideais dos confederados: a estrutura 

agrária aristocrática e a escravidão; 
além da atmosfera cultural sulista 
(CARPEAUX, 2012, p. 84). Todavia, 
se no século 19, o Gótico Sulista se 
colocou como forma de assegurar 
a identidade do conjunto contra os 
avanços da modernização ao Norte, 
durante o século 20, essa ficção vai ser 
um portentoso elemento para veicular 
as contradições do lado atrasado dos 
Estados Unidos, arraigado em suas 
próprias tradições.
 Por meio de suas personagens 
socialmente desajustadas, Faulkner 
expõe seu lado crítico, e se opõe às 
opressões sulistas que imperam em seu 
tempo histórico. Lena e Christimas 
sintetizam, respectivamente, as 
adversidades causadas pelo patriarcado 
e pela hegemonia branca. Em meio 
aos rastros ainda pulsantes da Guerra 
da Secessão e do racismo, Faulkner 
se coloca no panteão de escritores 
brancos, junto de suas discípulas, 
Carson McCullers e Flannery O’ 
Connor, que denunciam o lado 
atrasado dos Estados Unidos.
 Essa resistência em se arraigar 
no “Old South” se choca com o 
irrompimento da modernidade e 
de novos modos de vida. Assim, 
temos como resultado a violência 
e a brutalidade que perpassam o 
romance, símbolos da tensão entre dois 
modos distintos de organização social, 
obrigados a conviver mutuamente. 
Alan Spiegel (1972, pp. 429-431), em 
seu artigo “A theory of the grotesque 
in Southern fiction”, afirma que 
a industrialização, a urbanização 
e as guerras contribuíram para o 
surgimento de novos tipos sociais, 
junto aos já difundidos na sociedade 
sulista, criando tensões entre diferentes 
costumes, valores e crenças; das quais 
resultaria o grotesco. Se, por um lado, 

o grotesco representa o fechamento da 
antiga ordem, por outro representaria 
os resultados produzidos pela 
industrialização e pela vida moderna 
nos centros urbanos. Luz em agosto 
transfigura, assim, a alienação que 
ronda as personagens envolvidas no 
enredo, uma vez que a comunhão da 
comunidade, essencialmente dividida, 
parece impossível:

De novo sua mente se enche 
de formas imóveis como 
brinquedos despedaçados e 
descartados da infância, empilhados 
indiscriminadamente e juntando 
poeira numa dispensa esquecida 
— Brown, Lena Grove, Hightower, 
Byron Bunch — todos como 
pequenos objetos que nunca 
chegaram a viver, com os quais 
ele brincara na infância e depois 
quebrara e esquecera (FAULKNER, 
2021, p. 401).

 Faulkner entrega um romance 
polifônico, no sentido proposto por 
Bakhtin (2018, p. 4), de modo que, por 
meio de múltiplas vozes, a obra nos 
oferece um vislumbre das contradições 
de um Sul profundo. A minúcia da 
técnica é precisa para registrar uma 
trama composta por temas complexos 
como o racismo, a violência, a 
religiosidade, o patriarcalismo, e, acima 
de tudo, as paixões obsessivas.
 Luz em agosto segue a tendência 
do autor, um dos grandes nomes 
do regionalismo norte-americano, 
em entrelaçar o realismo próprio 
dos problemas de sua região com 
o Modernismo, expresso nas 
inovações formais. Faulkner emprega 
o tom áspero de denúncia realista, 
combinando-o à exploração da 
interioridade das personagens, por 
meio do fluxo de consciência próximo 

 Com Luz em agosto (1932), 
romance reeditado pela Companhia 
das Letras em 2021, o norte-
americano William Faulkner não 
revolucionou a linguagem, como nos 
moldes de outros trabalhos como 
O som e a fúria (1929) e Enquanto 
agonizo (1930). Contudo, há uma 
inovação latente própria do autor, 
Prêmio Nobel de Literatura de 
1949. Harold Bloom (2015, p. 467) 
afirma preferir Luz em agosto a outras 
obras de Faulkner, que considera 
esquematizadas demais. Assim 
como livros canonizados do autor, 
o romance expressa as contradições 
de um Sul marcado pela Guerra 
Civil e pela herança escravocrata, 
profundamente arraigado em tradições 
de sua atmosfera cultural e que resiste 
à modernidade em avanço nos Estados 
Unidos.
 O enredo entrelaça as histórias 
de Lena Grove, jovem grávida que 
parte em odisseia pelo vasto Sul atrás 
do pai da criança, com quem ainda 
não é casada, e de Joe Christmas, 
órfão que se vê dividido quanto a 
sua identidade, dilema intensificado 
pela rigidez das marcações raciais da 
região. Por um erro na língua dos 
habitantes da cidade, Burch — o 
homem procurado por Lena — 
torna-se Bunch, companheiro de 
trabalho de Christmas. A partir desse 
engano, Faulkner compõe uma rede 
de conexões. A trama em Luz em 
agosto evoca o significado primário do 
termo. No romance, as personagens 
funcionam como fios condutores do 
conjunto da obra, surpreendentemente 
bem fechada. Afinal, a maestria de 
Faulkner não permite pontas soltas.
 O escritor norte-americano é 
comumente considerado dentro do 
Gótico Sulista ou Grotesco Sulista. 

Giovana Proença

Retrato de um Sul profundo: realismo e modernismo 
em Luz em Agosto, de William Faulkner
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de artífices de James Joyce. O resultado 
é essencialmente poético, em uma 
belíssima linguagem, bem transfigurada 
aos leitores brasileiros na tradução de 
Celso Mauro Paciornik.
 A demanda de Faulkner por 
captar as tensões próprias de seu 
tempo histórico revela uma região 
tensionada na crença na família 
patriarcal, na hegemonia branca e na 
religiosidade cristã, entretanto, abalada 
bruscamente pela modernidade. O 
romance evoca, assim, uma afirmação 
do saudoso crítico literário brasileiro 
que nos deixou em 2021, Alfredo Bosi 
(2017, p. 411), que defende que novas 
configurações históricas exigem novas 
experiências artísticas.
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Então ele se achou. Sem que percebesse, a rua começara a subir, e antes que desse 
por isso, estava em Freedman Town, cercado pelo cheiro de verão e pelas vozes 
de verão de negros invisíveis. Eles pareciam cercá-lo como vozes sem corpos 
murmurando, falando, rindo, numa língua que não era a sua. Como que do 
fundo de um poço negro e espesso ele se viu cercado de vultos de cabanas, vagos, 
iluminados a querosene, de modo que até as próprias lâmpadas de rua pareciam 
mais espaçadas, como se a vida negra, a respiração negra tivessem se combinado 
com a substância da aragem de forma que não só vozes mas corpos em 
movimento e a própria luz precisam se tornar fluidos e crescer juntos lentamente 
partícula a partícula, a partir da e com a agora ponderável noite inseparável e una.
Ele estava parado em silêncio, respirando com grande dificuldade, olhando de um 
lado para outro. À sua volta as cabanas se avultavam sombrias da escuridão sob 
o brilho fraco, velado dos lampiões de querosene. De todos os lados, e mesmo 
dentro dele, fecumelodiosas vozes incorpóreas de mulheres negras murmuravam. 
Era como se ele e toda a vida em forma humana ao redor tivessem retornado à 
escura, quente e úmida Fêmea ancestral. Começou a correr, reluzindo, os dentes 
reluzindo, a inspiração fria nos dentes e lábios secos, na direção da lâmpada 
seguinte da rua. Debaixo dela, uma travessa estreita e sulcada subia para a rua 
paralela, fora da depressão negra. Entrou por ela na corrida e precipitou-se pela 
ladeira íngreme, o coração martelando, e para a rua mais alta. Ali ele parou, 
ofegando, reluzindo, o coração pulsando como se não pudesse ou ainda não 
acreditasse que o ar era agora o ar duro e frio dos brancos. 
Então ele se acalmou. O cheiro negro, as vozes negras estavam atrás e abaixo 
dele agora. À esquerda ficava a praça, as luzes aglomeradas: baixas aves luminosas 
em suspensão aladimóvel e trêmula. À direta, as lâmpadas da rua se enfileiravam, 
espaçadas, intermitentes com galhos recortados e estáticos. Ele seguiu adiante, 
outra vez devagar, as costas voltadas para a praça, passando de novo entre as 
casas dos brancos. Havia pessoas nesses pórticos também, e em cadeiras sobre os 
relvados: mas ele podia andar tranquilamente ali. De vez em quando podia vê-las: 
cabeças em silhueta, um vulto borrado em traje branco; numa varanda iluminada, 
quatro pessoas estavam sentadas em torno de uma mesa de jogo, as faces brancas 
concentradas e distintas sob a luz fraca, os braços nus das mulheres reluzindo 
suaves e brancos sobre as cartas frívolas. “Isso é tudo que eu queria”, pensou. 
“Não parece que seja pedir muito.” (p. 110-111)

“

”
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O meu pai recostado na cadeira

à mesa da cozinha, observa a minha mãe

que se aproxima com a panela do

arroz de polvo

Vem de avental roxo às bolinhas brancas,

cabelo vermelho vivo de um fogo falso

“Que linda parece uma escocesa”

diz o meu pai.

E nesse momento mágico

tudo é verdade!

 

As telenovelas e as epopeias de Homero

O Romeu e Julieta, o Pedro e Inês

É verdade a Páscoa e o amor

que salva a humanidade

É verdade o Natal e o menino Jesus,

filho bastardo, na manjedoura

O diabo é verdade também, especialmente

a sua derrota final

O amor, o amor, o amor é verdade

 

Levo à boca uma garfada de arroz,

que a minha mãe por ter perdido o palato,

sufocou de sal

É tudo verdade, menos o colesterol

e o papão, que come os seios das mães

e das esposas, até só restar

uma peruca vermelha de plástico  

e uma panela de ferro sem

arroz de polvo

Sandra Castiço

Arroz de polvo

Romance ganhador 
PRÊMIO LITERÁRIO CIDADE 
DE MANAUS DE 2020 

www.editorapenalux.com.br
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pot-pourri nº I

névoa mentolada 

       piscina de vermute

tarde azulada

         perfume de sereia 

marfim de mamute

                   castelo de aveia

                        labirinto infinito

som de baleia 

     cristal monolito

sangue na veia

     azul pirulito 

  mosca na teia

                  dia bonito

      grão de areia

pot-pourri nº II

bola de sorvete 

    tolete de wombat

fogo de foguete 

   ovo de chocolate

bola de novelo 

   fuzil de combate

cubo de gelo 

   esmalte escarlate

buldogue sem pelo 

   rosna & late

                pot-pourri nº III

navios de açúcar & ouro

       rubis & seda 

 pesados graneleiros

  contêineres de aço 

      terra preta

mirtilos & jaguatiricas 

   orquídeas

      esmeraldas 

    cervos

  graneleiros pesados 

      por gibraltar

  & málaca

      navios graneleiros 

toneladas

  de ouro

         & açúcar 

       opalas

sândalo 

    caleidoscópios

rubis

 barris de absinto 

 lenha

& seda 

borboletas

    rinocerontes

 por málaca 

& gibraltar

 cupuaçus & guaranás 

       dispositivos eletrônicos

         lhamas 

      orquídeas

          palimpsestos alquímicos 

    tabuletas mesopotâmicas

  flocos de cereais 

    golfinhos

xocolātl 

panteras

   cerejas 

rosas naturais

          flores azuis 

       joaninhas

haxixe

       lontras

& unicórnios

            laranjas & framboesas 

               ogivas atômicas

                   pirulitos & ópio

           por málaca

& gibraltar 

catedrais de éter

         flores de ferro

        prata espanhola

cordas de cânhamo

          bicicletas elétricas

por gibraltar

  & málaca 

   navios graneleiros

Edwardo Silva
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Para Eduardo de Jesus

     Desde o balaço no meio da testa, numa sexta-feira de sol, Dudu não sentiu 
mais os dedos do pé esquerdo, tampouco a fadiga ao subir os degraus do morro 
para chegar até em casa. Sabe que morreu. Viu-se cair ao chão; percebeu o sangue 
empapar o concreto fresco e as pessoas a sua volta, ouvindo, fundo na cabeça 
esburacada, alguns gritos de socorro. Ainda lembra dos gritos virarem eco distante; 
da vista embaçada; de ter pensado nos carrinhos de coleção sujos de si mesmo; de 
dormir.

*
 Acordou três dias depois, cheio de terra e cimento. Tinha entre os olhos o sangue 
seco, e apertava-lhe o corpo magro e embolorado um terninho, que usara pela última 
vez no casamento do tio. Morrera, mas estava ali, entre os caixões de verdadeiros 
defuntos. Queria voltar o quanto antes para casa, abraçar a mãe e dizer que a morte 
era mentira para a família Silva. De felicidade tentou correr, mas, como nos sonhos, as 
pernas não cumpriram a missão. Trotava forçado. Subiu os incontáveis degraus, virou 
no beco ao lado da quadra de bola, esgueirou-se por entre os vapores da noite. Mãe!
     — Aí está, Eduardo. Troque de roupa, esse terno custa uma fortuna e você ainda 
vai acabar manchando ele de sangue.
      A recepção áspera dos dias corriqueiros assustou o menino, afinal, aos dez anos a 
emoção é grave.  Saiu porta afora carregando o peso daquele ressentimento.
     Conforme caminhava pelas tão conhecidas bibocas, as familiares ruelas e 
cumprimentava gente que em momentos menos especiais já lhe tratara melhor, Dudu 
notou que, diferente do que pensava, não era somente a mãe a não se surpreender 
com o retorno. Sonho?  Achou melhor voltar à cena.
     O sangue ninguém lavou. Os carrinhos já não estavam lá — os outros garotos 
com certeza pegaram. Seus miolos, como pequenas larvas, jaziam, fritos pelo sol dos 
três dias anteriores, no cimento seco. Morrera, de fato.
     — Ei, moleque. Rala daí! Quer morrer de novo?
     Era voz desconhecida, mas que sabia de sua morte.

*
     Com o passar do tempo, e a leveza que começava a sentir em cada membro, 
Eduardo acostumou-se à rotina outra vez. Apenas à escola ainda não tinha voltado, 
esperava o furo na testa diminuir — não queria ir feio. 

     — Eduardo, aula! E já mandei tirar o terno! — não conseguia, as mangas e a 
gravata grudaram na pele.
      Tentou esconder com o boné, passar a base da irmã, desenhar uma monosselha. O 
tiro de fuzil seria marca eterna, havia concluído. Dudu, o Harry Potter pretinho. Não 
havia outra opção, iria à escola, à faculdade, ao trabalho, ao nascimento dos filhos e ao 
enterro da esposa com o rombo na testa.
            —Vão te chamar de três olhos!

*
     No caminho para a aula, o garoto reparou nalguns transeuntes. Uma multidão 
desolada, como sempre, de pés descalços ou chinelos de dedo, as mesmas regatas 
e mochilas pesadas. A diferença estava na testa: um orifício sanguinolento, central, 
em todos aqueles que lhe cruzavam os passos. Nova moda da periferia — ou então 
estariam zombando. Dudu não sabia se deveria se sentir acolhido ou ofendido e, fosse 
pela confusão do momento ou miragem, pôde jurar ter visto, sobre os chinelos de 
alguns, dedos do pé esquerdo idênticos aos seus. 

*
 A escola continuava a mesma dos tempos prévios. O menino respirou fundo o 
vento forte da manhã. Admirou o parquinho posicionado na entrada do prédio: duas 
gangorras e um escorregador. O balanço e o deslize, e certa paz ao deixar-se guiar 
pelo movimento dos brinquedos.
     Por dentro, as coisas mantinham-se também iguais, não precisou de ajuda para 
encontrar a sala. Os colegas, de praxe, mal cumprimentaram — crianças. A professora, 
antes de iniciar a aula de ciências, postou-se em frente à classe, abriu o livro de 
chamada. Amanda, Bento, Claudia, Dora.
     — Eduardo Silva.
 Um eco reverberou, fazendo chão e teto tremerem em frequência; as mesas 
tombaram, lâmpadas quebradas, assim como todas as janelas. O morro criava voz e 
dedos dos pés. Toda a favela, colegas, vizinhos, amigos, a mãe responderam num só 
tom: presente.
  O corpo de Dudu se esvaiu, enfim. Na carteira que ocupava restaram alguns 
cogumelos.

Conto integrante de Encomenda e Outros Textos (Urutau), 2021

Mateus Senna

Dudu



Adonis
Trecho de Salmo
Tradução de Nuno Júdice

Sou argumento contra a época.

Apago os rastros e as manchas do meu ser interior. Lavo-o, limpo-o, deixo tudo em 

branco. Assim vivo no mais profundo de mim próprio.

As minhas veias alimentam-se de um derrame de sangue e não há lugar para mim 

entre os mortos. A vida é a minha vítima e não sei como morrer — o meu tempo 

está escondido, está sob os meus olhos. Ontem entrei no rito das ondas e a água era a 

minha chama.

Apresso-me porque a morte me persegue mobilizando os seus ventos entre os meus 

olhos. Rio com ela e choro no bater das minhas pestanas. Ah! Morte histriónica, 

morte carpideira!

Sei que estou no coração da morte, que me absorvo no túmulo, que bato contra as 

palavras. Mas vivo — outros que não eu sabem-no.

Ataco, desenraízo, passo, desafio. Aí onde passei caem as cataratas de um outro 

mundo. Aí onde passo está a morte, o beco sem saída.

Permanecerei assim — cercado por mim próprio.


