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Editorial



Nosso número 11

Escrever é fácil. Você começa com 

uma letra maiúscula e termina com 

um ponto final. No meio você 

coloca a ideia.

Pablo Neruda.

“Um dia frio, um bom lugar para ler um livro...”

Com o inverno chegando, a saudade de tomar um café numa livraria

acolhedora bate forte na gente. Mas, devido à permanência da pandemia, temos que

segurar a vontade de sair por aí e pensar em outras formas de ler um bom livro,

quem sabe com uma boa xícara de chocolate quente.

O cantinho da leitura é um refúgio dentro de casa e vai muito além de um

espaço para sentar-se e ler, transforma-se num local apropriado para descansar e

desfrutar bons momentos, sem se importar com o mundo ao redor.

Não é à toa que na internet proliferam artigos de decoradores e arquitetos

sobre como deixar o cantinho da leitura mais aconchegante.

Nós sabemos que cada um tem seu espaço preferido para ler, espaços que

variam de pessoa para pessoa, podendo ser públicos ou privados, abertos ou

fechados, barulhentos ou silenciosos.

Foi pensando nisso que a VOO LIVRE REVISTA LITERÁRIA fez uma enquete,

entre seus seguidores nas redes sociais, durante o mês de maio, para saber onde é

que as pessoas gostam de ler.

É claro que uma boa e confortável poltrona ganhou disparado... Mas as

preferências dos nossos leitores foram bastante diversificadas. Deixo aqui o

resultado da pesquisa para vocês darem uma olhada.

Deixo também meu desejo que os dias frios te encontrem com um bom livro

na mão, quem sabe aproveitando as dicas dessa edição, porque todo dia é dia de ler,

não é mesmo?

Marina Marino
Escritora, editora, livreira



Entrevista

Aldirene Entrevista
Daniela Marques



Aldirene Máximo é poeta,

escritora, antologista.

É também a colunista da

Voo Livre Revista Literária

que responsável pela

coluna Aldirene Entrevista.

Nesta edição, Aldirene

entrevista a escritora

Daniela Marques

Aldirene: Escrever para crianças é

um GRANDE desafio e você escreve

sobre assuntos delicados e

polêmicos de maneira lúdica. Conte

um pouco sobre seu processo

criativo.

Daniela: Através do meu trabalho

busco traduzir para o universo

infantil temas que são considerados

mais difíceis e pesados como, por

exemplo, preconceito, corrupção,

desigualdade social, estereótipo de

gênero, etc. E, para acessarmos a

criança, é preciso entrar em seu

universo, por isso, utilizo a

ferramenta lúdica, incluindo formas,

cores, brincadeiras, animais, entre

outros. A minha inspiração costuma

vir de tudo aquilo que me atravessa

no cotidiano, desde as situações mais

simples, até aquelas mais complexas:

meus filhos, os amigos dos meus

filhos, uma notícia na televisão, uma

conversa durante um almoço, uma

troca com um amigo, um conflito...

Um detalhe qualquer pode ser a porta

de entrada para a construção de uma

história!

O meu primeiro livro, por

exemplo, criei o enredo enquanto

assistia meus filhos brincando em

uma brinquedoteca. Neste dia pensei:



"Meus filhos estão limpos, alimentados, têm o amor da mãe e agora 
estão se divertindo. Gostaria que todas as crianças do mundo 

tivessem essa oportunidade!" Foi então que surgiu a história "O 
coração vermelho", que trabalha os temas desigualdade social, 
empatia e egoísmo. Acredito na importância de levarmos esses 

temas para o universo infantil pois, querendo ou não, as crianças 
terão contato com eles. Fingir que nada está acontecendo e não tocar 
no assunto não me parece uma saída saudável. Para uma questão ser 

bem elaborada, precisa ser trazida à tona e conversada, 

Aldirene Além de escritora, você é formanda em Psicologia e tem 
dois projetos lindos. O "A sociedade cala, a escola fala" e "Meu 
menino não será um agressor". Ambos os projetos nos fazem 

refletir: "Qual o meu lugar no mundo / qual legado quero deixar 
para os meus filhos?" Conte um pouco sobre esses projetos.

por isso a importância de termos a nossa disposição ferramentas 
que nos possibilitem esse caminho.

"Meus filhos estão limpos,

alimentados, têm o amor da mãe e

agora estão se divertindo. Gostaria

que todas as crianças do mundo

tivessem essa oportunidade!" Foi

então que surgiu a história "O

coração vermelho", que trabalha os

temas desigualdade social, empatia e

egoísmo. Acredito na importância de

levarmos esses temas para o universo

infantil pois, querendo ou não, as

crianças terão contato com eles.

Fingir que nada está acontecendo e

não tocar no assunto não me parece

uma saída saudável. Para uma

questão ser bem elaborada, precisa

ser trazida à tona e conversada, por

isso a importância de termos a nossa

disposição ferramentas que nos

possibilitem esse caminho.

Aldirene Além de escritora, você é

formanda em Psicologia e tem dois

projetos lindos. O "A sociedade cala,

a escola fala" e "Meu menino não

será um agressor". Ambos os

projetos nos fazem refletir: "Qual o

meu lugar no mundo / qual legado

quero deixar para os meus filhos?"

Conte um pouco sobre esses

projetos.



Daniela: Sou uma pessoa muito

inquieta em relação a qualquer tipo de

injustiça, é algo que faz doer o meu

coração e me coloca em movimento. A

desigualdade social em nosso país é

uma das injustiças que mais me

incomoda e, durante os últimos anos,

pensei em muitas possibilidades de

atuação nesta direção. Há quase 20

anos atuo em projetos sociais

voluntários, mas queria algo que

tivesse um alcance maior. Desejava

trabalhar a partir da raiz do problema.

Foi então que tive a ideia de criar um

projeto social virtual em que

profissionais e alunos da rede pública

pudessem enviar relatos do cotidiano

dentro da escola. E qual foi a minha

motivação? A única possibilidade de

educação para aqueles que hoje vivem

na linha da pobreza ou abaixo dela é a

escola pública. Essas crianças passam

boa parte da vida dentro deste

ambiente, ou seja, é ouvindo a escola

que conseguimos escutar a realidade

de milhões de brasileiros que sofrem

com a desigualdade social. A iniciativa

seria um meio de dar voz e visibilidade

a essas pessoas. E foi o que aconteceu.

Hoje, após um ano da criação da

página, já temos mais de 100 mil

seguidores e centenas de

depoimentos. O que aconteceu e ainda

acontece naquele espaço é incrível!

Milhares de profissionais sentiram-se

valorizados, retomaram a força para

prosseguir, muitas pessoas se

conscientizaram do que é a realidade

de milhões de brasileiros, passando a

valorizar o trabalho dos professores,

centenas de estagiários agradecem

diariamente a oportunidade de

aprender sobre essas realidades para

serem melhores profissionais, profes-



sores universitários utilizam os

relatos em suas aulas... Já estamos

inclusive produzindo um livro com os

depoimentos. Nossa ideia é que esse

material chegue nas mãos de todos os

estudantes de pedagogia, psicologia,

direito, saúde, assistencial social e

etc. Se cuidamos e amparamos o

educador, automaticamente cuidamos

das crianças que passam pelas suas

mãos, ou seja, os adultos de amanhã.

E esse é o objetivo principal da

iniciativa. Já a iniciativa social Meu

menino não será um agressor, realiza

a psicoeducação como forma de

prevenir a formação de novos

agressores. Através de textos

informativos e educativos, trabalha

buscando a desconstrução da

masculinidade tóxica e a construção

da masculinidade sadia. Se hoje

somos um dos países que mais

violenta e mata mulheres (pelo

simples fato de serem mulheres) é

porque também somos um dos países

no mundo que mais produz

agressores. Se não há agressor, não

existe vítima, então, um bom caminho

é trabalhar na frente da prevenção de

novos agressores. Ambas as

iniciativas estão nas redes sociais

Facebook e Instagram.



Aldirene: "O Coração Vermelho"

retrata injustiças sociais e "Quando

nasce" um Coração" retrata a

corrupção. Um seria continuação do

outro? Desses, qual foi o mais

desafiador? Por quê?

Daniela: Na verdade o segundo,

Quando nasce um coração, que

aborda o tema corrupção, apesar de

ter saído depois, explica as cores que

aparecem no livro O Coração

Vermelho (bege, cinza e vermelho).

Esse processo foi muito interessante

pois, quando escrevi o primeiro livro,

não tinha ideia de que faria o

segundo. Aconteceu naturalmente.

Creio que o mais desafiador deles foi

O Coração Vermelho, pois apesar de

já trabalhar com escrita, foi o meu

primeiro livro infantil. Demorei um

ano para concluir todos os processos

e encontrar uma editora interessada

em publicar. Mas foi recompensador,

pois abriu uma porta imensa para a

produção dos próximos livros.

Atualmente estou trabalhando na

publicação da oitava história em

parceria com a W4 Editora, um livro

infantil que aborda os temas ditadura

e democracia.



Aldirene: Vila 20.20 é uma reflexão

sobre a pandemia. Foi ilustrado por

vários artistas e traduzido para o inglês

e para o espanhol. Como surgiu a ideia

de fazer esse trabalho coletivo?

Daniela: Surgiu da minha inquietação

diante desta difícil situação. Através dos

noticiários e redes sociais, observava a

calamidade que percorria o mundo e senti

o desejo de contribuir de alguma forma

para aliviar este sofrimento. Pensei em

diversas possibilidades até que, num

sábado, a história do Vila 20.20 me veio

em mente. Escrevi no Facebook sem a

pretensão de transformá-la em livro, até

que um ou dois dias depois surgiu a ideia.

Como na época eu não tinha verba

suficiente e o plano era que fosse um

projeto social, em que as vendas seriam

revertidas para ONGs, achei que talvez

alguns ilustradores topassem oferecer os

seus serviços gratuitamente. Lancei a ideia

nas redes e em apenas dois dias já

tínhamos dez ilustradores voluntários!

Além disso, uma revisora e dois tradutores

também se colocaram à disposição. Foi um

processo lindo! E creio que, como a

proposta do livro é despertar a

consciência social e promover a união dos

diferentes visando um bem comum, casou

muito bem com a ideia das diversas

ilustrações. O livro ficou lindo e é uma

forma terapêutica de tratar o assunto

"pandemia" com as crianças!

"Certo dia, um grande

incêndio abateu-se sobre a

Vila 20.20, destruindo o

prédio central e reduzindo a

cinzas todas as ferramentas

da fábrica que produzia os

alimentos. O que será das

famílias da vila? Como vão

sobreviver agora? Entrar no

prédio durante o incêndio

parece muito arriscado —

somente os animais

bombeiros estão preparados.

Mas o sr. Raposo, um dos

donos da vila, insiste que os

moradores ajudem a apagar o

incêndio. “A produção não

pode parar!” Será que eles

vão obedecer às suas ordens?

Leia a história da Vila 20.20 e

descubra o emocionante final

dessa aventura!"



Aldirene: Você retrata

estereótipos de gênero em:

"Tem princesa que..." e "Tem

herói que..." Eles foram

inspirados em seus filhos?

Daniela: Na verdade foram inspirados

em alguns amigos dos meus filhos.

Observava o sofrimento dessas crianças

e a angústia dos seus pais, o que me

levou a desenvolver as histórias. Em

nossa sociedade existe o estereótipo

feminino que diz que a mulher tem que

gostar de ballet, brincar de boneca, usar

vestido, usar rosa, etc. E o masculino

coloca que o homem tem que gostar de

futebol, brincar de carrinho, usar

espada, etc. O problema é que nem toda

menina e menino se encaixam nestes

perfis e, por esse motivo, acabam

recebendo uma cobrança pesada por

parte daqueles que estão a sua volta, o

que faz com que a criança se perceba

como anormal, alguém que carrega

algum defeito. Ela pensa: "Meninos

gostam de futebol, mas eu não gosto.

Será que eu sou um menino errado?

Será que eu sou um menino?" Então,

através de comentários aparentemente

inofensivos, plantamos na cabeça das

crianças uma dúvida desnecessária, que

acaba gerando uma angústia e, muitas

vezes, causando traumas importantes.



Aldirene: "Iguais e diferentes" retrata a questão preconceito e "Capa

estranha, muito estranha", fala sobre não julgarmos o que não

conhecemos. Dentro dessas propostas podemos encontrar a temática

inclusão ou esse é assunto para o próximo projeto? Fale um

pouquinho sobre eles.

As histórias que escrevi trocam de lugar

as palavras da expressão "Tem que..."

para: "Tem princesa que..." e "Tem herói

que...", uma oportunidade para que os

pequenos leitores entendam que na

infância há lugar para todo o tipo de

brincar. Meninas podem brincar de

espada e meninos de boneca, e tudo

bem. É no brincar que a criança entende

o mundo! Um menino que brinca de

boneca está experimentando o ato de

cuidar de bebês. Uma menina que

brinca de avião está experimentando o

ato de pilotar um avião. Não é lindo

isso?

Aldirene: "Iguais e diferentes"

retrata a questão preconceito e

"Capa estranha, muito estranha",

fala sobre não julgarmos o que não

conhecemos. Dentro dessas

propostas podemos encontrar a

temática inclusão ou esse é assunto

para o próximo projeto? Fale um

pouquinho sobre eles.

uma percepção preconcebida de algo

ou de alguém. Já o fenômeno do

preconceito, além de ter raízes

históricas, tem como pressuposto a

percepção de superioridade. Para

caracterizar-se como preconceito, é

preciso encontrar na história da

humanidade a opressão de um grupo

sobre o outro (homens x mulheres e

brancos x negros, por exemplo) e a

percepção de superioridade e

domínio de um grupo sobre o outro.

O livro caminha nesse sentido, mas

obviamente numa linguagem lúdica.

Já o livro "Capa estranha, muito

estranha", desenvolve a temática do

pré-conceito, ou seja, me afasto de

alguém ou de uma situação por

desconhecê-la. Sinto um

estranhamento e por isso não me

aproximo. O livro é interativo, ou seja,

ele conversa e interage com a criança,

uma proposta bem bacana para que

profissionais da infância e

responsáveis abordem a temática.

Daniela: O livro Iguais e diferentes é

muito interessante, pois utiliza símbolos

matemáticos para desenvolver os temas

diferenças e preconceito. Quando

estudamos a fundo o fenômeno do

preconceito, descobrimos que ele é

diferente e mais profundo do que o

termo "pré-conceito", que diz respeito a



Nesse sentido, o tema inclusão se

encaixa nas duas propostas, pois

pessoas com deficiência sofreram

historicamente com o preconceito

(eram mortas, presas ou torturadas

por causa da sua deficiência) e,

atualmente, ainda sofrem com o “pré-

conceito”. Os dois livros são ótimas

ferramentas para levantarmos e

discutirmos essas questões em casa

ou em sala de aula.

Aldirene: Seus filhos são grandes

leitores e o André publicou um livro

infantil recentemente. Como se

sentiu ao ver que seu trabalho o

inspirou a se aventurar na

literatura? Podemos aguardar um

projeto literário escrito pelas mãos

da Raquel ou ela prefere os

bastidores?

Daniela: Foi muito interessante essa

experiência! Apesar da mãe ser

escritora e do pai trabalhar com o

universo editorial, nunca

incentivamos as crianças a

escreverem seus próprios livros. Eles

sempre tiveram contato com livros e

histórias, desde o berço, e acho que

esse foi um aspecto que tornou a

literatura parte da identidade deles,

mas não imaginava que um dia um

deles se interessaria em escrever uma

história (e sendo ainda tão novo!) Na

época que escreveu o livro, o André

estava com 9 anos de idade, agora já

está com 11. Ele escreveu toda a

história e montou o livro longe dos

nossos olhos, dentro do quarto com

uma placa na porta escrito "não

entre!" Após um mês de trabalho,

trouxe o livro já todo montado, com

capa, contracapa, sinopse, biografia

do autor e tudo mais. Achamos

incrível a iniciativa e decidimos

publicar. Levamos todo o processo

como uma grande brincadeira, afinal,

ele é apenas uma criança. O André

curtiu demais e, cerca de dois meses

depois da publicação, ele já estava

com a continuação do livro toda

escrita, acredita? Ainda não

publicamos.



Já a pegada da Raquel é outra,

ela ama ler histórias de aventura e

romance. De todos nós é a que mais

lê! Nos primeiros três meses deste

ano, por exemplo, ela devorou nove

livros enormes! Além disso, também

adora expor os seus livros e coleções

em sua estante, organizados por

tamanhos e cores, tem o maior xodó

com eles. A Raquel, inclusive, criou

um sistema de postites coloridos para

marcar suas leituras, dividindo-as

em: frases inspiradoras, momentos

que deseja reler, trechos tristes,

felizes ou que despertaram medo,

entre outros. Achamos essa ideia

incrível!

Aldirene: Você divulga seu trabalho

em colégios juntamente com a

oficina: "Como nasce um livro

infantil". Nessa jornada, encontrou

muitos leitores que sonham ser

escritores? Se sim, qual o

sentimento?

Daniela: Essa oficina é uma delícia.

Amo conversar com as crianças!

Também faço a mediação da oficina

"profissão escritora", onde as crianças

fazem o papel de repórteres,

realizando perguntas no microfone.

Eles se divertem muito (e eu

também!). Já escutei tantas coisas

fantásticas nessa

caminhada! Arrependo-me de não

ter registrado todas. As crianças

sempre me surpreendem com as

perguntas e respostas. Encontrei nas

escolas, crianças que já tinham livros

escritos e outras que se animaram a

escrever depois da oficina. Uma

experiência riquíssima que me deixa

muito satisfeita, feliz e com um

sentimento enorme de gratidão!

Aldirene: Planeja escrever

para adultos ou ado-

lescentes?



Daniela: Já tenho uma ficção escrita

para pré-adolescentes, que conta a

história de um herói literário. Ainda

estou em fase de finalização. Além

disso, tenho um outro projeto para

adultos, baseado no projeto social

que coordeno "A Escola Fala". Estou

trabalhando nele e é provável que

saia até o final deste ano. Hoje o meu

foco é o público infantil, inclusive na

área da psicologia, mas não me fecho

para a possibilidade de falar com

outros públicos. A vida é movimento,

dinâmica, transformação... Uma hora

estamos em um lugar e, no momento

seguinte, podemos estar em outro.

Gosto demais dessa liberdade!

Aldirene: Qual escritora de literatura

infantil te inspira e qual livro dela

todas as crianças precisam ler?

Daniela: Gosto demais da Ana Maria

Machado, Tatiana Belinky e Ruth

Rocha, são escritoras fantásticas. É

tão difícil escolher apenas um livro,

gosto de vários! Mas como sou muito

ligada a questões sociais e temas que

despertam o senso crítico, indico o

livro Ponto de vista da Ana Maria

Machado, ilustrado pelo Ziraldo. A

história faz um contraponto muito

bacana entre dois meninos de dife

rentes classes sociais: um morava no

alto do morro e outro no alto do

prédio e, apesar das muitas

diferenças, acabaram se tornando

amigos!

Aldirene: A Dani criança está feliz?

Se pudesse dar um abraço nela, o

que diria?

Daniela: A Dani criança está mais do

que feliz, está realizada, pois

encontrou sua brincadeira preferida

e, todos os dias quando acorda para

trabalhar, se troca e vai brincar! Um

adulto feliz é aquele que tem a

oportunidade de encontrar em seu

trabalho uma oportunidade de

exercitar o brincar. Gostaria que

todos os adultos tivessem essa

oportunidade, certamente o nosso

mundo seria bem melhor! E, se hoje

eu pudesse dar um abraço na Dani

criança, diria: "Menina, aproveite

cada minuto dessa brincadeira como

se fosse o último! Se a sua produção

parte da alegria e satisfação, é

exatamente isso que vai entregar ao

mundo. Portanto, não perca mais

tempo! Dá-me logo um beijo e vai

brincar!"

Para adquirir os livros da Daniela Marque acesse:

https://www.ecwid.com/store/danimarques/

https://www.ecwid.com/store/danimarques/


A poesia enluarada de 
Kel Kamoezze e Nic Cardeal

Poesia



De mim, fiquei saturada.

Brinquei de ser, eu transformada.

Casa palavra cansada, lar acolhe e expande. 

Não é só construção que protege, nem corpo que abriga. 

É natureza, planeta, universo, alma. 

Cuidadosamente valente, 

pelas ruas caminho novamente.

Correm livres crianças com miradas inocentes, 

se encantam com flores e joaninhas. 

Eu, penso em mortos e doentes. 

Oro por cura, vacina ou o que haja falta que se invente. 

Estranhar tônica recente. 

Conectar necessidade perene. 

Quase pirar uma constante. 

Desejo mudança, experimento esperança. 

E medo, da mutação e do rebrote do vírus,

da estrutura social tão desigual, dual. 

Tao. 

Os opostos se evidenciam. 

Luz e sombra comigo caminham. 

Velho, novo, o incerto e o que sempre é. 

O eterno no presente, portas para o desconhecido. 

Tem mil aromas, cores, sons e sabores. 

Tato às vezes áspero, outras vezes agradável. 

A vida pós-pandemia é uma amiga indesvendável.

Kel Kamoezze

TAO



Importa ser o porto de alguém. 

Muito 

Importa ter um porto em alguém. 

Pouco. 

Lugar de chegadas e partidas 

Onde poucos ficam, os que ficam, não 

ficam... 

Transformam-se com os que partem e com 

os que chegam. 

Em um porto todos estamos. 

Um porto em algum momento somos. 

De um porto sempre precisamos. 

Eu sou meu Porto. 

Importa ser meu porto seguro. 

Talvez. O seguro morreu de velho. 

O incerto renasceu do novo. 

E jovem foi eterno.

Kel Kamoezze

PORTO

Kel Kamoezze é PHD em Ciências da Comunicação.

Criadora da série Nascer, editou os textos de duas

antologias. Escritora da coleção A Pequena Lilith

em Caminhos Para Ser feliz, com três livros infantis

publicados no Brasil e na Espanha. Também

participou como autora de livros de relato, poesia e

biografia.



DELÍRIO

Procuro poemas que durem entre as quinas,

molduras, rodapés, e um chão todo nu

(poemas também acordam insones no meio da noite,

procurando frestas estreitas para o grito de alerta,

ou um silêncio certeiro que cale a boca aberta

no vazio exato do mundo exausto).

As janelas estão tão fartas,

as portas exalam abismos vindos de fora,

os degraus esperam passos feitos de vento,

as lâmpadas esqueceram do brilho,

as cortinas já estão fora dos trilhos.

Procuro poemas que sacudam a pele contra as paredes gastas,

as tintas envelheceram anos a fio nesses meses insanos,

os copos vazios sonhando águas, delírios,

uma réstia de luz afina a passagem até o canto do armário,

denunciando um verbo perdido entre os escombros do dicionário.

Procuro poemas que me salvem,

o precipício já começou lá fora,

a gente se esgueira entre as coisas da alma,

a gente só quer a vida inteira depois da metade perdida

– se ao menos poemas fossem sementes –.

Nic Cardeal



PROMESSA

Se dizes crer na eternidade

depois das sombras sobre os montes,

levanta tua alma da passiva voz que não te deixa dormir,

ergue os olhos aos céus, espia a Lua,

ela sim, sabe dizer de eternidades

– ela, que desde a Terra antes dos homens, espia-nos de longe

– ouve [com ouvidos de ouvir por dentro] as histórias lunares,

as demais lembranças serão desnecessárias,

já que o tempo se estende comprido

e os nossos sonhos estão pelo avesso

cooptando esperanças em outros mundos.

Se dizes crer na eternidade, espia a Lua,

veja bem, a Lua vai e vem,

tu somente vais, por que nunca vens

contar aos outros dos teus homens,

em que futuro do pretérito perdeste a razão

e nos deixaste sozinhos e mudos,

vestidos em corpo nu,

tecidos de pele e ossos, e carne e nervos,

e águas vermelhas saltitando no pulso,

mas não nos ensinaste a abrir a porta

onde prometeste nossas asas?

Nic Cardeal



Se dizes ser da eternidade

– deus das coisas, dos montes, dos vales,

das incertezas dos homens, das mulheres, crianças –

por que não nos entregaste a Lua inteira,

como farol certeiro,

guiando-nos ao distante do abismo iminente?

Nic Cardeal, de Curitiba/PR, é aprendiz de

livreira, poeta, escritora. Graduada em Direito.

Participou de várias antologias/coletâneas

nacionais e internacionais. Autora de Sede de céu

– poemas (Editora Penalux, 2019), e aguarda a

publicação do seu próximo livro, de contos e

crônicas.

Para baixar a Coletânea Enluarada, visite o perfil

no Instagram, clicando no link:

https://instagram.com/coletaneaenluaradas202

1?utm_médium=copy_link

https://instagram.com/coletaneaenluaradas2021?utm_médium=copy_link
https://instagram.com/coletaneaenluaradas2021?utm_médium=copy_link


Biblioterapia

Pequena sessão de Biblioterapia 

com Cristiana Seixas.



O que você acha de desistir? É

uma força ou é uma fraqueza?

Clarice Lispector no livro A Paixão

Segundo G.H. diz assim:

“A via-crúcis não é um

descaminho, é a passagem única,

não se chega senão através dela e

com ela. A insistência é o nosso

esforço, a desistência é o prêmio.

A este só se chega quando se

experimentou o poder de

construir, e, apesar do gosto de

poder, prefere-se a desistência.

A desistência tem que ser

uma escolha. Desistir é a escolha

mais sagrada de uma vida.

Desistir é o verdadeiro instante

humano. E só esta, é a glória

própria de minha condição. A

desistência é uma revelação”.

Clarice Lispector

Para você, o que é que está na

hora de desistir? De entregar?



Livrarias pelo Mundo

Book and Bad Tokyo, o lugar 

para quem quer ler na cama



Quem não gosta de ler na

cama? É justamente essa preferência

dos leitores mundiais que, em Tokyo,

foi criada a Livraria Book and Bed. O

conceito é ler na cama literalmente.

Na verdade a Book and Bed é

um hostel onde o hóspede pode

mergulhar em mais de 4.000 livros

armazenados na grande sala de

livros, adormecer na cama e se

encontrar com outros amantes dos

livros que provavelmente estarão

usando pijamas, robes e chinelos.

E esse conceito somente

poderia dar certo em Tokyo, que é a

cidade com mais livrarias no mundo.

Só no bairro Jimbocho há um

verdadeiro paraíso para quem ama

livros!

É fácil passar horas

perambulando pelas suas ruas que

abrigam cerca de 200 livrarias.

Embora existam lojas que vendem

livros novos, a maioria dos

estabelecimentos são especializados

na venda de livros antigos e usados.



A “Book and Bed" fica em um

bairro bastante movimentado de

Tokyo, localizado em Ikebukuro.

Os criativos proprietários

juntaram o hábito de ler na cama ao

seu negócio de livros e o local ficou

muito interessante, misturando

estantes de livros com cabines para

dormir.

O conceito ler na cama é levado

tão a sério, que até os donos e os

funcionários, atendem de pijamas...

Quem sabe, quando você estiver

em Tokyo, não resolve passar uma

noite no mundo dos livros?

Agora já sabe o caminho!





Leitura

Epitáfio

Texto premiado de Regina 

Ruth Rincon Caires 



Domitila sentou-se novamente

ao lado do minúsculo túmulo,

debruçou o corpo sobre ele, como se o

abraçasse. Fechou os olhos e sentiu

uma paz que havia muito não sentia.

Não tinha mais cansaço, nem dor, não

havia mais agonia. Cumprira a missão.

Tudo começou por ali, nos

arredores daquela vila. Ali viveram

seus pais, e ali elas nasceram. Tempos

difíceis, sem qualquer recurso.

Lembrava-se dos olhos tristonhos da

mãe ao falar sobre o encanto da filha

mais velha. Da vivacidade dos seus oito

meses de vida, da alegria, da pele

rosada, dos olhos cristalinos, das coxas

roliças.

E, num repente, na extensão de

apenas um dia, ela se foi. Começou com

um pequeno desarranjo, julgado como

reação pelo despontar dos dentes, e no

começo da noite agravou-se com uma

febre incontrolável. Mesmo com a débil

claridade da lamparina, ficava visível

nas pequenas bochechas rubras a

intensidade da febre. E a prostração do

amado corpinho evidenciava a

gravidade do quadro. Tudo muito

rápido, sem tempo algum para

qualquer acudimento. Na verdade,

acudimento não existia. Ali, naquele

fim de mundo, não havia nada.

Ninguém além deles...

Quanta dor quando perceberam

que nada mais poderia ser feito! A

vida da filha havia partido. Ainda com

a madrugada escura, com o fosco

prateado do início da lua crescente, a

mãe e o pai seguiram em direção à

vila, carregando nos braços e na alma

aquela que seria a maior dor da vida. E

tudo foi feito. Nem sabiam como. A

papelada foi providenciada, e a filha

enterrada. De início, uma pequena

carneira de ripas fora erguida, mas

depois o pai providenciou uma lápide

de tijolos com uma cruz de madeira.

Tudo caiado de branco.

Dois anos depois, nasceu

Domitila. Igualmente formosa, mas de

saúde delicada. Da mesma maneira,

amada. Por ali viveram mais uns

poucos anos e, esperançosos, partiram

para terras mineiras, dadas como

promissoras para os roceiros.

Passaram por duas fazendas de café, e

na última ficaram até a morte do pai.

Domitila e a mãe mudaram-se

para Lavras, cidade mais próxima da

fazenda onde viviam. Alugaram três

cômodos. Sobreviviam com a pensão

que a mãe recebia pela morte do pai, e

mais uns caraminguás que

conseguiam defender com o trabalho

de lavar e passar roupas.



A mãe já estava fisicamente

debilitada. Idosa e judiada pela vida,

pouco ajudava. Mas, para Domitila, era

uma companhia prazerosa. Sempre se

deram bem. Ambas possuíam almas

nobres, eram mansas na lida com a

vida. A rudeza e as tristezas não as

endureceram... Faziam ótima

companhia uma à outra. Conversavam

demoradamente sobre todos os

acontecimentos, sobre todas as

saudades. Não havia nenhum

planejamento para o futuro. Apenas a

esperança de um dia voltar à vila onde

Virgínia estava sepultada. Por opção,

Domitila nunca se casou. De saúde

frágil durante toda a vida, padecia

constantemente com agudas crises de

asma.

E assim os anos corriam

mansos, simples. O passeio semanal de

mãe e filha era a missa domingueira

na capelinha próxima da casa em que

viviam. Até que um dia, a mãe se

cansou. Não queria mais comer, não

queria mais tomar banho, não queria

mais ir à igreja. Prostrada, definhada,

não conseguia mais sair da cama.

Domitila cuidava dela como se

cuidasse de uma criança. Com

paciência, com dedicação, com todo o

amor do mundo. Mas os seus cuidados

perderam a batalha para outra força. A

morte levou a mãe.

Sentiu a mais dura solidão.

Nunca pensara em ficar só. Não sabia

como administrar a vida assim, sem

ouvir uma única voz na casa.

Entristecida, sem recursos para

sobreviver, com a alimentação

minguada e a falta de cuidados, as

crises de asma intensificaram-se a

ponto de os vizinhos procurarem a

assistência social. E Domitila

conseguiu, além de uma pensão

vitalícia, tratamento médico

dispensado pela equipe do posto de

saúde.

Recuperou-se. Passou a fazer

uso diário de muitos medicamentos

que minimizavam os vários problemas

de saúde desconhecidos até então.

Passava os dias sem maiores

preocupações, apenas atenta aos

horários e doses dos seus

medicamentos. O único propósito, no

qual pensava e repensava ao longo do

dia e durante as noites insones, era a

viagem de volta à vila onde nascera, a

visita ao túmulo da irmã. Era um

desejo, uma missão. Prometera à mãe

que não morreria sem lá voltar. E essa

era a vontade mais velada.
Mesmo com todos os cuidados, a

saúde de Domitila ficava mais

comprometida a cada dia. E chegou

um momento em que precisou deixar



a casa que alugava. Foi levada para um

asilo. Lugar aconchegante, apinhado

de velhinhos amigos, cheio de

cuidadores, de comida cheirosa, de

cama limpa, de banhos refrescantes.

Estava feliz. O jardim era lindo, com

todas as flores da infância. Muitas

dálias, cravos, rosas, flores de capitão...

Domitila não lembrava mais de

qualquer tristeza. Preenchia os seus

dias com as atividades de pintura, de

bordados, de crochê, de jardinagem. E

conversava muito. Tantos amigos,

tantas histórias. Umas alegres, outras

tristes... E nessas conversas soube que

as pessoas idosas poderiam viajar de

ônibus sem pagar. Não sabia! Isso lhe

abriu caminhos... A parca pensão

vitalícia não chegava a suas mãos.

Quase a totalidade ficava com a

administração do asilo, o que era

muito justo, assim ela pensava. A ela

eram repassados uns trocados a cada

mês, mas não tinha nem como gastar!

Tinha tudo, tinha mais do que

precisava...

O inverno chegou de forma

inclemente. Frio que doía nos ossos, e

que trouxe gripe a quase todos os

idosos do asilo. Domitila ficou mal.

Noites e noites de febre causticante, de

tosses agudas, de falta de ar. E sempre,

amorosamente cuidada. Pedia

silenciosamente por saúde, pedia para

que fosse dada a ela a possibilidade de

de viajar até a terra em que havia

nascido. Era o seu mais intrínseco e

único desejo. Nada mais queria da

vida. Só isso...

Alavancada pela missão a

cumprir, recuperava-se, ainda que

lentamente. A febre cedera. Apenas a

tosse a incomodava. Dava-lhe uma

canseira danada no peito, uma

inapetência, e atrapalhava o sono. Com

a diminuição dos remédios, passava

mais horas acordada, e tinha mais

tempo para maquinar a sua viagem.

Sabia que se falasse sobre isso com

alguém seria desencorajada, e se a

administração porventura ficasse

sabendo, ela seria impedida de ir de

qualquer maneira. Por isso, tramava

tudo silenciosamente. Dentro da

cabeça, tinha toda a trajetória a

percorrer. Em detalhes... Sairia do asilo

à noitinha, no horário em que todos se

recolhem. A sua companheira de

quarto era dorminhoca. Bastava entrar

nas cobertas e já estava ressonando.

Iria bem agasalhada, levaria os

remédios na bolsa, juntamente com a

carteira de documentos e o pouco

dinheiro que guardara por todo

tempo. O nome da cidade ela sabia, e

usaria do direito a passagens de

idosos.

Tudo arquitetado, cuidadosa-

mente planejado. Domitila ainda se

sentia fraca, mas temia adoecer nova-



mente e não ter a oportunidade de

realizar o desejo arraigado na alma e

cumprir a missão que combinara com

a mãe. Não poderia fraquejar agora,

talvez essa fosse a última, a única

chance.

No dia escolhido, uma segunda-

feira, reorganizou a bolsa, conferiu

tudo, separou uma troca de roupa e a

acondicionou numa pequena sacola

plástica. Colocou tudo sobre os

cobertores, no seu guarda-roupa.

Naquele dia, saboreou o café da

manhã como nunca, passou os olhos

em cada um dos amigos, conversou

com muitos. Almoçou e jantou com

eles, numa alegria imensa. Já estava

com saudades antes mesmo de partir.

E não pretendia demorar nessa

viagem... Logo estaria de volta, e sabia

que levaria uma bronca danada!

Passeou pelo jardim olhando

detalhadamente cada flor, que agora

eram poucas. Ali o frio também havia

castigado.

Depois do jantar, voltou ao

quarto. Pegou uma folha de papel, uma

caneta, e começou a desenhar umas

letras. Mal sabia escrever, estudara

muito pouco. Como ela mesma dizia,

não escrevia, apenas desenhava

algumas letras. Acabou de escrever e

guardou a folha na bolsa. Não era um

bilhete para a amiga de quarto.

Cumpriria religiosamente o que havia

esboçado em sua mente. Não diria

nada a ninguém.

Ficou sentada na cama,

esperando a chegada da parceira.

Quando ela entrou foi direto ao

banheiro. Voltou já de camisola, pronta

para entrar nas cobertas. E assim fez.

Domitila fez a oração da noite com ela,

e em seguida entrou no banheiro.

Tomou um banho demorado, estava

imensamente feliz. Quando saiu, a

companheira já ressonava. Deixou a

porta do banheiro entreaberta para

clarear um pouco o quarto. Pegou a

melhor roupa, vestiu-se calmamente.

Agasalhou-se bem, colocando até uma

touca preta de lã. Escolheu um

cachecol bem longo, deu duas voltas

no pescoço. Calçou as grossas luvas,

meias de lã, e confortáveis sapatos.

Pronto. Estava preparada para partir.

Aguardava apenas as luzes serem

apagadas e o silêncio envolver tudo.

Para esperar, sentou-se

novamente na cama. Com a pouca

claridade que passava pela fresta da

porta do banheiro, olhou cada detalhe

do quarto. Quatro paredes que

acolheram o seu sono nos últimos oito

anos. Tempo bom... Olhava a amiga que

dormia santamente. Companheira de

tantas orações, de tantas prosas, de

tantas risadas, de tantos dias bem

vividos.



Finalmente tudo quieto. Tudo

apagado. Domitila pegou a bolsa, o

saco plástico, olhou para a amiga e deu

um sorriso. Apagou a luz do banheiro,

abriu a porta do quarto devagarinho,

saiu, e com o mesmo cuidado a fechou.

Seguiu passo a passo, com muito

cuidado, como se pisasse em plumas.

Não podia fazer qualquer barulho.

Atravessou o pátio, e saiu pelo portão

dos fundos. O único que era fechado

com trava somente por dentro.

Imprudente, irresponsavelmente

deixou o portão destrancado, mas não

havia outro jeito.

Quando se viu na rua, teve

vontade de rir. Estava fazendo a maior

peripécia de toda a sua vida! A maior,

não! A única! Olhou a rua vazia,

escura, um vento frio, cortante. Ajeitou

os óculos, ergueu a dobra do cachecol

até cobrir a boca e seguiu em frente. A

rodoviária não ficava longe. Bastava

andar por mais alguns quarteirões, e a

primeira etapa estaria vencida.

Chegando à rodoviária, pediu

informações e dirigiu-se ao balcão da

empresa de transporte que fazia a

rota. Pediu para comprar a passagem

de idoso. Foi avisada de que o ônibus

partiria às 23h, que iria até São José do

Rio Preto, e que lá teria que pegar

outro ônibus para chegar ao destino.

Teria de esperar pouco mais de

uma hora, mas estava feliz. Muito feliz.

Sentia um frio intenso. Acomodou-se

em uma poltrona bem recuada, fora da

corrente de ar. Ali, quietinha,

silenciosamente se pôs a rezar. Sentiu

a presença da mãe. Sabia que ela

estava ali, a lhe guiar. E sentia-se ainda

mais feliz.

No horário marcado, o ônibus

partiu. Que sensação prazerosa!

Domitila nem se dava conta de

quantos anos fazia desde a última

viagem em um ônibus de carreira.

Ainda era menina, isso mesmo! As

luzes do ônibus se apagaram, a

poltrona ao lado estava vazia. Nenhum

idoso havia solicitado a outra

passagem. Sobrava espaço para

colocar a bolsa e a sacola plástica.

Sentia muito frio, e pensou que

deveria ter trazido a manta. Tinha

pensado nisso, mas não quis fazer

volume na bagagem. Tentava pensar

em outra coisa, esquecer o frio. Em

vão... Em poucas horas estava

tremelicando, e o ar frio do ônibus

piorava tudo. Percebeu que estava com

febre. Tinha sede, muita sede.

Quando o ônibus fez a primeira

parada, já era madrugada, Domitila

pediu ao motorista que lhe comprasse

uma garrafinha com água. Além da

sede insana, queria tomar um remédio



para baixar a febre. Sentia muito frio, e

muito desconforto. E, para piorar, o

gentil motorista trouxe água gelada.

Coitado, foi tão solícito!

Tomou o remédio, bebeu toda a

água. Não conseguia dormir. Não sabia

se pela ansiedade ou se pelo mal-estar,

mas não pregou os olhos. Na segunda

parada, desceu cuidadosamente do

ônibus, foi ao banheiro, comprou outra

água, agora sem gelo, e voltou ao

ônibus. O dia amanheceu e a

encontrou exausta. Sentia-se cansada

e doente. A tosse começou a

incomodar. Estava gelada. Os pés,

quase insensíveis.

Quando o ônibus chegou a São

José do Rio Preto, Domitila perguntou

ao motorista como deveria proceder

para comprar a outra passagem.

Orientada, conseguiu a passagem e só

precisava esperar pelo embarque para

o seu destino. Depois de um tempo,

acomodada no assento reservado, e

com o ônibus a caminho da vila da sua

infância, Domitila começou a pensar

nos amigos do asilo. A essa altura eles

deveriam estar alvoroçados com a sua

falta, as freiras deveriam estar

preocupadíssimas com o seu sumiço.

Na volta, ela explicaria, e a bronca

seria retumbante. Deu um sorriso.

Sentia saudades.

A missão estava quase

finalizada. Faltava muito pouco. Sentia

um mal-estar tremendo, muito

desconforto, uma fraqueza sem limite.

Percebeu que a febre havia voltado, a

tosse estava se intensificando, doía-lhe

o peito. Deus! Aquele ônibus precisava

chegar logo ao destino. Talvez quando

descesse, tomaria um café com leite e

comeria um pão, tudo ficaria bem.

Queria chegar, isso era o que desejava.

Nada mais.

Quando o ônibus chegou à

rodoviária da vila, Domitila começou a

chorar. Não sabia definir se chorava de

alegria ou de dor. Sentia-se feliz, mas

fragilizada. Tinha medo de que as

forças a abandonassem. Já no saguão,

foi ao bar, tomou um café reforçado e

engoliu os remédios do dia. Foi ao

banheiro. Antes de sair, lavou o rosto e

passou uma escova nos cabelos.

Seguiu a orientação do rapaz que a

levava ao táxi. Passando pelas ruas,

tudo lhe era totalmente desconhecido,

nada familiar. Não possuía lembrança

de nada, era muito pequena quando

partira. Uma vila que agora era uma

cidade, e cheia de ladeiras. O táxi

subiu e desceu, virou aqui e virou ali, e

em poucos minutos parou diante do

cemitério.

Uma entrada acanhada. Domitila

passou pelo portão de ferro, olhou



adiante e viu uma imensidão de área. Não

havia ninguém no atendimento. O

cemitério era enorme. Tudo muito

diferente do que a mãe lhe descrevera. Os

túmulos eram gigantescos, modernos,

suntuosos. Não havia nada da singeleza

contada pela mãe. Foi caminhando em

zigue-zague, procurando com os olhos

alguma evidência, algo similar a todas as

narrativas da mãe. A tosse impiedosa não

a abandonava. Tinha calafrios sucessivos.

Andou muito, viu muitos túmulos de

crianças, enquanto procurava avidamente

por uma lápide pequena, rústica, com

uma cruz de madeira. Muito cansada,

sentou-se em um banco que ficava sob

uma árvore, pediu a Deus que a

orientasse, que abreviasse a sua busca.

Estava mal, sabia que iria precisar de

cuidados médicos, mas não naquele

momento.

Voltou à portaria, havia um homem

lá. Logo ele se apresentou como coveiro e

responsável pelo cemitério. Domitila

contou a ele toda a sua história, e o que

buscava. Estendeu a ele o seu documento

e disse que o nome da irmã era Virgínia, e

que o sobrenome era o mesmo dela. O

homem nem pegou o documento.

Declarou que trabalhava ali havia mais de

40 anos, que não existia qualquer registro

anterior a 1950. Então Domitila disse a

ele que talvez o túmulo da irmã nem

existisse mais. Mas ele garantiu a ela que

todos os corpos sepultados até 1950

possuíam sepulturas perpétuas,

definitivas. Todos continuavam no

mesmo lugar. Explicou que os túmulos

mais antigos ocupavam a área no

entorno da capela. E como o cemitério

fora ampliado posteriormente, os

sepultamentos, quanto mais recentes,

mais distanciados da capela ficaram.

Percebendo que Domitila não

estava muito bem, o homem ofereceu

a ela água e café. Ela aceitou,

agradeceu e recomeçou a sua busca.

Parou junto à calçada da capela e

procurou buscar na memória a direção

que a sua mãe havia descrito. Seguiu

em linha reta, depois retornou ao

mesmo lugar. Refez a caminhada na

diagonal. Muitas crianças sepultadas,

muitas fotos, o que simplificava a

busca. O túmulo da sua irmã não tinha

foto. Buscava um túmulo simples, com

uma cruz de madeira. E não conseguia

encontrar. Sentia tanto frio, tossia

incessantemente, tinha vontade de

deitar, mas estava ali, pronta a realizar

o seu desejo. Não recuaria, nunca...

A tarde ia caminhando sem

pena. E ela não encontrava o túmulo

da irmã. Prostrada, chorando baixinho,

sentindo a febre cada vez mais

elevada, com a tosse a lhe castigar o

peito, retornou novamente ao ponto

de partida: a velha e minúscula capela.



E desta vez seguiu sem rumo,

novamente ziguezagueando entre os

túmulos. Tropeçava aqui, pisava em

falso ali, já não sentia os pés. O sol

estava a descer, e ela continuava a

busca. O encarregado do cemitério

havia terminado o expediente. Pensara

que Domitila tivesse desistido, e se foi.

Além dela, não havia mais ninguém

por ali.

Não tendo mais forças para

continuar, Domitila sentou-se na

estreita calçada de um túmulo.

Começou a chorar copiosamente.

Sentia-se doente, incapaz de seguir a

caminhada, e extremamente desolada.

Não encontrara o túmulo da irmã.

Voltou os olhos para o céu, o sol quase

sumira por completo. Pensou na mãe.

Olhou em frente, e depois desviou os

olhos para o lado. Prestou atenção à

lápide margeada pela calçada onde

estava sentada. Com muito esforço,

colocou-se de pé. Era um túmulo

pequeno, antigo, com uma pequena

elevação na cabeceira e um buraco no

centro. Percebeu que aquele buraco

não fora feito em vão. Sim, ali ficava a

cruz de madeira. Certamente havia se

desfeito com o tempo. Sentiu que

finalmente havia encontrado o túmulo

da irmã. E chorou, chorou como nunca

havia chorado na vida. Chorou gritado.

Nem soube por quantos minutos...

Estava exaurida.

Domitila sentou-se novamente

ao lado do minúsculo túmulo,

debruçou o corpo sobre ele, como se o

abraçasse. Fechou os olhos e sentiu

uma paz que há muito não sentia. Não

havia mais cansaço, nem dor, não

havia mais agonia. Cumprira a missão.

Com a cabeça recostada na fria

lápide, e com o rosto em brasa,

Domitila guardava no pensamento a

figura da mãe, dos amigos do asilo, do

pai. De repente, o frio cessara, não

havia desconforto, nem tosse, nem dor

no peito. Tudo ficara muito leve,

flutuava...

Na manhã, Domitila foi

encontrada.

Sem saber o que fazer, e

lembrando toda a história contada por

ela, o coveiro conferiu a bolsa,

procurou pelos documentos.

Encontrou a folha de papel dobrada,

toda amassada. Abriu rapidamente o

papel e nele viu desenhado: QUERO

FICAR AQUI. ESTE É O MEU LUGAR.

E assim foi feito.



Regina Ruth Rincon Caires

nasceu em Auriflama, no estado de

São Paulo. É casada, funcionária

pública federal aposentada, tem dois

filhos e um punhado de netos.

Formou-se em Letras e Direito.

O que ela gosta mesmo de fazer

é escrever. Participa de muitos

concursos literários, e têm alguns de

seus textos premiados. Ainda não

publicou um livro solo, mas seus

textos estão nas coletâneas que os

concursos promovem. No quadro ao

lado você pode ver os concursos em

que Regina foi classificada.

Seu texto Epitáfio foi premiado

no FEMUP, Festival de Música e Poesia

de Paranavaí e também no Prêmio

Escriba de Contos, promovido pela

Prefeitura de Piracicaba, prêmios que

Regina se orgulha muito.

Quem quiser conversar mais de

perto com esta escritora incrível, vai

encontrá-la no Facebook.

PRÊMIOS DA REGINA:

• Concurso Literário de Jales/SP –

1991;

• Concurso de Contos Cidade de

Araçatuba/SP – 1995, 2011, 2013;

• Concurso de Contos de Ponta

Grossa/PR – 2014;

• Prêmio Literário Cataratas (Foz do

Iguaçu/PR) – 2014;

• Prêmio Alípio Mendes (Angra dos

Reis/RJ) – 2015;

• Prêmio Professor Mário Clímaco –

ALEPON (Ponte Nova/MG) - 2015;

• Prêmio ALIVAT – Academia Literária

Vale do Taquari (Lajeado/RS) –

2015;

• Concurso de Contos Cidade de

Lins/SP – 2015; Prêmio SFX – 2016;

• Prêmio ESCRIBA – 2016;

• Prêmio FEMUP de Contos

(Paranavaí) – 2017,

• Prêmio APLACC – Penedo/Ceará –

2017;

• Prêmio Acrísio de Camargo –

Indaiatuba/SP – 2017;

• Prêmio da Academia Fluminense de

Letras – 2018,;

• Prêmio Literário da Cidade de Lins –

2018;

• Prêmio VIP de Literatura – 2019;

• FECINTER – 2019;

• FMUP - 52º Concurso Literário de

Contos – 2020.



A Coluna do Eliaquim

Coleção Lauréis publica jovens 

talentos da literatura



Eliaquim Batista é

paulistano, formado em Letras

pela Faculdade Sumaré e pós-

graduando em Gestão de

Comunicação pela Universidade

Metodista.

Profissionalmente, trabalha

no mercado literário desde 2017

e em 2019 publicou o seu

primeiro livro “Eu Sou Yanka”

(Scortecci Editora).

É membro da União

Brasileira dos Escritores,

colunista VOO LIVRE REVISTA

LITERÁRIA e mantém sua página

na internet, o Blog Vida de

Escritor desde 2018.

Coleção Lauréis visa publicar 

jovens talentos da literatura

Iniciativa da Scortecci Editora 

lançará melhores trabalhos de 

quatro autores inéditos

Enquanto escrever é uma arte,

publicar é um desafio. Muitas vezes

por falta de oportunidade, possíveis

Machados de Assis e Cecílias Meireles,

vivem no anonimato e no silêncio de

seus escritos.

Quando se é jovem, a

dificuldade em ganhar um espaço no

mercado dos livros é ainda mais

complicada. Isso é um fato pois no

início da vida adulta, se corre atrás de

estudos, trabalho e outras

responsabilidades. E no Brasil são

múltiplos os filhos que escutam dos

pais a famosa expressão “precisa

ajudar em casa”. Assim, os sonhos

artísticos, ficam em segundo plano,

ou esquecidos no coração.

Pois correr atrás de uma

editora ou patrocínio, é um trabalho

árduo e que exige tempo e

autofinanciar-se é uma realidade

quase que impossível para a

juventude mais humilde, como dito

acima.



Ferréz

Literatura Marginal

Ao observar essas dificuldades

e incentivar o hábito da escrita, a

Scortecci Editora retoma a Coleção

Lauréis, sucesso na década de 1980 e

que visa descobrir jovens e

promissores talentos que ainda não

tenham livros publicados, a editar em

conjunto uma obra com os melhores

trabalhos de cada um.

A partir de um árduo trabalho

de quase seis meses em busca desses

talentos, a equipe do Grupo Editorial

sondou moças e rapazes que tinham

poemas publicados em jornais locais,

revistas literárias, ganhado algum

mérito pela sua arte poética, ou ainda por

jovens que defendam e lutam pela cultura

popular e erudita brasileira.

Após todos os organizadores

estarem de acordo com os nomes dos

selecionados, foi a hora de convidar cada

um dos participantes, que se sentiram

honrados e ao mesmo tempo surpresos

com a escolha.

O editor João Scortecci, incentivador de novos talentos



Roberta Estrela Dalva

É o exemplo de Leandro

Henrique Nunes (Sertanópolis / PR),

que comenta o seguinte quando

soube de sua escolha:

"Depois daquela ligação, eu senti

que meus sentimentos expressados

naqueles versos soltos iriam ganhar

vida"

AliceC (Itajobi / SP) também

comentou como se emocionou ao

receber a notícia da editora:

“Fiquei muito surpresa, mas

também feliz. Foi como ganhar um

presente que eu não sabia que queria

tanto, e me fez perceber que minha

arte vale à pena.”

É visível para todos que a nossa

vida passou a ser um tanto quanto

incerta após a pandemia em março do

ano passado. Dessa forma, a Coleção

Lauréis mostra que é possível

encontrar a felicidade nos livros,

como também se reinventar.

Mensagem que foi muito bem

recebida por Isabelle Neves

(Euclides da Cunha / BA): “Ser

convidada para participar da Coleção

Lauréis reviveu meu encanto pela

escrita. Em tempos tão difíceis como

estes, ter um espaço tão meu para

partilhar meus sonhos, medos e

vontades é, sobretudo, uma liberdade.”

Marcos Nunes Loiola (Botuporã

/ BA), é o mais experiente da coletânea

desse ano, mas ao mesmo tempo se diz

iniciante na arte de escrever. O jovem

passou a se aventurar na escrita em

2019, mas ao conhecer a ideia do

projeto, abraçou a causa e nela se sentiu

incentivado a seguir na carreira

literária:

“O convite para participar da

Coleção Lauréis, além da imensa honra,

produziu em mim o incentivo para

continuar escrevendo mais e mais...”

Cada autor já selecionou seus

melhores poemas para a publicação que

é mais do que uma antologia. Como o

próprio nome diz, a obra será uma

Coleção de belos poemas de autores

com Lauréis desde o início da carreira

literária.

Luas de Júpiter foi o nome

escolhido pelos integrantes, em

conjunto com equipe da Scortecci

Editora e seu editor, João Scortecci. O

significado para o nome se dá devido o

maior de todos os planetas do sistema

solar ter quatro principais satélites

naturais em torno de sua órbita.

A obra será lançada em 13 de

agosto de 2021, dia em que a Scortecci

comemora 39 anos de sua fundação, às

19h30, através da Plataforma Zoom.



Visão pessoal:

Ao tomarmos a decisão de

renascer o projeto de 1986 de João

Scortecci e Lenilde Freitas para o

calendário anual da Scortecci, senti em

meu peito que precisava fazer parte

dessa história. Pois sei quantas portas

são fechadas para os autores brasileiros

e ainda mais para os jovens, pois muitos

não acreditam no potencial que temos.

Meu principal objetivo dentro da

Coleção Lauréis é mostrar aos

participantes o valor da obra literária e

que é possível divulgar seu livro em

diversos meios de comunicação mesmo

sendo iniciante, ou desconhecido.

O diferencial em trazer quatro

autores selecionados, é a possibilidade

dos componentes “ganharem leitores”.

Pois o amigo de um dos escritores, pode

se apaixonar pela escrita de um dos

outros participantes e assim esperar

por um novo livro do autor que

conheceu através do projeto, como

também daquele que já é íntimo.

Espero que os componentes do

Lauréis de 2021 não parem apenas com

o livro Luas de Júpiter e em breve

publiquem mais trabalhos, sejam eles

individuais, ou em antologias,

coletâneas, revistas, entre outros. Pois

particularmente, potencial todos eles

têm.

Conheça mais dos 

participantes da 

Coleção Lauréis:

AliceC (Alice Ferreira)

nasceu em 2003 em Catanduva

(SP) e reside na cidade vizinha

Itajobi. Desde criança nutre uma

crescente paixão pelo universo

literário. Começou a escrever

poesias por volta de 2017. Em

2020 foi uma das ganhadoras do 2°

Prêmio Literário AFEIGRAF.



Isabelle Neves nasceu em

Salvador (BA) e passou grande parte

da vida no interior baiano. Em busca

de seus objetivos, já morou no Rio de

Janeiro e em Campinas. Graduanda de

Engenharia Mecânica, é amante das

ciências, palavras, música e jogos de

xadrez.

Leandro Henrique Nunes

nasceu em 2002 em Sertanópolis

(PR). Em 2017 entrou no programa

de alunos com altas habilidades

(NAAH/s), onde obteve

especializações. Em 2020, ganhou o

2° Prêmio Literário AFEIGRAF e, no

ano seguinte, foi aprovado para o

curso de Ciências da Natureza da

Universidade de São Paulo (USP).

Marcos Nunes Loiola nasceu

em Botuporã, interior da Bahia. É

graduado em Direito pela

Universidade Federal da Bahia.

Apaixonado por literatura desde

criança, aventura-se pela escrita

desde 2019. Foi um dos vencedores

do 2º Prêmio Literário AFEIGRAF

2020.





Adriana Santiago é

jornalista, escritora, poeta.

É também a colunista

da nossa revista

responsável pela Coluna

Dicas da Adriana, com

excelentes dicas de leitura.

Nesta edição sua dica

é o livro “Torto Arado”, de

Itamar Vieira Junior.

Dica da Adriana

Uma história de mulheres, 

da terra, do Brasil 

profundo

Adriana Santiago

O que dizer de “Torto Arado”,

premiado romance do soteropolitano

Itamar Vieira Júnior? Vencedor do

Prêmio Jabuti 2019, na categoria

Romance Literário e do Prêmio

Oceanos, a narrativa conta a história

de duas irmãs, Bibiana e Belonísia,

que vivem no interior da Bahia com a

família, em comunidade de

descendentes de povos africanos

escravizados, vivendo em regime de

servidão, tantos anos após a abolição

da escravatura no Brasil. A

curiosidade normal de crianças leva

as irmãs - Bibiana e Belonísia - a

sofrerem um acidente que marcará a

vida das duas para sempre.

A relação das irmãs é profunda

e de cumplicidade. Uma será a voz da

outra. Com o tempo surgem conflitos

e rivalidades entre as duas, nada que

o amor de irmãs não possa superar. A

vida se encarrega de levá-las por

caminhos muito diferentes:



Bibiana segue seu homem, o

primo Severo, amor em comum das

duas na adolescência e motivo de

rivalidade. Severo, personagem

importante na história, se torna pai do

filho e filhas de Bibiana, companheiro

fiel e sindicalista atuante nas causas

dos trabalhadores rurais. Enquanto

Belonísia se mantém no ambiente

rural, mesmo depois de se unir ao

matuto Tobias, “por fora bela viola, por

dentro pão bolorento”. Acaba viúva

muito nova, recusando se casar ou ter

novo amor. Sem filhos, dedica-se

inteiramente a cuidar da própria roça –

não volta a viver com os pais, mesmo

com sua impossibilidade de

comunicação - emudeceu quando

criança ao perder parte da língua, em

desastroso acidente com a faca da avó,

numa travessura entre ela e a irmã

Bibiana. Belonísia se mostra uma

mulher forte e decidida sabendo

defender-se e até mesmo defender a

amiga Maria Cabocla contra o marido

violento. Tudo isso em um ambiente

minuciosamente descrito, na fazenda

Água Negra, na Chapada Velha.

De forma envolvente e

cativante, o autor nos leva a uma

viagem profunda ao Brasil pouco

conhecido, a uma dura realidade dos

povos descendentes de africanos es-

cravizados que vivem no campo, em

regime de “semiescravidão”, sem ter,

no entanto, tom de vitimização. Narra

de forma objetiva uma dura vivência;

e de forma sensível e apurada, com

olhar clínico e linguagem poética, os

sentimentos, as dores e movimentos

íntimos que essa realidade provoca. O

autor coloca em evidência o que é

necessário perceber. O que a injustiça

social pode fazer com a vida de uma

pessoa, de uma comunidade inteira.

Em uma linguagem de beleza, uma

verdadeira prosa poética, a obra fala

de ancestralidade, de espiritualidade,

de desigualdade social e do universo

feminino com tanta delicadeza e

responsabilidade que espanta,

surpreende, envolve, emociona.

Sobre o universo feminino,

confesso que me intrigou como o

autor pode ter conseguido ir tão

fundo,, entender tão bem os proces-



sos de dominação e sujeição a que as

mulheres estão sujeitas nessa

sociedade de estrutura machista e

patriarcal. Quanta sensibilidade de

um homem escrevendo sobre esse

tema tão intrincado e tão

verdadeiramente feminino em uma

tênue linha de entendimento e

profundidade. Em certo momento da

leitura, me peguei questionando esse

aspecto e pensei: “diria que Itamar

Vieira Júnior é nosso Chico Buarque

da literatura”, tamanha é a sua

compreensão do íntimo feminino com

as vivências de invisibilidade,

incompreensão, intolerância,

violências, desrespeito e

desvalorização sofridas pelas

mulheres dentro da própria família e

na sociedade. As dores e alegrias do

gênero feminino captadas belamente

por um autor do gênero masculino.

Penso que é uma capacidade de

empatia admirável e necessária para

os nossos tempos.

Admirável também é o

tratamento respeitoso e bonito que se

dá à ancestralidade colocando na

figura da avó, Donana, o lugar de

reverência pela sabedoria e gratidão.

O tão necessário respeito aos mais

velhos, lugar de conhecimento. E à

ancestralidade, lugar de fio condutor

que nos traz à vida

. Ao tratar de temas como

garimpo, de diamantes, de metais que

cegam os homens – o ouro - coronéis,

brigas por terras, emboscadas,

mortes, e todo tipo de violência que

compôs a história do nosso sertão

Brasil afora, resultado de ambição e

ganância desmedidas; a exploração

cruel e injusta de trabalhadores no

campo, esquecidos de Deus e do

mundo; tudo isso encontramos em

“Torto Arado” verdadeira aula de

história do Brasil, com um olhar

voltado para a vida no interior do

interior do país, com suas veias de

sangue e coração doente,

descompassado pelas lutas e

massacres dos desprovidos e

marginalizados povos quilombolas e

outros, em desvantagem diante do

poder de fogo dos ricos e

proprietários. Os desmandos, os

olhos que vêm apenas números. Um

trabalhador a mais ou a menos, uma

vida a mais ou a menos, pouco

importa, substitui-se. Assim nessa

corrente de rio que desce

incontrolável, com linguagem bela e

sem suscitar tristezas, apenas

consciência, o autor nos conduz por

262 páginas ininterruptamente

envolventes e de agradável leitura.



Há ainda uma inusitada

situação, que pega o leitor de

surpresa, que então se pergunta, na

terceira e última parte do livro, Rio

de Sangue: “Quem está falando

agora? Quem está contando a

história? Algo de novo aconteceu.

Entrou alguém na história”. Essas

questões vou deixar para que

respondam ao ler o livro.

Um belíssimo romance, digno

de cada prêmio e do reconhecimento

do público leitor. Vale a pena a leitura.

Vale a pena se embrenhar pela

Chapada Velha, adentrar a fazenda

Água Negra e conhecer Zeca Chapéu

Grande, Donana, D. Salu, D. Miuda,

Bibiana e Belonísia, Maria Cabocla,

Severo e tantos personagens dessa

rica história do sertão brasileiro.



Um pequeno trecho da obra

“Torto Arado”, de Itamar Vieira

Júnior:

“(...) O medo atravessou o

tempo e fez parte da nossa história

desde sempre. Era o medo de quem

foi arrancado do seu chão. Medo de

não resistir à travessia por mar e

terra. Medo dos castigos, dos

trabalhos, do sol escaldante, dos

espíritos daquela gente. Medo de

andar, medo e desagradar, medo de

existir. Medo de que não gostassem

de você, do que fazia, que não

gostassem do seu cheiro, do seu

cabelo, de sua cor. Que não

gostassem dos seus filhos, das suas

cantigas, da nossa irmandade. Aonde

quer que fôssemos, encontrávamos

um parente, nunca estávamos sós.

Quando não éramos parentes, nos

fazíamos parentes. Foi a nossa

valência poder se adaptar, poder

construir essa irmandade, mesmo

sendo alvos da vigilância dos que

queriam nos enfraquecer. Por isso

espalhavam o medo” (paginas

178/179)

Itamar Vieira Júnior nasceu

em Salvador, Bahia, em 1979. É

geógrafo e doutor em estudos

étnicos e africanos pela UFBA.

Publicou os livros de contos Dias

e A oração do carrasco (finalista

do Prêmio Jabuti), além de outros

textos ficcionais em diversas

publicações nacionais e

internacionais. Com Torto Arado,

venceu os prêmios LeYa 2018,

Jabuti e Oceanos.



O prazer da 
boa leituraO escritor Dias Campos

tem agora sua coluna em

nossa revista.

Ele compartilha conosco

suas famosas e

premiadas crônicas, que

circulam nos meios

literários.

Uma nova crônica a cada

mês. Aproveitem a

leitura!

Contra o mal, a poesia

Paulo, engenheiro de

profissão, tinha uma paixão, uma

aversão, e uma cruz que carregar.

Aquela era a predileção pelo

poeta Castro Alves; essa, o mal-

estar que experimentava ao ver

um pássaro engaiolado; e esta,

Éverton, o primo rico com quem

não se dava desde os tempos de

criança.

Uma vez por mês, Paulo e

seus amigos reuniam-se em um

sarau literário. Era um momento

mágico, em que todos se nutriam

do que havia de melhor.

Ele jamais imaginou que um

dia essa reunião pudesse deixar

de ser prazerosa. No entanto, o

destino é caprichoso; quando

não, provocador. E quando Paulo



e seus amigos reuniam-se em

um sarau literário. Era um momento

mágico, em que todos se nutriam do

que havia de melhor.

Ele jamais imaginou que um dia

essa reunião pudesse deixar de ser

prazerosa. No entanto, o destino é

caprichoso; quando não, provocador.

E quando Paulo soube que Cristina,

integrante daquele grupo, estava

namorando o antipático do seu

primo, uma nuvem agourenta

começou a pairar sobre aquele

aprisco. Afinal, não era incomum

convidarem-se outras pessoas para

que se nutrissem com a boa

literatura.

Como o sarau seguinte

aconteceria em casa de Paulo, a

tensão aumentava a todo instante.

Até que, certo dia, ele recebeu

uma ligação de Cristina. Era para

contar que levaria Everton ao

próximo encontro.

O desagrado que sentiu só não

foi maior que o prazer experimentado

por seu desafeto. É que, ao ouvir de

Cristina que eram amigos, e ao saber

onde seria o próximo sarau, Éverton

foi tomado por uma comichão que há

tempos não sentia. – um retorno aos

velhos tempos, uma excelente

oportunidade para infernizá-lo!

Ora, como bem conhecia a

antiga aversão de seu primo; como

estava viajando pelo México; como já

lhe tinham oferecido aves capturadas

(mercado negro); e como regressaria

para o Brasil a bordo do seu iate

particular, o que driblaria a

fiscalização, Éverton achou que não

seria nem um pouco educado ir

visitar um familiar de mãos

abanando. E tratou de comprar um

Pássaro Preto.

O milionário chegou ao Brasil

efusivo e cheio de expectativas. Já o

pássaro, triste e enfraquecido.



O milionário chegou ao Brasil

efusivo e cheio de expectativas. Já o

pássaro, triste e enfraquecido.

Na noite marcada para o sarau,

Éverton foi buscar Cristina na hora

aprazada. Mas ao entrar no

automóvel, a poetisa viu um grande

saco de veludo azul escuro que jazia

no banco de trás. E como deduzisse

que era para Paulo, elogiou o

namorado por tamanha delicadeza. –

Ela notou pequenos furos no tecido,

mas achou melhor não comentar.

O casal foi o último a chegar à

casa de Paulo, que os recebeu com

polidez, mas com um sorriso amarelo.

Éverton entregou o presente ao

dono da casa, blasonou-se de tê-lo

trazido no seu próprio iate, e pediu

que só o abrisse momentos antes de

começar a falar, justificando que o

mimo mexicano o inspiraria noite

adentro. Paulo prometeu que o faria.

Depois das apresentações,

Paulo abriu oficialmente o sarau e

perguntou quem primeiro

declamaria.

Não se precisaria dizer que

todos o intimaram a que começasse.

Mas como Éverton o encarasse,

cobrando o prometido, Paulo não teve

alternativa senão a de ir pegar o

embrulho que deixara no rol de

entrada.

E como retornasse sob um

entusiástico coro de “Abre! abre!...”,

passou a desatar o laço.

Ao levantar o conteúdo, ficou

estarrecido! Era uma gaiola

esmaltada em branco, e que, por isso,

realçava a cor do seu prisioneiro. – Ao

ser surpreendida com o novo

ambiente, a pobre da avezinha pulava

de um lado para o outro, como a

buscar um buraco por onde pudesse

fugir.



E se é verdade que ninguém

sabia da real intenção de Éverton,

também é exato afirmar que todos

torceram o nariz para esse tipo de

agrado.

Paulo pôs o presente sobre a

mesa de centro, e ficou mudo e

imóvel por alguns segundos, como a

tentar reaprumar-se.

E depois de enfatizar que o

pássaro era negro, que fora comprado

no exterior, e que tinha sido trazido

pelo mar, o anfitrião disse que a única

maneira com que poderia exprimir o

seu contentamento seria por meio

destes conhecidos e clamorosos

versos:

Com exceção de Éverton, que

permaneceu sentado e sem nada

entender, todos ficaram de pé e

aplaudiram com entusiasmo a última

estrofe de O navio negreiro. – Mesmo

envergonhada, Cristina preferiu o

brado ao namorado.

E como a mensagem de Castro

Alves tinha sido apreendida pela

maioria, o sarau teve que ser

interrompido para que o Pássaro

Preto ganhasse a liberdade.

“Fatalidade atroz que a mente

esmaga!

Extingue nesta hora o brigue imundo

O trilho que Colombo abriu nas vagas,

Como um íris no pélago profundo!

Mas é infâmia demais!... Da etérea

plaga

Levantai-vos, heróis do Novo Mundo!

Andrada! arranca esse pendão dos

ares!

Colombo! fecha a porta dos teus

mares!”



Poesia no YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=8TZg3NL9m0o
https://www.youtube.com/watch?v=8dPJLMT-_FY


O Poeta Carlos Henrique 

Costa está no Youtube

Quem procura um canal

onde poesia e música se misturam

com muito charme, precisa visitar

o canal no Youtube do Carlos

Henrique Costa, o poeta CHC. Ali

você encontra vídeos do poeta

declamando seus poemas,

cantarolando as canções que

compôs, dando entrevista e

também verá seus trabalhos que

foram gravados por outros

artistas.

Nós destacamos 2 vídeos

que você precisa assistir, são os

nossos preferidos: Escambo e Eu

que pensei. Clique na imagem para

ouvir e se encantar, como nós.

O poeta espera sua visita.

RETRÔ

Carlos Henrique Costa

Tive receio de rever você

Depois de tudo 

O  que a gente viveu

Temi voltar no tempo

Mas... Pra quê?

Foi outra escolha

Que a gente escolheu

Mas de repente bateu a vontade

De pedir carona ao carro veloz

E te abraçar, te beijar com saudade

E a gente perder a razão e a voz,

Porém confesso

Temi o pretexto

Passou a hora 

E peguei o metrô

Voltei pra casa 

E escrevi este texto

Pra musicar 

Chamar de retrô 

Deixamos aqui para você mais um

poema do CHC, dedicado à Jussara

Miranda.

https://www.youtube.com/channel/UCFsfEO0t1CVpLBMrkMGLZRg


O que rola no grupo

A postagem com maior

engajamento no grupo Livraria

Voo Livre no Facebook, no mês

de maio...



- Mãe.

- Sim.

- Conta-me uma história antes de dormir.

- Então escuta. Era uma vez uma biblioteca que fazia anos. Estava,

portanto, cada vez mais nova.

- Cada vez mais nova, mãe?

- Sim, com as bibliotecas é assim. Quanto mais tempo vivem, mais

novas se tornam.

- Porquê?

- Porque quantos mais livros têm, menos sozinhas estão. A solidão

envelhece. Quanto mais histórias contam, mais palavras aprendem.

Aprender rejuvenesce. Cada sorriso a mais é uma ruga a menos. Cada página

folheada é uma lufada de ar fresco. Cada final feliz é a chave do início. Em

cada adulto que lê está a criança que foi. Em cada criança que lê está o adulto

com memória. É assim a vida, passo a passo, folha a folha, história a história.

- E as bibliotecas, quando fazem anos, não fazem uma festa?

- Claro que sim. Fazem uma festa dentro do coração dos leitores. Os

livros juntam-se nas prateleiras e também nas mesas e nas cadeiras e há

magia por todo o lado. Saem as fadas dos seus recantos e os segredos dos

seus cantos e voam sonhos pelo ar e andam duendes a saltitar pelo chão. E

vêm girafas às janelas, cheias de pó de estrelas, bater palmas de emoção.

Sabes, meu filho, as bibliotecas são as casas da imaginação.

Postagem da Beth Burgers

O destaque deste mês vai para

a postagem da Beth Burguers,

que alcançou 1794 pessoas e

motivou 137 a se engajarem.

Valeu Beth!



Tom Dutra é ator e

é formado em Artes

Visuais. Além disso, faz

desenhos e tem

dificuldades em dizer se é

cartunista, quadrinista,

desenhista ou ilustrador.

É apaixonado por

animações e quadrinhos.

Coleciona trilhas sonoras

de desenhos animados e é

comum encontrá-lo na rua

cantarolando essas

músicas.

Nesta coluna, Tom

traz suas famosas tirinhas,

dando dicas e falando

sobre o cotidiano, com

humor e arte.

Tirinha
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Até a 
próxima 
edição!


