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Editorial por Marina Marino

Mas a grande novidade é o

Prêmio Voo Livre de Literatura.

Sim, você leu direitinho...

Na comemoração dos 2

anos da nossa Revista, em

agosto, vamos premiar aqueles

que caminham conosco na

categoria poesia, na categoria

conto, na categoria crônica e na

categoria projetos de leitura. O

edital de participação já está

disponível nessa edição da

Revista ou no nosso blog.

A literatura está sempre

nos incentivando a seguir em

frente, a traçar novos caminhos.

Então eu te convido: Vem com a

gente e fique por dentro de tudo.

Este ano tem Bienal

Internacional do Livro em São

Paulo!!! A frase preenche nosso

coração, acostumado às alegrias

literárias.

E o que fazem os escritores,

então? Remexem as gavetas das

ideias e lançam-se à escrita.

Horas digitando no computador,

para levar o livro à editora, a

tempo de publicar para a Bienal.

A editora de nosso

colunista, João Scortecci, está

preparando um super estande

para nos levar à Bienal 2022.

Quem tiver interesse, deve

procurá-lo.

Outras oportunidades

também surgirão durante o ano,

como as maravilhosas coletâneas

que adoramos participar.
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Recebemos hoje, em nossa coluna de

entrevistas, a poeta Patrícia Cacau, para quem

escrever é respirar através do papel.

Marina: Querida Patrícia, muito

feliz em ter você aqui conosco.

Conta para a gente como a escrita

despertou em você.

Patrícia: Grata e feliz pela

oportunidade de participar desse

espaço de literatura de acolhimento e

afetividade chamado VOO LIVRE

Revista literária

A escrita chegou desde sempre,

eu fui a menina que escrevia os

bilhetes e cartinhas amigas para os

paquerinhas (um dialeto cringe ...

risos). Incentivada por minha avó

Facica (apelido de Francisca) a leitura.

Ela, uma mulher que não foi

alfabetizada na escola e, por não

escrever cartas para o namorado e

depois de casar com um homem 20

mais velho e viúvo, inicia seus estudos

e leituras quase de forma autodidata,

incentivou-me, temendo o mesmo

destino. Ao longo da minha vida a

escrita vem como companheira
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Digo: Sou poeta e sem a 
poesia já não sei mais quem 
sou, eu sou ela e ela sou eu.

no caderno posso desabafar as

angústias, medos, paixões e desejos.

Precisava escrever nos muros

os meus desejos, pular os muros e

vencer os medos (Livro QUINTAIS

pág. 20/21) ... E da vida com riscos,

rabisco poesia (Livro QUINTAIS pág.

14)

Amo escrever, tenho lápis e

papel como companhia, escrevo

porque me sinto e dessas coisas

sentidas, sento e escrevo poesia.

(#projetoconversandocomaspanelas).

Na vida adulta intensificou-se a

escrita nas oficinas de escrita

terapêutica e dos textos

intermináveis de autoconhecimento e

retalhos fragmentados e sentimentos

até então desconhecidos.

Encontro uma linguagem que

me identifica e finalmente consigo

dialogar com o mundo: A poesia!

Entre rascunhos, muita leitura,

oficinas de escrita e consultoria

literária a poesia chega para ficar e

ressignificar a minha vida.

Marina: Escrever poesia é uma

necessidade fisiológica para você?

Porque vejo que a poesia e você não

se desgrudam.

Patrícia: De forma terapêutica e

necessária, nas oficinas de escrita

terapêutica (CENTRAL DE

ESCRITORES com Rose Lira) curei-

me de tantos males da alma e foi

através da poesia que encontrei o

meu lugar no meu mundo e com ela

supri os meus anseios, é através da

poesia que interajo em outros

mundos.

A poesia é a linguagem que fala ao

coração das pessoas e é nesse chão

coração que prefiro caminhar.

Poesia é palavra viva que transforma.
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[Existe na alma do POETA

Uma solidão que nunca ACABA

Um amor que sempre CRESCE

Uma dor que não MORRE

E uma vontade infinita de mudar

o MUNDO]

Marina: Você vive em Fortaleza e

também na Áustria, uma mulher

sem fronteiras. Como fica este cá e

lá, na questão da inspiração?

Patrícia: Sou sem fronteiras, fui

caixeira viajante, (trabalhei como

vendedora externa) e alguns projetos

sociais, articulações de capacitação e

treinamentos, todas essas funções

foram a grande escola, aprendi a ser

inteira independente do espaço físico.

Sou onde estou. O viver na ponte

aérea entre dois mundos influencia e

inspira nas formas de sentir e ver e

perceber as pessoas. Digo sempre que

viajo a procura de gente e não em

busca de prédios ou pontos turísticos.

Depois de 7 anos indo e vindo,

encontro cada dia mais razões para

entender que não é hora de firmar e

decidir um único lugar. Hoje, muito

mais que antes, viso integrar e

difundir a literatura contemporânea

feminina, almejando criar

possibilidades.
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As minhas experiências fora do país,

fez saber o que é saudade, estar

dividida em um sentimento doble do

querer ir e ficar, levou-me perceber a

imigração, o viver e aceitar outras

culturas sem deixar de ser quem você

é, os conflitos de aceitação, o viver na

casa alheia.

Todo aquele que migra deixa metade

de si no seu país.

Não quero negar que sou privilegiada

por todas essas aventuras que tem

seu lado de glamour e também o lado

doloroso de ser extraterrena vinda de

um país incomparável que é o Brasil e

de carregar sobre nós um legado de

preconceito, má fama, corrupção e

e desigualdade social no meu caso

pesa a cor, o sexo...ser mulher é

qualquer lugar do mundo ainda não é

absolutamente fácil.

Mas mesmo assim acredito que

deva ser difícil cortar as nossas raízes

mesmo nessa situação atual em que

ainda somos refém da velha e má

madrasta que está no poder.

Tudo isso me atravessa e

termino por expor no papel, em

forma de poesia.

O poeta é alguém que tem olhos

de linces, coração exposto e alma a

flor da pele. Nada é tão comum e tudo

pode virar poesia....rsrs.

Marina: Seu livro Quintais é uma

obra prima, poemas de uma

intensidade, que nos tocam a alma,

trazem aconchego. Consegue

entender por que há tanta

identificação dos leitores com os

poemas deste livro?
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Patrícia: Alegra-me a sua

pergunta afirmativa. QUINTAIS é um

livro despretensioso que foi escrito

por uma mulher angustiada, aflita e

cheia de fé em um quintal.

Quantas mulheres se

encontram dessa forma?

Ele foi publicado sem revisão,

assim feito rascunho (dos quintais de

Baturité-Ce para o mundo) sem vista

acadêmica, mostrando para outras

que é possível publicar.

Poemas que foram escritos em

vários quintais das casa que morei e

outros que visitei em outros países na

medida que ia sentindo desejo de

escrever e a poesia foi tomando

formas.

Ele é intenso porque foi

construído na medida que eu sou.

Não basta escrever, publicar é

preciso, um viver, um estar POESIA.

Recebo feedback incríveis das

pessoas sobre o livro e por esse

motivo creio que incentivo tanto que

as poetas escrevam e publiquem.

QUINTAIS constrói a sua

missão, ele trouxe várias pessoas

incríveis, novos amigos, resgate dos

antigos, abriu portas, oportunidades

e me deu uma identidade no universo

literário, momentos inesquecíveis que

renderia uma bela história com o

título “A menina é seu quintal” ...

rsrs... Prova concreta desses fatos é

que estou aqui agora na Voo Livre

Revista Literária

Um livro é um espaço de

fala e escuta.
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Marina: Como articuladora do

Mulherio das Letras, você é

bastante ativa e engajada. Conte-

nos sua história dentro deste

movimento.

encontrei minha alcateia. Grandes

mulheres que caminham comigo,

Danielle Cavalcanti, Terezinha

Malaquias, Ana Dietmuller, Vera

Lúcia, Carla Alves e tantas outras

presentes do cotidiano e minha

querida amiga Ana Maria Rocha que

enfrentou o desafio da viagem para o

encontro na Itália.

Quando retorno do encontro,

como forma de gratidão, me lancei ao

desafio de incentivar o Mulherio das

Letras Ceará, abrimos e o lançamento

do grupo foi em um sarau de leituras

poéticas na Bienal do livro de

Fortaleza- Ceará 2019.

Devo muito ao MULHERIO das

LETRAS esse movimento de mulheres

na literatura lusófona feminina pelo

mundo, Maria Valéria Rezende a

precursora do movimento é uma

mulher admirável, iluminada que nos

serve de exemplo como ser humana

que com ousadia desbrava esse

território no universo feminino da

literatura brasileira. Digna de louvor

por ser propositora desse

mapeamento e engajamento de

mulheres que escrevem.

Patrícia: Cheguei ao Mulherio das

Letras Europa, em 2018. Através de

Danielli Cavalcanti, com um edital de

publicação para uma Coletânea do

grupo. Minha poesia foi selecionada,

reconhecida e acolhida como poesia

por Sônia Palma e Vera Lúcia de

Oliveira. Em seguida, participei do

encontro MULHERIO DAS LETRAS

EUROPA em Perugia-Itália. Onde
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E participar acendeu-me a

chama de incentivar e convidar

sempre mais mulheres a escrita,

leitura e publicações dos seus textos

criando algumas vezes editais ou

simplesmente compartilhando as

oportunidades que me alcançam.

O Mulherio das Letras a

princípio esse espaço de convivência

literária o habitat entre livros e vozes.

E grande incentivador de tantos

outros coletivos sugiram pós-

mulherio, abrindo portas de entrada

para a literatura contemporânea

feminina brasileira, gerando laços de

amizade e irmandade, algumas

divergências às vezes , muito natural

em um grupo de mas de 7.000

mulheres envolvidas, uma grande

faculdade de conhecimentos e

vivência em todos os aspectos. Nem

tudo são flores e letras, São mulheres!

Marina: Seu novo projeto

Enluaradas, juntamente com Marta

Cortezão, tem rendido bons frutos.

Já foram duas coletâneas incríveis

reunindo poetas de língua

portuguesa de todo o mundo. Como

você vê esse sucesso todo?

Patrícia: São momentos de êxtase,

estarmos juntas dentro de um mesmo

propositivo abraço poético, a vontade

de nos conhecermos cada dia mais,

segurar nas mãos umas das outras é

saber que não estamos sois é empatia

que exercitamos todos os dias para

transformar em realidade os nossos

anseios. Mas com determinação

seguimos para construir o almejado

sucesso!



Entrega.

Coragem

Verdade.

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

que as coisas podem ser melhores.

Concretizar sentimentos, pensamentos, sensações.

Entrevista  com Patrícia Cacau

Sucesso será quando todas

compreenderem que O ENLUARADAS

é uma coletiva de mulheres e que

todas tem a mesma importância e

quão é importante valorizar o

trabalho umas das outras.

Sucesso será quando de forma

voluntária e intuitiva entenderem que

“O voo só será pleno quando voamos

em bando” parafraseando Marta

Cortezão.

Sucesso será quando a santa e

tão bem citada sororidade se tornar

uma prática de amor e empatia.

Mas que bom que juntas

estamos construindo essa história

com um pouco de cada parceira

estrela, nesse céu poético enluarado.

Marta Cortezão e eu

organizamos, planejamos, execu-

tamos algumas ações, mas isso não

significa que somos soberanas, sem a

participação conjunta de outras vozes

e a preciosa contribuição de mulheres

que caminham lado a lado conosco,

tudo isso seria ainda uma mera longa

conversa pelo telefone.

Como tudo na vida precisa de

alguém para organizar e fazemos esse

papel, mas essa última Coletânea

Enluaradas II :uma Ciranda de

Deusas recebemos apoios signifi-

cativos de muitas que comparti-

lharam, convidaram outras mulheres ,

escrevem textos para o Feminário

Conexões, o blog de Marta Cortezão,

para divulgações e ações da literatura

contemporânea.
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Temos as leituras poéticas da

primeira Coletânea Enluaradas I: Se

essa lua fosse nossa, com a poeta

enluarada Ale Heidenreich, Nas Teias

do Poema com Marta Cortezão e

Lucila Bonina , resenhas poéticas e

parceria Clube do Café com Maria

Elisabete Oliveira, Noutras Palavras

com Margarida Montejano, cobertura

e divulgação a jornalista Maria Alice

Bragança, a Voo Livre Revista

literária com Marina Marino, Rita

Queiroz no network de divulgação,

Janete Manacá, Isabel Corgosinho e as

professoras Cris Mesquita e Anna Liz

que trabalham nossa Coletânea em

sala de aula e inumeráveis ações de

todas as outras mulheres que

participaram da primeira coletânea e

continuam, compartilham ,

incentivam, assistem as lives ,

comentam e fazem do movimento

Enluaradas essa iluminada Ciranda

de Deusas.

Citei alguns nomes e poderia

marcar muitas outras é todas para

provar que não estamos sozinhas que

juntas fazemos toda essa muvuca.

poética e como diz nosso jargão “ De

mãos dadas somos Deusas, JUNTAS

ENLUARADAS “

Mas é tudo tão emocionante no

Enluaradas, Eu sou afetada pelo que

somos e no que vamos nos tornar.

Marina: Uma de suas

características mais marcantes é

ser essa grande incentivadora de

pessoas. Tem muita gente com

escritos guardados em gavetas. O

que você diria a essas pessoas?
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Patrícia: Lugar de poesia é o

mundo. Escrevam, leiam, se

inspirem e publiquem. As pessoas

precisam ler o que você escreve. As

palavras têm o poder da

transformação. [Deixo aqui uma

poesia que incentiva a escrita,

escrevi em 2019]

ALMA POETA

Escrever é psicografar a própria alma.

É deixar que ela escreva a própria dor,

amor, seja o que for.

Emoções a fina folha .

Deixe ela transbordar, abarrotar o papel

Que letras caiam pelas bordas

Sem arremates

Sem estilo

Sem contexto

Pois o próprio texto é por si a criação.

Não se disfarce

Seja seu próprio borrão.

Rasuras e imperfeições.

É o nosso ser em construção.

Então brinque !

Se escreva e se deixe escrever.

Se descubra entre as vírgulas,

Se sujeite aos pontos de interrogação

Se permita as exclamações!!

Se determine ao ponto final.

Pois tudo tem começo e fim.

Se edite, se leia ,se publique.

E Veja!

Sua alma sabe bem mais de você.

Patrícia Cacau POETA
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Escrever trouxe-me tantas

alegrias que gostaria que todas as

pessoas sintam esse mesmo

prazer, Eu Sou uma pessoa que

tem a vida transformada pela

escrita.

Marina: Com relação ao meio

literário, como você vê o acesso da

mulher neste campo originalmente

masculino?

Patrícia: *Não queremos o lugar de

ninguém, queremos o que é nosso por

direito*

A mídia, os concursos, festivais

e a grandes editoras ainda colocam os

tapetes diante da escrita dos homens,

brancos, heteros e vejo em muitos,

muitos casos as mulheres como

grandes incentivadoras, leitoras,

entusiastas desses velhos padrões da

literatura.

Hoje autores e selos

independentes movimentos e

coletivos literários tem impulsionado

o mercado editorial e as gráficas

algum tempo, porém um caminho

ainda não acessível a muitas

mulheres.

Nós somos presa fácil ou, por

assim dizer, o alvo de editoras que

veem nas mulheres as possibilidades

de especular e explorar um público

inexperiente, ansioso em publicar

sem informação do processo de

construção de um livro.

Conheço diversos casos de

orçamentos superfaturados, pro-

messa de divulgação e vendas não

cumpridas... E outras situações que

muitas terão para contar da sua

experiência em publicar o primeiro

livro solo.

As coletâneas digitais e físicas

ainda costumam ser a forma mais

acessível de publicar, e com isso

muitos homens editores têm utilizado

de artimanhas para alcançar (como

lobos atrás do rebanho indefeso),

convidam uma mulher com alguma
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visibilidade, pertencente a coletivos e

a usa de isca para atrair outras

mulheres, em troca de alguns

trocados. Na maioria das vezes

encadernações baratas, sem

qualidade editorial e sem nenhuma

divulgação e nem propósito definido

a não ser o vil capital. E tudo isso

acontece debaixo das nossas narinas

e em cima dos nossos olhos,

Conheço casos de algumas que

estão no nosso meio nos dizendo bom

dia, e não conseguem se ver dentro

desse território de lutas e conquistas,

rejeitam a coletividade se utilizam

dos coletivos para se

autopromoverem e beneficiarem-se

de forma individual e, o pior disso

tudo, fortalecendo o mercado

editorial na contramão de tudo que

tem sido proposto no nossos

discursos de solidariedade feminina.

E aproveito aqui para

denunciar as inúmeras e esquisitas

academias de todas as letras que têm

surgido alimentando as vaidades e

engordando os bolsos de meia dúzia

de aproveitadores e oportunistas.

Deixando claro que existem

academias e projetos literários sérios

que estão fora dessas situações

citadas e vivenciadas por mim.

E com tantas editoras, selos

editoriais de mulheres e tantas outras

no mercado, lideradas também por

homens, é necessário pesquisar bem

o perfil da editora na hora de trazer

ao mundo seus escritos. Infelizmente

esse papo nada agradável é preciso

ser dialogado de forma séria, se não

mudarmos a nossa postura diante dos

fatos, jamais conseguiremos avançar,

não basta apenas publicar é

necessário construir um caminho
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para a literatura contemporânea

produzida por mulheres com

comprometimento e compreensão

que de maneira individual será cada

vez mais longa e pedregosa essa

jornada.

A meu ver, a coletividade é a

porta de saída do caos, a empatia é a

postura que se deve abraçar para um

mundo melhor.

Não vou nominar seria

deselegante com as que ainda não

convivo e desconheço o trabalho,

mas temos nos próprios coletivos

femininos , mulheres com trabalhos

editoriais incríveis (revisoras,

diagramadoras, ilustradoras e

editoras.) que é de urgência valorizar,

reconhecer e alavancar o mercado

editorial com elas, sugiro que olhem,

pesquisem e dialoguem com esses

perfis antes de tomarem a sua

decisão de publicar.

Literatura contemporânea

feminina não é fácil em nenhum lugar

do mundo e no Brasil é um grande

desafio, mas sempre prazeroso e nos

motiva a prosseguir e em nada

retroceder.

Não por ser mulher, será

perfeito e honesto, Não por ser

homem, será malfeito e desonesto

Estamos falando de mercados e

pessoas, parafraseando Gil e Caetano

“É preciso estar atento e forte...”

Marina: Para encerrar, sei que

você se coloca inteiramente no

que escreve. Mas, diga lá, qual de

seus poemas representa a

Patrícia 2022 para você?

Patrícia: Pergunta difícil. (Entrei

agora em um espartilho...risos)

Acredito que uma poesia que me

acompanha EU e o MEDO, não paro

de ter medo, mas não deixo de seguir

em frente.



Entrega.

Coragem

Verdade.

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

que as coisas podem ser melhores.

Concretizar sentimentos, pensamentos, sensações.

Entrevista  com Patrícia Cacau

EU e o MEDO

O medo diz não vai,

Eu digo não fico!

O medo diz há risco,

Eu me arrisco !

O medo não pode ,

Eu posso!

O medo não queira,

Eu quero !

O medo não ame,

Eu amo!

O medo não pegue,

Eu pego!

Eu e o Medo .

Por medo,

Com medo,

Eu medo,

Tu medo.

Sigo Eu e o Medo

em frente, adiante,

Sempre,

Sem medo,

Por medo,

com medo, o medo

Patrícia Cacau POETA

Muito grata Marina Marino pelo seu

carinho de sempre. Você é um precioso

presente que a poesia me ofertou.

Bjinhos...



Entrega.

Coragem

Verdade.

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

que as coisas podem ser melhores.

Concretizar sentimentos, pensamentos, sensações.

Entrevista  com Patrícia Cacau



Escrever é fácil. Você começa com 

uma letra maiúscula e termina com 

um ponto final. No meio você 

coloca a ideia.

Pablo Neruda.

As histórias do João
As histórias do João



Poesia por Marta Cortezão

UMA CIRANDA DE DEUSAS: UM MERGULHO EM 

EPIFANIAS, PERPLEXIDADES E PARADOXOS

Por Marta Cortezão

Foi uma sensação súbita, mas suavíssima. A

luminosidade sorria no ar: exatamente isto. Era um

suspiro do mundo. Não sei explicar assim como não se

sabe contar sobre a aurora a um cego. É indizível o que

me aconteceu em forma de sentir: preciso depressa de

tua empatia. Sinta comigo. Era uma felicidade suprema.

{Clarice Lispector, in Água Viva, p. 39}

Para Jorge Luis Borges, o leitor

de poesia deve adotar um papel

criativo, já que o considera outro

criador do poema, aquele que

colabora com o poeta, e a epifania é

um dos pontos essenciais desta

comunicação entre poeta e leitor em

relação ao entendimento do poema

(ROWLANDSON, 2011; p. 01).

Partindo desta afirmação, tomo a

liberdade consciente de abrir minhas

asas de pássaro carpinteiro de

palavras para apresentar algumas

breves apreciações sobre a leitura de

dois poemas da Coletânea

Enluaradas II: uma Ciranda de

Deusas (Sarasvati Editora, 2021).

Uma obra escrita por mulheres,

dividida em quatro oráculos

dedicados às Deusas Gaia, Selene,

Lilith e Afrodite; cada oráculo

apresenta uma revelação em forma

de epígrafe. Há todo um halo de

mistério entrelaçando estas criações

poéticas, por certo, um campo

propício para divagar em epifanias,

perplexidades e paradoxos que

ganham vida no corpo elástico da

linguagem. E para enriquecer esta

aventura, trago para esta teia de

linguagem poética fragmentos do

livro “Água Viva”, de Clarice Lispector.
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Ao adentrar a dimensão poética

da ‘Ciranda de Deusas’, sinto os pés

na viva água da vida, sinto o ‘suspiro

do mundo’, tal como nos sugere

Clarice na epígrafe citada acima, e me

atrevo a dizer que ouço a melodia do

mundo, onde meu próprio silêncio é a

porta que dá passagem para

escutar/apreciar as vozes femininas

de um livro que fala/canta/dança

como gente de carne e osso como eu;

também para sentir um poemário de

oráculos reveladores de uma

literatura de confidências, de gente

real, que nos confirma a

essencialidade da verdade fugaz,

vivida pela palavra: a vida está

enodoada de ficção e, esta,

emporcalhada de vida, não há reparo

para este tecido literatura-vida e é

isso que o faz pleno de

maravilhamentos e perplexidades.

A literatura é este grito que

assusta, mas que provoca

alumbramentos, me refiro a momen-

tos de iluminação que têm o poder de

transformar a realidade vivida,

porque a literatura não é apenas

conteúdo e forma, é impacto, é

desassossego, é a capacidade de

causar emoções, estranhamento,

sensações catárticas, epifanias ao

corpo-alma de quem a lê. Eis aqui o

que se busca na arte: multiplicar-se

em suas tantas vidas para expandir a

própria, conjugando o verbo

humanizar-se na voz interior e

reflexiva, em e com profundidade.

Uma vida é muito pouco, não é o

suficiente, o gozo está na

multiplicidade. E de que forma?

Sentindo a experiência alheia como

se minha fosse; e, apossando-me dela,

para transportá-la ao meu universo

interior, sem, contudo, esquecer que

na literatura está sempre a sede de
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descobrimento da verdade interior

das coisas; um ciclo peripatético, em

contínuo movimento, em busca do

enigma que sempre tem como

resposta novo enigma, pois a

literatura nos leva sempre ao mesmo

fim: aos paradoxos, às perplexidades,

às epifanias. A falsa impressão da

descoberta de algo pela essência do

verbo, transforma nossa essência de

vida e nossa existência, e novamente

voltamos à chama permanente da

vida: as verdades e seu estado

imanente e fugaz. E sobre esta coisa,

este ‘it’ inalcançável, Clarice Lispector,

em Água Viva, nos revela:

“X” é o sopro do it? é a sua irradiante respiração fria? “X” é

palavra? a palavra apenas se refere a uma coisa e esta é

sempre inalcançável por mim. Cada um de nós é um símbolo

que lida com símbolos – tudo ponto de apenas referência ao

real. Procuramos desesperadamente encontrar uma

identidade própria e a identidade do real. E se nos

entendemos através do símbolo é porque temos os mesmos

símbolos e a mesma experiência da coisa em si: mas a

realidade não tem sinônimos.” (p. 36)
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A linguagem é tecido elástico

que aquece as contradições e os

paradoxos, na fria neblina das

coisidades de seus desvãos e de seus

(para)enigmas, mas sem nunca

decifrá-los de todo. É nestas águas de

puro êxtase que me atiro em queda

livre para o mergulho selvagem em

percepções visuais, sensoriais e

emocionais dos vários instantes de

maravilhamento, onde a beleza

impalpável do verbo, prenhe de

humanidades, invade corpo e alma.

Feita de um breve momento, mas de

corpulenta, inebriante e infindável

dimensão, a epifania pode ser

desatada por vários incidentes,

acontecimentos triviais, memórias,

seres ou coisas, mas sua fonte de

origem é inalcançável, uma vez que a

razão se perde no âmbito do

incognoscível para permanecer no

regaço da intimidade daquele(a) a

quem ela se revela. Mergulhemos no

poema Mosaico, de Elizabete

Nascimento que se encontra no

Oráculo à Deusa Selene, na pág. 87 da

Coletânea Enluaradas II: uma

Ciranda de Deusas:

MOSAICO | Elizabete Nascimento

A partir de hoje...

desejo o colo

que me tira o medo.

desejo os braços

que me suspendem do chão.

desejo sentimentos

que aceleram o coração.

A partir de hoje...

desejo sementes

de lua,

que germinam estrelas,

que sustentam a minha 

constelação.

A partir de hoje...

desejo a infinita arte da

Ursa Maior, com retalhos raros e 

linhas finas,

mosaico, colcha de retalhos 

feita pelas mãos de deusas 

estelares.

A partir de hoje...

Só desejos e feituras

que alimentam a fome.
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Desde o primeiro verso do

poema, há um desejo que se

apresenta e que, em crescente

gradação, vai colonizando o corpo, o

mundo material (“o colo”, “os

braços”), e avança pelo espiritual, o

campo abstrato do incognoscível, das

coisas impalpáveis: os “sentimentos”,

as “sementes de lua”, “a infinita arte

da Ursa Maior”, a divindade, o

sagrado, para finalizar ‘somente’ com

os “desejos e feituras/ que alimentam

a fome.” Em uma espécie de ritual

sagrado, o corpo percebe a dádiva –

as “feituras” divinas – é ela que

alimenta “a fome” do corpo, uma

fome que contém todas as outras

fomes futuras. Para além da realidade

sensível está a revelação instantânea

do real transcendente, o súbito

improvável manifestado pelo divino.

Nesta “colcha de retalhos”

tecida verso a verso, uma certa ânsia

gradativa e desmedida no discurso

poético conduz o eu poemático ao

encontro do desejo que o satisfaz

momentaneamente. Entretanto, é do

itinerário da viagem que ele recebe a

força necessária e a certeza do desejo

que procura, é o percurso que o

encaminha ao êxtase final, à

revelação: o (des)encontro do

corpóreo e do incorpóreo

descortinando, ao meu olhar, pegadas

de uma epifania hiperbólica. Mas

sendo o estado de alumbramento

volátil, este contato com as “mãos de

deusas estelares” que germina arte,

feituras indizíveis da alma, volta a

cair no crônico e vicioso círculo pela

busca da verdade interior das coisas.

A fome de “desejos e feituras”, retorna

Elizabete Nascimento, de Cáceres/MT, é Doutora em

Estudos Literários pela Universidade do Estado de

Mato Grosso/ PPGEL-UNEMAT. Autora de livros, com

participação em diversas coletâneas literárias (poesia)

e Membra do Grupo de Pesquisa: Poética

Contemporânea de Autoria Feminina do Norte,

Nordeste e Centro-Oeste do Brasil,

UNIR/Universidade de Rondônia.
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neste instante presente que se

prolonga em todo o poema na

repetição do verso “A partir de hoje”,

vez que é esta “a fome” perene que

alimenta a arte da palavra – o tempo

presente, tecido-mosaico de buscas –

assim como é a palavra alimento

inalcançável que sacia dita “fome”.

Na beleza dos fios deste novelo

intangível de palavras – onde

conhecer é também cair no

desconhecimento – há um universo

paradoxal e íntimo na busca desta

‘coisa’ inominável. Sobre estas

inquietudes, no poema-prosa “Água

Viva”, o eu personagem que se

manifesta na voz do feminino, assim

pondera:

A beleza extrema e íntima está nela [a

palavra]. Mas é inalcançável – e

quando está ao alcance eis que é

ilusório porque de novo continua

inalcançável (...). Há uma coisa que me

escapa o tempo todo. Quando não

escapa ganho uma certeza: a vida é

outra. Tem estilo subjacente.”

(LISPECTOR, p. 33)

A trivialidade da vida é feita de

enigmas, o ato de ver torna-se um

vislumbre que aponta para uma

epifania de visão. É o que observo no

poema Soporífera de Anna Liz, que

está no oráculo dedicado à Deusa

Gaia, na pág. 34, da Coletânea

Enluaradas II: uma Ciranda de

Deusas. Vejamos...

Anna Liz, de Santa Luzia/MA, é

poeta, cronista e professora. Tem

participação em quase 100

antologias, sete livros-solo

publicados. Possui vários prêmios de

Literatura. Faz parte de algumas

Academias e Núcleos Acadêmicos de

Letras e Artes no Brasil, Chile,

Argentina e Portugal e, atualmente, é

presidenta/coordenadora da

Associação de Jornalistas e Escritoras

Brasileiras, coordenadoria Maranhão

(AJEB-MA).
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SOPORÍFERA | Anna Liz

De sobressalto,

A C O R D O U!

Respirou

a vida que não viveu, mas que

ainda lateja dentro de si.

O pulsar de seu coração ainda

marca

um tempo invivido...

O tempo devora... devora e

não retorna...

Tarde demais!

Aprisionada! Não por alguém

mas por si mesma.

Acordou no finalzinho

para descobrir que morrerá

sem ter vivido.

O próprio título do poema

sinaliza para aquilo que é

considerado enfadonho, entediante,

enfermiço, aquilo que não é desejado,

um estado de sopor. No poema, o

tecido elástico da linguagem vai

revelando que o simples fato de abrir

os olhos, de acordar, de ver, é rota

certa para transcender o plano do

real. A voz feminina do eu poemático,

no espaço de sua alcova, contempla,

como em uma pintura, a vida que não

viveu, que lhe escorreu na liquidez de

“um tempo invivido”, deixando

apenas um arrependimento tardio

que a “devora” em consequência do

aprisionamento que causou a si

mesma. Mas, ao mesmo tempo que

arrasta o peso da culpa, “a vida que

não viveu” continua a latejar “dentro

de si”, assim como “O pulsar de seu

coração ainda marca/ o tempo

invivido...”.

Há um todo sinestésico no

poema que surge de sobressalto, no

ato de ‘acordar’, abrir os olhos, ver,

tomar consciência e, por conseguinte,

o corpo lateja a vida não vivida e o

coração pulsa as angústias desta não-

vida, sensações amargas, uma

desgraça constatada pela vida inútil
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que viveu e que vai em aumento,

porque já é “Tarde demais!”, não há

como recuperar o tempo perdido e o

corpo já não responde com a energia

que ficou para trás, na juventude

também perdida... Seu estado de

inércia, beirando letargia, diante esta

constatação prepara o alumbramento

de epifania do poema: “Acordou no

finalzinho/ para descobrir que

morrerá/ sem ter vivido.”. A iminente

morte revela o pior: a dor da

impossibilidade, a finitude. A banal e

misteriosa morte aniquilando os

possíveis sonhos, suprimindo do

corpo a pouca vida que ainda lhe

resta. É a partir desta visão

transformadora que a realidade do eu

poemático se vê tomada pela dor

irremediável e pela iminente

desgraça que a devora em carne viva,

mortificando frágil corpo e malfadado

espírito. Contudo, há uma certa

heroicidade paradoxal nesta vida

retorcida e latente de perplexidades,

porque há uma compreensão daquilo

que se vê, ao mesmo tempo que uma

incompreensão dos motivos que a

levaram a uma vida não vivida, pois,

parodiando Clarice, é morrendo que

se sabe morrer e – milagre – se

morre:

Mas se eu esperar compreender

para aceitar as coisas nunca o ato

de entrega se fará. Tenho que dar o

mergulho que abrange a

compreensão e sobretudo a

incompreensão. E quem sou eu para

ousar pensar? Devo é entregar-me.

Como se faz? Sei, porém, que só

andando que se sabe andar e –

milagre – se anda. (LISPECTOR, p.

31)

Nestes dois eventos epifânicos

desprendidos da leitura dos poemas

Mosaico e Soporífera, há breves

momentos de clarividência, de

natureza inefável, que prescindem da

ideia de tempo e espaço. Através dos

dois eus poemáticos, foi possível

observar transformações causadas

pelos paradoxais choques de perple-
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xidade, de ordem passageira,

sucedidas no íntimo de cada voz lírica

aqui apresentada, que tiveram, por

consequência, experiências de vida

indagadoras e inquietantes, porém

necessárias para alcançar uma

autorrealização somente possível

naquele átimo de tempo, cujos

impactos ecoaram também em mim, a

absorta leitora. Assim que também

emerjo renovada do mergulho nestas

águas sagradas, consagradas à

consciência senciente, caldeirão das

epifanias inenarráveis.

Finalizo afirmando que ainda

há muito a ser descoberto nesta

“Ciranda de Deusas”, mas há uma

verdade evidente que ilumina feito

farol: uma rica e indiscutível

qualidade literária que vai além dos

muros de uma leitura de consolo

humano e se expande para uma

leitura de percepção, de

perplexidades paradoxais, epifanias e

lucidez aos olhos de quem a lê e a

sente. É imprescindível enxergar o

que está para além, aquém e para

alhures do desabrochar dos olhos, e

isso me ocorre somente agora,

porque ...

“...pressenti o oblíquo da vida. Antes só

via através de cortes retos e paralelos.

Não percebia o sonso traço enviesado.

Agora adivinho que a vida é outra. Que

viver não é só desenrolar sentimentos

grossos – é algo mais sortilégico e

mais grácil, sem por isso perder o seu

fino vigor animal. Sobre esta vida

insolitamente enviesada tenho posto

minha pata que pesa, fazendo assim

que a existência feneça no que tem de

oblíquo e fortuito e no entanto ao

mesmo tempo sutilmente fatal.

Compreendi a fatalidade do acaso e

não existe nisso contradição”.

(LISPECTOR, p. 31)
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QUADRINHOS EM ALTA

O quadrinho dialoga com outras artes e tem uma grande 

vantagem na comparação com a literatura tradicional

Luiz Alberto Machado

Começo chamando a atenção

para dois fatos – ou mitos?

1. O brasileiro lê pouco.

2. História em quadrinho é

leitura infantil.

Quanto ao primeiro, há

suficientes razões para questionar a

afirmação, entre elas a de que o Brasil

é um dos países que promovem – ou

promoviam antes da pandemia – o

maior número de festivais literários

em todo o mundo. Além disso,

surgiram várias iniciativas nos

últimos anos como clubes e círculos

de leitura com o objetivo de estimulá-

la, algumas das quais com excelentes

resultados como o do Instituto

Fernand Braudel.

Quanto ao segundo, considero o

quadrinho uma forma de arte e, nesse

sentido, possui uma ampla gama de

possibilidades que vão desde charges,

tiras e gibis convencionais até narra-

tivas bem mais extensas produzidas

em livros. Estas últimas, aliás, vêm

ganhando espaço considerável na

preferência dos leitores e, por

conseguinte, nas prateleiras das

livrarias ou no e-commerce.

Depois de longo tempo

criticado e rotulado por intelectuais e

até por governos, persiste na cabeça

de muita gente que o quadrinho é um

tipo de literatura menor, feito para

crianças ou para fãs de super-heróis.

Ledo engano. O quadrinho

dialoga com outras artes como

cinema, animação, fotografia e tem

uma grande vantagem na comparação

com a literatura tradicional,

representada pela combinação da

palavra com a imagem, cuja força é

bem ilustrada na afirmação

confuciana “uma imagem vale mais

que mil palavras”.
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A quantidade de lançamentos não

para de crescer. Vou me ater a comentar

apenas três dos livros em quadrinhos

que tive oportunidade de ler e que

aumentaram minha admiração por esse

tipo de literatura.

Inicio por Maus: a história de um

sobrevivente¹, de Art Spiegelman, um

dos quadristas mais consagrados da

história. Premiado com o Prêmio

Pulitzer, versa sobre a incrível trajetória

de sobrevivência e reconstrução da vida

de um judeu levado pelos nazistas ao

campo de Auschwitz. O homem, após

resistir às atrocidades de Hitler e seus

asseclas, é o pai de Art, que se mostra

ao leitor como um personagem de

enorme complexidade. A exemplo do

que fez George Orwell em A revolução

dos bichos (também disponível em

quadrinhos), a mensagem de

Spiegelman é que ninguém deve se

deixar enganar pelos humanos, sejam

eles representados por gatos, ratos,

cachorros, porcos, cavalos ou qualquer

outro animal. Indubitavelmente, Maus

se constitui numa obra madura, que

permite uma profunda reflexão sobre

um dos episódios mais tenebrosos do

século 20.

O segundo livro que quero

comentar é Sapiens: uma história em

quadrinhos: v. 1: o nascimento da

humanidade². Escrito por Yuval Noah

Harari e David Vandermeulen,

adaptado por Daniel Casanave e com

cores de Claire Champion, o livro

consiste numa divertida viagem ao

lado selvagem da história, imaginada

como um reality show, em que

personagens como Bill Pré-Histórico,

dra. Ficção e a detetive Lopez tem o

historiador e filósofo Yuval Noah

Harari como guia, assessorado pela

sabedoria da professora Saraswati e

do professor Dunbar. O formato HQ

oferece uma nova perspectiva

intelectual e artística ao passado e às

nossas origens, com especial

destaque para a extinção dos

mamutes e dos tigres-dentes-de-

sabre, assim como para a evolução

humana, representada pelo homo

erectus, homo neanderthalensis, homo

luzonensis, homo denisovensis, homo

sapiens e homo floresiensis. É a

história recontada como um filme

policial.
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Meu terceiro comentário vai

para Palestina³, livro-reportagem em

HQ de autoria de Joe Sacco sobre

andanças pelo país que vem sendo

massacrado há décadas, num dos

conflitos mais traumáticos da história

contemporânea. O autor consegue

transmitir episódios fundamentais

para compreender o que vem se

passando na região, entre os quais

realço os assentamentos e as

intifadas. Os preparativos e a viagem

que resultaram no livro Palestina se

deram entre 1991 e 1992, já nos

últimos anos da Primeira Intifada,

uma série de levantes da população

palestina contra a ocupação de Israel,

ocorridos entre 1987 e 1993, que só

terminaram após a assinatura dos

Acordos de Oslo, ficando marcados

por diversas cenas de brutalidade do

exército israelense e pela população

civil atacando os militares com paus e

pedras4.

Tendo tido a oportunidade de

viajar à Palestina, Jordânia e Israel

em 2010, participando de uma

missão estudantil que percorreu

parte do Caminho de Abraão5, faço

questão de ressaltar a força dos

desenhos contidos no livro, capazes

de captar flashes e detalhes que

jamais sairão da memória dos que lá

estiveram.

Encerro meu comentário sobre

Palestina, reproduzindo as palavras

do autor em suas reflexões que nas

páginas prefaciais do livro datadas de

julho de 2007:

O conflito entre israelenses e

palestinos persistirá enquanto

persistir a ocupação, sob qualquer

forma ou denominação. Este livro –

embora seu conteúdo pareça brando

quando comparado à violência e

situação atuais – trata da essência

dessa ocupação. Não é uma obra

objetiva, se por objetividade

tomarmos a ideia ocidental de deixar

cada lado contar sua versão, sem se

importar que a verdade seja revelada.

Minha intenção na obra não é ser

objetivo, mas honesto.

Como se pode ver por meus

comentários, tratam-se de livros em

formato HQ que focalizam temas da

maior importância, estando, portanto,

muito distantes da visão de muitos

adultos que insistem em continuar
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considerando as histórias em

quadrinhos algo infantil, frívolo ou

passageiro, pressupondo que, com a

idade, serão abandonadas e

substituídas por leituras mais

relevantes.

Por tudo isso, além de

recomendar a leitura dos três livros

aqui comentados, concluo

antecipando que estou ansioso para

ler, ainda este ano, outros dois livros

no formato HQ que estão aguardando

na minha prateleira: Persépolis, de

Marjane Satrapi6, que narra a vida de

mulheres sufocadas pelo regime

iraniano, e Sendero Luminoso:

História de uma guerra suja, de Luis

Rossel, Alfredo Villar e Jesús Cossío6,

sobre a guerrilha e os crimes do

Estado peruano.

REFERÊNCIAS
1. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

2. São Paulo: Quadrinhos na Cia., 2020.
3. A Segunda Intifada, por sua vez, ocorreu entre 2000 e 2005.
4. Projeto de William Ury, professor da Harvard University e um dos mais bem-sucedidos negociadores da
atualidade, que, inspirado na exitosa experiência do Caminho de Compostela, idealizou uma caminhada pelo
trajeto trilhado por Abraão, por meio da qual pessoas do mundo todo possam dar sua contribuição à busca da paz
nesta região há tanto tempo marcada por conflitos e conflagrações.
5. São Paulo: Quadrinhos da Cia., 2007.
6. São Paulo: Veneta, 2021.
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Dicas da Adriana 

Por mais ternura e delicadeza

“Leve de leveza.

Leve de levar.

Leve para entreter.

Leve para refletir.

Leve para sorrir.

Leve para se apaixonar.”

Assim o texto de Téia Camargo

nos convida para a leitura de seu livro

de microcontos lançado em 2021. O

texto acima se encontra na orelha do

livro “Leve para Ler – microcontos”,

edição da própria autora.

O livro, de bolso, ou de bolsa

(11X18 cm), 96 páginas, é de uma

leveza e delicadeza impressionantes.

A começar pelo título e capa,

lindamente compostos pelo voo de

algumas aves, com fundo em tons

pastéis. Um verdadeiro convite a

soltar a imaginação e voar livre com

os microcontos muito bem

“amarrados”, enredos interessantes e

que aguçam a curiosidade e

sensibilidade do leitor.

De acordo com as palavras da

autora, “ao escrever um microconto, o

autor deve narrar apenas o essencial

permitindo que o leitor deixe fluir sua

imaginação nas entrelinhas.”

O mais interessante é que a

obra contém 77 microcontos. Era

para ser 80. O que aconteceu com os

três faltantes? - pergunta a autora. Só

conhecendo a obra para se obter a

resposta.

Vale a pena a leitura desse leve

e agradável livro de Téia Camargo.

Especialmente em momentos tão

duros em que estamos tão precisados

da delicadeza e da ternura.
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Uma observação: Téia Camargo

gosta mesmo de interagir com seus

leitores. Seu outro livro, “Versos e

versões: poesia pé no chão”, de

2016, foi decorado, em suas 64

páginas, com pequenas ilustrações

florais. Na primeira página,

juntamente com o poema Olho

Mágico (pág.5) está o convite/recado:

“Inspire-se nos poemas e colora as

flores com as cores da sua emoção”.

Um mimo para com o leitor. Uma

delicadeza.

Contatos com a autora:

Facebook:

escritorateiacamargo

Instagram:

@teiacamargoescritora

www.teiacamargo.com.br



Ana Maria Domingues de Oliveira

Docente aposentada do Depto. de Literatura

Unesp – Assis



A Coluna do Eliaquim

A Favela venceu!

Slam Interescolar SP vence principal prêmio literário 

nacional na categoria Fomento à Leitura

Organizado pelos poetas do

Slam da Guilhermina e em parceria

com a Secretaria Municipal de

Educação de São Paulo, o Slam de

Poesias Interescolar de São Paulo

foi o ganhador do 63° Prêmio Jabuti,

tradicional concurso da literatura

nacional, na Categoria Fomento à

Leitura.

Criado em 2014, o projeto leva

a poesia falada para as escolas e

deseja incentivar a leitura e a criação

literária em crianças e adolescentes

dos ciclos Fundamental II e Ensino

Médio.

Tudo começou depois uma

viagem para a França, onde Emerson

Alcalde, idealizador do projeto, viu

crianças em escolas fazendo poesia

falada em sala de aula. Em entrevista,

ele disse que no mesmo momento ele

pensou consigo: “Preciso levar isso

para o Brasil”. E assim já nascia em

seu coração o Slam Interescolar.

Após compartilhar com amigos

a ideia, o slammer criou o “Manual

para Criação de um Slam na sua

Escola” para que professores e

funcionários escolares soubessem

como organizar a iniciativa nas

escolas que lecionam.

Outros poetas que já ganharam

as ruas em saraus e batalhas de slam,

como Beká, Daniel Minchoni,

Fernaun, Jéssica Campos, Márcio

Ricardo, Mariana Felix, Monique

Amora, Nathan Gomes, Renato Kola e

Tawane Theodoro também

participam da organização do grande

projeto que agora é digno premiado.
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Hoje o projeto é um sucesso,

onde escola compete com outra

escola como um verdadeiro

campeonato. O formato, já têm sido

levado para diversos outros estados

do nosso país. E a maior de todas as

vitórias, é que grandes talentos das

batalhas interescolares, tem ganhado

o gosto do público espectador e leitor

e já conseguiram publicar seus

primeiros livros e esses jovens são

sempre apoiados pelas mães e pais do

projeto.

E não parou por aí, outro

projeto da quebrada paulistana

também venceu o Prêmio Jabuti. O

livro "Prato Firmeza Preto: Guia

Gastronômico das Quebradas de

SP" foi o vencedor na categoria

Economia Criativa.

Um projeto procura valorizar

deliciosos pratos de restaurantes,

botecos, lanchonetes e até carrinhos

de rua que caem no gosto do povo e

que estão fora da grande mídia, como

também contar a história por trás dos

cozinheiros e comerciantes daqueles

pratos.

Batalha em escola de da Prefeitura de SP

Batalha em escola de da Prefeitura de SP.

Slam Interescolar - Evento
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Idealizado por Guilherme Petro,

Jamile Santana, Milu Araujo e

Amanda Rahra, o guia gastronômico

já está em seu quarto volume e é uma

parceria com a Escola de Jornalismo

Énois.

Saiba mais do projeto em

www.pratofirmeza.com.br

Claramente, a favela tem

ganhado seu digno espaço na cultura

nacional e a alegria e arte da

quebrada, até então desconhecida da

grande massa da população,

ganhando corações e o

reconhecimento como parte da

cultura nacional que tanto merece.

Emerson Alcalde com o Prêmio Jabuti -
2021 - Instagram do Autor

Final Slam Interescolar - Edição 2021Prato Firmeza Preto –Vol. 4

Uilian Chapéu - Cristina Assunção e 
Emerson Alcalde - do Slam da Guilhermina 

com o Prêmio Jabuti

http://www.pratofirmeza.com.br/
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os poemas do homenageado, Apolinário, poeta santarense falecido em 2020.

A obra é de tamanha importância – além de agradável e impactante leitura – para a divulgação

dos poetas de Santarém, terceiro município mais populoso do estado do Pará e de fundamental
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A Terra nos chama

Convoca

Não há mais tempo

Tempo de adeus

Das constelações

Parte o recado.

Não há mais tempo

O tempo agora é do adeus

Com sorte, do até breve.

Até breve abranda a dor 

Do coração que chora

A ausência

A dor não é maior

O amor é maior.

Das vivências 

Destinos traçados

Lado a lado

Longe, perto, abraçados.

Novamente ele se foi.

O Amor é maior

Ausência é ilusão

O coração crê:

O tempo é do até breve.

Sejamos felizes!



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

LITERATURE-SE EM 2022

“É experiência aquilo que “nos passa”, ou nos toca, ou que nos 

acontece, e ao nos passar nos forma e nos transforma. Somente o 

sujeito da experiência está, portanto, aberto à sua própria 

transformação”.

Larrosa Bondía.

Literature-se, por mais

experiências com a literatura em

2022.

Desejo que você, querido(a)

leitor (a) da revista Voo Livre

Literária e da coluna Biblioencontro

se encontre nessa matéria e tenha

boas experiências literárias em 2022.

Experenciar a literatura, esse é

o meu lugar de fala, de corpo e alma,

seja como leitora, escritora,

professora, ou seja como "amadora"

de livros. Realizar encontros por meio

dos livros me realiza, completa e dá

oportunidade de conhecer pessoas,

suas histórias, outros universos e me

apresentar sem máscaras.



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

Biblioterapia é uma

prática de autocuidado,

autoconhecimento por meio da

literatura, de narração de

histórias e relatos de vidas. Arte

do encontro com o propósito em

compartilhar saberes, olhares,

visões, sentimentos, emoções,

impressões, histórias com

afetividade, visando a saúde

integral de todos envolvidos”.

(Christyanne Bueno)

Os clubes de livros, cafés

literários, são possibilidades de

estudo, ampliação do repertório

literário e de comunhão com outros

leitores, referenciais e autores.

Experiência muito comum entre

amantes de literatura, encontre seu

clube e divirta-se!

Narração de histórias,

verdadeiro deleite. Se você acha que

ouvir histórias é coisa de criança,

leve sua criança para experenciar

uma contação de histórias, existem

muitos contadores te esperando, será

incrível viver essa aventura, depois

me conta.

Feiras literárias estão

espalhadas pelo Brasil, dispensam

apresentações, mas gostaria de

destacar a FLIP, por experiência

própria e inspiração poética.
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Paraty

Dormi Paraty, acordei poesia.

Paraty patrimônio cultural da humanidade

Pra... ty &para mim,

um universo sem fim de possibilidades

Ancestralidade e reencontros.

Arte por toda parte.

AR... respiro de literatura.

Lugar habitado de beleza,

Suspenso no tempo de silêncio e poesia.

Natureza faz juras.

Vida, liberdade e cultura.

Sagrado presente no visível e indizível.

No mar de gente navegam muitos habitantes

em comunhão e cura.

Eterniza os sonhos lidos, momentos vividos,                  

autógrafos grifados no meu coração.

Gratidão por caminhar nesse chão!

História que carrega solidão e arrasta multidão.

Terá da cachaça Gabriela, 

perfeita para um caso de amor com Jorge Amado 

e tantos outros autores. 

Embriagada por esse céu de sonhadores.

Alimento minha alma.

Corpo marcado com promessa de breve retorno.

Para...ty & para mim

Para todos.

Quintais, Christyanne Bueno, Editora Caravana
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Em 2022 teremos a Bienal do

livro, não deixe de ir, verdadeira

viagem através dos livros, um evento

cultural imperdível, programação

para todas as gerações. Verdadeiro

parque de diversões para leitores.

Aproveite também as

exposições oferecidas pelos espaços

culturais no fomento à leitura, cultura

e divulgação de obras. Dica Cultural

CONSTELAÇÃO CLARICE, IMS, até

27/2/2022.

Visitas às bibliotecas são um

convite à parte, oferta de eventos

gratuitos, oficinas, exposições,

vivências mágicas e livros

encantadores sem custo e de valor

inestimável. Sem falar do

atendimento e envolvimento dos

funcionários. Precisamos frequentar

e valorizar mais esses espaços

públicos.

Livrarias, meu lugar de

consumo sem culpa, (ou quase), onde

me perco entre páginas e mais

páginas, imagens, cores e belezas,

pilhas de sonhos e viagens ao alcance

das mãos. Recomendo visitas

frequentes com doses de pausa e

imaginação, um roteiro com destino

certo para fuga da realidade.

Revista Voo Livre, não posso

deixar de agradecer pela

oportunidade de voar através da

leitura e escrita em bando. Afinal, a

revista aproxima quem gosta de ler

com quem gosta de escrever.

Sigamos em busca de

experiências literárias em 2022 que

nos propiciem conhecimento,

entretenimento, e prazer de ler e

escrever.

Agenda aberta às novas

leituras, escritas, encontros

presenciais e on-line...
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Querido 2022,

Faz um ano que não te escrevo, esperei sua merecida despedida. 2021

foi incrível, aconteceu de tudo: momentos especiais, dificuldades, emoções

e relações intensas, chegadas, partidas, risos, choros, vitórias, sonhos

realizados e muitos aprendizados.

Virei a página. Ansiosa pelos próximos capítulos...

Animada com a chegada de 2022, estou de portas e janelas abertas

para o novo. Pronta para começar, na expectativa de novas histórias, muitos

encontros felizes, na urgência de viver intensamente.

A casa foi decorada com flores, aromas e velas. Mantive o ritual da

virada, escrevi minha lista de metas (por escrito), para não perder o

costume e honrar a tradição. Como é bom acreditar!

Minha alma está mais leve, desejo secreto de exercitar mais o verbo

flanar. Meus pensamentos vibram e brindam no positivo.

E os sonhos? Estão à sua espera sem pressa para realizar, na certeza

que acontecerão na hora certa, com ajudinha do meu trabalho e esforço

pessoal.

Inicio o ano com muita força, esperança, vontade de vencer, energia

renovada e fé na caminhada. Conto também com uma dose de sorte e gente

querida por perto.

Ano novo, deixo a vida me surpreender!

Desde já agradeço pelo vivido e por vir...

Carinhosamente,

Christyanne Bueno

Para festejar o início de um novo ano,

deixo minha carta para o Querido 2022.





As histórias do João

CARTAS DE RILKE AOS JOVENS POETAS 
SOBRE A ARTE DE ESCREVER

Conheci o poeta Rainer Maria

Rilke (1875-1926), nos anos 1980,

lendo “Cartas a um Jovem Poeta”, de

1929, obra publicada após a sua

morte e traduzida no Brasil, por Paulo

Rónai, com prefácio de Cecília

Meireles. Não foi livro comprado e

nem recebido de presente. Foi

emprestado - não lembro por quem -

e devolvido dois ou três dias depois

de lido. O livro chegou pelo correio, a

mim, jovem poeta, e voltou -

envelopado e selado - também pelo

correio. E está na minha lista de

indicações de leitura para jovens

poetas. Em 1903, morando em Paris,

Rilke recebeu uma carta de um jovem

chamado Franz Kappus, que aspirava

a se tornar poeta e pedia conselhos

ao já famoso poeta. Tal missiva dá

início a uma troca de

correspondência, na qual Rilke

responde aos questionamentos do

rapaz e expõe suas opiniões sobre o

que considerava os aspectos

verdadeiros da vida: a criação

artística, a necessidade de escrever, o

valor nulo da crítica e a solidão do ser

humano. Franz Kappus (Franz Xaver

Kappus, 1883-1966) tornou-se oficial

militar, jornalista, escritor e também

editor de livros. Ficou conhecido

como o cadete da academia militar

austríaca que escreveu ao poeta

Rainer Maria Rilke, em busca de

conselhos sobre a arte de escrever. As

dez cartas, escritas entre 1902 a

1908, foram publicadas por Kappus,

em 1929. Na primeira delas, o mais

célebre conselho de Rilke: “Ninguém

o pode aconselhar ou ajudar –

ninguém. Não há senão um caminho.

Procure entrar em si mesmo.

Investigue o motivo que o manda

escrever; examine se estende suas

raízes pelos recantos mais profundos

de sua alma; confesse a si mesmo:

morreria se lhe fosse vedado

escrever?” Rilke faleceu em Valmont,

na Suíça, 29 de dezembro de 1926,

aos 51 anos de idade.

João Scortecci é escritor, editor,

gráfico e livreiro. Editor no Grupo

Editorial Scortecci.





de temas variados dentro das vivências tão particulares dessa região do país. São seis também

os poemas do homenageado, Apolinário, poeta santarense falecido em 2020.

A obra é de tamanha importância – além de agradável e impactante leitura – para a divulgação

dos poetas de Santarém, terceiro município mais populoso do estado do Pará e de fundamental

importância aos brasileiros que queiram conhecer a alma santarena. Mais do que isso: a alma

tapajônica. Mais ainda: a alma amazônica. Alma de rio e de mata, que compõem e enriquecem nosso

país.

Palavras e Pontos com Regina Ruth

DOS AMORES DIVIDIDOS E MULTIPLICADOS

Arroz, feijão, mexido de ovo e

farofa de torresmo.

Tudo misturado, amassado. Isso

era feito dia após dia, sempre nos

mesmos velhos e descascados pratos

de ágata. Cada neto era servido com

esse manjar dos deuses,

carinhosamente temperado de

generosidade, doação, amor.

A avó compactava a comida no

círculo central de cada prato,

borrifava algumas gotas de limão-

cravo, e com a lateral do garfo fazia

uma cruz no centro, dividindo a

porção em quatro partes. Dizia que

cada parte era dedicada a um dos

quatro grandes amores da vida: mãe,

pai, avó e avô.

E, comprometidos com esses

amores, cada um de nós escolhia a

parte mais amada para iniciar a

refeição. Quase sempre a sequência

lógica prevalecia: mãe, pai, avó e avô.

Raras vezes essa harmonia era

quebrada, e quando isso acontecia

nem precisava investigar: havia uma

atrelada a isso. Uma surra dada ou

uma surra prometida. Se bem que

isso era muito particular. Se havia

alguma inversão, ninguém

comentava. Acontecia dentro das

cabecinhas. Sei que acontecia isso

porque inverti algumas vezes.

Enquanto comíamos, a avó, de

longe, sempre atarefada com a lida da

casa, cautelosamente controlava a

nossa alimentação. Era comum ouvir:

− Quem já comeu uma parte?

Didi, você está sem fome? Lúcia, a

comida não está boa? Faltou sal?

Ela sabia que a comida estava

sempre boa. Nunca faltou sal e nem

sobrou. Nunca errou a mão em nada.

Ali estava o amor mais saboroso que

uma criança poderia receber. Era uma

cumplicidade de afetos tamanha que

espantava qualquer insegurança,

qualquer medo, qualquer tristeza. Era

um porto seguro.

Com o passar do tempo, fui

percebendo que naquela divisão

faltavam partes. Havia mais dois amo-
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tapajônica. Mais ainda: a alma amazônica. Alma de rio e de mata, que compõem e enriquecem nosso

país.

Palavras e Pontos com Regina Ruth

res a serem colocados ali, no meu

prato. Meu irmão e minha irmã.

Então, sem alarde, comecei a

repartir as porções do pai e da mãe,

de modo a serem quatro. Ali estavam

os dois que faltavam. E eu ficava feliz

assim...

Fiz isso por algum tempo sem

ser notada. Quero dizer, pensando

não ser notada. Imagina se isso seria

possível! Nada escapava da tenência

sempre zelosa da avó. E um dia,

enquanto eu multiplicava as minhas

divisões, ela aproximou-se de

mansinho e, com aquele olhar que

jorrava ternura, me disse:

− Existem outros amores, não é

mesmo, menina?!

Depois do susto, sentindo o

afluxo do sangue ruborizando o meu

rosto por perceber que ela havia

descoberto o meu feito, e não

querendo que ela se sentisse

afrontada pela minha iniciativa,

prontamente coloquei-me de pé. E

ela, no intuito de me tranquilizar,

passou as mãos pelos meus cabelos e,

com a maior serenidade do mundo,

me disse:

− Ao longo da vida, minha neta,

você irá encontrar muitos amores.

Alguns serão somados, outros

nascerão... Serão tantos, mas tantos,

que não caberão nem no maior prato

do mundo!

E ela estava com a razão.

Regina Ruth Rincon Caires,

nasceu em Auriflama/SP. É

casada, funcionária pública

federal aposentada, tem dois

filhos e um punhado de netos.

Formada em Letras e Direito.

Não possui livros publicados,

mas participa de antologias e

tem vários textos classificados

em concursos literários.
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Prêmio Voo Livre de Literatura

Estão abertas as inscrições para

o Prêmio Voo Livre de Literatura,

promovido pela Voo Livre Revista

Literária.

A inciativa tem como objetivo

divulgar a Literatura Contemporânea

por meio da premiação de textos

literários escritos em língua

portuguesa, na época da

comemoração do 2o aniversário da

Revista.

As inscrições estão abertas a

todos, sem restrições de idade,

gênero, etnia, nacionalidade ou local

de residência.

Serão premiados textos em 4

categorias: poesia, conto, crônica e

infantil. Os textos concorrentes

deverão estar escritos em língua

portuguesa. O candidato poderá

participar com apenas 1 texto em

uma só categoria.

O tema é livre, mas não serão

aceitos textos que incitem a violência,

o preconceito, o discurso de ódio ou

que tenham conteúdo erótico ou

pornográfico.

Os textos selecionados serão

analisados pelo corpo de jurados,

formado pelos colunistas da Revista

Voo Livre e convidados, que

escolherão o melhor entre 5 finalistas

de cada categoria.

Os autores vencedores

receberão o prêmio num evento

presencial, no mês de agosto, data de

aniversário da Revista, ou via correio.

Os textos finalistas de cada categoria

também serão publicados nas páginas

da Edição Nº 25 da Voo Livre Revista

Literária, no mês de agosto.

Para participar, os autores

interessados devem enviar um e-mail

para revista@livrariavoolivre,

solicitando sua ficha de inscrição e

demais informações, até 1/05/2022.

Participe...



Fridita por Angelita Alves
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O QUE DIZEM 

NOSSOS LEITORES

COLABORARAM 

NESTA EDIÇÃO

Autores convidados:

Patrícia Cacau

Luiz Alberto Machado

Convidado Especial

João Scortecci

Colunistas:

Adriana Silva Santiago

Angelita Alves

Christyanne Bueno

Eliaquim Barbosa

Marina Marino

Marta Cortezão

Regina Ruth R. Caires

Direção de Arte:

Márcia Gauss

Jornalista Responsável:

Fábio Ruocco

Pesquisa e diagramação:

Equipe da Editora Voo 

Livre

Fotografias e Ilustrações:

Cedidas Pelos Autores

Freepik.Com

Canva.Com

Eu vi a revista hoje, tive um tempinho... Está linda!
Parabéns a todas e todos! Fiquei feliz em descobrir
que a maioria dos livros que a Adriana fez a resenha
eu li este ano!

Meire Marion, escritora.

Capa linda. Parabéns !

João Scortecci, editor.

Maravilhosa Revista Literária. Tive a sensação de vê-

la e sentir em minhas mãos. Até a sensação do sentir

o cheiro do papel.

Jane Caneca Ferst, escritora.

Mais uma edição encantadora da revista Voo Livre,

parabéns!! Obrigada Marina Marino pela matéria

sobre nosso 1º FLENLUA! Sua participação nos

encheu de poesia. Ainda saí na parte “o que dizem

nossos leitores” eu digo sempre: um trabalho de

excelência! Bravo!

Marta Cortezão, poeta.

Grata e feliz pela oportunidade de participar desse

espaço de literatura de acolhimento e afetividade

chamado VOO LIVRE Revista Literária.

Patrícia Cacau


