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Escrever é fácil. Você começa com 

uma letra maiúscula e termina com 

um ponto final. No meio você 

coloca a ideia.

Pablo Neruda. Editorial por 
Marina Marino



Escrever é fácil. Você começa com 

uma letra maiúscula e termina com 

um ponto final. No meio você 

coloca a ideia.

Pablo Neruda.

Editorial por Marina Marino

“Cada texto é uma

semente. Depois

que eu for, elas

ficarão. Quem sabe

se transformarão

em árvores! Torço

para que sejam

ipês-amarelos…”

Rubem Alves

Setembro chegou e

trouxe com ele ipês

amarelos para enfeitar a

cidade. Aqui em São

Paulo, não se fala de outra

coisa e todos fazendo

como Rubem Alves,

levando os olhos para

passear pelas ruas e

alamedas da cidade,

encantando-se com tanta

beleza, afinal os olhos são

a porta pela qual a beleza

invade nossa alma, não é?

Mas setembro não

tem só ipês amarelos para

ver, não... Pelo menos no

nosso meio literário, é

mês de grandes

encantamentos... Em

Portugal, acontece o III

Encontro do Mulherio das

Letras e vamos poder nos

encantar com a poética e

a literatura de tantas

escritoras da língua

portuguesa.

Aqui na revista,

setembro traz poemas de

jovens escritores

premiados, que colhemos

exclusivamente para você,

no recém-lançado livro

Luas de Júpiter. Aliás esta

é uma das funções que

uma revista literária tem,

permitir que criações

maravilhosas sejam

vistas, aproximando

quem gosta de ler, com

quem gosta de escrever,

meu slogan desde a

primeira edição da Voo

Livre.

Que este setembro

não fuja à regra, apesar

de tanta desconstrução

que temos visto por aí, e

você possa se encantar

muito mais com o que ele

traz... Que seja mágico!
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Aldirene Entrevista Angelita Alves

Angelita Alves é a entrevistada de hoje na Coluna de Aldirene Máximo.

É uma profissional de marketing e estudante de artes visuais que atua

como ilustradora por paixão. Sua trajetória artística é bem eclética e conta

com participações em exposições coletivas e individuais de pintura e

trabalhos de ilustração e criação de peças publicitárias. Seu trabalho mais

conhecido hoje é Fridita, que vem voando pelo mundo, inclusive aqui em nossa

revista.



Aldirene Entrevista Angelita Alves

Minha querida amiga, conte para

a gente como iniciou seu amor

pelas artes?

Desde muito pequena. Trocava

qualquer brinquedo por canetinhas

e papéis, tintas e pincéis. Até os

oito anos fui filha única e como não

tinha com quem brincar, os

desenhos e pinturas eram as

minhas melhores companhias.

Cresci lendo muito desenhando em

tudo. Desenhava para mim e para

os coleguinhas na escola.

Das aventuras literárias que se

propôs viver, o que mais te

emocionou: ver sua arte como

designer, ilustrando livros e

capas de livros ou seus poemas e

quadrinhos publicados?

Hummm...essa é difícil! Hehe... São

coisas que me apaixonam e tocam

no mesmo espacinho do meu

coração. Não consigo mensurar o

grau de satisfação/felicidade que

cada um me deu. Posso escolher as

duas opções? E também amo pintar

telas. Os desenhos no papel e as

telas (óleo e acrílica) despertaram

a ilustradora em mim.
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Você criou a Fridita, personagem

inspirada na Frida Kahlo. Conte um

pouco sobre esse trabalho.

Ah...ela é meu xodó! Fridita era um

dos desenhos que eu fazia em

guardanapos, sempre que me reunia

com amigos em bares e restaurantes.

Em determinada ocasião, uma amiga

ia lançar uma grife na Capital Fashion

Week e me pediu um desenho para

estampar camisetas, inspirado em

Frida Kahlo. Mostrei a Fridita do

guarda-

napo e ela gostou. Criei, então, uma

série de quadrinhos que foram

impressos nas camisetas lançadas no

evento. Criei também a bonequinha

de pano que aos poucos foi ganhando

detalhes: ela

“voa” até a casa das pessoas num

saquinho de tecido transparente, leva

uma “maleta de viagem” contendo

uma mudinha de roupa e um mini

travesseiro com perfume de alecrim.

Os seus gatos (personagens das

tirinhas – companheiros da boneca),

também vão junto – um preto e um

branco.

A Fridita tem perfis no Facebook e

no Instagram. Planeja publicar um

livro com essas tirinhas?

Sim... Já estou providenciando, com o

apoio da escritora e diagramadora

Elciana Goedert, o e-book. O próximo

passo é o livro impresso. Estou muito

entusiasmada

“Fridita” hoje está em 
quadrinhos publicados 

diariamente nas minhas 
redes sociais e ganhou 

muitos fãs.
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Você participou do projeto Elas e as

Letras como autora no livro 2 e

como ilustradora no livro 3.

Também participou como autora e

ilustradora/capista de Pirlim-

pimpim. Todas essas obras são

trabalhos feitos por mulheres.

Como se sente ao participar de

obras que incentivam a escrita

feminina?

Me sinto muito honrada pelos

convites para participar dessas obras

tão especiais que dão voz a mulheres

do mundo inteiro. Me dá muito prazer

participar desse projeto criado por

você Aldirene (Máximo) e pela Jullie

(Veiga) e que tem dado tantos frutos

no apoio a mulheres diversas... Nunca

a mulher foi tão ativa em movimentos

para promover mudanças sociais , em

geral, e me orgulho de contribuir ao

menos numa pequena parte disso.
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Aldirene Entrevista Angelita Alves

O livro infantil "Vila 2020" (uma

história fictícia acerca da

pandemia) da escritora Daniela

Marques, contou com 10

ilustradores. Você ilustrou 2

páginas. Conte-nos sobre essa

aventura.

Ilustrei as duas primeiras páginas. Foi

apaixonante. Vivíamos o início da

pandemia, naquela época, e me

apaixonei pela ideia e pelo texto da

Dani Marques, por isso abracei com

imenso carinho esse trabalho. Me

senti ajudando, com uma equipe de

ilustradores megatalentosos (pense

na responsabilidade – virei fã de

todos eles!) a contar às crianças de

uma forma lúdica e mágica sobre um

assunto tão sério. Eu quis morar na

Vila 2020!

Tive a honra de ter alguns

trabalhos ilustrados por você. Entre

eles, o livro infantil: "Infância

Rimada". Foi uma excelente

aventura. Qual a ilustração mais

desafiadora desse projeto?

A primeira sempre é desafiadora – é

ela que vai dar o “start” para as

outras inspirações... a capa também.

Gosto de imprimir meu traço nas

ideias do autor, então procuro

atender a todas as expectativas dele –

cor, forma, proposta. Isso é

deliciosamente desafiador.

Quanto às ilustrações internas, amei o

desafio de interpretar cada uma, em

especial aquela do piquenique das

formiguinhas – “Bolo Formigueiro”.
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Aldirene Entrevista Angelita Alves

Das aventuras literárias que viveu

até aqui, quais foram as mais

emocio-nantes: ilustrar para o

público infantil ou para o público

adulto?

Gosto de desenhar, criar, entrar no

mundo do escritor, mas apaixonante

mesmo é ilustrar para crianças,

imaginar como elas vão associar a

imagem ao texto. Muitas vezes os

livros vão para crianças ainda não

alfabetizadas, e isso me encanta –

despertar nelas a vontade de

aprender a ler, motivadas pela

imagem.



Entrega.

Coragem

Verdade.

Arte é uma das mais belas formas de expressão, de mostrar ao

mundo que as coisas podem ser melhores.

Concretizar sentimentos, pensamentos, sensações.

Aldirene Entrevista Angelita Alves

Deixe um recadinho para amigas

escritoras / ilustradoras que ainda

não divulgaram suas artes ao

mundo.

Arrisquem-se. Deem o primeiro

passo. Você tem algo para dizer ao

mundo e mesmo que atinja a um

público pequeno, é o seu jeito de

melhorar o mundo, aos poucos. Hoje

os recursos estão muito mais

acessíveis. Artistas e escritores

possuem um mundo interno tão rico!

Chega a ser terapêutico o trabalho de

trazer para o mundo exterior toda

essa variedade e pensamento e

sentimentos e dividi-los com o

mundo.

Entrega. Coragem. Verdade.

Arte é uma das mais belas formas de

expressão, de mostrar ao mundo que

as coisas podem ser melhores.

Concretizar sentimentos, pensamen-

tos, sensações.

Arte é...

No link você

encontra as redes

sociais da Angelita

Alves...

linktr.ee/Angel.fri

dita

https://linktr.ee/Angel.fridita
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Escrever é fácil. Você começa com 

uma letra maiúscula e termina com 

um ponto final. No meio você 

coloca a ideia.

Pablo Neruda.

Biblioencontro com Christyanne Bueno

“Passamos à poesia, passamos à vida. E a vida tenho certeza é

feita de poesia. A poesia não é alheia – a poesia – como

veremos, está logo ali, à espreita. Pode saltar sobre nós a

qualquer instante”.

Borges

Poesia & Biblioterapia

Nunca foi tão urgente

despertar o olhar poético para a

vida, valorizar o miudinho de um

dia, o cuidado no fazer e poesia

para nos acolher. Acredito que

almas poéticas se encontram no

momento certo.

Sou leitora de poesias desde

minha adolescência e fã de

inúmeros autores e autoras, cada

um me acompanhou numa fase da

vida, sem a preocupação do

entendimento puramente

intelectual ou rigor acadêmico no

estudo do gênero. As pessoas

sempre me diziam “Você tem alma

poética”. Nosso querido e saudoso

Manoel de Barros já dizia “Tem

gente que já nasce poesia”.

Quando conheci Cristiana

Seixas declamando poesias com

tanto encantamento e pureza de

cura, entendi a palavra

pertencimento e encontrei abrigo

nessa admiração e identificação.

A poesia tem o poder de

acolher, de nos revelar, de dialogar

com nossas emoções, descortinar

sentimentos, resgatar memórias,

despertar novas possibilidades de

narrativas, dar um novo colorido

para a vida. Qual a sua relação com

a poesia?

Vivenciando a biblioterapia

abracei minha alma poética

definitivamente, percebi o quanto

ela me socorre na rotina, inspira,

ajuda a cuidar de mim e do outro,

me ajudou a atravessar a

pandemia, alimentar a minha

esperança e exercitar a paciência

em tempos difíceis.
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Pablo Neruda.

Biblioencontro com Christyanne Bueno

Nas visitas ao hospital poesia é

sempre bem-vinda, companhia para

suavizar a dor, pauta de conversa,

cúmplice nas fragilidades humanas,

carinho na alma dos pacientes,

acompanhantes e funcionários.

Tenho prazer em receber,

oferecer e partilhar poesias.

Biblioterapia e poesia; rima perfeita!

Nos encontros de Biblioterapia

presencial ou virtual elas marcam

presença e deixam seu toque sensível

e intimista. E, quando contamos com a

presença da autora, garantia de

emoção à flor da pele.

Muito se escreve sobre a poesia

e seus benefícios aos leitores de todas

as idades, pacientes, idosos e

apaixonados, portanto se permita

usufruir desses benefícios. Deixo a

sugestão para você vasculhar sua

estante, visitar uma livraria, ou quem

sabe escrever uma poesia, mas espera,

espere o final dessa leitura.

“O leitor de poesia não é um

reconhecedor de sentidos, é um

criador, um inventor, alguém

disposto a deixar-se surpreender

pelo imprevisível, pelo inesperado.

Um viajante que se adentra em uma

aventura em direção ao

desconhecido”. (Carranza).
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Biblioencontro com Christyanne Bueno

Na edição anterior da revista escrevi

sobre os livros infanto-juvenis e sua

potência transformadora e encantadora.

Leia o depoimento de uma criança de 9

anos após ler uma poesia sobre Felicidade,

do livro Lia e o feitiços da palavra, Ed.

ÔZé “Escolhi compartilhar esse livro

porque essa poesia é inspiradora! E disse

em seguida, com a maior simplicidade do

mundo: Felicidade pra mim é uma coisa

que vai até você...Quando você viaja nas

coisas boas”.

Enfeitiçados pela palavra!

Num encontro de Biblioterapia em

Casa para educadores, em plena

pandemia, com tantos desafios,

aprendizados e mudanças, a poesia de

Fabiana Gonzalez se fez presente, escutou

com nossas fragilidades, promoveu

grandes reflexões, ofereceu colo,

oportunidade para ressignificar a vida,

cuidar um pouco de quem cuida com tanta

amorosidade e responsabilidade.

Aproveite uma de nossas leituras,

verdadeiro deleite.
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Esqueça as retas.

Pense em círculos, em curvas

Em altos e baixos

Assim, as surpresas da vida o surpreenderão menos

O desgastarão menos

Pense em labirintos, em tramas de tecidos

Em caminhos, pontos cruzados

Montanhas-russas, em idas e vindas

Lembre-se a beleza da surpresa e da magnitude do desconhecido

Da emoção de cada passo

E da probabilidade fantástica de ele dar certo ou errado

Mais ainda, reflita sobre a poderosa mudança do conceito de certo e errado

Não pense em dados, em estatísticas

Considere a vibração, o pulsar e as batidas do seu coração

Venere tudo aquilo que o faça sentir vivo

Caia e aceite a queda, compreenda o seu motivo

E faça dela algo que tenha valido a pena

Confie na vida, analise a sua história e

Descubra o sucesso do caminho trilhado até aqui

Deixe o peso da culpa, o fardo do que é amargo

E aceite a si mesmo

Respire fundo e olhe ao redor

Ache uma coisa bonita e sorria com isso

Olhe no fundo dos seus olhos e descubra o presente que é a vida.

Fabiana Gonzalez
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Nos Quintais da Poesia,

tivemos a presença-presente da

autora Patrícia Cacau, adentramos

em seu universo poético e tão

familiar! Dialogamos com sua

narrativa sensível, revisitamos

nossas memórias e juntos

passeamos pelos quintais do afeto

e da criação. Nosso biblioencontro

foi tão inspirador que alguns

participantes se arriscaram na

escrita, outros aprofundaram suas

leituras. Patrícia Cacau tem esse

poder incentivador e criativo,

contagiou a todos com seu carisma,

saímos todos transformados por

sua poesia.

Heloisa Helena Garcia

Gratidão ao mundo virtual

(encontro nas nuvens), encontro

possível, em tempos de pandemia.

Conexões e vínculos são

construídos à distância física, mas

não menos afetiva. A literatura nos

aproximando, ampliando nosso

universo de contatos, divulgando a

biblioterapia e provando que não

existem fronteiras entre as pessoas

dispostas a se encontrar.
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Pablo Neruda.

Biblioencontro com Christyanne Bueno

“Tive a felicidade e a graça de

ser convidada a participar do

encontro desse projeto incrível e

acolhedor de Christyanne Bueno, a

Biblioterapia em Casa, Literatura

como ferramenta de terapia, com

uma turma acolhedora.

Me senti abraçada, o retorno

de ver o cuidado com o meu Livro

QUINTAIS a cada leitura dos

poemas reverberando e

dialogando com os participantes é

tão prazeroso e gratificante.

Não tenho como descrever a

paixão de Chris pela literatura que

nos atravessa e entrelaça tantas

vidas que se dão a oportunidade de

experimentar a Biblioterapia.

Sou grata as amigas que esse

encontro me presenteou Marlene,

Heloísa, Marina, Fernanda, Elis... e

você amada Christyanne Bueno.

Patrícia Cacau

Fortaleza - Ce.

Livre é este livro

sem portas

sem chave

sem tempo

sem começo

sem fim.

São gotas de mim

PARA VOCÊ

Depoimento: 
Patrícia Cacau 
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Quando estudei Letras na

FFLCH na USP, tive que ler as poesias

de alguns clássicos da literatura

portuguesa, como Camões, Bocage e

brasileira, como Carlos Drummond de

Andrade, Manoel Bandeira, Castro

Alves, Olavo Bilac, etc. Naquela época

não gostava delas, porque na maioria

das vezes não as entendia e também

encontrava dificuldade em fazer uma

análise formal delas: métrica, rima,

ritmo, estrutura, estilo e outras coisas

mais.

Entretanto, de 3 anos para cá,

participando com regularidade das

sessões de Biblioterapia com a

Christyanne Bueno, primeira vez

tomei contato pela com um grande

repertório de poesias, na sua maioria,

de autores contemporâneos tais

como: Adélia Prado, Clarice Lispector,

Cora Coralina, Cecília Meireles,

Manoel de Barros, Pedro Salomão,

Fabrício Carpinejar, Mario Quintana,

dentre outros, e cuja beleza, leveza e

riqueza gradativamente foram

despertando o meu interesse e minha

paixão.

Por influência da Chris, sendo

ela própria escritora de poemas de

uma beleza e leveza indescritíveis e

de uma inspiração divina, mudei

completamente o conceito que tinha

de poesias, passando mais a senti-las

a tentar entendê-las e costumo dizer

que foi ela a boa fada madrinha que

me introduziu no universo mágico da

poesia.

Marlene von Seckendorff

Professora de Idiomas e Bibliocoach

Testemunho

Marlene von Seckendorff



São páginas de puro encantamento através dos versos e ainda das

ilustrações da escritora, ilustradora e psicóloga, Christiane de. Uma

honra para mim contar com parcerias tão significativamente de
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Dica da Adriana Santiago
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Mar de obscurantismo e

“A República das Milícias”

Uma onda. Uma gigantesca

onda que se formava discretamente –

dando, por vezes, alguns sinais de sua

existência, em cristas que se

elevavam. Mesmo assim formou-se

disfarçadamente nas profundezas do

mar. Enquanto nós, brasileiros,

navegávamos de forma tranquila,

embalados pela falta de maturidade e

euforia da conquista da tão sonhada

democracia e uma Nova República

que formaríamos, a onda gigante se

formava. Inocentes bebês que

engatinham no curso da História,

inexperientes no jogo democrático,

muito ingênuos fomos em crer que

estávamos em plena democracia e

que ela não precisaria de cuidados e

ajustes. A bem da verdade, nunca

estivemos totalmente livres desse

flagelo, desse monstro do mar, a

ditadura. Assim como também não

éramos aquela gente tão pacífica e

acolhedora que recebia de braços

abertos todos os seus filhos diversos

espalhados por essa pátria gigante da

língua portuguesa. Apenas repousá-

vamos em berço esplêndido. E a

democracia? Uma fina camada de

óleo sobre o denso mar, de

profundezas ocultas e ondas

perversas. Um verdadeiro caldo

grosso de preconceitos, violências,

exclusões. Com a eleição de

Bolsonaro, em 2018, essa onda

emergiu e avançou sobre o

continente, um verdadeiro tsunami, e

lambeu ruas, varreu e varre gentes,

devastou tudo que encontrou pela

frente.

Essa a leitura, essencial, que

faço de nossa realidade atual, em

nosso país, Brasil, depois de

mergulhar na obra do jornalista

Bruno Paes Manso, “A República das

Milícias – dos esquadrões da morte à

era Bolsonaro”, editora Todavia, 2020.

O escritor e pesquisador do

Núcleo de Estudos da Violência da

USP, utiliza-se das vozes de seus

entrevistados para contar como se

deu a formação das milícias cariocas,

especificamente em seus

“nascedouros” no estado do Rio de

Janeiro: na zona oeste, em Rio das

Pedras, Jacarepaguá; e no Campo

Grande e Santa Cruz.
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Esse “nascimento” e

fortalecimento das milícias, se deu “lá

atrás”, em 1985, juntamente com o

início do processo de

redemocratização do país. Ou seja: o

início da formação da onda, enquanto

a democracia era um óleo

escorregadio e superficial que não se

misturava naquele caldo grosso e

profundo.

O livro explica o envolvimento

dos batalhões de polícia e dos

paramilitares que passaram a exercer

funções e preencher lacunas deixadas

pelo Estado, nas áreas,

especialmente, de segurança pública

e transportes. Aos poucos, os

“negócios” foram crescendo e se

desenvolvendo, prosperando,

passando as milícias a controlar a

venda de gás, além do “gatonet” e

outros gatos mais, e, por fim, a

especulação imobiliária. Construções

mais baratas, mas sem estrutura

adequada que colocam a segurança e

a vida das pessoas em risco. A

população amedrontada, pobre e

desamparada, sem alternativas, passa

a rezar a cartilha dos mandachuvas

milicianos. A estes ficam os lucros

exorbitantes.

Tudo começa com a oferta de

proteção aos moradores do bairro por

parte de um ex-policial contra

traficantes de favelas vizinhas etc.

Tudo parece muito normal e cômodo

para a população, sendo o ex-soldado

ou capitão visto como um guardião e

ganhando a simpatia e admiração da

população. Afinal, se o Estado não faz,

alguém tem que fazer!, pensam os

moradores.



São páginas de puro encantamento através dos versos e ainda das

ilustrações da escritora, ilustradora e psicóloga, Christiane de. Uma

honra para mim contar com parcerias tão significativamente de

peso, de profissionais tão competentes e amigas a quem muito

admiro.

Deixo aqui o texto que define o livro em sua contracapa:

Dica da Adriana Santiago

Aos poucos os paramilitares

ganham poder e mais poder e vão

dominando todas as áreas de negócios

do bairro. Para se ter uma ideia do

nível de dominação, o autor cita, na

obra, casos em que as calçadas de Rio

das Pedras são vendidas, em pequenos

lotes, para vendedores ambulantes

que queiram comercializar ali seus

produtos. Tudo dominado.

Com todo esse poder e

influência nas comunidades, esses

milicianos chamam a atenção da classe

política que vê neles um grande

potencial de apoio político. Daí nascem

as alianças, os conchavos. Por sua vez,

os milicianos entram nas casas

legislativas e - por que não? - no

executivo, caso tenham a

oportunidade.

Assim nos tornamos,

paulatinamente, e explosivamente,

com a eleição de Bolsonaro em 2018

(pois é sabida a forte ligação e defesa

do presidente e de seus filhos

parlamentares aos milicianos, tanto

que até homenagens recebem no

Congresso), “A República das Milícias”,

avançando com seu projeto de

negócios e de governo por todo o

Estado Nacional.

Bruno Paes Manso é

também autor de A guerra: A

ascensão do PCC e o mundo do

crime no Brasil (Todavia, 2018),

em coautoria com Camila Nunes

Dias. É jornalista e pesquisador

do Núcleo de Estudos da

Violência da USP.

A democracia? Fina camada de

óleo na superfície desse mar de

obscurantismo, medo e podridão.

Paes Manso, Bruno. A

República das Milícias: Dos

esquadrões da morte à era

Bolsonaro. SP: Todavia, 1ª edição,

2020, 304 páginas.

www.todavialivros.com.br

http://www.todavialivros.com.br/
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A Coluna do Eliaquim

O planeta Júpiter foi estudado

pelo intelectual italiano Galileu

Galilei, que em 1610 afirmou que o

maior astro do sistema solar tinha

quatro satélites que giravam em

torno de si. Hoje se sabe que Júpiter

tem 79 luas.

A edição 2021 da Coleção

Lauréis da Scortecci Editora traz

quatro autores que, como os satélites

naturais descobertos por Galileu,

estão em regiões diferentes, mas

dentro de um mesmo local, o Brasil.

Algo os une: a arte poética, e faz que

cada um desses admiráveis artistas

brilhe nas páginas deste livro.

O talento de AliceC, Isabelle

Neves, Leandro Henrique Nunes e

Marcos Nunes Loiola foi descoberto

pela Scortecci Editora e em 2021 é

apresentado aos amantes da boa

poesia e ao mercado literário como

verdadeiros escritores.

Vida longa às quatro Luas de

Júpiter da Literatura e à Coleção

Lauréis!

Luas de Júpiter 

Coleção Lauréis
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O gênero poético por vezes

funciona como forma de expressão de

sentimentos que se encontram no

âmago de quem escreve. O Brasil traz

em sua memória e entre seus imortais

grandes nomes da poesia, como Carlos

Drummond de Andrade, Cora Coralina,

Cecília Meireles e Mário Quintana, para

citar alguns que marcaram história.

Os escritos de pessoas anônimas,

porém, em grande parte ficam em

cadernos, diários ou rascunhos no

fundo de uma gaveta, ou em forma de

arquivo de texto em uma pasta perdida

no computador. Ficam como se

existissem apenas no coração de seus

autores e, com o tempo, são esquecidos

na história.

Muitos desses versos são de boa

qualidade e poderiam ser apreciados

pelos leitores e até servir como

referência, epígrafes e outras formas

de citação.

É com esse objetivo que a

Coleção Lauréis, projeto da Scortecci

Editora, lança a presente antologia,

intitulada Luas de Júpiter. Seus quatro

autores, sem livros solos publicados

até então, apresentam o melhor de sua

poesia. Cada um dos poetas deixa o

anonimato e passa a celebrar a vida de

escritor.

Com o objetivo de incentivar a

produção literária ainda na primavera

da juventude, a editora teve cuidado na

escolha dos participantes da edição

2021 do projeto. São todos muito novos

em idade, mas cada qual com seu

talento natural, vindo das profundezas

de sua existência e muitas vezes com

técnicas trabalhadas ao longo dos

poucos mas bem vividos anos de vida.

Os traços de cada um são

marcantes e únicos, mas por vezes

funcionam como um casamento, peça

que a poesia costuma causar nos

leitores.

AliceC nos traz o grito do silêncio

guardado em seu coração de poetisa,

como também um sofrimento vivaz, que

busca a paz e a liberdade de

pensamentos melancólicos. Os poemas

“Perdida” e “Beira” mostram sua

feminilidade, como também a procura

pelo divino e pelo que vem do alto, ou

seu oposto.

Isabelle Neves dialoga com

maestria com grandes clássicos nos

versos de sua poesia. Por vezes o tempo

é seu senhor e caracteriza sua obra,

como no verso do poema “Insônia”:

“Ontem eu dormi hoje”, que na

sequência faz uma oração ao mestre das

horas.
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Já Leandro Nunes deixa claro

seu lado intelectual nas construções

líricas em estilo clássico, une a

literatura com as ciências da natureza

e exatas, e dialoga com o universo. Em

“Amores gravitacionais”, esse diálogo

dá à luz a mágica de amar, o que faz

do jovem um verdadeiro astronauta

das estrofes de poemas reflexivos.

Por fim, Marcos Nunes Loiola

usa versos livres para apresentar seu

eu-lírico na busca de sua realidade: o

sertão da Bahia e o simples da vida,

como aquilo que ama ou deseja. É o

que vemos nos poemas “Sobrinhos”,

“O velho calendário na parede”

e “Saudade”. Vale destacar também

sua forma de olhar o divino como

expressão de pureza e naturalidade.

Luas de Júpiter transforma os

rabiscos em cadernos dos melhores

trabalhos dos quatro participantes

em obra literária. E se Galileu Galilei,

ao descobrir os satélites naturais do

planeta Júpiter, os nomeou com

nomes de amantes do deus grego

Zeus, eis aqui quatro amantes da

poesia que tornam seu amor concreto

nas páginas desta antologia.

Eliaquim Batista

Blogueiro literário e escritor
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Para adquirir um

exemplar do livro Luas de

Júpiter, e incentivar esses

jovens talentos, visite a

Livraria Asabeça. Link na

imagem.

https://www.asabeca.com.br/detalhes.php?prod=9337&friurl=_-LUAS-DE-JUPITER--AliceC--Isabelle-Neves--Leandro-Henrique-Nunes--Marcos-Nunes-Loiola-_&kb=586
https://www.asabeca.com.br/detalhes.php?prod=9337&friurl=_-LUAS-DE-JUPITER--AliceC--Isabelle-Neves--Leandro-Henrique-Nunes--Marcos-Nunes-Loiola-_&kb=586


Poesia

Luas de Júpiter

AliceC

Isabelle

Leandro

Marcos



A poesia de Luas de Júpiter

Beira

Na beira do mundo,

Cria do céu e inferno,

e eterno purgatório.

Em meio à lama,

brota a flor,

branca a paz de suas pétalas.

É tão bela, é tão doce,

é tão pequena, é tão frágil...

É a esperança que carrego, é meu fardo.

Perdida

Por muitos mares cruzei,

somente com as estrelas a me guiar.

Muitas vezes naufraguei,

Não sei como pude voltar.

Dentre tempestades e rochedos,

Tentei permanecer inteira.

Mas quando cheguei a terra,

Em mim ainda havia guerra.

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.
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Insônia

Ontem eu dormi hoje

Entre pensamentos desconexos

E discussões comigo mesma

A madrugada ria das rugas precoces

Que aparecem em minha bochecha

Das marcas escuras sob essa pupila

Que tenta encarar o mundo

Com melhor ponto de vista

Que tenta minar o cansaço

Em meio a todo esse fracasso

Triste, triste, triste

Na busca por galgar pequenos passos

Pequenos abismos

Sinto que estou olhando demais para o abismo

Como uma menina na ponta do mundo

Que observa a mulher de seu precipício

Transpondo um labirinto de ausências

De silêncios e de passados

Pontuando reticências

Antigas coleções, maldições, solidão

Ontem eu dormi hoje

Sinto que hoje vou dormir amanhã

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.
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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).

Interlúdio

In ter dor

Escolho renascer

In ter ligado

Prefiro o lúdico

In ter verdades

Mergulho em segredos

In ter desconectado

Telefono

In ter retrocesso

Escolho mudar

Inteiramente interplanetário

Amores gravitacionais

Após longos dias no grau zero

Abrem-se olhos além do horizonte

Com suas cores deslumbrantes

Filtro suas palavras

Em translúcidos doces encantados

Encontro em você: estabilidade

Estar com habilidade para te amar

Até que meus olhos

Se fechem dentro das montanhas

Do

Seu

Entardecer



A poesia de Luas de Júpiter

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.

Sobrinhos

Há uma caixinha de chiclete sobre o

armário da cozinha.

A tua imobilidade desses dias

tem exalado uma tristeza tão cruel

quanto necessária.

É como um vírus

e não há quarentena capaz de evitar a

contaminação.

Em momentos de desespero,

até pensamos em colocar a caixinha em

isolamento total,

lá dentro do armário.

Mas não tardou a percebermos

a inutilidade da medida:

ainda não aprendemos a isolar a saudade.

Os domingos têm sido os mais difíceis.

A caixinha chora feito uma criança.

Mas à noite, quando a luz da cozinha se

apaga,

acende nela a esperança dos velhos dias.

Os lugares mais esconsos desta casa,

de tão acostumados,

sonham com teu tutti frutti,

tua hortelã.
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Não ousou aproximar-se,

mas eu o sentia ao redor.

E quando seus lábios pingaram 

rubros,

Rubros de meu sangue roubado, 

chorei, mas não afastei a dor.

Lábios rubros

AliceC.

Que levo da vida, essa viagem de 

introspecção, 

se minha bagagem está tão pesada 

sem que eu nem mesmo 

saiba o que tanto carrego? 

Quem fez isso comigo senão eu 

mesma,

nessa vontade doída

de quem ama e confia e luta e 

confia,

mas que não sonha mais?

Trecho de Acidentes Geográficos

Isabelle Neves

As filhas das nuvens

Carregam coroas perfumadas

Encantam qualquer olfato

Molham almas ressecadas

Disseminam flores e tranquilidade

Chuva

Leandro Henrique Nunes

As lembranças, Vô.

Essas lembranças que guardamos 

de ti

são como cordas firmes amarradas 

em nós.

No corpo,

na alma

e 

na garganta.

Trecho de Saudade

Marcos Nunes Loiola



Convite  de 
Adriana Mayrinck



III Encontro Mulherio das Letras Portugal

“Sabe aquela placa de ‘Meninas não

entram’ do Clube do Bolinha? Minha

vontade era escrever como slogan do

Mulherio: ‘Meninos entram. Mas para

escutar’.”

Maria Valéria Rezende

A proposta do Encontro

Mulherio das Letras Portugal, em

Lisboa, realizado desde 2018, é

despertar a atenção para a

sororidade e para as diversas vozes

das mulheres na sociedade, em várias

áreas ligadas à língua portuguesa,

sejam autoras, escritoras, editoras,

compositoras, articuladoras, agentes

literárias, livreiras e que participam

de outros movimentos e coletivos

literários, que se seguiram em

desdobramentos do pioneiro

Mulherio das Letras, no Brasil, além

de diversas academias e associações.

Estamos todas unidas por uma única

causa, que é enraizar a mulher como

ser próativo, pensante, criador e em

igualdade.

O III Encontro Mulherio das

Letras Portugal acontecerá este ano

ainda em modo virtual, talvez mes-

clando apenas um dia presencial, com

vídeos pré-gravados com antecedência

e divulgados no Youtube, Facebook e

Twitter nos dias 24, 25, 26 e 27 de

SETEMBRO de 2021, além de

chamadas no Instagram, com

convidadas a criarem os seus painéis,

rodas de conversas, mesas de diálogos

em temas variados, interações

musicais, performances poéticas,

sarau, tertúlia, oficina e apresentações

de livros coletivos e individuais. Neste

Encontro Virtual, além do pré-

lançamento da coletânea que surgiu a

partir de um concurso literário sobre a

Obra de Maria Valéria Rezende,

organizado pela Amare Livros (Brasil)

e a Editora In-Finita (Portugal)

teremos o lançamento da habitual

coletânea Mulherio das Letras Portugal

que marca esta iniciativa, desde 2018.
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Não haverá escritoras

selecionadas para homenagem este

ano, mas sim, todas as participantes

serão homenageadas por manterem a

literatura, a cultura e a arte ativas em

diversas iniciativas virtuais, apesar

das adversidades e dificuldades,

neste quase um ano e meio de

pandemia.

UM POUCO DA HISTÓRIA

Em 2020 - Portugal: 

O II Encontro Mulherio das

Letras Portugal, previsto para maio

de 2020 no Palácio Baldaya (Centro

Cultural em Benfica – Lisboa) estava

organizado com seis meses de

antecedência e já contava com a

confirmação de mais de 60 escritoras

lusófonas vindas do Brasil e da

Europa, além de uma exposição em

homenagem aos 40 anos de profissão

da escritora portuguesa Alice Vieira.

Com a inesperada pandemia (covid-

19), fizemos em modo virtual, em

LIVES nos dias 26, 27 e 28 de

SETEMBRO, no Youtube partilhados

no Facebook.

Além das 234 participantes das

coletâneas de poesia, prosa e conto,

que fazem parte de vários

movimentos literários e que vivem

em Portugal, Brasil, Bélgica, França,

Suíça, Itália, Alemanha, Espanha,

Londres, Luxemburgo, Croácia,

Dinamarca, Irlanda e até Estados

Unidos, reunimos no total 350

mulheres lusófonas que participaram

de forma colaborativa e gratuita,

todas envolvidas no universo da

escrita e que contribuem para o

empoderamento feminino, causas

sociais e o fortalecimento da

literatura em língua portuguesa e

atingimos em 3 dias intensos de

muita conversa, apresentações

musicais, tertúlias, oficinas,

performances poéticas e saraus,

inúmeras visualizações, além de

comentários e interações.
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Fizemos uma homenagem às

mulheres (estiveram junto conosco nas

lives) que destacaram-se na literatura

e na cultura lusobrasileira, entre elas,

Alice Vieira (portuguesa que celebrou

40 anos de vida profissional), Maria

Valéria Rezende (escritora brasileira e

idealizadora do Movimento Mulherio

das Letras), Maria de Lourdes Hortas

(escritora portuguesa, residente desde

pequena no Brasil e diretora do

Gabinete Português em Recife por

quase quatro décadas)

E Também, homenageamos a

escritora Laura Areias, portuguesa

erradicada em Recife, falecida em

2019, com mais de 45 livros

publicados. E também, Clarice

Lispector e Amália Rodrigues pelos

seus 100 anos de nascimento,

simultaneamente, comemorados em

2020. Houve um tributo à Olga Savary

(escritora e poeta) falecida em 2020 e

um minuto de silêncio em homenagem

às vítimas do coronavírus.

Em 2019 - Portugal:

O I Encontro Mulherio das

Letras Portugal aconteceu em março,

com desdobramentos na organização

realizado por Beth Olegário e Noemi

Alfieri, investigadoras da CHAM na

Universidade Nova Lisboa e no

Palácio Baldaya, organizado por

Adriana Mayrinck. Foram 4 dias de

muita troca e movimentação literária,

com diversas participações vindas do

Brasil e da Europa, entre mesas de

discussão, palestras, rodas de

conversa, painéis, sarau,

performances, música, exposição de

livros, feira do livro e o lançamento

das coletâneas em edição

comemorativa ao dia internacional da

mulher. Com a participação de

escritoras portuguesas Lídia Jorge,

Maria João Cantinho, entre outras, a

angolana Ana Paula Tavares e a

brasileira Beatriz H. Ramos Amaral.



III Encontro Mulherio das Letras Portugal

Em 2018 - Portugal:

Saraus, tertúlias, leituras

poéticas e oficinas começaram a dar

os primeiros passos ao Movimento

Mulherio das Letras em Portugal, no

Palácio Baldaya.

Em 2017 – Brasil:

O Mulherio das Letras

Portugal é um movimento

espontâneo vinculado ao movimento

Mulherio das Letras Nacional - Brasil,

mas de carácter autônomo,

independente e colaborativo.

Administrado pela produtora cultural

e editorial Adriana Mayrinck (In-

Finita), começou em março de 2018,

em Lisboa e reúne autoras que

escrevem em língua portuguesa,

nascidas, residentes ou que visitam

Portugal para divulgar a literatura e a

cultura lusófona. A nossa missão é

promover e criar oportunidades de

encontros e fortalecer o intercâmbio

das autoras lusófonas espalhadas

pelo mundo, em diversas ações

promovidas com o apoio do Palácio

Baldaya (Centro Cultural em Benfica -

Lisboa), e demais parceiros,

realizamos além do Encontro anual,

lançamentos e apresentações de

livros, coletâneas, oficinas, saraus,

tertúlias, círculos de leituras e

discussões, entre outras atividades. E

mantemos vínculos também com o

Brasil e demais países da Europa,

promovendo ações de divulgação

através parceiras atuantes no

mercado literário.

Sobre o Mulherio das Letras

O Mulherio das Letras Nacional

no Brasil, foi criado em 2017 pela

escritora Maria Valéria Rezende. É

um coletivo feminista literário, de

autoras brasileiras, diretamente

interessado na expressão pela

palavra escrita e oral. O grupo com

representatividade em quase todas as

cidades do Brasil, também tem

coordenação em Portugal, Itália,

Europa e Estados Unidos.

O objetivo é reunir profissionais

relacionadas à produção literária e

cultural, de autoria feminina. O

objetivo é divulgar/promover e criar

oportunidades de encontros para

dinamizar e fortalecer o vínculo entre
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as mulheres envolvidas no universo

literário, que se propõem discutir

questões da mulher nas áreas da

literatura, arte e da cultura. É um

movimento em progressão e que

ocorre com desdobramentos, são

mais de sete mil mulheres que

trabalham no sentido de promover,

através do uso das tecnologias de

informação e comunicação, o

empoderamento feminino - não

apenas como um direito humano

fundamental, mas como base

necessária para a construção da

igualdade de gênero.

Nos Encontros anuais,

realizados por enquanto no Brasil, em

Portugal e na Itália, tentamos agregar

e acolher todas as escritoras, autoras,

leitoras e simpatizantes que fazem da

escrita, uma caminhada sem

fronteiras para a divulgação da língua

portuguesa.

BLOGS:
Mulherio das Letras Portugal:  
mulherioletrasportugal.blogspot.c
om/ 
II Encontro Mulherio da Letras 
Portugal:  
mulherioportugal.blogspot.com/  
FACEBOOK
https://www.facebook.com/event
s/1559248741087377
INSTAGRAM: 
@mulheriodasletrasportugal  
TWITTER: @mulheriopt
YOUTUBE:  
canal In-Finita – II Encontro 
Mulherio da Letras Portugal:  
https://www.youtube.com/watch
?v=RGSGttB7oGY&list=PLEW0a6T
Sz isidG9KE-dG40ABsqUMejel1 

Canal Mulherio das Letras 
Portugal 
https://www.youtube.com/chann
el/UCckvsQDLy5MeWPfwse4y1pA
?vi ew_as=subscriber  

Informações: 
E-mail: 
mulherioportugal@gmail.com

Organização: 
Adriana Mayrinck

www.in-finita.com
(+351) 916 90 238
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Este é o homem que 

me fez escrever livros

Introdução

Era professora em uma escola 

japonesa, mas a artrite em minhas 

mãos estava piorando. Resolvi parar. 

O que fazer? Escrever! Meus dedões 

funcionam bem, são rápidos será fácil.

Como começou

Na época da Faculdade de

Letras PUC, fiz um trabalho sobre um

escritor argentino, chamado Enrique

Anderson Imbert (1910-2000). Não o

conheci. Entretanto sua obra me

fascinou: romances, contos,

minicontos e até microcontos, um

estilo pouco conhecido no Brasil

(duas a três linhas). Também sua

obra máxima “A história da Literatura

Latina” em dois volumes.

Em Buenos Aires (2006)

aproveitei para comprar seus contos

em Sebos, eram raros porque já fazia

tempo de seu falecimento. Também

tive a oportunidade de ver uma

palestra sobre ele. Um gênio de

conhecimento excepcional. Seus

livros traduzidos para o português

mesmo em lojas virtuais eram muito

caros, alguns custavam mais de mil

reais.
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A ideia ficou na minha cabeça

por anos. Ele foi professor na

Argentina e nos EUA, foi considerado

professor emérito em Harvard

(1980), o que para Juan José Delaney

na introdução de seu livro com o

texto Cuentos Selectivos, publicados

em Corregidor (1999):

“Todos los ingredientes que definen

al cuento son parte de la literatura

andersoniana: la sorpresa, la

economía, la universalidad. Un

escritor no se define desde la política,

la religión o el lugar heredado que

ocupa en la sociedad: se definiría, en

todo caso, por su estatura humana y

su vigor mental. Y se lee por el interés

que despierta su escritura.”

Ele trabalhou em jornais e

revistas famosas: La Nación, o jornal

socialista Vanguardia, Nosotros e a

legendária Sur.

O que era conto para Imbert?

Para ele, a criação de um conto

é como uma viagem de várias idas e

voltas. Durante esse processo as

figuras se tornam mais claras, se

assemelham a seres humanos que ele

conheceu e assim se constitui o

começo e o final da narrativa. O conto

deve ser breve, pois o leitor não está

preocupado com os detalhes ou

comentários: ele quer interagir com a

ação, com o que está acontecendo.

Para Anderson Imbert, a forma

artística de um conto pode ser

considerada também como a projeção

de uma das facetas psicológicas do

contista. Como o contista faz parte da

coletividade, diríamos que sua forma

artística também é uma projeção de

toda a espécie humana, onde

aparecem temas como: interesses,

curiosidades, dúvidas, temores,

expectativas, desejos, medos, crenças,

etc.

Meu inicio

Em 2013 resolvi começar a

escrever com a Editora a Scortecci.

Lembrei dos textos que li sobre

Enrique Anderson Imbert.

Assim, depois dessa breve

introdução meu mundo começou.

Meu primeiro livro chamou-se

“Vindas Vida Ida’ escrevi na década

de 90 e depois refiz em 2019 com

sucesso sobre autoajuda.
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Estamos 2021 uma época

difícil para muitos. Mas não parei

de escrever, já foram mais de 10

livros entre Antologias, livros e

artigos. Pretendo seguir

escrevendo até onde der. Amo

escrever, ocupa a mente e nos faz

refletir quem somos.

VOCÊ

Será hoje ou amanhã.

Importa saber? Acho que não

O que importa é você

pensando em mim

E eu aqui esperando você
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Escada de madeira, avariada.

Puída feito tudo o que a vista

alcança dali. Cassiano, acomodado

num degrau, tronco dobrado sobre

os joelhos, esfrega o dedo do pé na

saliência de um prego pronto a se

soltar.

Na cabecinha de onze anos, é

um vaivém de imagens que analista

nenhum conseguiria ordenar. No

peito, é só amargura. Sente-se

como um alienígena, pior que isso,

um terrestre desfocado. Não tem

nada a ver com tudo aquilo. A

cidade, o mar, a vida da favela...

Tudo lhe é terrivelmente estranho!

Nem mesmo estes dez meses o

deixaram mais familiarizado. Não

se afina, é sempre um vendido!

Bem que avisara o pai... Não é

vida para eles! Como poderia uma

família da roça, rude, simplória,

acostumar-se numa cidade daquele

tamanho?! Pode até ser uma cidade

linda, maravilhosa, cheia de

modernices, mas os problemas que

lhes traz a tornam uma cidade

madrasta. Que saudade do seu

cantinho! Chega a lhe doer no

peito!

Sente uma pena tão grande do

pai! Está cada dia mais magro,

consumido, desesperado. É muito

mais difícil do que imaginou! Com a

graça de Deus, a mãe conseguiu

colocação na casa de uma dona, lá na

cidade. Cuida da roupa e da

arrumação da casa. Sai ainda escuro,

e volta já à noitinha. Sempre cansada,

desgastada.

A irmã, no viço dos seus

dezesseis anos, não consegue

trabalho. Cuida do barraco,

displicentemente, e dorme quase o

dia todo. Quando escurece, veste a

mesma roupa surrada de todas as

noites, e sai. Sempre tem uma amiga

para visitar, um emprego para ver...
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Sempre arruma motivo para

sair, se bem que o pai já não está

engolindo tudo isso! Cassiano

percebe que o velho fica ainda mais

abatido quando, vendo a filha sair,

encosta-se à porta do barraco e deixa

os olhos correrem pela escada,

vendo-a desaparecer na penumbra, lá

embaixo. Se pelo menos não pintasse

tanto o rosto, não usasse aquela água

de cheiro tão forte!

Cassiano entende tudo, não

pode afirmar nada, mas tem a

liberdade de, pelo menos em

pensamento, maquinar suas

premissas. Aliás, é isso que faz o

tempo todo! A lógica é uma constante.

Tem os pés no chão. Não é dado a

aventuras. Por ele, nunca teriam

arredado pé do mato. Lá estava a

dignidade. Pobreza não é a morte,

pior que ela é a indignidade da vida

que levam agora.

Pai teimoso! Não é teimoso... É

descabidamente sonhador, só isso!

Pensava ter na cidade grande a mola

mágica para o sucesso. Não vacilou

em vender toda a colheita, pedir as

contas, botar os trens num

caminhãozinho alugado e rumar para

cá. Nem precisa dizer que o dinheiro

não deu nem para o começo! Foi

suficiente apenas para comprar o

barraco. Chegou todo animado e

sonhou até com a compra de uma

casa! Andava de corretor em corretor,

com o dinheiro embolado nos bolsos.

Não demorou a se decepcionar e

tentar, pelo menos tentar, pôr os pés

no chão.

E foi este barraco que

conseguiu pagar. Desde então, só

Deus sabe da penúria. A comida,

minguada, como podia... Agora, com o

emprego da mãe, pelo menos pão não

falta. Leite? Só no sonho. Perceptível

até para olhos menos detalhistas, a

fome que os aflige. A magreza

cadavérica do pai, o raquitismo de

Cassiano, com braços

demasiadamente longos,

evidenciados pela extrema fragilidade

do corpo. As pernas, sequiosas de

carne, deixam os joelhos saltados,

salientes, desproporcionais. O calção

nem lhe para na cintura, vive caído, à

altura dos quadris e,

consequentemente, quase lhe

cobrindo os joelhos. Figura triste aos

olhos! Tremendamente frágil,

chegando mesmo a instigar pena.
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Mais triste ainda é sua inércia.

Passa o tempo todo ali, naquela

mesma escada, olhando sem

perceber, o sobe-e-desce das pessoas.

Às vezes encolhe-se, tomba o corpo

de lado para dar lugar a um passante

mais descuidado, estabanado. Dali só

sai para ir ao barraco pegar um pão, e

quando escurece. Nem à escola vai! O

pai, aborrecido, decepcionado, achou

melhor nem tentar a matrícula. A

escola do sertão era tão fraca que

Cassiano não tem condição de

acompanhar o estudo daqui.

Cassiano até que gostou! Não

tem mesmo ideia pra aprender nada,

ainda mais aqui! Só faltava ter que ir

pra escola! Seria em outra situação e

mais uma vez, um peixe fora d’água.

Em meio a tudo isso, nessa

aflição, ainda tem o direito de ficar ali,

sentado, parado. Graças a Deus, não é

exigido pra nada! Não tem ânimo

mesmo! Se bem que é torturante ficar

ali, remoendo todos aqueles martírios

na cabeça, mas que fazer?! Dos males,

o menor... Duro mesmo deve ser o

dilema do pai! Afinal, ele deve se

sentir responsável por todo esse

transtorno.

Cassiano pensa no pai. Hoje ele

saiu cedo, como quase todos os dias.

Nem imagina o que ele faz pelas ruas.

Diz que vai à procura de emprego,

mas... Inutilmente. Sempre volta

arrasado, mais desiludido que

quando saiu.

No começo, quando chegou,

Cassiano ainda se animava em subir, à

noite, até o barraco de Dona Guidinha

e passar os olhos pela televisão. Mas

eram tantas crianças que se juntavam

à porta, faziam tanto barulho que mal

dava para Cassiano ouvir o som que

saia do aparelho. Não podia reclamar,

ia contra a corrente e ali no morro, ou

se é mais um ou está morto. Cassiano

preferiu se calar. Conhecia bem a

política do morro e, aos poucos, foi

abandonando o passatempo. Agora,

basta escurecer e ele já se deita.

É isso que não consegue

engolir! A violência da favela. O

perigo iminente e latente do morro...

É assustador! Coisa comum é ver

brigas, tiros, mortes. Nem sabe

quantos garotos da sua idade

morreram por aqui nestes últimos

meses! É rotina... Toda manhã os

corpos aparecem jogados, perfurados
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por balas ou castigados por pancadas.

Comum acontecer e difícil suportar...

Impossível mesmo! Cassiano fica

apavorado, temeroso, perdido.

Sua irmã chega à porta do

barraco. Espreguiça o corpo

demoradamente. Dormiu até agora. Já

é quase noite! Está chegando a hora

de Cassiano entrar. Sente vontade de

esperar a mãe, ali. Mas, é perigoso,

não convém.

O pai está demorando mais que

o costume! Cassiano não se sente

confortado. Gosta de ter o pai por

perto quando a noite chega. Não tem

remédio... É noite, e o jeito é entrar.

Cassiano ergue o corpo, olha

novamente lá embaixo, no pé da

escada. Nada... Nenhum dos dois

aponta. Entra no barraco. A irmã,

exalando um cheiro de flor, enjoativo,

tem um espelho nas mãos e passa,

repetidas vezes, o batom nos lábios. É

bonita a danada! Cassiano olha-a

demoradamente e pensa em como

seria bom se ela tivesse metade da

beleza em juízo. No mínimo sofreria

menos no futuro. Esse tipo de vida

nunca acaba bem, sempre deixa

marcas e dissabores profundos.

Está assim, pensando, quando

ouve a porta do barraco bater. A

danada já saiu e ele nem percebeu!

Cassiano estremece quando se

lembra de que está sozinho. Bem que a

mãe podia chegar logo! Olha pela fresta

da porta, mas nada vê. Está muito

escuro lá fora... Senta-se no banco da

cozinha e não consegue ficar sereno.

Dentro do peito, a aflição, o desespero,

o medo. Não quer ficar sozinho. Por

que sua irmã não ficou com ele até a

mãe chegar? Menina matreira! Pensa

em contar tudo ao pai. Por que ele

também não chega?!

Cassiano resolve se deitar. Quem

sabe o sono vem e leva toda essa

aflição. Amanhã é outro dia.

Bobagem! Nem deitado consegue

sossego. A cama é um suplício quando

está ansioso! Parece que vem vindo

alguém... Ainda bem, é a mãe!

Tem vontade de correr, jogar-se

em seus braços, esquecer toda aquela

angústia, mas não tem costume! Não

quer que ela saiba que sentiu medo. Já

está tão baqueada, chega a dar pena!

Ele não se acha no direito de levar

queixume algum até ela. Tem de ajudá-

la, isto sim!
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-Cassiano, cadê o pai?

-Ainda não voltou. Saiu cedo e não

falou nada...

-E Clarinha?

-Já saiu. Deve ter ido na casa...

-Deixa pra lá, filho... Já comeu?

-Já, mãe.

Nem bem entra e pega na

arrumação. Clarinha, ultimamente,

tem sido mais desleixada com a casa.

Está uma baderna!

Cassiano percebe que a mãe, a

todo instante, olha pela fresta da

porta. Também está preocupada com

a demora do pai. Que será que

aconteceu? Nunca faz isso! Sabe que a

família se sente desprotegida à noite,

sem ele. Seu pai podia ser

aventureiro, mas tinha muito cuidado

com eles. Não fazia nada, é verdade,

mas estava sempre presente. Não

tinha vícios, ainda bem! Na situação

em que estão agora, seria um caos

ainda maior se ele não fosse

comedido! Não bebia nunca.

Admirável em meio a tantas

decepções, o pai mantinha caráter

firme feito rocha. Não buscava refúgio

em vício algum, nem em seus sonhos

se refugiava mais! Hoje tem os pés

fincados no chão, os devaneios se

foram... Está sem saída! Se ao menos

arrumasse dinheiro para voltarem

para o mato! Mas, como?! Talvez até

tenha meios para isso, mas o pior de

tudo é que perdeu o ânimo! Tem

medo agora... Não quer parecer

aventureiro, e sofre terrivelmente.

Cassiano torce por essa aventura. De

voltar... Quer voltar. É tudo o que mais

deseja! Que adianta? Nunca terá

coragem de conversar isso com o pai.

Imagina!

As horas vão correndo. Já é

noite alta, o morro está quase todo

apagado. E, nada do pai. Que

angústia!

A mãe, andando de um lado pro

outro, não para de rezar. Cassiano fica

mais aflito diante da insegurança da

mãe. Ela, adulta, desprotegida, e ele,

como se sente?!

A madrugada chega, junto com

ela, Clarinha. Cara amarrotada. Entra

falando alto, os cabelos num completo

desalinho, agitada. É só o tempo de

tirar a roupa, e cai na cama. Nem

pergunta pelo pai. Pelo jeito nem tem

tino para isso. Está esquisita!
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Cassiano, apesar de aflito,

encolhido sob as cobertas, não resiste

ao sono e dorme profundamente.

Acorda sobressaltado com os

gritos da mãe. É uma sensação

horrorosa! O coração lhe bate na

goela, nem sabe para que lado da

cama descer as pernas... É

terrivelmente assustador!

Num instante está na porta do

barraco. Os olhos, ofuscados pela

claridade do dia, teimam em não

parar abertos. A cabeça, ainda meio

atordoada, fica lerda para perceber o

que está acontecendo. Chega perto da

escada e olha lá embaixo. Vê a mãe,

debruçada. Há muitas pessoas por

perto, mas percebe que tem alguém

deitado no chão. De repente, lembra-

se da noite anterior, da demora do

pai... Desce as escadas feito um doido,

aos trotes. Difícil abrir caminho por

entre as pessoas. Antes não tivesse

conseguido.

No chão, estirado, pálido feito

cera, olhos fixos e semiabertos, o pai.

Cassiano compreende tudo. O pai,

morto.

A mãe, ajoelhada ao lado, está

calada, perplexa, incrédula. Não

chora, apenas olha. Está como que

hipnotizada, sem movimentos.

Cassiano sente o chão fugir, a

cabeça rodar, não reconhece ninguém

entre os curiosos. Todos estranhos.

Tão estranhos quanto é aquela

cidade, aquele morro, aquele barraco,

aquela vida. Sente vontade de gritar,

de correr, de entender. Por que tudo

aquilo?! O que está acontecendo?!

Quando cai em si, está sozinho.

As pessoas se foram, o corpo do pai

levado não sabe pra onde... Sua mãe...

Sua irmã... Cassiano não sabe de

nada...

Agora está ali, sentado. Na

mesma escada, no mesmo degrau,

apenas com os seus pensamentos.

Quem será que o matou? Por quê? O

que a vida quis dele? Perguntas e

mais perguntas fervilham em sua

cabeça. Inutilmente. É apenas mais

uma morte, como tantas outras. Sem

explicação, sem fundamento. No

morro é assim. Ou se é mais um, ou

está morto. Ele não quis ser mais um.

Foi só isso!
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O Projeto Portal Amigos do

Livro, junto com a ABIGRAF

Seccional Bauru, doaram 200 livros

infantis para a Wise Madness, no

mês de agosto.

Para quem não sabe, o Portal

Amigos do Livro pertence ao Grupo

Editorial Scortecci e foi lançado no

dia 6 de outubro de 2001 com o

objetivo de incentivar o estudo, a

pesquisa, a divulgação, a promoção

do livro e do hábito da leitura. João

Scortecci, Diretor-Presidente

do Grupo Editorial Scortecci e

idealizador do projeto, assumiu em

junho deste ano a presidência

da ABIGRAF, Regional de São Paulo,

o que fortaleceu ainda mais as ações

da entidade em prol da divulgação e

acesso à leitura.

Assim sendo, a ABIGRAF

Seccional Bauru, por meio da sua

diretoria, realizou a entrega dos

exemplares para a Wise Madness,

entidade social sem fins lucrativos,

que realiza duas ações

complementares dentro da

comunidade. Uma delas é incentivar e

promover a arte, a educação, a

cultura, a música e a dança para

adolescentes e jovens de Bauru e

região. E a outra é o serviço de

acolhimento provisório e excepcional

de crianças e adolescentes de 0 a 17

anos e 11 meses, em situação de risco

pessoal e social, afastados do convívio

familiar por meio de medida protetiva,

até que seja viabilizado o retorno ao

convívio familiar ou, na sua

impossibilidade, a adoção.

A Wise Madness possui seis

unidades: Wise Aviação, Wise Rasi,

Wise Brac e Wise New que promovem

serviço de convivência e

fortalecimento de vínculos, oficinas

culturais e de esportes e duas

unidades de Abrigo Institucional para

crianças e adolescentes denominadas

Wise Hope e Lar Emanuel.

Foram entregues 100

exemplares para cada unidade que

atualmente abriga 34 crianças que

necessitam do serviço de acolhimento.

Os livros farão parte de atividades de

incentivo à leitura, promovendo o

saber e auxiliando no seu

desenvolvimento educacional e social.

POSTO DE COLETA AMIGOS DO LIVRO

Rua Dep. Lacerda Franco, 96 –

WhatsApp: (11) 99951-5163
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Aconteceu no Instagram

No dia 20 de agosto, fui convidada

pela Marlene von Seckendorff, da equipe

do Projeto Ler & Cuidarte, para um bate-

papo no Instagram deles. A proposta era

falarmos sobre o primeiro aniversário da

Voo Livre Revista Literária. Fiquei muito

feliz com o convite, a conversa fluiu solta e

eu gostaria de compartilhar com vocês os

temas que abordamos naquela Live.

Marlene quis saber como surgiu a

revista e eu disse a ela que realizei um

antigo sonho. Desde o planejamento a

revista me encheu de alegria pois eu

estava me ocupando em fazer o que mais

gosto: divulgar autores e seus livros. Estar

neste meio literário, nesse contato com as

autoras, com os autores e suas obras,

nesse movimento que a literatura

proporciona, me deu força para enfrentar

o período de pandemia e suas

consequências.

Marlene relembrou que as revistas

literárias nem sempre são bem-vistas no

meio literário. Eu tive que concordar com

ela, afinal muitos consideram este tipo de

revista à margem da literatura e que nós,

editores de revistas deste gênero,

precisamos de muita coragem para

penetrar este mercado editorial, tão

fechado e ainda predominantemente

masculino.



Aconteceu no Instagram

Para Marlene, algumas pessoas imaginam

a revista literária como uma espécie de catálogo,

que serve apenas à divulgação de livros. Eu

confirmei que estamos a serviço da divulgação

sim, mas o que seria da literatura se não

acontecesse essa divulgação? O que seria das

autoras e dos autores contemporâneos, que não

tem espaço nas grandes editoras, na grande

mídia se não fossem as revistas? Como

espalhariam sua poética, sua literatura pelo

mundo?

Mas além da função de divulgar, as

revistas também produzem seu próprio

material, como editorial, as colunas, artigos...

Com tanta variedade, uma revista faz o que há

de melhor: aproxima quem gosta de escrever,

com quem gosta de ler, aliás esse é meu slogan

desde a primeira edição. E há coisa mais

maravilhosa do que isso?

Marlene queria saber o quanto a Voo

Livre quebra os padrões tradicionais das

revistas. Eu a lembrei das inovações que

fizemos. Tivemos a série literária Tudo Foi

Vivido, que foi sendo apresentada um capítulo

por edição e hoje se transformou num e-book.

Trouxemos a biblioterapia para as nossas

páginas, analisamos personagens famosos da

literatura mundial, como a Offred do livro O

Conto da Aia, da escritora canadense

Margareth Atwood, entre outras coisas.



Aconteceu no Instagram

Marlene relembrou também o Sarau de

Poesias comemorativo do nosso primeiro

aniversário, como foram escolhidos os poemas,

se temos algum critério de seleção. Como a VOO

LIVRE está aberta a todos, o critério para um

texto ou um poema ser publicado em suas

páginas, seria ressoar com a equipe, nos

encantar e fazer vibrar. Porém, é claro, sempre

há algumas temáticas que não serão aceitas. Eu

me refiro ao preconceito, ao machismo, à

política... esse tipo de tema não vamos publicar.

Marlene quis saber quem me ajuda a fazer

a revista. Contei que no início tive a ajuda de um

jornalista e de uma designer para projetar a

revista. E que depois foram chegando as

colunistas, os colunistas, que vieram contribuir

com a variedade que apresentamos todo o mês.

Sobre a frase “E quem gostar, compartilhe”,

Marlene perguntou se foi esse movimento que

tornou a revisa conhecida. Com certeza sim, esta

frase promoveu um verdadeiro boca a boca, que

ajudou a espalhar a revista mais depressa pelas

mídias sociais. “Eu li, gostei, vou compartilhar

com alguém, vou marcar uma amiga, e por aí

vai”... Hoje a revista já tem um alcance de mais de

4 mil visualizações, fruto desta intensa partilha a

muitas mãos que estamos realizando. E o mais

legal disso tudo é que a revista é fácil de ser

enviada por vários meios digitais: no Facebook,

no WhatsApp, por e-mail, pelo Messenger, até

pelo blog da Livraria Voo Livre...



Aconteceu no Instagram

Também falamos sobre o e-book que

editamos e a parceria com o Projeto Amigos

do Livro. Marlene me perguntou se eu havia

imaginado ir além das páginas da revista.

Para ser sincera, eu não tinha imaginado

nada disso, mas as coisas vão acontecendo,

vão fluindo e a gente flui com elas... O e-book

foi um presente de nossa equipe aos leitores

que nos acompanharam por todo este ano.

Cada colunista contribuiu com sua arte e

fizemos o Tempo de Voar. A parceria com o

Projeto Amigos do Livro e a Abigraf, veio

através do editor João Scortecci, da Editora

Scortecci e eu aceitei de cara. Já fiz projetos

de arrecadação de livros antes e este é

promovido por gente séria que sabe o que

faz. Então é claro que estou apoiando tudo

isso.

E, para encerrar, ela me pediu uma

frase, algo que sintetizasse tudo o que foi

vivido neste primeiro ano da Voo Livre

Revista Literária e eu escolhi Mário

Quintana, que sempre foi minha inspiração.

Deixo você também com ela:

“Maravilhas nunca faltaram ao 

mundo; o que sempre falta é a 

capacidade de senti-las e admirá-

las”.



Fridita por Angelita Alves
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Até a próxima edição...


