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Sempre deixo o editorial por úl�mo. Preciso estar com a 

mente bem tranquila e descansada para escrevê-lo. Para mim, 

é diferente dos demais textos que encontrarão por aqui. Claro, 

foram escritos com todo profissionalismo que temos no 

momento e com todo carinho, afinal, para desenvolver um 

trabalho assim e sem cobrar absolutamente nada de ninguém, 

só pode ser amor.

Sou apenas um autor como qualquer outro, que busca por 

um espaço para expor seu trabalho. Sou uma andorinha 

voando sozinha, piando lá em cima e chamando outras para, 

assim, fazermos verão. Sou apenas uma fagulha, um começo, 

porque tudo tem que começar de algum lugar, por isso, se você 

também acredita em nossa cultura, na qualidade de nossos 

autores, venha ser uma andorinha comigo. Ajude-me a 

divulgar este trabalho, como estas autoras que colocaram não 

somente sua cria�vidade, mas todo seu amor nos textos que 

selecionaram para tornar a edição número três ainda mais 

especial.

Eu acredito na criação ar�s�ca nacional. Acredito no 

potencial de autores que correm à margem dos grandes 

sucessos, que aguardam o momento de conseguirem aquilo 

que todo ar�sta almeja: ser reconhecido como tal. E a intenção 

da Vila das Palavras é essa, destacar a produção nacional. 

Par�cularmente, quando digo isso em voz alta, sinto que é 

muita pretensão de minha parte, afinal, quem sou eu? 

Amor e admiração pela criação ar�s�ca nacional que, 

infelizmente, não recebe o valor e muito menos o apoio que 

merece. Digo que um país sem cultura é um país sem 

cria�vidade e, sem cria�vidade, não conseguimos enxergar as 

soluções que, na maioria dos problemas, bailam diante de 

nossos olhos querendo ser encontradas. 

Todas as imagens existentes nesta revista foram re�radas da internet
Os textos são de responsabilidade de seus autores.
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Lúcia 
Machado de 
Almeida

A autora mineira sempre teve uma ligação forte com as 

crianças e �nha em sua mente uma grande preocupação em 

levar aos pequenos conteúdos adequados para que pudesse 

estabelecer com eles uma comunicação peculiar, de forma 

que ela se tornasse parte do mundo infan�l. Em certa ocasião, 

Lúcia dissera nunca ter pensado em ser escritora, embora 

fosse uma ó�ma aluna em redação, porém nem tão boa assim 

em algumas outras matérias. A literatura agradeceria por ter 

pensado novamente nesta possibilidade.

incen�vo à leitura é um assunto presente na pauta de 

diversos debates estudan�s, teses universitárias e 

outras mídias que tratam do poder e da importância 

da literatura na vida das crianças e dos jovens — em nossa 

edição anterior, inclusive, falamos sobre esse tema. 

Mas engana-se quem pensa que Lúcia limitou-se a 

desenvolver seu talento apenas na literatura e no mundo do 

jornalismo. Juntamente de seu esposo, desenvolveu um 

Aos 16 anos, entrou no mundo do jornalismo e nele atuou 

por longos 60 anos. Sempre teve apoio de seus pais e, desta 

forma, desenvolveu suas habilidades com a escrita. A autora 

sempre carregou consigo boas lembranças de sua infância e 

de seu farto contato com a natureza. Tais memórias 

ins�gavam seu desejo de 

ensinar e proporcionar às 

crianças boas experiências. 

Tal solidariedade com os 

pequenos — somado ao fato 

de ter filhos — fez com que 

passasse a escrever contos 

q u e  a g r a d a s s e m  a o s 

mesmos. Desta forma, seu 

pr imeiro  l ivro  nasceu ( 

Estórias do Fundo do Mar ), 

publicado em 1943. E este foi 

só o princípio de sua longa 

jornada no universo da 

l i t e r a t u r a .  N o s  a n o s 

seguintes, muitas outras 

publicações viriam e talvez uma das mais notáveis e 

conhecidas até hoje por um grande público seria lançada em 

1956, na revista O Cruzeiro, em formato de folhe�m: O 

Escaravelho do Diabo. A história ganhou maior notoriedade 

ao fazer parte, na década de 70, do acervo da famosa Série 

Vagalume, pela Editora Á�ca. 

L ú c i a  M a c h a d o  d e 

A lmeida  (1910  –  2005) 

nasceu no município de Santa 

Luzia, Minas Gerais. A autora 

pertencia a uma família de 

intelectuais — era irmã do 

também escr itor  Aníbal 

Machado e �a da dramaturga 

Maria Clara Machado. Casou-

se com Antônio Joaquim de 

Almeida, irmão do poeta Guilherme de Almeida. Estreou no 

mundo da literatura aos 14 anos; seu poema Desencanto foi 

publicado no famoso Jornal Estado de Minas. 

Aproveitando esta edição especial, trazemos aqui uma 

autora nacional que foi de vital importância na construção de 

obras que não apenas mostravam histórias diferenciadas e 

bem escritas, como também 

aproximava os jovens do 

u n i v e r s o  f a n t á s � c o  d a 

literatura, despertando nos 

mesmos os prazeres por trás 

de uma boa leitura.

O
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grande trabalho na preservação de acervos históricos e 

criação de museus. Neste período, inclusive, enfrentou um 

certo descrédito que incomodou em muito seu marido, que 

através de carta dirigida à Fundação de Arte de Ouro Preto, em 

1971, chegou a pedir exoneração de seu então recente cargo 

como Conselheiro da Fundação. Um trecho da carta descrevia 

sua insa�sfação, dizendo que seria inviável dar sequência a 

seu trabalho sem a efe�vação e reconhecimento por parte da 

Ins�tuição à grande e insubs�tuível colaboração que sua 

companheira de vida e de trabalho lhe inspirava. A carta 

apontava seu sen�mento de forma incisiva, pontuando o 

desapreço da Fundação.* 

De volta à vida da autora, Lúcia, embora tenha vivenciado 

este �po de destrato em relação à sua grande contribuição 

voltada à manutenção de patrimônios históricos, foi muito 

reconhecida como atuante no meio literário e recebeu 

diversos convites e honrarias relacionados a esta a�vidade. 

Ela já recebeu uma medalha de ouro na Bienal do Livro em São 

Paulo, foi vencedora do famoso Prêmio Jabu� pela Câmara 

Brasileira do  Livro, Prêmio Othon Bezerra de Mello, da 

Academia Mineira de Letras e, além de outras premiações 

nacionais, recebeu alguns �tulos internacionais, como a 

Condecoração Stella dela Solidarietá — uma medalha de 

mérito cultural do Governo italiano —, a medalha de 

Chevalier des Arts des Le�res, do governo francês, entre 

outras mais. Lúcia chegou a viajar pelo mundo como 

conferencista convidada especialmente pelo Ministério das 

Relações Exteriores, no intuito de palestrar sobre Aleijadinho 

e as cidades mineiras que integravam o Ciclo do ouro. A autora 

veio a falecer em 2005, ví�ma de pneumonia.Através de um acontecimento como este podemos 

enxergar que, em outras épocas, as mulheres enfrentavam 

diversos preconceitos que podavam — ou tentavam podar — 

a influência e par�cipação em determinadas áreas de 

atuação, ignorando completamente suas capacidades. Este 

es�gma permaneceu ainda por muitos anos, infelizmente, na 

sociedade, em diversas áreas. E tem sido uma batalha que até 

hoje as mulheres travam. Muitas conquistas já foram alçadas, 

mas muitas ainda precisam ser estabelecidas.

A contribuição prestada pela escritora tem uma relevância 

muito grande no cenário da literatura nacional, ainda que o 

seu universo de escrita tenha se direcionado mais para um 

público jovem. Foram histórias que abraçaram um público 

novo, despertando o interesse e a avidez pela leitura numa 

faixa infanto-juvenil, além de alcançar, paralelamente, 

aqueles adultos que �veram contato com sua biografia. 

Existem autores para todos os públicos. E Lúcia com certeza 

cravou seu nome no rol da literatura brasileira, levando sua 

inocência e seu brilhan�smo às páginas de maneira 

convincente e talentosa. Com certeza, muitos são gratos pelo 

seu trabalho.

por Walter Cavalcan�
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Algumas Obras Famosas de 
Lúcia Machado de Almeida

A obra de Lúcia Machado de Almeida pode ser ambientada em 

dois grandes focos dis�ntos. Temos as obras que remetem mais 

a um público jovem, no intuito de embarcar em histórias 

fantasiosas, com um pé nas ciências — a autora levava muito 

conhecimento extra para dentro do enredo de suas tramas. Ao 

ler suas histórias de ficção/fantasia, o leitor era alimentado 

também com conteúdos que perambulavam por ciências 

naturais, �sica e afins. Mas também temos a vertente 

historiadora de Lúcia que, como já vimos, teve uma importante 

contribuição ligada ao patrimônio histórico/cultural nas suas 

pesquisas e colaboração junto a seu marido, Antônio Joaquim, 

quando estavam ambos envolvidos em projetos relacionados a 

museus. Citaremos, a seguir, algumas das principais obras de 

Lúcia Machado de Almeida:

O CASO DA BORBOLETA ATÍRIA –  1975
Uma espécie de fábula no Mundo dos insetos. 
A�ria é uma borboleta gen�l e presta�va que tem 
uma deficiência na asa, e por isso possui 
dificuldades para voar. Alguns crimes acontecem 
em torno da vida do príncipe Grilo, e os mesmos 
passam a ser inves�gados por Papílio. Mas tudo 
leva a crer que uma conspiração está sendo 
tramada por alguns insetos, e A�ria acaba 
envolvida, graças à sua ingenuidade, numa 
situação crí�ca. Lúcia certa vez falou sobre uma 
a�ria que vira na infância e que, de fato, possuía 
um problema nas asas. Ela sempre se comoveu 

com o que demonstrava fragilidade. Um grande clássico da literatura infanto-
juvenil.

Fugindo um pouco da literatura infanto-juvenil e 
adentrando um território mais geográfico e 
histórico, a autora lançou uma obra que pega na 
mão do leitor e o transporta para cada rua, beco, 
praça ou monumento na cidade de Ouro Preto. 
De maneira agradável e por vezes poé�ca, Lúcia 
nos conduz a um passeio turís�co em suas 
páginas cheias de paixão pelas riquezas do local. 
Este livro faz parte de uma série que ainda conta 
com outros pontos turís�cos — Passeio a Sabará; 
Passeio a Diaman�na; Passeio ao Alto Minho. Um 
prato cheio para quem gosta de viajar, literal e 

metaforicamente.

PASSEIO A OURO PRETO – 1971

As Aventuras de Dico Saburó cons�tuíram o livro 
que talvez tenha sido o mais diferenciado entre 
aqueles lançados por Lúcia Machado de Almeida 
pela Série Vagalume. Uma história de ficção 
cien�fica que gira em torno do sensi�vo Dico, que 
começa a inves�gar o que há por trás dos roubos 
de determinados diamantes. O responsável deixa 
sua marca Spharion FF e, por vezes, causa lesões 
cerebrais nos guardas. Um intricado quebra-
cabeça vai se desenrolando na história, com 
pistas que são descobertas e uma alternância de 
pontos de vista narra�vos. Uma leitura que 

transporta o leitor ao universo da �sica, química e também adentra em 
questões paranormais. Este livro rendeu à autora o prêmio Brasília de 
Literatura pela Fundação Cultural do Distrito Federal, em 1980.

SPHARION – lançado no final da década de 70ESTÓRIAS DO FUNDO DO MAR –  1943
Uma compilação de histórias simples e de 
temá�ca infan�l no fundo do mar, criada pela 
autora com o intuito de apresentar um universo 
novo às crianças, como se pudesse lhes contar 
seus próprios contos de fada, embora os mesmos 
seguissem uma narra�va diferenciada. A Editora 
Melhoramentos, na década de 70, passou a 
editar impressões deste �tulo que con�nham, 
num volume único, 3 livros: No fundo do mar, O 
mistério do Pólo e Na região dos peixes 
fluorescentes.

Provavelmente a obra mais famosa da autora. 
Um assassinato peculiar aterroriza a pacata 
cidade de Vista Alegre. Alberto, irmão da ví�ma, 
passa a inves�gar por conta própria o caso e se 
encontra diante de um mistério ao perceber que 
outras pessoas na cidade passaram a morrer em 
circunstâncias similares: ví�mas igualmente 
ruivas e que recebiam um escaravelho antes do 
crime ser consumado. Esta obra foi republicada 
na década de 70, na famosa Coleção Vagalume da 
Editora Á�ca, e alcançou muito sucesso, bem 
como outras histórias da autora. Recebeu uma 

adaptação cinematográfica em 2016, embora a mesma seja muito aquém do 
livro.

O ESCARAVELHO DO DIABO – 1956

AVENTURAS DE XISTO – 1957
Uma história para quem gosta não só de fantasia, 
mas uma pitada de ação medieval. Após 
encontrar um livro que con�nha as informações e 
segredos acerca dos úl�mos bruxos que 
habitavam a Terra, Xisto, um jovem valente, 
astuto e de bom coração, decide caçá-los e pôr 
fim à ameaça dos mesmos sobre a Terra. Ao lado 
de seu amigo desaje i tado,  Bruzo,  e les 
enfrentarão diversas enrascadas. Uma história 
ambientada num cenário que revive a época da 
cavalaria. O personagem fez tanto sucesso que 
ganhou outras duas histórias pelas mãos de sua 

criadora: Xisto no Espaço e Xisto e o pássaro cósmico.
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primeira vez que o livro “O Escaravelho do Diabo”, de 

Lúcia Machado de Almeida, veio a público, foi através 

da Revista O Cruzeiro (1928-1960). Uma revista de 

circulação nacional e internacional que levava aos seus leitores 

diversas informações, como novidades do cinema, moda, 

esporte, história, caricaturas, crônicas e contos. E foi nesse 

importante folhe�m que, no dia 10 de Outubro de 1953, seus 

leitores começaram a conhecer, se interessar e acompanhar os 

crimes da cidade de Vista Alegre.

O livro é interessante, a história flui muito bem, excetuando 

alguns pontos nos quais parece que a autora tenta nivelar sua 

história com outros expoentes da literatura policial. É uma 

trama de mistério, escrita de maneira concisa, porém, simples. 

Talvez seja por essa simplicidade que o livro tenha sido avaliado 

como infanto-juvenil. Em sua narra�va, nos deparamos com 

inves�gações e com peças de um quebra-cabeça. A respeito 

A segunda vez que essa história tão famosa da autora veio 

ao mundo, foi através de uma série lançada pela editora Á�ca 

na década de 70, que fez muito sucesso, não somente com a 

garotada, mas também com adultos. Desta vez, “O escaravelho 

do diabo” veio ao mundo como livro, parte integrante de uma 

série de sucesso que contava com livros des�nados aos 

adolescentes e crianças para incen�var o hábito da leitura.
Sobre a história: ela acontece em uma cidade fic�cia do 

interior de São Paulo, chamada Vista Alegre. As coisas 

começam a esquentar quando Hugo, irmão mais novo de 

Alberto, é encontrado morto, estranhamente, com uma 

espada cravada em seu corpo. Além desse fato inusitado, 

Alberto encontra uma caixa nas proximidades do corpo de seu 

irmão, dentro da qual havia um estranho besouro. Mas, 

naquele momento, Alberto não deu tanta importância à 

descoberta. É neste momento de inves�gação que conhece o 

Inspetor Pimentel, responsável pelo caso. Diante de tantas 

perguntas a respeito da morte de seu irmão, sem mencionar a 

dor da perda, Alberto esquece completamente de falar sobre 

seu achado, pelo menos até o próximo assassinato, onde, pela 

primeira vez, percebe dois fatos em comum: ví�mas ruivas, e a 

segunda também havia recebido um escaravelho — diferente 

do primeiro, mas era um escaravelho. 

A

O Escaravelho
do Diabo

Filme baseado na obra 
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Geralmente, em filmes que seguem essa linha, amigos se 

reúnem para resolver algum mistério, geralmente sem 

envolver adultos ou qualquer força-tarefa, mas na adaptação, 

encontramos um garoto que quer ajudar a capturar o assassino 

do irmão e, para isso, faz todo o possível, desde sair 

inves�gando em busca de pistas até entrar em uma delegacia e 

conversar com policiais como se fosse um novo policial que ali 

trabalhasse. Ok, o desejo de vingança impulsiona, mas em um 

mundo comum, o bom senso de uma ins�tuição não permi�ria 

tal excesso.
 O longa foi dirigido por Carlo Milani, que já dirigiu diversos 

trabalhos para a Rede Globo, entre eles, diversos episódios de 

Malhação, entre outros; coordenando a parte escrita, Melanie 

Dimantas, responsável pelo inesquecível Meu Pé de Laranja 

Lima e mais alguns trabalhos globais, e Ronaldo Santos, que 

também já trabalhou na roteirização de outros sucessos da 

emissora. Além disso, foi co-produzido pela Globo Filmes, e 

isso jus�fica o porquê de um clássico da infância de muitos 

adultos de hoje ter sido adaptado de uma maneira que tornou 

o filme, diferentemente do livro, tão esquecível. 

Nada contra o trabalho dos jovens atores, mas o filme 

acabou caindo naquele lugar comum de garotos que tentam 

desvendar um determinado mistério, algo que já vimos muitas 

vezes em produções nacionais e internacionais e, sabemos, 

nem agradam tanto assim a galera da mesma idade. Em O 

Escaravelho do Diabo, mesmo com um �tulo tão pesado e 

suges�vo, o filme acaba esbarrando em algumas falhas que 

não deveriam exis�r.

Em resumo: é um livro rápido, linear, simples e de fácil 

entendimento. Provavelmente, opção de sua autora, que em 

vez de uma escrita mais rebuscada (como era mais comum na 

época), apostou em uma leitura com palavras simples para um 

melhor entendimento ou para a�ngir um número maior de 

leitores, ou ainda para despertar nas pessoas que �vessem 

contato com sua obra o gosto pela leitura, algo que pode ter 

mais sen�do por ser um dos mais famosos da série Vagalume e, 

provavelmente, por este fato, foi um dos primeiros a receber 

uma adaptação para o cinema, algo que ocorreu no ano de 

2016.

das mortes ocorridas, não existe nenhuma descrição criteriosa 

e rica em detalhes ao ponto de des�nar a obra para uma 

determinada idade mais preparada para outras descrições. 

Claro que tal fato não empobrece e nem desmerece o valor da 

obra, entretanto, por essa razão, Lúcia não ocupa um lugar de 

destaque na literatura nacional, como Machado de Assis, 

Álvares de Azevedo, Graciliano Ramos, José de Alencar, entre 

outros. Todavia, ocupa um lugar no coração de muitas pessoas 

que já �veram contato com seu trabalho.

O Escaravelho do Diabo é uma dessas obras que sofreu 

diversas alterações alarmantes, como por exemplo: no livro, o 

protagonista é o irmão mais velho, no filme, é o irmão mais 

novo que, por sinal, é um garoto. Essa mudança provavelmente 

tenha sido realizada devido à época do sucesso da obra, ou 

talvez para atrair os jovens leitores de hoje para tramas 

policiais do passado, contudo, a história não a�nge seu 

obje�vo e se transforma em um filme esquecível. 

Toda grande obra literária, ao ser adaptada para o cinema, 

sofre algumas adaptações, às vezes pequenos detalhes, nada 

que fuja demasiadamente de sua versão literária, entretanto, 

algumas obras são tão modificadas que seria aconselhável a 

desvinculação de tal obra, ainda mais quando é tão querida por 

toda uma geração de leitores. 

Sinopse: A pequena cidade de Vale das Flores é marcada por um crime surpreendente: o jovem Hugo 
Maltese (Cirillo Luna) é encontrado morto com uma an�ga espada encravada no peito. O detalhe é 
que, antes de morrer, ele recebeu uma estranha caixa com um escaravelho dentro. Logo outra ví�ma 
é morta, após receber uma caixa semelhante. O delegado Pimentel (Marcos Caruso) e o garoto 
Alberto Maltese (Thiago Rosse�) começam a buscar este assassino em série, que escolhe seu alvo 
com uma caracterís�ca em par�cular: são todas pessoas ruivas legí�mas.

Elenco: Thiago Rosse�, Bruna Cavalieri, Marcos Caruso | Duração: 1h30m
Não recomendado para menores de 12 anos

Dirigido por: Carlo Milani
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Entrevista

pesar de seus quatro anos de existência (uma empresa 
rela�vamente nova), podemos afirma�vamente e 
com todas as letras dizer que a Editora Coerência está 

no rumo certo do sucesso no mercado editorial. A editora 
nasceu para preencher uma lacuna e dar a oportunidade para 
autores nacionais lançarem seus trabalhos. Podemos dizer que 
a Editora Coerência nasceu apenas para realizar sonhos de 
autores nacionais lançando seus livros? Não... Os trabalhos da 
editora não se limitam apenas em publicar o livro e pronto. É 
uma editora que se preocupa com o autor, que compreende 
sua falta de experiência, que está ali ao lado para ajudá-lo em 
todos os estágios de um livro de sucesso. E para falar um pouco 
mais a respeito, com vocês a coordenadora editorial da 
editoria Coerência: Bianca Gulim. 

A editora Coerência iniciou suas a�vidades em 2016. Em 2019 
passou a fazer parte do Grupo Editorial Coerência, composto 
pelas editoras Coerência, Plus e Livros Prontos.

V.P.: Além de ficar maravilhado com a qualidade das capas 
dos livros da editora (parabéns!), notei que apoiam a 
literatura brasileira devido à quan�dade de autores. Fale-nos 
um pouco a respeito desse direcionamento editorial.

V.P.: Com qual finalidade a editora foi criada e qual seu 
obje�vo atual? 
A editora Coerência foi criada em 2016 para atender à 
demanda de escritores que queriam publicar seus livros, mas 
não encontravam espaço no mercado editorial tradicional. 
Mas não apenas isso, até porque na época já havia diversas 
empresas com essa proposta. A finalidade também era 
oferecer uma casa editorial em que o autor, inexperiente ou 
não, conquistasse mais experiência no mercado, sen�ndo-se 
realizado com sua publicação conosco. Essa finalidade se 
mantém, mas atualmente temos, também, o obje�vo de 
oferecer publicações com qualidade de mercado tradicional 
aos escritores e leitores do mercado alterna�vo; e nesse ponto 
estamos falando de diversas áreas da cadeia do livro: 
comercial, produção editorial, distribuição, marke�ng, entre 

outros. Com isso, pretendemos, a longo prazo, atuar no 
mercado tradicional. 

Agradecemos pelo elogio. Realmente, são muito autores, e 
muitos projetos em andamento simultaneamente. O ritmo da 
maioria dos editoriais é acelerado, e com a gente não é 
diferente. Hoje, o maior desafio é manter a qualidade da 
produção com prazos curtos; cada projeto tem duração de 
cinco meses, o que é pouco, mas é o que conseguimos pra�car 
com escritores pagantes, que exigem retorno rápido. Cada 
original é subme�do a um extenso processo: feitura da capa 
frontal; edição ou criação de textos de capa; até 3 preparações 
do original, a depender da sua complexidade; produção de 
miolo; até 4 revisões de prova, a depender da complexidade do 

V.P.: Há quanto tempo a editora Coerência está em a�vidade? 

A

Editora CoerênciaEditora CoerênciaEditora Coerência
com Bianca Gulimcom Bianca Gulimcom Bianca Gulim

Editora CoerênciaEditora CoerênciaEditora Coerência
com Bianca Gulimcom Bianca Gulimcom Bianca Gulim
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Por alguns anos, apostamos na publicação digital. Avaliando os 
resultados, porém, concluímos que não estavam sendo 
sa�sfatórios, principalmente considerando o inves�mento  — 

Acreditamos que o mercado 
editorial superará esta crise, 
que não é novidade, mas 
sim o pico de uma situação 
que se estende há anos. 
V i v e m o s  u m  a v a n ç o 
tecnológico ágil, e talvez seja preciso que a indústria do livro se 
reinvente, assumindo mudanças e adaptações; muitas áreas, 
em maioria, ainda atuam de maneiras que podem ser 
consideradas desatualizadas, como as vendas, que parecem 
não acompanhar as mudanças de comportamento de 
consumo dos leitores. Algumas tendências já se destacam, 
como o comércio online, o livro digital, o audiolivro, o trabalho 
remoto, e até o começo da aceitação de uma proposta de 
mercado menos lucra�vo. Entendemos que as empresas 
atuantes na cadeia do livro encontrarão soluções cria�vas e 
inovadoras para superar esta crise, inclusive o grupo editorial 
Coerência. 

original; e feitura da capa aberta. O tempo a ser inves�do em 
cada etapa depende muito da complexidade do original e do 
perfil do escritor; o meu papel como coordenadora editorial é 
garan�r que nossa produção entregue livros de qualidade ao 
mercado, e temos o que é preciso para isso. Porém, é comum 
que o escritor pagante prefira confiar em seus ins�ntos, apesar 
de muitas vezes se tratar de sua primeira publicação, a confiar 
na orientação de profissionais qualificados com anos de 
experiência — é comum, por exemplo, criarmos 5, 6, 7 capas 
frontais até alcançarmos resultado aceitável para editora e 
autor, ou demandar 3, 4 profissionais do texto para 
argumentar com o escritor acerca da importância de ele 
aceitar as sugestões de melhoria. Essa situação demanda 
muita negociação, pois, embora o escritor seja pagante, é 
nosso selo editorial que assinará aquela edição, e não é do 
nosso interesse publicar um �tulo que, na nossa opinião, não 
tenha qualidade. Então vamos negociando até encontrar um 
meio-termo, o que muitas vezes leva tempo. A solução é ir 
aumentando a equipe conforme o número de projetos em 
andamento vai crescendo; hoje, a Coerência conta com uma 
área de produção gráfica que cuida dos projetos gráficos das 
capas e miolos — essa área, além de contar com profissional 
interno, demanda projetos para três capistas e dois 
diagramadores freelances —, e com uma área de produção 
editorial que cuida dos textos das capas e miolos — essa área, 
além de contar com dois profissionais internos, demanda 
projetos para mais de dez editores de texto freelances. 
Seguimos na correria, faz parte da profissão.

Sofremos o impacto da situação das maiores redes de livrarias 
do país, uma vez que o retorno financeiro, que já era lento 
nessa frente de vendas, ficou ainda mais. Contudo, 
consideramos um inves�mento necessário, pois sabemos que 
as livrarias �sicas por enquanto ainda são o foco do mercado, 

e n t ã o  c o n � n u a m o s 
at u a n d o  co m  g ra n d e s 
d i s t r i b u i d o r a s .  C o m o 
a l t e r n a � v a ,  n o s 
concentramos cada vez 
mais em outros canais de 
vendas, como na venda 
direta a par�r de forte 
p r e s e n ç a  e m  f e i r a s 
l iterárias,  no comércio 
online e no foco em redes de 
livrarias menores, como a 
M a r � n  F o n t e s ,  o n d e 
vendemos há anos.

V.P.: Ainda no assunto sobre livros digitais: não encontrei 
nenhuma informação a respeito desse �po de produto no site 
da editora. Vocês não fazem uso dessa forma de oferecer 
conteúdo?

V.P.: As livrarias Saraiva e Cultura passaram por situações 
financeiras extremamente delicadas, chegando até mesmo a 
fechar algumas lojas. A Fnac acabou se re�rando do país 
devido à baixa saída. Como a editora Coerência avalia o atual 
mercado editorial diante do fechamento dessas e de outras 
livrarias?

O e-book é uma tendência, mas ainda há um longo caminho a 
ser percorrido. As previsões feitas no surgimento do formato 
digital no Brasil não se mostraram corretas: o e-book não 
representa risco ao livro �sico e não alcança uma fa�a 
considerável de vendas. O que pode mudar, é claro, pois é um 
formato que, embora a passos lentos, con�nua caminhando. 
Já se esperam mudanças na indústria do livro, e os livros 
digitais podem contribuir para isso. Mas, no geral, espera-se 
que o e-book, mesmo após conquistar mais espaço no 
mercado, coexista em harmonia com o livro �sico. 

V.P.: Além disso, contamos também com a onda dos livros e 
leitores digitais que, querendo ou não, podem influenciar e 
muito nas vendas dos livros �sicos. O que acham desse setor, 
que vem tomando proporções cada vez maiores no mercado 
nacional?
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www.editoracoerencia.com.br

FacebooK: Grupo Editorial Coerencia

A par�r das perguntas, tentamos iden�ficar o perfil do escritor, 
principalmente acerca de suas expecta�vas em relação àquela 
publicação e à atuação da editora. Temos nossas propostas 
com escritores pagantes e tradicionais bem definidas, e 
buscamos escritores com perfis compa�veis com esses 
aspectos. Estamos empenhados em contar apenas com 
escritores sa�sfeitos em nossa casa editorial; e aqui sabemos 
não se tratar de “certo ou errado”, mas sim de perfis diferentes 
que, embora válidos, muitas vezes não funcionam juntos. 
Nessa linha, uma de nossas estratégias é pra�car um contrato 
comercial que facilite o encerramento caso seja o desejo do 
escritor: o contrato é vigente apenas enquanto houver 
exemplares do projeto em estoque da editora, podendo o 
próprio escritor comprá-los com valores promocionais. O 
ques�onário no site é uma tenta�va de iden�ficar previamente 
caso o escritor tenha expecta�vas que não estejam alinhadas 
com as nossas propostas; nesses casos, o contato comercial da 
editora é feito com foco nesse alinhamento, informando de 
maneira transparente a forma de atuação da editora para que 
o escritor possa avaliar nossa proposta com o maior número de 
informações possível.

Tiktok: @coerencia

há a crença de que o 
e-book exige pouco 
inves�mento e, se 
c o m p a r a d o  a o 
i n v e s � m e n t o 
necessário para a 
produção de l ivro 
� s i c o ,  d e  f a t o  a 
diferença é grande; 
mas ainda é preciso 
i n v e s � r  p a r a  s e 
manter no mercado 
de l ivros  dig ita is : 
d i a g r a m a ç ã o , 

empresa terceirizada que cuida dos nossos �tulos nas 
plataformas nas quais publicamos, profissional interno para 
orientar e compar�lhar informações com escritores, entre 
outros. Por enquanto, estamos nos concentrando nos livros 
�sicos. Com isso, iden�ficamos uma oportunidade de oferecer 
vantagem aos nossos escritores: eles podem oferecer seus 
�tulos publicados conosco em formato �sico de maneira 
independente no formato digital, recebendo integralmente os 
lucros pelas vendas. É também, claro, uma forma de 
divulgação; sabemos que muitos leitores de e-books também 
consomem livros �sicos. De qualquer maneira, estamos 
atentos ao mercado e, no futuro, podemos mudar de 
estratégia e voltar a apostar em publicações digitais.

V.P.: An�gamente, ser autor no país era ter seu livro lançado 
por uma editora sem que o autor colocasse a mão no bolso. 
Hoje em dia, isso literalmente é coisa do passado. Um grande 
número cada vez mais crescente u�liza o custeio do valor do 
lançamento da obra junto ao autor. A úl�ma pergunta do 
ques�onário vem de encontro a essa questão, e gostaria de 
saber se a editora repassa para o autor os valores comuns de 
impressão e serviços prestados, ou se são valores 
diferenciados, mais acessíveis, podendo ser facilitados ou 
não. Como funciona essa parte?

IG: grupoeditorialcoerencia
Twi�er: @ed_coerencia

V.P.: No site, vocês contam com a aba “publique seu livro”, na 
qual o autor pode encontrar facilmente informações para 
envio de seu material e também um ques�onário com 
diversas perguntas a respeito de sua vida e obra. Qual o 
intuito dessas perguntas? É uma forma da editora conhecer o 
possível autor que entrará no �me ou uma tenta�va de 
avaliar se o autor tem potencial?

Para mais informações:

Nós que agradecemos pela oportunidade. 

Produzir livros não é barato: há os custos com produção — 
tradução, preparação, revisão, diagramação, capa, ilustração, 
impressão —, com distribuição, com pagamento de 
funcionários, inves�mento em feiras literárias, com despesas 
do negócio, entre outros. Como editora prestadora de serviço, 
precisamos repassar os custos do projeto ao cliente, o escritor 
pagante. Dentro de cada editora do grupo, os valores variam de 
acordo com o tamanho da �ragem contratada, o que acaba 
acarretando, consequentemente, diferenças comerciais — o 
�tulo de uma �ragem pequena, por exemplo, não terá a 
mesma distribuição de um �tulo com �ragem maior, que 
possibilita o abastecimento não apenas do evento de 
lançamento e do nosso site, mas também de livrarias e feiras 
literárias. Nossas propostas comerciais, apresentadas com 
comunicação transparente, oferecem todas as informações: 
valores, serviços oferecidos, bene�cios, opções de pagamento, 
entre outros. Para receber uma proposta comercial, caso a 
editora tenha interesse no original, basta acessar o site na aba 
Publique seu livro.

V.P.: E, para encerrar, gostaria de agradecer pela atenção. E 
deixo esse espaço em aberto caso queiram falar alguma coisa 
a mais ou dar alguma informação importante que não foi 
apresentada nas demais perguntas.

Aproveitamos o espaço para reforçar nossa proposta aos 
escritores que buscam uma casa editorial para publicar seus 
livros: possibilitar que escritores ofereçam aos leitores 
produtos de qualidade a par�r de extensos processos 
editoriais, contribuir para seu processo de divulgação a parir 
do marke�ng digital e distribuição, aproximá-los de leitores a 
par�r de sua presença nas maiores feiras literárias do Brasil, 
contribuir para o seu desenvolvimento ao oferecer cursos 
gratuitos com foco em diversas áreas de sua carreira e, claro, 
oferecer uma casa editorial acolhedora e transparente. Aos 
nossos leitores, reforçamos nosso compromisso de oferecer 
livros de qualidade com preços acessíveis e entrega rápida.

@pluseditora @livrosprontos @epifaniacomics
Selos:
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Artigo

O Terror da
Página em
Branco

odo profissional das letras se depara com uma página em 

branco todos os dias, afinal, é o ponto de par�da para 

muitas histórias, matérias, postagens, entre outros �pos de 

viagens textuais. Podemos dizer que a página em branco é o 

nosso ponto inicial, um convite para transportarmos as ideias 

que vão surgindo em nossa mente, uma tela que os escritores 

pintam e bordam sobre aquilo de que precisam falar. 

Primeiro, precisamos encarar a página em branco como 

aliada e não como inimiga; também precisamos compreender 

que, como seres humanos, temos toda uma realidade ao nosso 

redor que acaba influenciando de uma maneira ou de outra em 

nosso trabalho. E este é outro ponto que precisamos detalhar: 

existem os profissionais das letras que já trabalham com isso e 

tem aqueles que tentam entrar no mercado de todas as formas 

possíveis. Em cada um desses aspectos, a página limpa tem um 

poder diferente.

Mas, e quando essa página em branco parece exercer um 

poder de distanciamento para nós? Quando a encaramos 

seriamente em busca de uma única palavra que parece não 

surgir em nossas mentes agitadas... Se por um lado a página em 

branco pode ser um portal para que outras pessoas conheçam 

parte de nosso mundo, por outro lado, às vezes, não 

conseguimos sequer encontrar a maçaneta que nos permita 

acessar outros lugares. E como resolver este problema?

Tudo isso gera uma expecta�va e, como sabemos, 

expecta�vas trazem tensões que, consequentemente, barram 

o nascimento e desenvolvimento do texto mediante a 

lembrança de tal responsabilidade. Certa vez, ouvi de um 

professor de um curso de crônicas que estava fazendo que era 

preciso sair colocando as ideias no papel e, depois, ler o texto 

exaus�vamente, ir trabalhando as ideias e lapidando como se 

fosse um diamante bruto. Para uma matéria, uma postagem, 

uma crônica ou até mesmo um poema, acho o método válido 

mas, e quando estamos diante de um trabalho contundente 

que exige um tempo maior? Como por exemplo: aquele 

romance de mil e trocentas páginas ou aquele conto que ficou 

grande demais...
Trabalhos dessa magnitude não podem ser lidos e relidos 

milhares de vezes até chegarmos à perfeição, principalmente 

pelo simples fato de “perfeição” ser uma ideia subje�va; não 

temos como alcançar tamanho patamar diante do aprendizado 

que adquirimos todos os dias, ou seja, amanhã você será um 

pouquinho mais inteligente que no dia anterior, portanto, sua 

obra sempre estará um pouco atrás de seu atual 

conhecimento. Por isso, precisamos revisar sim, aparar as 

arestas, no entanto, respeitando o momento geo-histórico em 

que a escita foi concebida, afinal, ela não é um marco apenas 

de sua história pessoal, mas também de um momento que 

viveu. 

Deixe-me usar um caso comum para exemplificar o poder 

da página em branco. Agora estamos seguindo para a edição 

número 3 da revista, no entanto, entre a primeira e a segunda 

houve um espaço de tempo muito grande. Quando decidi levar 

o projeto adiante, sen� uma enorme pressão a respeito dos 

textos que escreveria e as matérias que disponibilizaria na 

mesma. Isso gerou em minha cabeça uma enorme pressão, 

dificultando a transposição das ideias para a página em branco. 

E isso é algo muito comum neste �po de profissão, afinal de 

contas, queremos passar textos informa�vos, precisos, 

concisos, interessantes e per�nentes. São muitos adje�vos 

para uma mente cria�va, não é mesmo?

T
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Outra coisa que observei nesses momentos em que me 

esforçava para escrever era que as palavras e ideias não 

compar�lhavam a mesma harmonia entre si e, quando voltava 

a escrever com mais inspiração, achava-as desconexas e 

acabava apagando tudo que havia escrito em um momento 

que era melhor manter-me longe do trabalho. Acabei 

aprendendo também: a inspiração é algo que podemos 

aperfeiçoar em nós ao desenvolvermos técnicas para que 

sempre possamos ter acesso a esse patamar de ideias que está 

situado muito além de nossa compreensão. 

E caso tenha se interessado por esta prá�ca, convido-o a 

mandar seu e-mail para a revista a fim de que estejamos 

publicando em uma página fixa de e-mails que pretendemos 

lançar. E, só para finalizar, já me correspondi muito através de 

cartas. Algumas amizades fazem parte de minha vida até hoje, 

contudo, não era nada relacionado à literatura, mas sim ao 

Heavy-Metal, que era uma forma de nos aproximarmos de 

pessoas que compar�lhavam o mesmo gosto. A seguir, um 

exemplo do que gostaria de colocar na revista. 

Escrever todos os dias é um bom treinamento para 

aprendermos a acessar nossa inspiração, entretanto, nem 

sempre conseguiremos extrair boas ideias e, em momentos 

assim, recomendo a deixar o computador de lado e ler um bom 

livro, ou mesmo assis�r um filme ou uma série. Nem sempre o 

problema é a falta de inspiração, mas sim o cansaço, o qual não 

percebemos; aquele que fica escondido em nosso 

subconsciente e que inventa alguma gripe quando realmente 

temos que parar tudo. Já �ve momentos assim também, hiatos 

de semanas a respeito de algum trabalho que estava 

desenvolvendo. Com a experiência, fui colocando esses 

momentos em outros textos, mantendo sempre a escrita diária 

até que a história me chamasse novamente e eu percebesse 

que ideias mais grandiosas puderam ser maturadas para deixar 

o trabalho ainda melhor.

Como escritor, já �ve momentos de página em branco, aliás, 

cheguei a travar batalhas homéricas com o marcador de 

páginas do Word. Sabe aquele momento em que você escreve 

e escreve e parece que não sai do lugar? Pois é, isso é um 

reflexo nega�vo para a escrita quando você precisa estar com a 

cabeça focada na história e não na quan�dade de páginas que 

se escreve. Quando estamos realmente focados e 

devidamente inspirados, não olhamos sequer para os menus 

do programa que u�lizamos para escrever; dependendo da 

velocidade de nossos pensamentos, nem mesmo para o 

teclado em busca das teclas corretas para formarem tal 

palavra, pois os dedos simplesmente seguem seu caminho 

natural.

Sem mencionar que este exercício pode ser um grande 

aliado contra a página em branco. Lembra quando falei sobre a 

necessidade de escrevermos todos os dias? Escrever para 

alguém pode ser uma ó�ma a�vidade para quem escreve. É 

uma ó�ma ferramenta para manter-se  sempre em contato 

com as letras, independente da inspiração ou não, afinal de 

contas, em uma carta entre duas pessoas, o conteúdo vai se 

desenrolando conforme a intensidade da troca. 

Na revista número 2 inseri uma informação que julgo de 

extrema importância para os escritores contemporâneos, um 

costume dos autores do século passado que acabou se 

perdendo com o passar dos anos. Trocar correspondência com 

outros autores. Não sei quanto a você, mas acho a 

correspondência algo extremamente importante para o nosso 

desenvolvimento e aperfeiçoamento literário. Escrevendo 

cartas, nos forçamos a escrever de maneira diferente, a 

aprender formas de narrar um determinado assunto, por isso, 

manter correspondência com outros autores ou pessoas é 

importante para a contribuição com nossa própria escrita. Isso 

sem mencionar que podem gerar discussões e ideias que 

enriquecerão ainda mais, não somente os textos, como 

também a própria existência de quem exercer esta prá�ca.

E aí, topa? Caso sim, mande e-mail com o seu anúncio e 

coloque no assunto: correio literário.

Hoje em dia, quando sento para escrever ou retomar 

alguma história que tenha começado, e sinto que as palavras 

não estão fluindo como deveria, salvo aquilo que escrevi, fecho 

o Word e vou em busca de alguma coisa para me distrair, 

deixando o texto em stand-by por algumas horas ou até 

mesmo dias. Enquanto as ideias para aquele texto não chegam, 

disponho-me a escrever algum poema, alguma crônica ou 

qualquer outro �po de texto para manter-me escrevendo 

sempre. E por essa necessidade de escrever sempre que 

chegamos a um ponto importante desse texto que espero que 

esteja lendo. 

Fulano de tal, escrevo romances, (ou aquilo 

que você escrever), estou procurando me 

corresponder com outros autores que 

gostem de: Stephen King, Poe, Machado, 

Alencar... (aqui mais para você se conectar com 

pessoas que gostam dos mesmos autores). 

Fãs de filmes e boas séries são bem-vindos 

(não só de palavras escritas viverá o mundo). 

Escreva-me: fulanodetal@beltrano.com.br
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Entrevista

Beatriz 
Saldanha

V.P.: O cinema nacional, durante muito tempo, foi 

menosprezado pelos próprios compatriotas, porém, 

atualmente as pessoas parecem estar olhando para sua 

V.P.: Em uma navegada rápida em seu site, percebi que todas 

suas postagens tem a ver com o terror. Por que a escolha 

deste gênero? Existe alguma razão especial?

eatriz Saldanha, ou Bia Saldanha, escreve para o site 

“LesDiaboliques”, um site voltado para crí�cas de filmes de 

terror, independente de sua nacionalidade. Nos textos de Bia, 

nos deparamos com uma visão clara e profissional que 

demonstra um conhecimento peculiar quando o assunto se 

trata de filmes. E é exatamente por essa visão e devido aos seus 

comentários que acabou sendo convidada para dirigir um 

curta-metragem. E como todo crí�co é apaixonado por aquilo 

que se dedica a falar, Bia Saldanha aceitou o desafio e agora 

nos resta aguardar para ver o resultado que essa mente poderá 

conceber ao mundo das artes. E, só para dar um “gos�nho” do 

que podemos esperar, O Fantaspoa (um fes�val de filmes do 

gênero fantás�co), aproveitando e incen�vando o isolamento 

social, lançou o desafio a cineastas que criassem curtas dentro 

de suas próprias casas. Você pode conferir o trabalho da Bia no 

final da entrevista.

V.P.: Bia, primeiramente quero agradecer por sua entrevista e 

seu tempo. Você tem um site chamado Les Diaboliques 

(www.lesdiaboliques.com.br), onde publica diversas crí�cas 

a produções cinematográficas. Conte-nos como surgiu esse 

amor pelos filmes e quando percebeu esse olhar crí�co que 

precisava ser escrito?
Meu amor pelos filmes surgiu quando eu era bem criança, pois 

minhas irmãs mais velhas (sou a caçula de três filhas) sempre 

gostaram muito de filmes. Tenho poucas lembranças de 

infância e uma delas é de uma locadora de vídeo muito linda, 

que parecia um chalé de madeira, que ficava perto de casa. 

Carla, minha irmã mais velha, era assídua. Poucos anos mais 

tarde, lembro-me de ficar acordada de madrugada com a 

minha irmã do meio, a Patrícia, e assis�r a uns filmes estranhos 

no Corujão. Minhas irmãs cresceram e eu con�nuei essa 

prá�ca sozinha, pois havia uma locadora ao lado da minha 

escola, então eu ia lá pra�camente todos os dias, muitas vezes 

só para passar o tempo. E essa prá�ca ganhou força na 

adolescência. Cinema era pra�camente uma obsessão. Ia 

sempre, sozinha mesmo, às vezes via três sessões seguidas. 

Sobre o olhar crí�co, não sei bem. Eu sempre �ve um olhar 

crí�co para tudo. Na escola a coisa que eu mais amava fazer era 

ler e interpretar textos literários, e o que me interessa na crí�ca 

de cinema, muito mais do que um julgamento de valor, é poder 

fazer esse �po de análise. Tanto que meus filmes preferidos são 

aqueles que deixam muito mais ques�onamentos do que 

respostas. Eu �nha um caderninho (que tenho comigo até 

hoje) em que eu anotava o que assis�a e escrevia brevemente 

minha opinião. Os colegas de escola sempre vinham me 

consultar para pedir dicas do que assis�r, então assim que os 

blogs surgiram eu criei um sobre cinema. E por aí vai.

Depois de alguns anos escrevendo sobre cinema, eu achei que 

seria interessante me especializar em alguma coisa. O terror é 

meu gênero favorito e essa preferência pessoal naturalmente 

guiou minha escolha.

B
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V.P.: Escrever uma crí�ca cinematográfica exige certo 

conhecimento dos bas�dores de uma produção, detalhes que 

podem passar despercebidos por um telespectador comum. 

Você fez algum curso que lhe capacitou para escrever 

crí�cas tão interessantes?

A Gabriela Amaral Almeida está 

sempre em destaque e, em 2017, 

foi com “O animal cordial” para o 

Fantasia (Montreal), um dos 

maiores e mais tradicionais 

f e s � v a i s  d e  c i n e m a 

fantás�co do mundo. Um 

pouco antes disso, a Anita 

Rocha da Silveira levou um 

prêmio por “Mate-me, por 

favor” no Fes�val de Veneza. 

Ano passado, em 2019, a Alice 

Furtado esteve em compe�ção em 

Cannes com o lindo “Sem seu 

sangue”. Além de outros e, claro, de Kleber Mendonça Filho, 

que é bem quisto em fes�vais internacionais, ganhou prêmio 

em Cannes por “Bacurau” em 2019 e, este ano, integrou o júri 

do Fes�val de Berlim. O cinema brasileiro sempre teve muito 

pres�gio internacional.

A crí�ca não exige conhecimento de bas�dores, pois 

o que é analisado é o que o filme entrega, o resultado 

final. Normalmente, informações de bas�dores 

funcionam mais como uma curiosidade, algo que 

não faz parte do texto crí�co. Em alguns casos  

podem até atrapalhar, pois saber de 

detalhes de bas�dores, sejam eles 

percalços de produção ou decisões 

ar�s�cas, podem causar empa�a ou 

an�pa�a que não se referem ao filme 

em si, e sim ao seu processo de 

realização. Eu fiz alguns cursos livres 

de crí�ca, entre eles com os crí�cos 

Ruy Gardnier e Sérgio Alpendre.

Eu acho que não estão olhando com outros olhos, não. É só dar 

uma checada nos dados da Ancine e comparar, por exemplo, 

com as décadas de 70 e 80, que verá que a popularidade do 

cinema brasileiro despencou assombrosamente. O cinema 

brasileiro nesse período fazia milhões de espectadores, 

enquanto nos úl�mos anos há filmes excelentes que não 

chegam sequer a mil espectadores. O público de cinema 

brasileiro, em comparação ao das grandes produções 

estadunidenses, é tremendamente desigual. É uma 

situação muito triste, pois o desprezo do brasileiro 

em relação ao cinema feito no país é explícito em 

conversas banais do dia a dia. Em relação a 

isso, temos um gigantesco caminho 

pela frente.

Acho que o que me capacitou para 

dirigir foi o meu repertório de cinema, 

que eu venho formando desde a 

infância, conforme disse na primeira 

V.P.: E ainda falando em cinema 

nacional... Uma grande leva de 

novos diretores tem se destacado 

cada  vez  mais  nos  fes�vais 

espalhados pelo mundo. Poderia 

c i ta r  a l g u n s  n o m e s  e  s e u s 

respec�vos trabalhos?

V.P.: De qualquer forma, 

isso parece que lhe 

capacitou para assumir 

o posto por trás das 

câmeras. E é exatamente 

sobre isso que gostaria de falar 

con�go. Como surgiu a oportunidade 

de ocupar a cadeira de direção?

própria arte com outros olhos.  Como você explicaria tal 

mudança?
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V.P.: Perguntas par�culares: em que você trabalha e qual é o 

�po de filme que você senta para assis�r sem atentar-se aos 

detalhes?

V.P.: Bia, agradeço imensamente pelo tempo e por suas 

respostas. Gostaria de falar algo para nossos leitores?
Muito obrigada pela leitura, pelo interesse no meu trabalho, e 

assistam “Jérôme: um conto de Natal”: bit.ly/curtajerome.

V.P.: Esse projeto que está par�cipando é uma série de curtas. 

Essa informação está correta? Fale-nos um pouco desse 

projeto e dos demais par�cipantes. Se possível, é claro.
O filme é em formato de antologia, ou seja, é composto de 

diversos segmentos independentes, filmados como curtas. O 

tema do filme é “demônios e possessões” e, assim, cada 

cineasta teve que desenvolver uma história nessa linha. Entre 

os par�cipantes estão cineastas já consagrados como Rodrigo 

Aragão, outros com bastante experiência, como Joel Caetano, 

Fabiana Servilha e Ednei Pedroso. O bacana é que, mesmo não 

trabalhando no set, minha a�vidade como crí�ca, curadora e 

teórica me propiciou conhecer todas essas pessoas mesmo 

antes de surgir essa oportunidade para filmar ficção.

Trabalho com crí�ca de cinema, escrevendo ar�gos para livros, 

catálogos de mostras, fazendo curadoria de fes�vais de cinema 

fantás�co e outros serviços de bas�dores, como consultoria, 

revisões e outras a�vidades nas quais posso �rar proveito do 

meu conhecimento de cinema. Quando vejo filmes, 

inevitavelmente atento aos detalhes; inclusive agora tenho 

prestado muito mais atenção à linguagem, antecipando 

planos, observando o trabalho de som, entre outras coisas. 

Mas quando quero esvaziar a cabeça, prefiro qualquer 

programa leve, como reality show de reforma e decoração, 

vídeos sobre como cuidar de plantas, videoclipes, 

documentários sobre animais selvagens e séries animadas 

como BoJack Horseman e F is for Family (e, ainda assim, às 

vezes me pego prestando atenção no uso de zoom, nos cortes, 

etc. - risos).

V.P.: É possível que a profissão de diretora entre 

defini�vamente para seu curriculum?

pergunta. Eu costumava ter muitas ideias para filmes, mas 

nunca as desenvolvi porque acabava me envolvendo com 

compromissos profissionais mais imediatos, e assim ia 

adiando. No ano passado, na ocasião em que o primeiro 

“Histórias Estranhas” estava em cartaz, e coincidentemente eu 

estava em Porto Alegre para acompanhar o Fantaspoa, recebi o 

convite do Ricardo Ghiorzi, que é um produtor gaúcho e 

organizador do projeto. Mesmo eu não tendo experiência 

prá�ca, ele me chamou para cuidar de um segmento do filme. 

Fiquei meio espantada e surpresa, é claro, mas logo isso se 

transformou em empolgação e, algum tempo depois, eu já 

estava com um argumento definido.

A a�vidade de cineasta, sem dúvida alguma já entrou; como 

profissão, em se tratando de Brasil, é uma condição muito mais 

delicada. Seja como for, mesmo nesse período de 

confinamento, eu já pude fazer meus dois primeiros curtas, 

sempre filmando dentro de casa com os recursos disponíveis. 

O primeiro foi para um edital cultural com uma pegada mais 

experimental, existencialista, chamado “Do Pó ao Pó”, feito 

num único dia; o segundo chama-se “Jérôme: Um Conto de 

Natal”, que fiz em pouco tempo também, uma história de 

terror e humor negro estrelada pelos meus gatos. O filme foi 

selecionado para o Fantaspoa at Home, concurso online do 

tradicional fes�val gaúcho, e a repercussão foi uma 

agradabil íssima surpresa: o curta foi  amplamente 

compar�lhado e comentado, recebeu reações excelentes 

como eu nem imaginaria, e inclusive foi indicado, com muitos 

elogios, pelo crí�co Rodrigo Fonseca, em sua coluna no jornal 

O Estado de São Paulo.

O curta agora integra uma coletânea chamada 

A Antologia da Pandemia (The Pandemic 

Anthology), com outros 12 curtas feitos na 

quarentena. A antologia vai ser vendida pela 

e m p r e s a  c a n a d e n s e  R a v e n  B a n n e r 

Entertainment internacionalmente e pela O2 

nacionalmente. Ela vai integrar o evento de 

mercado do Fes�val de Cannes e vai fazer sua 

estreia no tradicional Cha�anooga Film 

Fes�val, que acontecerá online entre os dias 

22 e 25 de maio.
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Dicas da Bia
Mensageiro do Diabo
O reverendo Harry Powell 
não é bem o que aparenta 
ser: u�lizando-se de palavras 
da Bíblia e belas canções 
religiosas, e com a ajuda de 
seu carisma que consegue 
conquistar rapidamente as 
pessoas, ele é na verdade um 
golpista que se aproveita da 
situação de recém-viúvas 
para �rar dinheiro delas. Sua 
nova ví�ma é Willa Harper 
(Shelley Winters), que perdeu 
seu marido, enforcado por 
assassinato. Sob a Pele

Um a l ien ígena  (Scar le� 
Johansson) chega à Terra e 
começa a percorrer estradas 
desertas e paisagens vazias 
em busca de presas humanas. 
Sua principal arma é sua 
sexualidade voraz... Mas ao 
l o n g o  d o  p ro c e s s o,  e l a 
descobre uma inesperada 
porção de humanidade em si 
mesma.

Primeira longa-metragem de 
David Lynch, o longa aborda 
uma desoladora  c idade 
industrial onde vive Henry 
Spencer (Jack Nance). Ele tem 
uma namorada,  Mary X 
(Charlo�e Stewart), e um 
filho mutante que não para 
de chorar.

EraserHead

Filme Demência
Um pequeno industrial de 
c i g a r r o s ,  f a l i d o 
economicamente e em crise 
domés�ca, é pra�camente 
exilado da casa pela mulher e 
passa a refugiar-se em visões 
e alucinações. Como na lenda 
de Fausto, terá de encontrar 
seu correspondente Mefisto, 
que durante a história lhe 
aparecerá de várias formas e 
personalidades, ora como 
traficante noturno, ora como 
uma cândida velhinha.

Ritual dos Sádicos
Um renomado psiquiatra 
injeta doses de LSD em quatro 
voluntários com o obje�vo de 
estudar os efeitos do tóxico 
sob a influência da imagem 
d e  Z é  d o  C a i x ã o .  O 
personagem aparece de 
m a n e i ra  d i fe r e n t e  n o s 
d e l í r i o s  p s i c o d é l i c o s  e 
mul�coloridos de cada um, 
misturando sexo, perversão, 
s a d i s m o  e  m i s o g i n i a . 
Interrogado por um grupo de 
intelectuais, o psiquiatra faz 
u m a  r e v e l a ç ã o 
surpreendente que os obriga 
a ques�onar suas convicções. 
Em pleno apogeu do amor 
livre, das drogas psicodélicas 
e dos hippies, Jose Mojica 
Marins concebeu seu filme 
mais contundente, revoltado 
e arrebatador através de 
episódios aparentemente 
sem ligação, aderindo à 
metalinguagem para analisar 
o efeito de seu polêmico 
personagem no inconsciente 
cole�vo. O surreal nunca 
pareceu tão verdadeiro.

Em um breve feriado, um 
grupo de jovens decide ir até 
uma ilha. No entanto, lá se 
m o s t r a  u m  l u g a r 
extremamente escuro tanto 
durante o dia quanto à noite e 
acontecimentos sinistros 
acontecem enquanto os 
amigos estão por lá. Ou 
seriam meras alucinações?

A Noite Amarela
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Artigo

Cuidado para 
quem pede 
opinião

Isto é algo muito comum no mundo das letras. Até mesmo 

escritores renomados, diante da insegurança de um novo 

trabalho, recorrem a leitores betas. Para quem não sabe, 

leitores betas são os leitores mais chegados e de confiança do 

autor, aqueles que podem dizer: cara, essa história está muito 

boa, con�nue... Ou então, a história está legal, mas acho que 

está faltando alguma coisa. Claro que esta úl�ma sentença é 

muito di�cil de se ouvir, no entanto, não é impossível, afinal de 

contas, cada livro é uma nova aventura para o escritor também.

ste é um ar�go desenvolvido exclusivamente para quem 

está começando a colocar no papel  suas primeiras 

ideias literárias. O primeiro, como dizem, a gente nunca 

esquece, no entanto, nada mais comum que nos sen�rmos 

inseguros com a qualidade de nossa produção e, mesmo 

gostando e sen�ndo que tem coisa boa saindo, é natural que 

passemos as nossas primeiras folhas para alguém dar aquela 

avaliada básica no intuito de que saibamos se daremos para 

um bom escritor ou não (no bom sen�do da palavra, é claro).

Agora, como eleger alguém para ser seu escritor beta? 

Simples. Primeiramente, independente da amizade ou 

proximidade, a pessoa tem que prometer que lhe dirá a 

verdade, doa a quem doer. Em segundo lugar, você precisará 

encontrar uma pessoa que saiba analisar o seu trabalho 

levando em consideração o seu grau de conhecimento naquele 

momento. Por exemplo, digamos que você está nos primeiros 

capítulos de uma ideia que acha muito inovadora e intrigante, 

porém, você acha isso de sua obra, mas não tem certeza. É 

E
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É muito raro lembrar-me de grandes partes do que escrevo, 

mas, acredite ou não, o primeiro poema que escrevi recordo-

me até hoje, pelo menos a primeira estrofe: retalhos de minha 

vida, retalhos de canções, retalhos de amores que se perderam 

entre estações. Par�cularmente, é algo simples demais, no 

entanto, para um garoto de quatorze para quinze anos, estava 

muito bom. E foi este mesmo poema que acabei mostrando 

para um amigo que, coincidentemente, estava começando a 

escrever poemas na mesma época; por sorte, encontramos um 

no outro o incen�vo que precisávamos para con�nuarmos 

trilhando os caminhos da poesia e, poesia a poesia, dia após 

dia, fomos melhorando cada dia um pouco mais.

Mas encontrei pessoas mal intencionadas pelo caminho 

também. Pessoas que cri�cavam não devido ao fato de o 

poema ser ruim, pelo contrário, cri�cavam porque queriam ter 

aquela disposição para as palavras, mas não possuíam. E, por 

mais mesquinho que possa parecer, essas pessoas que 

desejam algo que outra pessoa tem tentam anulá-las de todas 

as formas. Sabe aquelas pessoas que dizem: se não é meu, não 

será de mais ninguém? Pode parecer ficção, mas isso 

realmente existe e pode ser um perigo para aqueles que estão 

começando a se  arriscar a escreverem seus primeiros 

capítulos, poemas, canções, crônicas, entre outros.

Quando passamos nossas primeiras páginas para alguém 

que, além de ter o hábito de ler, conta com um senso crí�co, 

nada mais comum que sejamos comparados a outros autores, 

afinal, é o ponto de vista de nosso leitor beta. E é essa 

comparação desleal que pode colocar a perder toda e qualquer 

carreira de autor principiante. Claro que tudo depende das 

crí�cas e de como as encaramos, não é mesmo? Todavia, 

empolgados com algo que estamos criando, nossa primeira 

obra adquire um caminho tão român�co com o mundo das 

letras que, em alguns casos, uma crí�ca severa pode jogar um 

imenso balde de água fria sobre nós. E isso pode resultar em 

abandono e desistência, e ter como consequência o não 

surgimento de um autor em ascensão. Isso mesmo: pode 

complicar seu futuro como autor de qualidade.

Já para um profissional das letras mais experiente, maduro 

e consciente de sua qualidade e de seu aprendizado constante, 

as crí�cas nega�vas passam por um crivo mais apurado, as 

observações são processadas com mais atenção e analisadas 

por seu criador se fazem sen�do ou não. Dis�nguir isso é muito 

fácil. Uma pessoa que realiza uma crí�ca constru�va jamais lhe 

dirá que o que está fazendo é perda de tempo, que não leva 

jeito pra coisa ou que aquilo não  passa de um sonho besta de 

adolescente. Uma crí�ca constru�va é aquela na qual a pessoa 

sabe analisar o que está bom e o que precisa ser melhorado. Na 

arte, nada está completamente ruim, pelo contrário, tudo está 

sempre em constante desenvolvimento e aprendizado.

Agora, quando você entregar seu poema, conto ou crônica 

para algum leitor beta dar sua opinião e ele vier carregado de 

palavras castradoras e ainda lhe oferecendo conselhos 

gratuitos como: deixa essa vida pra lá... Melhor você focar na 

realidade... Veja pelo lado bom, no Brasil são poucos que 

conseguem viver daquilo que escrevem... Cuidado! É o sinal 

para você acionar o modo “ouvido de navegador”, mesmo 

assim, agradeça e não se deixe abater pelas crí�cas, por mais 

fundadas que sejam, lembre-se: algumas pessoas adoram ver 

um barco afundando sem sair do cais.

Um dos primeiros passos para conseguirmos confiança em 

nosso trabalho é conhecermos nossas limitações, aceitarmos 

que a cada poema, crônica, conto ou romance, melhoramos 

um pouco mais. É necessário que tenhamos consciência da 

necessidade de aprimoramento, de ser humilde para ouvir 

crí�cas boas e crí�cas que vamos aprendendo a ignorar. Isso é 

algo que vamos adquirindo conforme caminhamos pelo 

mundo literário, pois somente aqueles que verdadeiramente 

amam as palavras con�nuam escrevendo, mesmo sem ter um 

norte editorial para lançar suas histórias. Somente aquele que 

ama as palavras e os livros con�nuam seguindo em frente, 

con�nuam aprendendo, se aprimorando e cada vez mais se 

encontrando naquilo que gostam de fazer. Quanto às crí�cas... 

Relaxe, nem Jesus agradou a todos durante sua passagem. 

Como sempre digo, o aprendizado neste mundo começa 

justamente ao deixarmos o útero de nossas mães, assim que 

cortam o cordão que nos liga à Matrix-mãe. A par�r daí, tudo 

faz parte de um processo de aperfeiçoamento de uma vida. 

Aprendemos a chorar para comer, chorar para sermos 

trocados, começamos a enga�nhar, depois começamos a 

andar segurando em tudo, inclusive no que não se deve, mas 

isso só até dominarmos a arte de caminhar, algo que fazemos 

tranquilamente depois de poucos meses e algumas quedas. 

Aprendemos, evoluímos e melhoramos conforme vamos 

caminhando pela vida. E com qualquer o�cio segue-se o 

mesmo padrão.

então que, para sua confirmação, recorre à opinião de 

terceiros. Geralmente elegemos alguém que gosta de ler, que 

tem um determinado conhecimento e in�midade com as 

palavras. E é aí que mora o perigo.
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Entrevista

Contos de
Pandora

O

Nos conhecemos em 2018, no Curso Avançado de Formação 

para Contadores de Histórias na Biblioteca Pública Municipal 

Hans Chris�an Andersen, no Tatuapé (São Paulo – SP). No 

decorrer do curso, acabamos nos aproximando, pois ambas 

somos atrizes, temos idades próximas e, principalmente, nos 

interessávamos especialmente pelas narra�vas de terror e 

horror. Ao final do curso, todos os alunos formaram duplas 

para narrar histórias no evento de encerramento. Escolhemos 

o conto “Na Catacumba”, de H. P. Lovecra�, que narramos 

juntas. Gostamos tanto da experiência que decidimos 

con�nuar com a nossa pesquisa, mesmo após o término do 

curso. Assim, em fevereiro de 2019, nasceu o Contos de 

Pandora. 

  

 

Muitas pessoas ainda acreditam que a contação de histórias se 

r e s u m e  a o s  c o n t o s 

infan�s, ou a histórias belas, 

de ensinamento, com uma 

moral, como as fábulas. Nossa 

proposta de narrar histórias de 

medo para todas as faixas etárias causa um 

pouco de estranhamento no começo. Por isso, logo 

no início do projeto, inves�mos na criação de conteúdo para as 

redes sociais. Através dos vídeos narra�vos, baseados em 

contos clássicos da literatura gó�ca, relatos, textos autorais, 

creepypastas, lendas e até mesmo poemas gó�cos, 

começamos a criar o nosso por�ólio. Os primeiros eventos dos 

quais par�cipamos foram de caráter voluntário, em escolas e 

bibliotecas, e aos poucos fomos ampliando nosso repertório, 

conhecendo autores e editoras que gostaram da proposta do 

Contos de Pandora, e passamos a nos apresentar em eventos 

literários, feiras, convenções e festas de Halloween. Em 2019, 

par�cipamos até mesmo da I Semana do Romance Gó�co da 

USP, e foi uma experiência incrível. 

Sem dúvidas! Narrar obras de mestres como Edgar Allan Poe, 

Álvares de Azevedo e Machado de Assis é uma grande 

responsabilidade e exige muito comprome�mento de nossa 

parte. Contudo, sempre deixamos claro que nossas narra�vas 

são adaptações e não subs�tuem a leitura dos textos na 

íntegra. Acreditamos no poder que esses contos têm sobre o 

imaginário dos leitores e ouvintes, e sempre tentamos criar 

uma atmosfera tão surpreendente e aterradora quanto nas 

V.P.: Uma grande curiosidade acerca deste trabalho é a 

maneira como narram contos de autores clássicos. Como 

vocês se preparam para narrar histórias que, de alguma 

maneira, já existem construídas na mente de diversos leitores 

dos mesmos? Vocês acreditam que, por serem histórias já 

conhecidas por um certo público, cria alguma barreira ou 

estabelece uma responsabilidade maior na hora de narrá- 

Las? 

V.P.: Vocês enfrentaram algum �po de obstáculo ou 

dificuldade para levar este projeto adiante e expor o trabalho 

de vocês? Falem um pouco sobre este processo. 

  
V.P.: Desde já agradeço a atenção e disponibilidade de vocês, 

Giovanna e Malu. O trabalho de vocês à frente do Contos de 

Pandora é excelente. Gostaria de saber, primeiramente, 

como surgiu a ideia de se juntarem para narrar histórias e 

poesias desta maneira diferenciada. Onde e como tudo 

começou?  

Contos de Pandora é um projeto cultural e literário, 

voltado para as narra�vas de terror e horror, desenvolvido 

pelas atrizes e contadoras de histórias Giovanna Rubbo e 

Malu Paixão. O lema do projeto é “o medo como tabu”, 

pois visa desconstruir a ideia de que assuntos como 

morte, violência, manifestações sobrenaturais e outras 

fontes de assombro devem ser evitados,  mas sim trabalhados  

como forma de enfrentamento. Além dos eventos onde nos 

apresentamos, é possível  encontrar os conteúdos 

relacionados ao Contos de Pandora no Instagram, YouTube, 

Twi�er e Facebook. 

por Walter Cavalcan�
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V.P.: Algo que fica evidente e que vocês também usam como 

recurso para compor a narra�va é um figurino mais adequado 

para algumas histórias específicas e até mesmo algumas 

maquiagens que dão o tom para as mesmas. Por vezes, até 

mesmo uma maquiagem ar�s�ca. Vocês conversam entre si 

para combinarem os recursos de que tomarão parte? Como é 

decidido e avaliado o uso de todas essas técnicas antes de 

gravarem um vídeo ou mesmo antes de comparecerem a um 

evento?   

Acreditamos que, dentro do gênero do terror/horror, temos 

grandes nomes de referência para todos os gostos. Do terror 

clássico ao contemporâneo, procuramos agregar diversos 

nomes em nossos repertórios. Temos em nossos repertórios 

contos de grandes nomes da literatura nacional como Álvares 

de Azevedo, Machado de Assis, Lygia Fagundes Telles, Carlos 

Drummond de Andrade e João do Rio; bem como clássicos da 

literatura mundial, representados por Edgar Allan Poe, H. P. 

Lovecra� e Guy de Maupassant.  

  

  

Os feedbacks e as trocas de experiências, portanto, só 

poderiam ser extremamente constru�vos quando se trabalha 

dessa forma. Grande parte desses autores acabam se tornando 

nossos amigos pessoais.  

Essa é uma pergunta bem recorrente que, inclusive, já 

conversamos a respeito… Nenhuma de nós duas decora as 

frases do conto na íntegra, a não ser que aquele determinado 

texto tenha algumas palavras essenciais para o decorrer da 

história ou termos interessantes demais para serem 

descartados. Se tentarmos decorar de maneira metódica 

corre-se o risco de perder a naturalidade com a qual se narra o 

acontecimento. O importante, de fato, é saber o que vai 

acontecer do começo ao fim. Temos algumas "palavras-chave" 

que funcionam como um fio condutor. O restante é improviso.  

Claro que, quando se conta uma história de Machado de Assis, 

o público não vai cobrar que seu vocabulário esteja 

completamente ajustado ao dele, mas temos que ter o cuidado 

de improvisar dentro da linguagem formal.  
  

V.P.: Muitos autores clássicos inspiram até hoje uma nova 

leva de escritores em nosso país, principalmente escritores 

que gostam de suspense e terror. Vocês têm amizades com 

muitos autores deste meio? Há um feedback interessante e 

até mesmo uma troca de experiências entre o trabalho do 

Contos de Pandora e esses autores?  

obras originais. Também gostamos muito de adaptar essas 

narra�vas para o público infanto-juvenil e incen�var o 

interesse pelos clássicos entre crianças e adolescentes. 

Sim, nós sempre alinhamos entre nós qual será a 

caracterização de cada vídeo e evento onde nos apresentamos. 

Este cuidado com a esté�ca é algo que mantemos desde o 

início do projeto. Acreditamos que a caracterização é parte 

importante para a criação da atmosfera que a história pede, e 

trazemos essa atenção aos detalhes de nossas respec�vas 

formações e experiências no teatro. Já chegamos a compor 

figurinos muito específicos para nos enquadrarmos com as 

temá�cas dos eventos.  Arriscamos dizer que os cuidados em 

relação a como iremos nos apresentar é um dos diferenciais do 

Contos de Pandora.  

V.P.:  No que diz respeito às narra�vas que fazem, quais são os 

autores que mais gostam de levar ao público? 
V.P.: Já �ve a oportunidade de conferir o trabalho do Contos 

de Pandora no Youtube e no Facebook, porém já vi a 

par�cipação de vocês em diversos eventos literários como 

convidadas. É um reconhecimento maravilhoso para 

qualquer profissional da área. Mas também já vi outros �pos 

de trabalhos e projetos paralelos anunciados nas redes 

  

Com certeza! Nosso trabalho de divulgação de novos autores 

nas redes sociais acaba estabelecendo um vínculo com cada 

um que nos procura. Até porque essa divulgação é feita de 

maneira ar�s�ca e interpreta�va e, para que isso ocorra de 

maneira orgânica, precisamos entender o que o autor quis 

expressar com aquele determinado trabalho. A par�r disso, já 

criamos um vínculo naquela primeira etapa. E sempre 

deixamos claro que divulgamos materiais que nos 

representem e que dialoguem com o nosso projeto.  

V.P.: Algo acerca do trabalho de vocês que sempre me 

despertou uma su�l curiosidade é: quando estão contando as 

histórias, vocês parecem tê-las perfeitamente prontas na 

cabeça e narram com uma naturalidade incrível. Como fazem 

para decorar os textos, principalmente quando são textos 

novos? Já encontraram dificuldades neste quesito? E, se sim, 

como superaram?  
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V.P.: Vocês são profissionais em um ramo diferenciado que 

leva a literatura a outro patamar além do livro �sico ou 

digital: a narra�va, o próprio ato em si de contar uma história 

para um público de maneira peculiar. O que vocês diriam para 

nossos leitores que não somente se interessam pelo seus 

trabalhos, mas que gostariam de aprender um pouco desta 

arte que vocês exercem com tanta paixão?  

Ah sim, esses trabalhos diversificados foram uma surpresa até 

mesmo para nós e acabaram conduzindo o nosso projeto para 

um contexto ar�s�co que nós não esperávamos. Hoje somos 

apaixonadas pela ideia de que o Contos de Pandora seja um 

projeto cultural que agrega tantas manifestações. Já 

par�cipamos de saraus de poesia no Cemitério da Consolação, 

em parceria com a agência de turismo "Cenas Paulistas", onde 

a guia traça o roteiro turís�co e nós entramos com a 

colaboração ar�s�ca. Ainda com a mesma agência, fizemos um 

outro tour cultural por pontos históricos da cidade de São 

Paulo, que são considerados mal-assombrados, onde 

acrescentamos histórias e poemas de grandes autores. 

Também par�cipamos do Fes�val de Teatro Satyrianas, com 

uma performance em palco envolvendo encenação teatral e 

algumas das histórias que temos em repertório. Es�vemos 

presentes também na primeira edição do "Prêmio Ecos de 

Literatura", onde fizemos uma intervenção inesperada no 

palco, envolvendo interação e, claro, terror. Enfim, com tudo 

isso queremos mostrar que o terror e o medo estão presentes 

em qualquer circunstância. E podemos trabalhar esses temas 

com muito respeito e responsabilidade, sempre.  

Estamos no Instagram como @ContosdePandora, onde 

postamos contos pelo IGTV além de ilustrações, trechos de 

novos autores e lives sovre os conteúdos que nos mandam. No 

twi�er também, @ContosdePandora. Temos o canal no 

YouTube com todos os nossos vídeos e a página do Facebook, 

ambos com o nome "Contos de Pandora".  Nós é que 

agradecemos pelo espaço e pelo interesse em impulsionarem 

projetos ar�s�cos independentes em um momento tão 

delicado. Muito sucesso à revista! 

  
V.P.: Para encerrar esta matéria, gostaria de agradecer a 

vocês, Giovanna e Malu, pela atenção prestada à revista Vila 

das Palavras. É um imenso prazer recebê-las em nossas 

páginas, e deixaremos a seguir um espaço para divulgar o 

trabalho de vocês. Nossos leitores também poderão 

acompanhá-las em suas redes. Mais uma vez muito obrigado 

e con�nuem firme com este belo trabalho.  

  

A oralidade é uma arte milenar. Esse �po de comunicação entre 

nossos antepassados é uma das heranças mais ricas que temos 

e que originou tanto material incrível ao qual hoje podemos ter 

acesso. Nossos avós se sentavam em roda para contar histórias 

que aconteceram com os avós deles. A comunicação é inerente 

ao ser humano. Nosso interesse é que essa herança nunca se 

perca. Que esse dom de sabermos contar longas jornadas de 

maneira ins�gante se mantenha e, sobretudo, que saibamos 

ouvir a do outro. E mais do que isso: que não haja censura ou 

repressão emocional ao se tratar de sen�mentos. Nossos 

antepassados sabiam, em suas longas histórias, que nós, como 

personagens, somos feitos de dúvidas, inseguranças, tristezas, 

sorrisos, alegria, amor, culpa, coragem… Mas também somos 

feitos de "medo".  Nosso conselho, antes de mais nada, é que 

busquem esse estudo por paixão, considerando a importância 

da função de um "Contador de Histórias". A par�r disso, que 

busquem cursos preparatórios e não parem nunca de estudar a 

respeito e fazê-lo com dedicação. Ressaltamos que somos 

formadas pela Biblioteca Hans Chris�an Andersen, localizada 

no Tatuapé. Fica a indicação.  

sociais que vocês levam adiante em situações especiais, como 

saraus e encontros em locais peculiares. Poderiam contar um 

pouco sobre esses trabalhos?  
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Artigo

Você é um 
bom vendedor?

J

Escrever é um ato de libertação, escrevemos porque 
precisamos arrancar a dor com os dedos, ex�rpar o câncer, ou 
sen�r algo que não se pode mensurar, que se transforma em 
palavras e traz um alívio imediato, que dura tempo suficiente 
até o cigarro aceso acabar.

E lá, no meio deles, está o seu trabalho, aquele que você 
despendeu horas de escrita, estudo e pesquisas elaboradas 
para encontrar a voz dos seus personagens, que estão “vivos” 
porque você se dispôs a ouvi-los. Como chamar atenção para 
eles? 

A primeira coisa a se pensar é: “Por onde começar ?”.

Entre enviar um manuscrito para uma editora e ele ser 
aprovado é um intervalo de um abismo. J. K. Rowling teve seu 

livro, Harry Po�er, rejeitado doze vezes antes de alçar voo. 
Lembre-se disto! Mas quando eles investem em você, 
logicamente querem retorno, e você, como autor e profundo 
conhecedor de seu trabalho, pode e deve “arregaçar” as 
mangas. 

Dentro de uma livraria ou bibliotecas virtuais, plataformas 
digitais de vendas e afins, como você terá seu livro lido em meio 
a tantos best-sellers? Livros adaptados para cinema e 
streaming, de outros autores igualmente talentosos que 
sabem como atrair o interesse do leitor; autores que 
descobriram o verdadeiro “caminho das pedras” para ser lido... 
A pedra filosofal da literatura. E você, digamos, não sabe nada 
de alquimia.

á parou pra pensar que, para um livro chegar em suas 
mãos,  ele tem de passar por um processo de mercado? 

VOCÊ VAI PUBLICAR POR EDITORA? 

 Mostre engajamento. Quem é seu leitor? Seu público alvo. 
Eles estão conectados a seus lançamentos? Uma pesquisa 
aprofundada mostra para a editora que você entende todos os 
lados desta equação. Mostra zelo e preocupação com o próprio 
trabalho, qualidade e habilidade de vendê-lo. 

VAI PUBLICAR DE MANEIRA 
INDEPENDENTE?

Então, meu camarada, é você o úl�mo espartano à procura 
de uma maneira de  enfrentar um exército sozinho. O trabalho 
começa desde a concepção do livro; não pare um dia sequer 
enquanto es�ver vendendo seu trabalho. Parece heresia 
tornar seu sonho um produto, mas nem só de sonhos vive o 
homem. Faz-se necessário pô-los em prá�ca. 

Ele deve ser lido e aceito por um editor, que irá dispor 
de seu precioso tempo para ler e avaliar ao mesmo tempo o 
conteúdo daquele texto. Depois que o livro mostra que tem 
musculatura suficiente para ser “vendável” e tem poder de 
gerar lucro,  ele, em meio a tantos outros livros que são escritos 
a cada minuto por autores que batem nas portas das editoras 
buscando a mesma coisa, será escolhido para ser lançado em 
um futuro próximo, seguindo toda uma estratégia de 
marke�ng e vendas. Seu sonho se torna, então, parte de uma 
máquina que não para nunca; você será uma das engrenagens. 
E terá algum tempo naquele dito “lugar ao sol”.

Se a editora for menor e você pagou para ser publicado, é 
preciso redobrar a sua habilidade em vendas. Você corre um 
risco enorme de pagar por um belo prejuízo. Isso vai muito 
além do sonho de ser publicado. Se você realmente quer ser 
escritor e viver disso, faça inves�mentos, não dívidas a longo 
prazo, pois os lucros de um trabalho bancam os próximos. 
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QUER JOGAR TUDO OU NADA E LANÇAR 
SEU LIVRO INDEPENDENTE?

Maravilha, guerreiro(a)! Você é um vendedor nato, 
conseguiria bater de porta em porta e conseguir vender mais 
edições suas do que Bíblias. 

O trabalho começa em você entender sobre como atuar no 
seu trabalho, como se gerisse uma empresa. Você é o dono, o 
único funcionário que faz tudo. Você é seu fluxo de caixa e você 
sabe quanto tem que vender pra  poder ter algum retorno; 
enquanto isso, não pare de escrever. Nunca pare de escrever! 
Já esteja pensando no que virá depois. Não seja surpreendido 
por sua preguiça e/ou presunção. 

Sabendo disso, veja do que seu livro precisa: uma história 
bem amarrada e fluída, o mais original possível. Li uma história 
de horror sobre uma geladeira, o céu é o limite! 

Agora que já conhece seu público, hora de trabalhar, 
alcançar o máximo de pessoas possível. Use as redes sociais, a 
exposição pública está cada vez mais banalizada, mas existem 
muitas pessoas interessadas em conteúdo literário, muitos 
deles aceitam parceria com autor principiante; forme uma boa 
equipe, quanto mais gente divulgar seu trabalho, melhor. Mas 
lembre-se: “uma mão lava a outra”.

LANÇAMENTO FÍSICO? 

E  c o m o  u m  a u t o r 
independente que vai arriscar em 
algo que pode trazer algum 
retorno, não se iluda. “Retorno” 
é, neste caso e em sua maioria, 
pagar  o  gasto  sem lucros , 
entende? Pois bem, quer ter 
algum leitor e não ligar pra 
retorno financeiro? Existem 
vários serviços de leitura online, 
há suas vantagens em você 
conhecer o público que seu livro 
atrai e o que eles acham. No caso 
do Wa�pad, a mais famosa 
dessas plataformas, você lança 
seu livro em capítulos, recebe 
f e e d b a c k ,  e  p e s s o a s 
d e s c o n h e c i d a s  c u r t e m  e 
comentam seu trabalho. Mas, 
claro, isso é só a ponta do iceberg. 
Já fez o dever de casa? A jornada 
do herói? Estudando técnicas de 
e s c r i t a ,  s u a  fl u ê n c i a  n o 
português... Leu seu livro tantas 
vezes que seria capaz de recitar 
um capítulo inteiro? Isso foi uma 
piada, mas o esmero começa 
desde o entendimento de que 
seu leitor não é um idiota. 
Pessoas querem histórias que 
tenham sen�do, que tenham 
“substância”; seu leitor deve se 
agarrar ao pescoço do seu 
personagem. Dê a ele um prazer 
intenso que o prenda do começo ao fim. Não é fácil chegar ao 
“ponto g” dos leitores. Seja um explorador habilidoso e 
incansável. 

NÃO TEM GRANA PRA 

A Amazon é a melhor e maior plataforma para conseguir 
faturar com seu trabalho. Busque sempre a qualidade: terá 
que inves�r em seu livro antes de lançá-lo em formato digital. 
Isso tem suas vantagens, seu livro pode chegar ainda mais 
longe que um exemplar �sico. Estando lá, busque divulgar, 
trabalhe seu lançamento. Faça uma pré-venda, movimente 

seus parceiros, amigos, e quem você achar que pode ajudar 
neste momento. Mais uma vez, o retorno aqui é mínimo, mas 
além do glamour (você entendeu!). Há uma forma de 
mensurar que seu livro atrai receita. 

Um bom projeto gráfico também se faz necessário, pois o 
conteúdo é fundamental, mas seguindo o mercado atual, o 
leitor gosta de ter uma experiência visual. Faça com que a 
experiência seja única a cada capítulo, um trabalho 
profissional de diagramação faz diferença. 

Vendemos nossos sonhos para realizá-los. Você é um bom 
vendedor?

Finalmente: vendê-lo! Você chegou longe demais pra 
desis�r. Seja seu maior leitor, maior crí�co, e maior e melhor 
amante de seu trabalho.

Revisão: conhecer a língua portuguesa é um trabalho 
infinito, e você pode ter uma ajuda aqui; aceite que não pode 
passar o trabalho pra gráfica sem que mais alguns olhos 
tenham revisado seu texto, tenha o máximo de garan�as 
possíveis de que você não deixou nada passar. 

Muito leitor se atrai pela primeira impressão: capa é 
fundamental, busque um profissional, a capa tem que traduzir 
o que o livro quer dizer, sem que o leitor tenha de abri-lo. 

Um úl�mo apontamento, e necessário. Mesmo sem grana, 
você pode ter seu trabalho publicado. A saída que está sendo 
muito  u�l i zada  é  o  Catarse ,  uma p lataforma de 
Crownfounding que reúne pessoas que querem apoiar seu 
trabalho em troca de livros e mimos; um reconhecimento de 
que te ajudaram, que de alguma maneira realizaram seu 
sonho, que pode ser compar�lhado com eles também. Faça 
um orçamento de tudo de que vai precisar, seja claro e 
obje�vo, mantenha a transparência, e você terá um prazer 
muito maior que qualquer retorno financeiro: o prazer de 
saber que alguém dispôs de seu tempo para conhecer seu 
livro, de se emocionar de alguma maneira com ele e, desta 
forma, saber que teve uma ó�ma experiência. 

por Sérgio Ma�os
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Crônicas

De repente, me veio à cabeça a palavra prioridade! Só pode 
ser isso! Cada um estabelece as suas de acordo com o que vive e 
acredita. Nossas vidas determinam nossas prioridades. Será? A 
única certeza que tenho é de que minhas prioridades são 
diferentes das daquela moça.  Só isso. Quem está certa? Eu? Ela? 
Quem sou eu para dizer…

Mas os pés daquela mulher me incomodaram. Por que ela, 
que sequer possui um sapato, uma cama quente, um travesseiro 
cheiroso, limpo, um teto sobre a sua cabeça, roupas limpas, etc, 
pinta as unhas e eu não? Será que sou desleixada com a 
aparência, sou desprovida de vaidade? Não cuido de mim como 
toda mulher deve fazer? Será que sou uma mulher diferente? 
Será? Uma mulher meio menino, talvez. Não! Existem homens 
hoje em dia que também cuidam da aparência com esmero e 
dedicação. Não pode ser! Afinal, também gosto de andar 
cheirosa, limpa, cabelo tratado… Mas aqueles pés… Por que me 
incomodaram tanto?

Com um impulso rápido e incontrolável, olhei minhas mãos. 
Unhas aparadas, curtas e… Sem esmalte! Imediatamente minha 
mente teceu indagações e considerações. “Com a correria do dia 
a dia, muitas vezes não sobra tempo de maiores cuidados 
conosco”, jus�fiquei para mim mesma. Pintar as unhas, às vezes, 
é um luxo, que o serviço de casa não permite. A não ser que você 
não se importe em fazer as unhas hoje e amanhã já vê-las 
descascando. 

Segui meu caminho lentamente com a cabeça absorta em tais 
pensamentos, sem conseguir chegar a nenhuma conclusão. A 
imagem daqueles pés de unhas coloridas não saía da minha 
cabeça. Aqueles pés sujos da sujeira da rua, descalços, mas com 
as unhas pintadas. E os meus… Calçados, quen�nhos, limpinhos, 
protegidos… Mas as unhas sem esmalte ou base…

Caminhava pela calçada de pedras portuguesas da avenida 
Marechal Floriano, pela manhã, bem cedo, quando um casal 
dormindo sob a marquise de uma das lojas chamou minha 
atenção. Indiferentes ao burburinho do dia que começava, eles 
dormiam profundamente. Cobertos até o pescoço, notei que a 
mulher havia deixado os pés para fora e era justamente isso que 
destacava-se naquele cenário tão comum em grandes centros 
urbanos como o Rio de Janeiro. Apesar dos pés sujos de quem 
anda descalço pela rua, suas unhas estavam pintadas. De azul. 
Acho que é uma das cores da moda atualmente. Acho. Vaidade ou

Prioridade?
Fátima Augusta

F á � m a  A u g u s t a  é  j o r n a l i s t a , 
responsável pelo Portal da Fá�ma 
Augusta (www.fa�maaugusta.com.br 
), e escritora, autora do livro infan�l 
“Sol, o girassol insa�sfeito”. Seu conto 
“Um dia diferente” recebeu dois 
prêmios: segundo lugar no VII I 
Concurso Nacional de Contos “José 
Cândido de Carvalho”, concedido pela 
prefeitura de Campos dos Goytacazes, 

e na Bienal de 2009 foi um dos vinte textos selecionados pela 
Editora Hama para fazer parte do livro “Contos de todos nós”.  
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Crônicas

                                                                            Um grande abraço 

Lembra tempo, quando �nhamos que beijar escondido e só 
as amigas, as confidentes, só elas podiam saber? E os bilhe�nhos 
com mil corações e declarações de amor, passados de mão em 
mão até chegar ao des�natário certo? O roman�smo era 
escancarado... Mas aí,  você passou e trouxe junto a pressa, a 
vontade do agora, a rapidez dos encontros fortuitos sem precisar 
saber o nome direito e muito menos onde mora, só a vontade de 
estar, de beijar isso é o que mais importa. 

Prometo, nessa carta, não lhe cobrar por está indo depressa 
demais. Entretanto,  me assusta a forma como andas.

Tá bom,  tá bom....é claro que o progresso de marcar um 
compromisso e sair para jantar fora com um cara que você 
conheceu há um dia, em questão de horas é maravilhoso, mas 
me diz se mandar recado verbalmente e só conseguir falar com 
ele após dois dias para daí então marcar algo para fazer, criando 
aquela expecta�va não era bom?

                                                    

Não pense que estou reclamando... espera, estou 
reclamando sim, estou. Apesar de ver como as relações 
evoluídas trouxeram uma certa liberdade a nós mulheres, 
apenas clamo pela falta de roman�smo. 

Ah, tá bom. Isso é porque você está do outro lado da moeda.
Hã?! Como assim reclamo de barriga cheia?

Ontem te vi a me embalar na Rede e hoje te vejo a me 
empurrar nos percalços da vida. Como assim? Tá bom,  deixemos 
os murmúrios de lado. Escrevo está carta para agradecer por 
tudo.

Vou me despedir por aqui achando que,  apesar de você girar 
o mundo na rapidez de uma roleta, atropelando tudo e 
moldando outra forma de ver a vida, você nós dá força para 
con�nuar a acreditar que tudo tem o seu momento certo.

O quê,  você me acha boba, tempo?

Por cicatrizar minhas dores, meu coração par�do e me fazer 
acreditar que sim, você cura e não é somente um clichê. Por me 
deixar dis�nguir a poesia das músicas de an�gamente das atuais. 
Dos filmes, novelas e dos amores, esse, quanta diferença. Caro

Tempo
Izolda Ellen

Me chamo Izolda Ellen da Silva, moro 
em Manaus capital do Amazonas. 
Sempre gostei de ler e escrever. 
C o s t u m a v a  c r i a r  r e p o r t a g e n s 
i n v e n t a d a s  d e  a r � s t a s ,  t b m 
inventados, formando um jornal. Era 
uma cópia do Ar�stas da TV, um anexo 
de um jornal da cidade, onde con�nha 
entrevistas dos atores, atrizes das 
novelas da época. O tempo passou e 

me formei em jornalismo pela Universidade Uninorte. Mas, 
não cheguei a trabalhar na área. Minha vida desengrenou 
com um falecimento de uma �a. Parei tudo, �ve  dar suporte 
em casa. Tinha planos para recomeçar esse ano, e aí foi a vez 
do mundo parar. Mas estou aqui e pretendo seguir em frente 
com alguns projetos que tenho. Pois isso vai passar. 
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Crônicas
Ninguém é
Feliz o tempo
todo
Natália Moreno

 “Pare!”
 “Você tem medo de ouvir que tudo pode dar certo, 

prefere a tristeza la la la la...”

 Sentou no chão. Deitou. O frio do piso atravessou sua 

alma, mas não sen�u. Era uma pedra de gelo. Rastejou. 

Prendeu o grito. Olhou para cima e fez uma prece. Não pediu 

nada, não agradeceu. Fez uma prece imaginária porque Ele, o 

 Com olhares de reprovação, pessoas esquivando-se 

dela, e até uma senhora perguntando se precisava de ajuda, 

Clara foi para a sua casa. O silêncio era desesperador. Ligou o 

som, tentou cantar, mas nunca lembrava das letras das 

músicas. Tentou imaginar o cantor ali, do seu lado. Travou uma 

conversa, quase um monólogo: “Acordei estranha hoje, desde 

cedo parece que nada deu certo...”. “Sei”. 

 Jogou a coberta para o lado. Ves�u suas pantufas e foi 

ao banheiro, mas no caminho se deteu em frente ao espelho: 

“Que olhos são esses?” “Olhos de sono”, respondeu a si 

mesma. Não, não são olhos de sono, é um olhar de quem 

acordou sem a esperança, desejo e a coragem que �nha a noite 

passada.

 Tomou um banho, engoliu um suco, tratou do pássaro, 

que naquele dia não cantou como de costume. “Canta, seu 

pássaro estúpido. Alegre meu dia”. Nada. Ele virou as costas, 

bateu as asas naquela gaiola idiota e fingiu dormir – se é que 

pássaros dormem.  

 Quando chegou ao escritório desarrumou tudo. 

Cansou da organização da sala. Jogou as e�quetas no lixo, 

alterou a ordem dos arquivos. Instalou o caos. Com uma dor no 

coração, fechou a janela, derrubou as canetas no chão, trancou 

a porta e se foi.

 Viu o céu mudar de cor: azul claro, alaranjado, nuvens 

escuras, ausência do sol, lilás, CINZA, negro. Suspirou. Um leve 

vento bagunçou seu cabelo, virou o copo de refrigerante, que 

segurava tão sem firmeza, em sua calça clara. Era a desordem 

em pessoa. Analisou-se no vidro do carro estacionado ali por 

perto: desastroso, era essa a palavra que a descrevia. De nada 

parecia a Clara toda limpa, arrumada...

 “Sorria, existe uma saída, ela não é cinza. É clara. O 

tempo cura tudo. Oh oh oh oh...”

 “Cinza, Clara”. O dia estava ensolarado, o clima era 

agradável. Comprou um sorvete e deixou pingar na camisa 

coral de viscose. Sentou num banco qualquer, em uma hora 

qualquer. Com um pensamento qualquer não queria pensar. 

Um carro de anúncio passou e ela aproveitou o som alto para 

rir. Gargalhou de desespero. Com certeza aquele dia ela 

acordara com o pé esquerdo. Refez seus passos durante a 

manhã, mas só �nha na mente o reflexo sem graça num 

espelho com uma moldura simples, pendurado por um prego 

enferrujado em uma parede azul acinzentada. “Clara cinza”.

 Seguiu para o trabalho. O céu estava alaranjado, 

parecia mais um pôr do sol do que um nascer. 
 Desanimou mais uma vez ao chegar ao escritório e 

encontrar uma bagunça que não deixara no dia anterior. 

Gostava da ordem. Tudo ali �nha seu lugar. Bufou e começou a 

ordenar as coisas jogadas na mesa, na prateleira. Imprimiu 

e�quetas e colou nos armários, esperava que assim quando 

alguém fosse mexer nas coisas soubesse que elas �nham, cada 

uma, o seu canto.
 A manhã passou rápido. Foi almoçar com Marlene, a 

secretária do escritório ao lado. “Você está cinza, Clara!”. 

“Cinza, Clara. Cinza claro” Aquela frase martelou na sua cabeça 

o almoço todo. Remexeu na comida, bebeu alguns chopes sob 

o protesto da colega. Não deu a mínima. 

 “Muito show?”. “O de sempre”, era tão sem graça que 

a conversa não fluía. “Você vai querer que eu cante alguma 

música?”. “Claro!”. Não podia perder essa oportunidade. 

Encostou na parede para ouvi-lo.

 “Pare!”. Clara cerrou os punhos e pediu para ele par�r.

Acordou. Cochilou e despertou novamente. Reunia forças para 

manter os olhos abertos, se es�cou para desligar a soneca do 

celular. Um som horroroso. Desis�u de pôr alguma música da 

qual gostasse, as duas vezes que colocou pegou um ódio e 

nunca mais quis saber de ouvi-las.

 Ficou tentada a quebrar aquele reflexo, despedaçar a 

imagem apagada que a observava. “Estou com sono”, uma 

desculpa qualquer que deu para se enganar.

 Ficaram os dois ali, em silêncio. Clara parada em frente 

à janela e o cantor ao lado da porta, pronto para ir embora a 

qualquer momento. Tentou puxar assunto já que a mudez dele 

a perturbava.
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 Começou a cantar em uma língua inventada. Lembrou-

se do tempo que frequentava a igreja e diziam que aqueles 

sons estranhos era a língua dos anjos. Cantou como um anjo. 

Um anjo com alma de demônio.
 Um raio clareou o quarto cinza azulado. O trovão 

assustou sua alma. A tempestade chegou como o caos em sua 

vida. Sem avisar. Pensou na janela aberta da sala. “Deixe que 

lave essa casa imunda” disse em voz alta. E gritou com mais 

força: “Lave toda essa poeira, essa sujeira do meu ser.”

Todo Poderoso, deveria saber o que ela estava sen�ndo. Foi ele 

quem a fez com toda sua dor. Dor que escondeu até hoje.

 Seu lado obscuro apareceu. Sabia que não era o que 

achava que era. Queria de mais o que nem sabia. Queria o que 

não podia ser: o outro. A alegria, o dinheiro, a fama, as 

amizades e o amor.

 Amor... Bloqueou essa palavra. Rastejou até o quarto, 

até a cama. Fechou os olhos e a escuridão a amedrontou. Abriu 

e foi pior. Um vazio do seu lado da cama. Um vazio. Uma tristeza 

profunda.

 Sorte. Sua avó dizia que esse negócio não existe. Ou 

você é capaz ou não. Se ela estudasse para a prova ela iria bem 

não �nha nada a ver com sorte e sim com dedicação. Era o 

movimento dos planetas. Ela achava que era mesmo, mas não 

discu�a.
 A chuva deu uma trégua. Clara foi até a sala fechou as 

janelas, pegou um pano e começou a secar o chão. Sentou e 

uma lágrima que, tanto havia tentado conter, escorreu pela sua 

face. A incerteza de um futuro perfeito, a dúvida de que 

caminho seguir, quem amar, quem esnobar preencheu sua 

alma que parecia oca naquele momento. Deu-se conta que o 

CD já não tocava e a casa estava em silêncio profundo.

 Lembrou-se dos seus pecados. Dos chicletes roubados 

no mercado. Quando ficou tentada a pegar as moedas da 

igreja. Quando não devolveu a diferença do troco para a 

atendente sem experiência. Recordou quando matou uma 

joaninha e o remorso que sen�u. “Perdi toda a minha sorte 

neste ato.”

 Enxugou o rosto e o rímel que passara de manhã agora 

era um risco negro em sua face. Não se importou. “Como pode 

todo esse sen�mento sem nome ter estragado meu dia? Ter 

me �rado a alegria do dia anterior?”. Ligou o rádio novamente, 

a ausência de vozes, a ausência de uma presença, feria-a. 

 O medo de se reerguer estava ali, transbordando de 

seus poros, do seu eu. Estava em cada canto da sala em cada 

tonalidade cinza azulado, azul acinzentado. Ecoava em cada 

canto da sua casa um som qualquer que saia do rádio. Segurou 

a respiração e prestou atenção na música: “Hoje eu quero sair 

só...”. Clara não queria. Desejava a presença de outro, cansou 

da sua própria companhia. Não se suportava. Pegou o telefone 

e ligou para um amigo, este que não atendeu. Nem o outro. 

Parecia que todos fugiam dela. Mas como ela fugiria dela 

mesma?
 Alguém tocou a campainha. “Dá pra você abaixar o 

som? Está incomodando. Você já viu as horas?”. É claro que 

Clara não havia visto. Não reparou que escureceu, que não 

jantou, que não tomou banho...
 Desligou o som. Trancou janelas e portas. Ligou o 

chuveiro e deixou o banheiro se transformar em vapor. Nua, 

olhou-se no espelho. Cada coisa parecia estar no lugar, não 

�nha do que reclamar, mas seus olhos poderiam estar 

e n ga n a n d o - a .  A p rox i m o u - s e  d o  re fl exo  e  o l h o u 

profundamente para si. Não encontrou nada. Talvez es�vesse 

gastando seu tempo com nada. 
 A água quente deixou sua pele pálida, vermelha. Deu 

cor para a cinza Clara. A energia acabou, secou-se no escuro 

ves�u o pijama ao contrário – mas só notou no outro dia – 

deitou. O sono demorou a chegar e enquanto ele não vinha, 

Clara criou diálogos, brigou com Ele e o mundo, declarou-se ao 

moço da feira com seu corpo forte e a pele queimada de sol. 

Retribuiu o beijo que ele lhe dera. Sorriu. Chorou. Adormeceu.

 Amor. Palavra pequena, mas com um poder incrível. 

Há muito desis�u dele. Precisava de ar. Abriu as janelas e ficou 

ali no parapeito. A queda não era grande. Estava surtando. 

Encolheu-se num canto da sala. O vento balançava a cor�na 

cinza clara. Fechou os olhos. Não sen�a nada. 

 Acordou logo depois. Sen�a o corpo cansado, os olhos 

pesados. Estava tão acostumada a sorrir arco-íris que ao sen�r 

as lágrimas rolarem pela face estranhou o sabor salgado do 

choro. Soluçou ao tentar segurar o choro. Estava maluca com 

todo aquele desespero, angús�a, aquele aperto no coração. 

Olhou para o relógio. “Será muito tarde para ligar para uma 

amiga?”. Discou o número e depois de intermináveis toques de 

chamada alguém do outro lado, com uma voz de sono, 

respondeu. “O que foi, Clara?”. “Não foi nada, e é isso o 

problema. Não sei o que está acontecendo comigo, estou 

estranha.” “Como assim estranha? Está com dor?”. Clara negou 

e ficou em silêncio porque não sabia o que dizer, não sabia o 

que estava sen�ndo. A amiga pediu desculpas e desligou. 

 Na verdade, nem sabia o que sen�a. Deveria ser o café 

amargo que tomou ontem à tarde que fez toda sua vida virar de 

pernas para o ar. Passou os olhos pela sala e reparou como tudo 

ali era sem graça: flores murchas num vaso que pegou da casa 

da avó. Um tapete cinza. Um sofá azul com almofadas 

desbotadas. Uma estante com mais de 100 livros todos em 

ordem alfabé�ca e quase todos nem lidos. 

 Clara se enrolou na coberta e chorou baixinho só para 

o travesseiro ouvir. E se pegou pensando no passado. Lembrou-

se da infância, dos cheiros e gostos de ser criança. Recordou-se 

com uma dor misturada com euforia da adolescência, dos 

amores não correspondidos. Uma imensa saudade bateu na 

sua janela, entrou pelas frestas e a�ngiu todo o seu corpo. 

Estremeceu. Abriu a gaveta do criado mudo e olhando para 

aqueles comprimidos para dormir, pensou em fechar os olhos 

para sempre. Desis�u. Era fraca demais para seguir adiante 

com certas coisas.
 O sono começou a bater. Os olhos pesaram junto com 

seu corpo. Parecia que estava querendo ter um resfriado: 
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corpo dolorido, dor de cabeça, olhos vermelhos. Mais uma vez 

lembrou-se da avó quando dizia que chorar não resolve as 

coisas. Na verdade, parece que resolve na hora, há uma certa 

pena da outra parte e ela faz tudo para te agradar, mas no seu 

ín�mo essa outra pessoa não está sen�ndo nada além do que 

pena da gente que chora. Lágrimas resolvem só no momento e 

depois fica tudo no esquecimento. 
 Secou os olhos. Lavou o rosto e deitou. Dessa vez o 

sono chegou com tudo. Não precisou bloquear pensamentos. 

Dormiu serenamente e nem parecia que seu interior há 

minutos estava todo bagunçado.
 Acordou com o toque do telefone, era sua amiga que 

pedia desculpas por ter desligado a noite passada, ela estava 

cansada, mas isso não a impediu de pensar sobre a estranheza 

de Clara. “É tristeza, Clara”. 
 Ela se indignou. “não pode ser, eu não �nha mo�vo 

para estar triste e depois tristeza não dói assim”.

 E Clara respirou fundo. Puxou o ar e soltou junto com 

ele todo aquele mal estar do dia passado. Era Clara novamente, 

clara como a luz! 

 “E isso é normal, Márcia?”
 “É claro, Clara.”

 “Dói. E como dói. Ela chega, muitas vezes sem avisar. 

Derruba nosso sorriso, esfria nosso abraço, machuca o 

coração. E como veio, vai. Não avisa e nem deixa pedido de 

desculpas, mas deixa a certeza que um dia ela voltará. Mesmo a 

gente não desejando.”

 Desligaram e tudo estava claro para Clara. Claro como 

o nascer do sol e o canto do seu pássaro que, no dia anterior, 

estava frio e hoje soava gritos de alegria com a transparência de 

uma água cristalina. 

Natalia Moreno nasceu em Porto Feliz 
em 1986. Formada em Letras e pós-
graduada em Literatura, é professora 
de Língua Portuguesa e Literatura e 
palestrante sobre a importância da 
leitura na formação profissional e 
individual. Apaixonada por literatura, 
animais, música e natureza, encontrou 
na escrita uma maneira de extravasar 
seus sen�mentos escondidos pelo seu 

jeito capricorniano de ser. Já conta com alguns feitos em sua 
carreira literária: ganhou um concurso de crônica em sua 
cidade natal e publicou alguns �tulos, entre eles Des�no 
Traçado. Adora fazer listas e tem a mania de querer colocar 
tudo em ordem, desde um quadro torto até o mundo, 
desesperando-se por este estar fora do seu alcance. 
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Poesias

Cabelo de Fogo
Sol de Paula

Simplicidade é andar com os pés no chão,
sen�r a terra vermelha penetrar entre os dedos,

deixando as minhas pegadas
numa terra e céu rubros de final de tarde.

Uns dizem que céu vermelho é sinal de frio.
Ao contrário! É, para mim, a certeza de um calor que está por vir.

Numa natureza tão exuberante, olho as copas das árvores
e descubro que ostentação é deixar as minhas madeixas sem queixas.

Sem medo de ser livre.
Sem redomas invisíveis.

Com uma química entre o meu interior e o meu cabelo que, 
ao arder, reluz, seduz, induz a pensar.

O é�co supera o esté�co.
Libertando este cabelo que alcança a nuca.

Cabelo que me deixa maluca!
... que serpenteia ao vento, desmontado, emaranhado, iluminado.

Ao brilho da Sol.

Encaro minha essência refle�da ao espelho.
Vejo estampada a minha resistência,

minha consciência, minhas memórias, minha história.
Minha cabeleireira crespa e macia com a textura e moldura da mãe África.
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A autora Sol de Paula (Solange Soares Santos de Paula), natural de Niterói/RJ, mais conhecida como a 
“moça que mora do outro lado da poça”. Habituada a es�car os braços para tocar a lua e se banhar nas 
águas sagradas de Oxum. Psicóloga por formação e Poeta por inspiração. Adora o mar e se enfeitar com as 
palavras por onde insiste em “navegar”. Coautora de algumas Antologias Poé�cas em gêneros literários 
diversificados. Atua como Membro Correspondente da Academia de Letras do Brasil/Suíça e do Cole�vo 
Afeto Poé�co. A�vista cultural espalha o pólen da poesia em todos os lugares que existam pessoas 
interessadas em ressignificar seus lugares de fala. Sua narra�va, além de abordar temá�cas diversificadas, 
passeia por trilhas nem sempre tão seguras, lançando uma visão singular sobre questões ín�mas de todos 
nós. Par�cipar da Revista Villa das Palavras será sua estreia numa revista digital. 

Poesias

Nossos mortos têm voz
Sol de Paula

Não quero mais falar de perdas e falta de sonhos.
Não quero mais molhar a face com a lágrima ácida e cortante.

Não pretendo assis�r a tudo pela fresta da janela manchada de sangue.
Não posso pactuar com o que mu�la, viola e fere a alma.

Quisera poder controlar as injúrias, os direitos e deveres.
Quisera trocar as pilhas do controle remoto,

só para brincar de alegria ao invés de polícia e ladrão.
Recriar histórias nomeando os reais cidadãos.

Assumo a minha parcela em meio a mil migalhas.
Ouço os gritos de desespero abafados pelo som das armas.
Vejo o traçante cruzando o céu em direção ao alvo... preto.
Sinto o cheiro do corpo em decomposição sem circulação.

Sofro com as mães que velam seus filhos
sendo resgatados num carrinho de mão ou jogados numa vala rasa.

Observo o círculo ao redor do buraco sem fundo da vida só aumentando.
A dor reverbera. A chama queima e dilacera. Incinera. 

Não existe silêncio na par�da.
Não existe perdão na despedida.

Os nossos mortos têm voz através da fala insubmissa
de cada ser que sofre o luto com luta.
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Poesias

Fuga
Silvia Coutinho

Ah! que saudade, ah! que vontade
De estar
Junto com você agora
Dizer que faz parte da história
Da minha solidão.

O tempo é sábio
Faz poeta, sonhador
Gênios, malucos, espertos e dispersos
Muda costumes, traz esperança
Faz você pensar no amor!

Ah! que saudade, ah! que vontade
De voltar
A ver a vida como criança
Na roda viva a liberdade
De um condor.

Ouça
Silvia Coutinho

Ouça o barulho do vento
Embalando, tocando
As folhas, flores…
O meu e o teu rosto.

Ouça o grito do aflito,
Pedindo, suplicando
Amor, afeto, amizade
Ao meu e ao teu coração.

Ouça a voz das crianças
Brincando, sonhando, esperando
Atenção, carinho, educação
Um futuro melhor…

Feito por mim e por você.

Silvia Cou�nho, nascida em Iepê -SP,Bacharel em Ciências Contábeis pela Ins�tuição Toledo de Ensino de 
Bauru- SP e pós-graduada em Gestão Escolar na Unifac - Botucatu - SP. Economiária, autora do livro” 
Tempo de viver” (2003), par�cipações com poesias nas seguintes antologias: Antologias de Poetas 
Brasileiros Contemporâneos - RJ/(2009), Antologia” Os mais belos textos de natal” CBJE/(2009),  
Antologia - Prêmio no Concurso Cultural da Febraban (2009) com a poesia “Mágoas”. Par�cipação no livro 
:- De liberdade à Iepê - uma terra para todos/(2013), Antologia 7º Prêmio IEPÊ de Poesia/(2015), Prêmio 
da Revista PALAVRA da AFEMIL - Belo Horizonte - MG/(2016), Antologia - BAURU 2028/ (2018); Antologia 
de Poesias, Contos e Crônica Tempo Insólito - Editora Scortecci/(2018)e com a poesia RENASCER 
ganhadora do (1º) Primeiro lugar na GINCANA da Poesia - Castro Alves/ (2019) nível nacional promovido e
patrocinado pela Prefeitura Municipal Salvador/BA e parceiros.
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Poesias

Morte
Vina Ferreira

Eu não tenho de você
Porque eu sei que você é parte de mim
caminha ao meu lado desde o dia em que nasci
vive à espreita
achando que me in�mida
Não, não a mim
Eu sei que carrego uma luz divina
que brilha e vibra
me acalenta e me faz acreditar na vida
Eu sei
sei que a vida é cheia de ar�manhas
repleta de façanhas
mas eu sei também
que tudo isso faz parte da arte
de ser a vida vivida
afinal
desde que o mundo foi criado
tudo na vida tem dois lados
e não adianta fugir
pois não há para onde ir
onde há flor
há também espinhos
mas eu sei que posso sempre escolher os meus caminhos
então por mais que vc me encare
com esse olhar assustar
saiba que eu sempre vou escolher o amor
Isso não quer dizer que eu nunca serei triste
Sim eu serei
Como já fui
Porém
da mesma forma que passam os momentos felizes
com certeza
passa também a tristeza
tudo tem o seu tempo de ser
crescer
florescer
viver
e morrer
por isso eu repito
não tenho medo de você
até porque
quando você chegar e sua mão me estender
não terei como fugir
ou fingir que não te vi
vou segurar sua mão e caminhar ao seu lado
porque eu sei que vai me levar para o único lugar
onde posso recomeçar!
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Poesias

Loucuras
Vina Ferreira

Tem dias que sinto a loucura em mim
ouço ela gritar em desespero
quer sair pelo mundo a dançar e cantar
sem nada esperar
sem nenhum pudor
sem nenhum amor
sem nenhuma dor
apenas correr sem direção
espalhando sua devassidão
Ela arranha, esperneia, incendeia
quer me forçar a abrir a porta
e libertar a escuridão
deixar a insanidade entrar
e me domar
Fecho os olhos e repito sem pensamento
no mais profundo silêncio
se acalme
de nada adianta me arranhar
de nada adianta espernear
pois eu vou te controlar
você é parte de mim eu sei
ouço os seus gritos
engulo o seu gosto
sinto a alma queimar
e ela volta a me abraçar
pois sabe que não posso deixá-la sair
sabe que se eu afrouxar
ela vai me dominar
e eu nunca mais terei
a suavidade da flor que me tornei

 Universo Obscuro (adulto)

Amores de Desamores - Conto O Segredo de Nina

 Reencontro - livro 2 da série Novo Mundo (adulto)

Bruxas - Conto A Lei do Retorno

Os Desconhecidos - Conto Perdido na Escuridão

 A Caixa dos Sonhos (infanto-juvenil)

Perdidamente - Poetas Lusófonos Contemporâneos - Poesia 
Quando o Amor Acontece
Segunda Guerra Mundial - Conto Amor e Sacri�cio

7 Pecados Capitais - Conto Universo Obscuro

Par�cipação em Antologias 

Vina Ferreira é o pseudônimo u�lizado 
pela autora Shirley Spernega,  52 anos, 
vive em Barra Bonita, uma pequena 
cidade do interior de São Paulo, com 
s e u  m a r i d o  e  c o m  s e u s  c i n c o 
cachorrinhos que foram resgatados da 
rua em situação de abandono. É 
graduada em Pedagogia e Secretariado 
Execu�vo Bilíngue, gosta muito de ler 
livros de fantasias e sobrenatural, 

adora cinema e tem um gosto bastante eclé�co para filmes e 
músicas. Leitora voraz, que num dia qualquer, decidiu 
compar�lhar sua inquietude com o mundo, permi�ndo que 
seus fantasmas saíssem do esconderijo obscuro de sua 
mente, se transformando em histórias repletas de amor e 
fantasia. Como autora, Vina transita por vários gêneros 
literários e consegue executar com excelência todos que se 
propõe a escrever, seja Poesia, Fantasia, Romance, Eró�co 
ou, sua faceta mais doce, a Infan�l e ela não se destaca 
somente na versa�lidade de gêneros, mas também em suas 
narra�vas bem construídas, carregadas de sen�mentos, 
deixando claro que veio para demarcar o território da 
escrita, através de uma linguagem apaixonante repleta de 
fantasias que envolvem amor, respeito e liberdade para 
sonhar.

Trabalhos Publicados:
 Eternidade - livro 1 da série Novo Mundo (adulto)
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Poesias

Mulher
Cleusa Santo

Sou suave feita a brisa,
Nasci para ser mulher,
Tenho mil e umas facetas
Quais delas   você quer?
Dos  doces, eu sou o mel
Sou os versos do cordel
Versejo pra quem quiser

Da maçã sou o vermelho,
Sou a rosa do jardim,
Da serpente a sedução,
Dos anjos, um querubim,
Sou um doce de pimenta,
Uma vez por mês sangrenta,
Mas o resto eu sou jasmim.

Sou a escrava da senzala,
Sou a santa virgem e pura,
Sou a mulher que pariu,
Seu filho na noite escura,
Posso ser o que eu quiser,
Sou um bicho, sou mulher
 Sou fortaleza  e doçura!

Toca em mim mãe POESIA,
Como a chuva toca a flor,
Alimenta o coração,
Revela o seu esplendor,
Deixa eu ver a sua beleza,
Flutuar na correnteza,
Deste oceano de amor.
 
Entra Mãe, no meu olhar!!
Que eu veja só poesia,
Ensina-me a dizer SIM,
Como fez Santa Maria,
Dizer SIM ao coração,
Sem esquecer a razão,
A leveza e a alegria.

Que eu fuja da mesmice,
Peço lhe cria�vidade,
Que meus atos e palavras
 Sejam cheios da verdade.
Que o amor seja a meta,
Que meu poema, seja seta,
Pra indicar felicidade.

Oração
Poética
Cleusa Santo

Email: cascordel@bol.com.br

Fez o circuito dos CEUS Sp em 2018 – Cordel 
que vai sorriso que vem

Cleusa Santo foi homenageada com o prêmio 
Sorop�smista internacional 2016 só para 
mulheres (Viva seu sonho)

Fez o circuito das Bibliotecas em 2018 e 2019 
em São Paulo –Cordel que vai sorriso que 
vem e o projeto Saracura-

Cleusa Santo , trabalha 
c o m o  c o m o  a r t e 
educadora no Centro 
de Referência do Idoso, 
orientando um Grupo 
d e  c o n t a d o r e s  d e 
histórias desde 2008-
GRUPO O PODER DO 
CONTO) , formada em 
letras português pela 

Faculdade Sumaré, pós graduada  em 
contação de histórias pela Faculdade Paulista 
de Arte, é cordelista e contadora de histórias, 
faz parte do CordelnaRepublica e do 
SPCordel, tem 13folhetos em cordel infan�s 
publicados pela editora Luzeiro,editora Areia 
dourada e Editora Nordes�na, sendo um 
premiado (Rino o rato que roeu a roupa do rei 
de Roma) seus cordéis foram gravados pela 
editora livros falantes(áudio livros)

Contato:WathsApp 11-9 66571227
Face: Cleusa Santo
Face: O Poder do Conto

Ministraoficinas de literatura de cordel e 
contação de histórias.
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Contos
Mãos na 
Janela
Renata Maggessi De vez em quando eu pensava em ir até a casa e 

verificar como andava o inventário, mas com a desculpa 

da correria do dia a dia, acabava adiando, e lá se foram 

três anos. A minha ida a casa e ao local onde passei boa 

parte da infância agora era necessária. As lembranças de 

um passado não tão distante começaram a penetrar na 

minha mente. Eu me vi criança correndo pelo quintal 

atrás das galinhas, pegando ovos pela manhã e levando 

para vovó fazer a melhor omelete do mundo. Uma 

lágrima escapuliu e rolou pelo meu rosto. As 

recordações vieram como um turbilhão… 

Assim que cheguei ao escritório, informei o ocorrido 

ao meu chefe e pedi a sexta-feira. Ele tentou me 

persuadir dizendo que eu poderia usar o fim de semana 

para arrumar tudo e esvaziar a casa, mas expliquei que 

o cartório estaria fechado, além disso, eu �nha algumas 

horas para �rar. Por fim, ele acabou cedendo.

Parei de divagar e tratei de arrumar a mala. Quando 

tudo estava pronto, peguei o caderno de telefones e 

liguei para Jandira. Perguntei sobre a possibilidade de 

ela providenciar gás e alguns man�mentos para a minha 

pequena estadia. Coloquei o necessário no carro e me 

deitei. Achei mais prudente par�r pela manhã.

Cheguei com o sol a pino. Meu coração acelerou 

quando entrei na rua da casa. O advogado, com seu 

À noite, trancada em meu apartamento, fiquei 

pensando na falta que vovó me fazia. Quando terminei 

o ensino fundamental, por insistência minha, nos 

mudamos para São Paulo e uma vez por mês ela ia ao 

Rio para ver sua casa. Segundo ela, �nha que cuidar do 

que um dia seria meu e visitar velhos amigos. Eu insis� 

para que a vendesse ou alugasse, mas ela nunca quis. 

Também jamais contei o real mo�vo da minha 

insistência em sair dali. Assim que ela faleceu, preferi 

deixar o passado para trás e desde então a casa não 

recebe ninguém.

— O inventário da sua avó finalmente finalizou — deu 

uma risadinha; fiquei me perguntando qual o mo�vo da 

graça — e você precisa vir ao Rio de Janeiro. 

— Mas o senhor não pode cuidar de tudo? — tentei 

argumentar.

Aquela  informação est ragou o  meu d ia  e 

provavelmente estragaria os próximos também. Só a 

ideia de retornar àquele lugar fazia com que eu voltasse 

a sen�r os sintomas do pânico, um dos mo�vos pelos 

quais deixei a casa e a cidade há tantos anos. Aquela não 

era hora de resolver nada. Eu precisava agir de forma 

racional. Peguei minha bolsa e fui trabalhar. 

— Não, tem uma papelada que precisa ser assinada. 

Espero por você o mais tardar amanhã ao meio-dia — o 

advogado que cuidava do inventário desde que vovó 

faleceu, me jogou a bomba e desligou sem ao menos me 

desejar um bom-dia.

Tinha acabado de cantar parabéns para mim mesma e 

estava levando a xícara de café à boca quando ouvi o 

telefone. Empolgada, corri para receber os primeiros 

cumprimentos. Conforme ele falava, minha expressão 

se modificava. 

Não era mais tão menina. Devia ter nove ou dez anos. 

Sentávamos eu, vovó e Jandira, sua cozinheira, amiga e 

confidente, no quintal, em volta da roseira. Enquanto 

comíamos milho cozido e tomávamos suco de manga, 

Jandira ficava contando “causos”. Eram tantas histórias… 

Depois, era di�cil pegar no sono. Vovó ralhava comigo, 

mas logo afagava minha cabeça e, ao som de uma 

can�ga de ninar, eu adormecia.
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Apesar das lembranças dolorosas, reencontrá-la foi 

uma grata alegria. Com certeza, vovó, onde quer que 

esteja, mandou esse anjo para cuidar de mim.

Ficamos ali, falando sobre vovó e sobre o passado. 

Quando dei por mim, o sol estava se pondo. Chamei 

Jandira para passar a noite na casa comigo. Além de 

precisar de companhia e de um ombro amigo, estava com 

medo de ficar sozinha.

terno desbotado, bigode mal aparado e olhos fundos, me 

esperava do lado de fora do portão. Sentou no banco do 

carona e me indicou o caminho do cartório. Ao dobrar a 

esquina, avistei o velho Cemitério de Santa Cruz, meu 

vizinho de fundos, onde meus avós e minha mãe estavam 

enterrados. Eu me lembrei especificamente da morte de 

vovó, a única da qual não par�cipei como coadjuvante. 

Eu precisei escolher os paramentos, o caixão, a 

homenagem… Nada daquilo fazia sen�do. Não deveria 

ser preciso fazer tais escolhas em um momento tão 

di�cil. Mas, enfim, com a ajuda de Jandira, tudo ficou 

conforme as preferências de vovó.

Com o aceite do convite, ela se meteu novamente na 

cozinha e, em pouco tempo, um delicioso aroma tomou 

conta da casa. Jantamos e con�nuamos a prosa. Passava 

das duas e meia da madrugada quando Jandira foi para o 

quarto de hóspedes e eu para o quarto que dividia com 

vovó. 

Fiquei me revirando na cama enquanto ouvia Jandira 

se mexendo, andando… A cama rangeu. Esperei a casa 

ficar em silêncio e fui para o corredor. Ao mesmo tempo 

que sen�a medo, sen�a a necessidade de provar que 

tudo aquilo �nha sido coisa da minha imaginação. 

Percebi que aquele não era o momento de pôr à prova 

a minha coragem e a veracidade da lenda urbana. Com 

medo, voltei para o quarto de vovó e, não sei como, 

acabei pegando no sono.

No dia seguinte, acordei com o aroma do café. Sentei à 

mesa da cozinha e fiquei observando Jandira enquanto 

conversávamos.

Depois que estávamos devidamente alimentadas, 

achei melhor encaixotar todas as coisas, pelo menos as 

mais importantes. As demais, decidi que venderia junto 

com a casa. Enquanto embrulhávamos as miudezas, 

tomei coragem e perguntei:

— E como me esquecer, menina? Ela foi um dos 

Devagar, abri a porta do meu an�go quarto. O cheiro 

do passado entrou pelas minhas narinas. Acendi a luz e 

verifiquei o relógio no meu pulso: Três horas. Da 

madrugada. Em ponto. Me� a cabeça dentro do quarto, 

olhei para a janela, e o pânico tomou conta de mim. 

Fechei a porta rapidamente. Meu coração ba�a tão 

rápido que eu podia escutá-lo. Observei ao meu redor e 

estava tudo calmo. Abri novamente a porta e olhei na 

direção da janela. Não havia nada lá, mas segundos antes 

eu podia jurar ter visto uma mão espalmada do lado de 

fora do vidro.

Jandira tossiu, como se �vesse engasgado.

— Você se lembra da velha lenda urbana que ronda 

essa região?

Enfadada, assinei os documentos necessários e deixei 

o cartório. O advogado despediu-se de mim e foi embora.

Em poucos minutos retornava para a casa de minha 

infância. Eu me vi pequena diante dela que, apesar de 

vazia, não �nha o aspecto de abandonada. Jandira com 

certeza deu um trato sabendo que eu viria. Ao abrir a 

porta da sala, uma sensação de aconchego tomou conta 

de mim. Fiquei paralisada, voltei no tempo e foi como se 

vovó es�vesse ali.

Por uns bons minutos — ou foram horas? — fiquei 

observando os móveis que adornavam aquela casa 

térrea de esquina que, além da sala e da cozinha, �nha 

três quartos. O meu, a princípio, ficava nos fundos, de 

frente para o cemitério. Isso até eu começar a ver e ouvir 

coisas. A par�r daí, passei a dormir com vovó e nunca 

mais entrei nele.

Ouvi chamarem meu nome no portão. Olhei por cima 

do ombro e foi com alegria que vi Jandira, minha 

companheira de infância. Corri ao encontro dela e a 

abracei. Chorei tudo o que estava guardado há três anos. 

Chorei de remorso por não visitar a cidade, a casa e por 

não procurá-la tanto. Depois das lágrimas e dos soluços, 

ela foi até a cozinha e passou um café fresquinho. 

Sentamos em torno da mesa de carvalho pesado, como 

se fosse nossa an�ga roseira, e Jandira desembrulhou o 

pão de queijo e o bolo de fubá que trouxe consigo.
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mo�vos de você não querer mais pisar aqui… — eu me 

espantei. Se ela sabia, será que vovó… — Mas se quer 

saber, eu conto — deixei de lado tudo o que estava 

fazendo e me sentei no sofá.

— Essa história aconteceu há muito tempo. Contam 

que uma menina de doze anos foi raptada de sua cama e 

levada para o cemitério, onde foi abusada. Por um 

descuido do monstro, ela conseguiu escapar e correu 

para a casa mais próxima, atravessou o quintal e 

começou a bater numa janela, na tenta�va de que 

alguém acordasse. Infelizmente, o bandido chegou antes 

que pudessem socorrer a menina, que foi morta a 

facadas. Depois disso dizem que, nas noites de lua cheia, 

às três horas da manhã, podemos ver as mãos dela na 

janela e ouvir o bater de sua palma no vidro e seus gritos 

de desespero. 

Foi como se eu es�vesse assis�ndo a um filme. Eu me 

vi criança, no meu quarto. Estava dormindo. Eu me 

lembro de ter despertado e olhado para o visor do rádio-

relógio que piscava num vermelho intermitente 3:00. 

Um grito do lado de fora chamou minha atenção e 

corri para ver o que estava acontecendo. Assim que 

encostei o nariz no vidro, uma mão espalmada apareceu 

do lado de fora da janela, bem na altura dos meus olhos. 

Saí correndo do quarto e fui para a cama de vovó. 

Jandira disse que chegou a contar a lenda para vovó, 

mas esta não acreditava em crendices. Porém, vendo 

meu desespero, resolveu que eu passaria a dormir com 

ela em seu quarto.

Aquela história me perseguiu durante todo o dia. Eu 

precisava pôr aquilo à prova, eu precisava espantar meus 

medos. Resolvi que, naquela noite de lua cheia, eu 

esperaria a menina e tentaria desvendar o mistério.

Acordei pela manhã ainda no chão do quarto. Fui à 

cozinha e relatei tudo a Jandira. Ela pediu que eu me 

sentasse e disse que não havia me contado tudo o que 

sabia. Segurei a xícara de café com as duas mãos para ele 

não virar na mesa com a minha tremedeira.

Fui até a janela e coloquei minha mão no vidro. O 

quarto ficou turvo. A decoração mudou, como se eu 

�vesse sido transportada para o passado. Vi a menina 

sair correndo do cemitério, cheia de esperança ao ver a 

casa onde eu me encontrava. Ela atravessou o quintal, 

bateu no vidro e eu não abri a janela. Eu a vi, mas não 

abri. Eu sabia que estava errada, mas eu não abri. O 

homem saiu do cemitério e me viu. Quando nossos olhos 

se encontraram, me abaixei, sentei encostada na parede, 

dobrei e abracei as pernas e afundei o rosto entre os 

joelhos. Encolhida embaixo do parapeito eu me escondi.

A menina era vizinha de vovó. Ela conseguiu escapar 

do raptor e foi até nossa casa pedir ajuda. Na época, 

minha mãe �nha apenas nove anos. Com medo, ela não 

abriu a janela e guardou aquela mágoa consigo até o dia 

de seu assassinato, que aconteceu poucos dias depois do 

meu nascimento, um caso que nunca foi esclarecido. 

Agora, talvez, o passado pudesse ficar para trás, e eu, 

livre de meus fantasmas. Por via das dúvidas, a minha 

decisão estava tomada. Liguei para o advogado e 

coloquei a casa à venda com tudo o que �nha dentro 

dela. Despedi-me de Jandira e a convidei para me visitar 

em São Paulo. Fechei a casa e, com ela, enterrei suas 

lendas e meus medos. Aquela seria a úl�ma vez que 

voltaria. Pelo menos, em vida.

Eram duas horas da madrugada quando fomos deitar. 

Entrei no quarto de vovó e fiquei quieta. Meia hora 

depois encostei o ouvido na porta e só ouvi os grilos. Pé 

ante pé fui até o meu an�go quarto. Acendi a luz e ali 

fiquei, observando as folhas das árvores do cemitério 

que balançavam com o vento. O sono tomou conta de 

mim. Às três horas da manhã, despertei com o coração na 

boca e ba�das na janela. A mão. Eu vi a mão. Eu vi a garota 

com uma longa camisola branca suja de sangue. 

Renata Maggessi é jornalista e 
pós-graduada em Literatura 
Brasileira. Carioca, mora em 
São Paulo, onde vive com o 
marido,  a filha e o gato. 
Apaixonada por tudo o que 
envolve escrita e leitura, 
iniciou sua carreira literária a 
par�r de diversas publicações 
em antologias de contos. Tem 

dois romances publicados: O Enterro dos Ossos e O 
canto da Cigarra, um engavetado e outros tantos 
idealizados.
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Contos
A Dama do
Fogo
Beatriz Santos
1990 1999 

O raio rasgou o céu tão forte que ricocheteou nos 

fios elétricos, afetando toda a casa de Glorinha. E com 

isso, quem estava perto desses condutores de energia 

como chuveiros, eletrodomés�cos, tomadas, entre 

outros, recebiam uma carga do raio. E neste caso, os 

avós estavam no banho e a tragédia foi certa. Porém, 

sua mãe Yeda não �rou da tomada o computador em 

que estava trabalhando na sala. Ele entrou em curto e 

logo começou a pegar fogo na cor�na que estava 

próxima o suficiente para alastrar tudo aquilo. E nesse 

momento de muita agonia, só restaram flashes não 

muito agradáveis dessa noite fria e chuvosa. 

Glória �nha apenas 5 anos e morava com seus pais, 

Nilton e Yeda, juntamente com seus avós, Antônio e Vera 

Lúcia, e também sua irmã um pouco mais nova, Graça. 

Moravam em uma cidade pequena onde todos 

conhecem tudo e a todos. Diariamente, Glória ia para a 

escolinha, onde ela amava ir. Tinha uma professora 

atenciosa e vários amiguinhos para ela brincar. No Jardim 

da escola Pitu�nho, havia um brinquedo de escorregar 

em que Glória e Graça adoravam brincar e logo no 

próximo ano, Glória não brincaria mais ali, pois iria mudar 

de escola. A Pitu�nho era o sonho de toda criança. Ali era 

um pedacinho do céu. Era época de transição de estação, 

na qual o inverno estava chegando e o outono estava indo 

embora. Havia dias frios e secos como também dias frios 

e molhados. E naquela quinta-feira era um dia chuvoso 

com muitos raios e trovões. E Glória e Graça estavam em 

seu quarto com muito medo, a ponto de Glória cobrir a 

cabeça com o cobertor e não ter coragem de sair de lá. 

Gracinha, no entanto, não �nha mais aquele medo, 

sempre fora um pouco mais destemida; como dizem, a 

caçula é sempre mais espoleta, atoleimada, ou seja, 

atrevida. Mas as meninas não esperavam que aquele dia 

fosse ficar marcado em suas lembranças para o resto de 

suas vidas. Vera e Antônio era um casal muito amável, 

eram bons avós e amavam aquelas netas como se não 

�vesse o amanhã, mas não se pode confundir amor com 

mimo. Eles faziam tudo juntos: lição de casa, ir ao 

mercado, inclusive brincavam de adivinhar na sala. Em 

tempos de chuva, eles faziam muito essas brincadeiras 

de adivinhar para que as meninas não ficassem com 

muito medo. Mas naquela noite, os avós chegaram 

tarde e foram tomar banho juntos. Porém, a chuva 

estava muito forte, com ventos que até assobiavam, e 

nesse momento, ele chegou. 

Após o término da universidade, Glorinha passou a 

morar com sua amiga Ana em um apartamento, e 

trabalhava como recepcionista de uma grande empresa. 

Ela �nha a pretensão de prestar um processo sele�vo 

para mudança de cargo, a fim de exercer sua profissão. 

Mas mal sabia ela que não seria fácil, e os obstáculos e 

rejeições seriam apenas o começo dessa 

Glorinha e Graça nunca mais foram aquelas irmãs 

unidas e amigas. E no colégio tomaram rumos diferentes: 

Glorinha passou a ser excluída por não expor o que sen�a 

com sua �midez e por estar acima do peso. Graça, por sua 

vez, se tornou uma garota popular e por isso não �nha 

mais tempo para sua irmã. Em casa, os pais enfrentavam 

uma crise no casamento, e com a perda dos avós, a 

depressão quase derrubou Yeda. E Nilton, mesmo com 

sua paciência, já não aguentava mais essa condição sem 

mudanças. Então ele se foi, despediu-se das meninas e 

disse que tudo iria ficar bem, que era só por um tempo. 

Passados alguns meses, as coisas não melhoraram e 

Nilton se interpôs, tomando a liberdade de internar Yeda 

e assumindo a custódia das meninas. 

2008 

Cabrummmmm...... 

jornada. E sim, passou por muitas situações di�ceis, e 

mesmo assim não desanimou. Ana, sua amiga de quarto, 

trabalhava na mesma empresa, mas em setores 
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Sábado 26 de Março de 2011 A boate Madame Nigth, 

na avenida Brigadeiro, era um lugar bem requintado e 

não �nha nenhuma restrição de gênero. Gracinha adorou 

o lugar para a festa da sua namorada Érica e viu que 

estava ficando cada vez mais enfeitado, cheio de tudo 

que elas gostavam. Os amigos que chegavam já iam se 

acomodando. A pista de dança já estava no esquema, e o 

DJ se preparava para fazer a galera subir nas alturas. 

Todos estavam se diver�ndo, comendo, bebendo e 

dançando. Gracinha estava feliz com Érica, isso estava em 

seus olhos. Quando de repente uma fumaça começou a 

tomar conta do salão, Érica pensou que fosse uma 

daquelas surpresas de Gracinha, então, para não a 

magoar, não disse nada, mas o que ela não imaginava era 

que isso não fazia parte da surpresa, e quando percebeu 

já era tarde: o fogo já tomava conta e a fumaça estava 

insuportável. Luci, uma das amigas de Graça, puxou Érica 

a tempo de ser acertada por algo que caiu do teto; não 

soube dizer se era o forro ou algo do �po, mas a tragédia 

estava feita. Os gritos vinham de todos os lados e as luzes 

de saída de incêndio pareciam não estar funcionando. O 

que era para ser uma festa celebrando alegria, estava 

mais para casa dos horrores, cheia de pessoas gritando, 

várias em chamas e apenas uma porta minúscula para 

tentar sair, até que o forro começasse a despencar e 

travasse a porta principal. Érica foi ao encontro de Graça e 

uma pilastra despencou. No escuro não dava para saber 

os danos, mas Érica chamava por Graça e ela não 

respondia. Enquanto isso, no departamento de 

bombeiros, um caos foi iniciado quando as sirenes 

começaram a tocar por todos os lados: chamadas para 

árvore caída, acidente de trânsito, mais um acidente em 

outra avenida de São Paulo e o incêndio da boate. A 

equipe Dama do Fogo já estava a postos, se arrumaram o 

mais rápido possível e cada um tomou seu lugar 

enquanto se orientaram com o que estava acontecendo. 

Os repórteres já estavam a postos, dando suas no�cias, e 

assim que chegaram no local, Glória recebeu uma ligação 

que a deixou em choque, fazendo-a deixar cair o telefone 

no chão. Seu superior, Bruno Xavier — também chamado 

só de Xavier —, pega o telefone e termina a chamada, ao 

que se direciona a Glória e diz: – Sei que está preocupada 

com alguém que está lá dentro e com um passado que 

pode vir à tona em sua cabeça, mas eu preciso que você 

se concentre no aqui e no agora, que seja a profissional 

que eu conheço, que foi a melhor aluna da turma. 

Consegue fazer isso, oficial Muniz? Essas pessoas que 

estão lá dentro precisam de ajuda e você faz parte dessa 

ajuda. “Sim, senhor. ” E assim, colocaram o plano em ação 

para resgatar as ví�mas da boate, porém, muitos 

empecilhos estavam contra aquele resgate. Enquanto 

isso, lá dentro, as coisas só pioravam, e Érica não 

conseguia ouvir Gracinha após uma coluna despencar e 

vários destroços se espa�farem por todos os lados. Lá 

fora, os diversos bombeiros estavam na luta para cessar o 

fogo e manter os outros prédios fora de perigo. A equipe 

Dama do Fogo ficou responsável para �rar os feridos de 

dentro da boate. Com a planta da boate em mãos, fizeram 

seus planos para entrar, porém a cabeça de Glória estava 

raciocinando a mil, como se ela �vesse a�ngido seu ápice 

de QI, e desta forma, formulou uma nova estratégia para 

entrar, mas todos os outros discordaram e ela manteve a 

diferentes. Ana por sua vez sempre orientava Glorinha e 

repudiava o que faziam com ela. Glorinha tentou várias 

vezes e as respostas sempre eram as mesmas, nega�vas. 

Naquela noite ela chegou em casa exausta, conversou um 

pouco com Ana e logo dormiu. Nesta mesma noite 

Glorinha teve um sonho, no qual estava em outra 

profissão, e acordou apavorada. Pensou o dia todo no 

sonho e pesquisou sobre o assunto, e então decidiu 

prestar um concurso para a polícia e assim seguir carreira 

como bombeira militar. Ana se chocou com a ideia, mas 

apoiou a amiga. 

2011 

Após Glorinha se estabilizar em seu novo emprego, 

sua vida mudou totalmente e, com isso, seu corpo 

também: eliminou cerca de 20 quilos e assim sua 

autoes�ma melhorou muito. Glorinha man�nha contato 

com a família uma ou duas vezes por ano, pois isso era o 

máximo que conseguia manter. Graça se manteve 

popular com seus amigos da universidade e marcou uma 

fes�nha em uma boate com seus amigos e sua namorada, 

Érica. A princípio, seus pais acharam estranho ter uma 

filha homossexual, mas depois se adaptaram com a 

situação. Graça já �nha fechado com a boate Madame 

Nigth, na Bela Vista, para a festa de aniversário de sua 

amada Érica. E pretendia fazer um festão como nos 

velhos tempos, com direito à pista de dança, bebidas, 

encontros e tudo mais. Glória trabalhava no serviço 

interno do corpo de bombeiros, e quase nunca saía para 

trabalho de campo, porém sempre se man�nha 

atualizada. Ela fazia parte de uma equipe de emergência 

para casos extremos. Bruno Xavier era o seu superior no 

comando com seu adjunto Otávio Castro, e os demais 

integrantes de equipe: Isaac Moura, André Sanches e 

Glória Muniz, a única mulher da equipe. Eles formavam a 

equipe Dama do fogo. 
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obediência. Por outro lado, a tenta�va de entrar pela 

porta da frente deu errado e ao ouvir os gritos de 

desespero ela não pensou duas vezes, e olhou para seu 

capitão que pensou em impedi-la devido ao espaço que 

não era suficiente para os demais membros da equipe, 

pois cabia apenas uma pessoa de estatura menos 

corpulenta e esta seria Glória. O capitão não queria que 

Glória fosse sem apoio, e nesse momento ela se impôs e 

disse que não era mais importante ou menos importante 

na equipe, e que estava lá para fazer o seu trabalho. 

Assim, todos acenaram com as cabeças e se puseram a 

colocar o plano em ação. Glória entrou por uma janela 

minúscula do banheiro masculino, que se fosse há alguns 

anos, nem sua perna passaria e ouviria risos de algumas 

garotas estúpidas que se in�tulavam “as poderosas”, mas 

essa fase passou e agora quem estava no controle de tudo 

isso era ela, e não deixaria mais que ninguém dissesse o 

que ela era ou deixava de ser. Nesse momento ela se 

concentrou no que estava fazendo, entrou pela janela do 

banheiro masculino e lembrou da planta que �nha 

olhado antes de entrar e logo se deparou com muitas 

pessoas feridas. Sua missão era chegar à porta para 

desobstruí-la, e como estava di�cil manter as pessoas 

calmas, teve a ideia de estourar a janela pela qual entrou. 

Todos concordaram, então Glória evacuou a área 

próxima ao banheiro masculino e o capitão e os demais se 

desfizeram das janelas, abrindo um buraco na parede. Ao 

verificar que estavam em segurança, entraram com uma 

segunda mangueira para umedecer o local e começar a 

�rar as pessoas de dentro da boate. Foi um resgate bem 

trabalhoso e delicado, mas a garra dessas equipes não 

desfalecia; foi um trabalho árduo até chegar à porta, mas 

Glória conseguiu e, com a ajuda de André, abriram a 

porta, acelerando o processo. Mais e mais jovens eram 

�rados da boate,  uns com arranhões,  outros 

desacordados, mas vivos, e outros infelizmente não 

conseguiram aguentar muito tempo... e nada de Glória 

encontrar a sua irmã, que há muito tempo não via e nem 

�nha contato. Conforme os feridos saíam, eram levados 

para os hospitais mais próximos como Hospital Santa 

Catarina, Beneficência Portuguesa e Hospital Paulistano. 

As ví�mas eram socorridas e de acordo com a sua 

necessidade, eram encaminhadas a esses hospitais. 

Nesse momento de grande agonia para Glória, que não 

parava um minuto sequer para respirar, ela viu uma perna 

debaixo de uma pilastra e logo foi ao encontro. Ao 

atravessar com cuidado, se deparou com uma moça 

desacordada com o cabelo no rosto e quando o �rou, se 

deparou com Érica e, ao �rar a pilastra de cima da garota, 

percebeu que ela abraçava uma moça e solicitou outra 

maca. Ali estava ela, um rosto que jamais perderia na 

mul�dão, e como um filme, passou em sua cabeça a 

noção do quanto eram amigas e nem se deu conta de 

como perdera tudo aquilo. Em seguida, Graça abriu os 

olhos e, ao se deparar com sua irmã segurando a maca 

com aquele uniforme, esqueceu da dor que estava 

sen�ndo e começou a chorar e tentar falar o nome da 

irmã. Logo colocaram-na em uma ambulância, e ela a 

chamou pelo nome. 
– Hum... hum... Glória é você? – Sim, Graça, sou eu, 

como está se sen�ndo? – Dói tudo..., mas eu quero te 

agradecer por me salvar. A emoção rasgou o coração de 

Glória naquele momento e não teve mais palavras para 

falar com sua irmã. Liberou a ambulância para levá-la. 

Enfim, quando aquele pesadelo acabou, Glória sentou no 

caminhão e desabou a chorar. Nunca imaginou que fosse 

realizar uma missão que relembrasse sua infância 

dolorosa, superar seu medo e salvar a vida da sua irmã e 

de tantas outras pessoas. Dias depois... Glória e seu 

batalhão receberam medalhas de Honra ao Mérito e por 

bravura em uma cerimônia com todos os batalhões 

presentes. Ao receber aquela medalha, estava mais que 

certa que o sonho que �vera há alguns anos era apenas 

um lembrete de que ela era uma admirável mulher, 

independentemente de onde ela quisesse estar. E a 

família estava lá, assis�ndo essa cerimônia, que para 

Glória, seria um marco em sua vida. Na semana seguinte, 

seu pai ligou, marcando um almoço em família junto com 

a equipe Dama do Fogo. Foi uma tarde agradável. Todos 

reunidos com apenas o propósito de serem felizes, 

independentemente de suas diferenças. Glória aprendeu 

que as diferenças devem ser resolvidas logo e não 

esperar um momento crí�co. Aprendeu que confiar em si 

mesma e em seus ins�ntos não era sinal de fraqueza, e 

sim de evolução. 
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Tanto tempo faz... Acho que mais de trinta anos. 

Lembro-me como se fosse ontem quando recebi um 

telefonema do senhor Mortara. Ele estava histérico, e 

não era por pouca coisa. Não é todo dia que uma criança 

paralí�ca surge caminhando. Foi quando atribuíram a 

Dominique, e a sua presença, um milagre. Então, 

deslumbrado com aquela no�cia um tanto chocante e 

perturbadora, visitei a família logo que �ve uma 

oportunidade.

— Disse a Victor que precisava pedir desculpas a Gigi 

— disse se sentando e balançando as pernas pensas.

Sabia que Victor há dois anos havia sofrido uma 

queda. Escorregou das telhas da casa numa de suas 

brincadeiras. Ele teve sorte de sua queda não ser fatal. 

Mas levaria as sequelas daquela brincadeira perigosa até 

o fim de seus dias. Pelo menos era isso que todos 

acreditavam, pois nem mesmo a medicina dava qualquer 

esperança ao pobre menino.

Não se iluda com o meu sorriso. 

A família Mortara se ofereceu para cuidar da menina 

logo que soube de sua história. Eles �nham um filho da 

mesma idade de Dominique, e acreditavam que a menina 

iria fazer bem ao pobre Victor. Ele sofria de paraplegia e, 

constantemente, se mostrava um tanto aba�do, 

deprimido com a solidão, uma vez que as outras crianças 

o olhavam com desdém. Mas Dominique, não.

E eu a conheci num dia de outono qualquer. O dia em 

que a família Mortara a adotou.

Desde que chegara à mansão dos Mortara, estava 

sempre com Victor. Ela o levava para passear no jardim e 

costumavam recitar poesias um para o outro. Senhora 

Mortara sorria e sen�a seu coração tranquilo quando 

notava que Victor parecia feliz com sua nova irmã, e isso 

trouxe mais vida ao garoto que era tão �mido. 

Estava pensando em qual seria a forma 

Foi quando me vi diante da oportunidade de 

ques�onar aquele milagre e seu segredo. Esperava 

escutar algo como brincadeiras de criança, jogos de 

damas ou gamão, talvez até mesmo exercícios �sicos que 

possivelmente os pais de Victor não aprovariam, 

tamanho era o receio por sua fragilidade. Mas o que 

Dominique me respondeu não era algo comum de se 

ouvir.

mais prazerosa de te ver morrer.

— É a senhora que jogou Victor do telhado — 

respondeu como se aquilo fosse a coisa mais comum de 

se contar.

Victor parecia bem. Estava caminhando apoiado em 

uma muleta, ao lado de Dominique, em seu passeio 

comunal pelo jardim. Nesta mesma tarde o garoto seria 

examinado pelo seu médico de ro�na, e esta foi a 

oportunidade que �ve para ficar um momento a sós com 

Dominique.

(The Joker)

— Gigi é alguma senhora que trabalha para os 

Soube que era ro�neiro o passeio pelo jardim, 

principalmente antes do anoitecer. A princípio isso 

aparentava algo inofensivo em crianças que ainda não 

conhecem a puberdade. Mas aquele não era um 

simples jardim de casarão. Ele era o maior recinto da 

mansão dos Mortara e facilmente Dominique 

desaparecia com Victor carregando sua cadeira de 

rodas pelo labirinto de folhagens aparadas e passagens 

sinuosas entre estatuetas de anjos e muros de pedra.

— Gigi? Quem é Gigi?

Meu papel ao lado de Dominique era como tutor. Sua 

família havia morrido de gripe espanhola e só um milagre 

cristão, como costumavam dizer, fez com que a menina 

fosse imune diante da doença que havia levado milhões 

de pessoas a superlotar os cemitérios.

É normal crianças não compreenderem o que é a 

morte. Tudo bem, nenhum de nós está pronto para 

entendê-la. Não é incomum uma criança que fica órfã 

repen�namente ainda perguntar por seu pai ou mãe, 

mesmo sabendo que não vão voltar. Mas Dominique não 

fazia esse �po de pergunta. Parecia mais consciente do 

que a maioria sobre o significado vazio da morte.

Cinza
Milagroso
Paola Giometti

Contos
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— E onde está esta caixa de pó mágico? Você pode me 

levar até ela?

Dominique sorriu. Ela levantou num salto e me guiou 

pelo jardim da mansão correndo, ansiosa por me mostrar 

aquele presente tão singular que fora capaz de salvar 

Victor da paraplegia.

Dominique conhecia cada canto daquele lugar. 

Desviamos duas ou três estátuas de anjos, passamos por 

debaixo de uma ponte ornamental de pedra e a�ngimos 

um espelho d'água. Então, meu olhar a�ngiu não muito 

longe dali um telhado afunilado de aspecto gó�co, onde 

no alto pairava melancolicamente a imagem de um anjo 

desesperado. Estava diante de um mausoléu no jardim da 

mansão dos Mortara.

— A caixa com pó mágico está aqui… — ao dizer 

aquilo, fui tomado por um estado de total repugnância. 

— Certo — decidi con�nuar com aquele jogo cria�vo. 

Estava acostumado a lidar com crianças órfãs cheias de 

histórias interessantes para chamar a atenção. — E pedir 

desculpa a Gigi curou Victor? Ela o desculpou, é isso?

— Ela lhe disse isso agora? E deixe-me adivinhar — 

arrisquei. — É por isso que vocês estão sempre 

passeando no jardim, acertei? Para brincar com essa tal 

caixa.

A porta de ferro ornamentado do mausoléu estava 

entreaberta. Um lado meu não queria entender a 

situação que presenciei. No entanto, o meu outro lado 

compreendeu de imediato o significado da tal coisa entre 

as pequenas mãos de Dominique.

— Gigi é muito idosa para trabalhar. Eu a vejo sempre 

porque ela mora no jardim.

— Porque ele fez xixi— então em seguida riu de forma 

aguda.

Diante daquela resposta que mais estava aparentando 

uma brincadeira da imaginação de Dominique, resolvi 

concordar e entrar no jogo.

— Ela nos deu uma caixa por aceitar as desculpas. 

Uma caixa com um pó mágico que faria Victor voltar a 

andar.

Mortara? — ques�onei.

— E por que ela teria empurrado Victor do telhado?

Dominique mexeu o dedo indicador me chamando 

para mais perto, como se fosse me contar um segredo ou 

alguma travessura:

— Gigi pediu que ela ficasse escondida no jardim, para 

garan�r que ninguém jogasse fora. Ela me pediu que não 

contasse a ninguém. Espere… ela acaba de dizer que 

posso contar somente a você.

Senhor Mortara havia deixado Dominique de cas�go 

quando soube que a menina violou o túmulo de sua 

família, indo contra todos os preceitos católicos. 

Depois desse incidente, pra�camente perdi o contato 

com os Mortara. A família passou a dividir a vida bucólica 

com a agitação da cidade, já que a senhora Mortara 

precisava de cuidados especiais de hospitais que só 

exis�am na metrópole, e Dominique passou a apresentar 

Levei a menina comigo de volta ao casarão, sen�ndo 

uma fisgada aguda nas costas. Realmente estava ficando 

velho para brincar de arrancar caixas funerárias das mãos 

de crianças. A ponte e as estátuas foram suficientes para 

que eu não me desorientasse no caminho de volta, vez ou 

outra apoiando as mãos nas costas e blasfemando contra 

o mau jeito.

— Solte isso, Dominique — falei ao notar as mãos da 

menina  com as  c inzas  nauseabundas  de  um 

sepultamento.

— Vamos voltar, Dominique! — falei, já perdendo a 

paciência. — Deixe isso onde encontrou! – e, vendo que 

ela estava relutante, �rei de suas mãos o recipiente, que 

caiu e se derramou pelo piso de pedra. 

As cinzas se espalharam pelo vento na direção de 

meus olhos como se um sopro proposital �vesse 

levantado a poeira. Foi quando me dei conta de que havia 

inalado aquele resquício de um defunto, ou quem sabe 

seja mais propício dizer que fui banhado pela morte. 

Quando o frio e a neve tomaram o jardim, numa tarde 

em que Dominique brincava com Victor em seu quarto, 

fui visitá-los. Ela me disse que Gigi estava muito chateada 

comigo, mas ignorei aquele comentário. Levantei-me e 

sen� a dor crônica sobre as costas. Estava longe de me 

curar daquele mau jeito.

Creio que depois disso tenham se passado três anos. 

Victor piorava seu estado de saúde e chegou a noite em 

que se foi enquanto dormia. Os médicos disseram que o 

diafragma do menino já vinha apresentando alguma 

fragilidade e ele se queixava de uma estranha pressão 

sobre o peito ao se deitar. Uma pressão que não o deixava 

respirar.

Semanas se passaram e a família estava indecisa 

quanto a ficar com Dominique. Victor não pôde mais 

caminhar, voltando ao seu estado franzino na cadeira de 

rodas. E depois desse acontecimento a senhora Mortara 

implorou que ficassem com a menina, que ela pudesse 

devolver o milagre ao seu pequeno Victor. 

Vendo a reação repugnante que expressei, a menina 

se agarrou ao recipiente como se �vesse medo de que eu 

fosse perdê-lo.
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problemas respiratórios que foram atribuídos à umidade 

do campo. 

— Você é alcoólatra?

Foi quando parei de contar a história ao visitante que 

notei um olhar de espanto e curiosidade.

— Mas con�nuo não compreendendo o que o levou a 

querer um emprego aqui. Desculpe se es�ver sendo 

muito deselegante por perguntar. O senhor �nha uma… 

reputação como tutor.

Ali, sob o pó milagroso, poderia ter pelo menos uma 

noite de sono sem ser sufocado pelo peso da morte, que 

estava sempre me esmagando ao dormir. E, olhando seus 

olhos vazados, sen� seus pés pressionarem meus 

pulmões como fizeram com o pobre Victor. 

— Trabalhar aqui vai fazer você aliviar a dor nas 

costas? Carregar caixões recheados vai piorar a sua dor!

Naquele momento o homem com quem falava correu. 

Correu bem, para um trôpego viciado em whisky.

Banhado pelo cinza miraculoso, mirei o vulto espectral 

daquela velha pisadeira, encurvado sobre mim. A mesma 

velha Gigi, como Dominique a chamava, responsável por 

matar Victor esmagando-lhe os pequenos pulmões 

enquanto dormia. E só fui entender quem era Gigi 

quando há mais ou menos trinta anos vi, na casa dos 

Mortara, quadros pintados na parede. E lá estava o seu 

nome: Gioconda — a mais an�ga da linhagem dos 

Mortara que aos sessenta e sete anos havia sido tomada 

por um estado catalép�co e parou de respirar.

— Estou aqui em prol do milagre. Do pó... mágico.

— Hoje você fica outra vez, não é mesmo, amorzinho? 

— falei rindo da minha própria condição enquanto 

fechava os portões do cemitério e me re�rava. Entrei num 

mausoléu silencioso, cheio de cinzas que volitavam 

sinistramente com a agitação do ar na minha presença. 

Assim, quem sabe amanhã eu ainda poderia acordar 

respirando.

Então, o homem que estava diante de mim olhou para 

cima, pétreo. Sei o que ele viu: apoiada sobre minhas 

costas estava uma velha de olhos escavados, nariz adunco 

e que levava um lenço que lhe descia pela face cava.

— Bem… — ele estava realmente sem jeito, mas o 

cheiro no ar não men�a que em seu sangue havia álcool. – 

Eu tomo whisky. Tomo whisky para aguentar a dor de uma 

hérnia.

Ele me olhou incrédulo enquanto eu sorria. Então �rei 

uma pequena lata do bolso e em seguida inspirei as cinzas 

que estavam dentro dela. Sen� o cheiro da morte 

atravessar meus pulmões e aliviar o peso que era estar 

vivo carregando um corpo tão limitado. Meus brônquios 

dilataram e o milagre entrou no meu sangue, aliviando-

me quase que instantaneamente a dor sobre os ombros.

— Você então já sabe por que escolhi estar aqui — 

apontei para as costas com o polegar.

— Desculpe? — o homem ficou realmente assustado 

com aquela pergunta.

— Pergunto se o senhor é dependente químico.
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Mas bastou que ela cantasse para que ele soubesse, 

Mas como eu disse, eu era criança. Acostumei-me 
fácil.

Moro neste bairro há 21 anos. Mudei pra cá com meus 
pais quando eu �nha 8. Antes, morávamos em Juiz de 
Fora, Minas Gerais. Meu pai achava que a vida em São 
Paulo seria bem melhor. 

Não pude me despedir. Minha mãe sofreu muito 
com a perda, e decidiu , depois de um mês que meu pai 
havia morrido, voltar para Juiz de Fora.

 Ela também só �nha um filho, Carlinhos, meu melhor 
amigo até hoje. Gostava muito da  Dona  Nina ( era assim 
que  eu a chamava ), pois ela sempre deixava a gente 
brincar na rua; lógico, só depois de fazer o dever de casa. 
Essa era a regra.

Já eu permaneci aqui na boa e velha São Paulo. Moro 
na Rua Rui Barbosa. Centro da Cidade.

Minha mãe vinha me buscar  às 18:00 hs. E quando 
chegávamos em casa, meu pai ainda não estava. Chegava 
sempre tarde.

Hoje tenho 29 anos. Sou solteiro, vivo pra minha 
profissão. Lógico, tenho minhas “aventuras amorosas”. 
Mas amor de verdade só �ve uma vez. Infelizmente, por 

ironia do des�no, nunca pude revê-la.

Suas janelas estão quebradas. Atualmente, não passa 
de um teto para os moradores de rua e alguns vira-latas. 

Aquele prédio foi um bar na época, muito frequentado 
pela burguesia da cidade. Um dos mo�vos... Jasmine.

E a voz? Cantava como ninguém. Qualquer melodia 
ficava linda. Realmente, um anjo.

*** 

Começo mais um dia de trabalho. Um trabalho do qual 
me orgulho muito. Sou dete�ve. Meu pai também era. E 
como eu amava essa profissão... Acho que está na 
gené�ca. Enfim...

Foi ali que presenciei, há 2 anos, um crime que abalou 
todo o bairro. Hoje já não tem tanta importância para os 
moradores, mas pra mim sim, ainda sofro. Pois foi ali que 
perdi quem eu tanto amei.

***

Ela havia mudado pra cidade há pouco tempo. Ela era 
um mistério. Ninguém sabia nada sobre sua vida. Nem 
mesmo seu Manoel, o dono do bar. E isso me 
impressionou: logo ele, um dos mais curiosos do bairro. 
Só que depois entendi o por quê.O importante pra  ele era 
ter clientela, e isso Jasmine podia conseguir... Nem um 
pouco interesseiro...

Toda manhã percorro o mesmo caminho, e sempre 
paro em frente àquele prédio. Hoje, apenas um edi�cio 
abandonado.

 No começo ele ficou meio assim em contratá-la. 
Achava que ela fosse uma meretriz. 

Virei dete�ve assim que completei  22 anos. 
Infelizmente, meu velho não pôde ver . Ele morreu 
quando eu �nha 18 anos em um acidente de carro. Foi 
fazer um trabalho em outra cidade, e quando retornava 
pra casa, a estrada na qual ele seguia viagem estava 
molhada devido à forte chuva no começo da noite. Seu 
carro derrapou e colidiu de frente com uma carreta. A 
única coisa boa nisso, se é que existe uma coisa boa 
nisso, foi que ele morreu na hora. Não sofreu.

***

 Ele era meu herói. Admirava muito meu velho. Queria 
ser igual a ele. E fui, na profissão. Porém, só na profissão 
mesmo, de resto... isto não vem ao caso neste momento.

Bexiga, 1954

No começo, não gostei. Teria que deixar para trás 
meus amigos. Mas eu era criança, e criança normalmente 
não tem escolha. Tive de me conformar.

Todo dia meu pai saía para trabalhar às 8:00 hs . Minha 
mãe também trabalhava em casa de família. Eu era filho 
único. Como �nha que estudar e minha mãe trabalhava 
em outro bairro, me deixava todo dia  de manhã na casa 
de Dona Severina.

*** 

Uma bela jovem de sorriso encantador. Seu rosto 
parecia o de uma boneca de porcelana, de tão liso e macio 
que era.  Seus cabelos ruivos, sempre soltos. Seu olhar... 
aqueles olhos cor de mel... Não �nha como não se 
apaixonar. Deus havia desenhado ela. Se fosse compará-
la a uma deusa, com certeza seria Afrodite.

Jasmine
Lisa Hallowey

Contos
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O sujeito, então, disse que era “irmão” da cantora que 
fazia show nos finais de semana ali. E que ela morava num 
quarto no andar de cima.

Vinicius, como não sabia de nada, disse que se ele 
quisesse subir para ver se ela estava lá, poderia. Ele 
agradeceu e disse para não se preocupar, só iria entregar 
uma correspondência de sua mãe à “irmã”. 

Meia hora depois, Vinicius ouviu um grito. O som de 
vidros caindo no chão. Se assustou, pois estava limpando 

no mesmo momento, que ela seria sua mina de ouro. 
Antes Jasmine não �vesse aceitado.

*** 

Seu Manoel havia reformado o bar. Fizera um 
pequeno palco que agora seria exclusividade  de Jasmine. 
No andar de cima também havia um quarto, que ele 
deixou para que ela, no princípio, usasse como camarim. 
Depois resolveu deixá-la dormir ali  também. 

 

Seus shows aconteciam em todos os finais de semana. 
Eu não perdia um. Às vezes chegava no final, mas sempre 
consegui ouvir pelo menos uma música de minha amada.

Jasmine... Jasmim... igual a flor... Esse era seu 
perfume. Não posso deixar de mencionar que toda vez 
que terminava seu show, ela jogava uma flor de jasmim 
para seu público. Uma vez eu consegui pegar uma, e esse 
é meu tesouro, minha única lembrança.

Vi umas duas vezes ele perguntar a seu Manoel sobre 
Jasmine, e ele respondia que ela, provavelmente, deveria 
estar em seu quarto no andar de  cima. Vi também 

quando ele perguntou a seu Manoel se podia subir para 
entregar sei lá o quê. Foi impedido. “Nada de encontros 
amorosos. Se quisesse falar com ela, que marcasse um 
encontro durante o dia.” Ouvi seu Manoel responder. 
Muito bem dito, por sinal.

Nos final de semana, quando eu chegava ao 
estabelecimento, reparava em seu olhar sobre minha 
amada. E não era olhar de quem só admira. Tinha algo 
mais ali. Se eu pelo menos �vesse corrido atrás e �vesse 
procurado saber quem era aquele miserável... Agora é 
tarde.

No bairro, ela era mo�vo de muita inveja entre as 
mulheres, e cobiçada entre os homens. Durante o dia ela 
ajudava a esposa do seu Manoel com a limpeza do 
estabelecimento. À tarde, passeava pelas ruas do bairro. 
Foi numa dessas que conheceu seu assassino, Cardoso.

*** 

A maioria dos homens do bairro não gostava dele. Eu 
mesmo era um desses. E hoje, muito mais. Se um dia o 
encontrar, irei matá-lo com minhas próprias mãos, 
mesmo que isso custe a minha liberdade.

Homem simpá�co, de boa aparência. Cabelos 
escuros, porte de família nobre. Um verdadeiro 
cavalheiro, só que com coração diabólico. 

Lembro como se fosse hoje, quando ligaram para a 
delegacia dizendo que houve um homicídio na  Rua dos 
Ingleses, de esquina com a Bela Vista. Na hora me veio o 
rosto de Jasmine, minha amada Jasmine, na cabeça. 
Nesse dia eu havia ido falar com o delegado, entregar uns 
relatórios. Na hora me bateu um desespero, uma agonia 
no peito, quando o sr. Gomes pediu para que eu voltasse 
mais tarde, pois �nha que atender uma ocorrência. Pedi 
para que deixasse eu acompanhá-lo, pois conhecia o 
suposto lugar. Se eu não es�vesse errado, ali era um bar 
de um amigo. Como eu queria estar errado...

Pelo relato das testemunhas, tudo foi assim, de 
repente. Quem nos respondeu as perguntas foi  Vinicius, 
filho mais velho de seu Manoel. Ele estava apenas de 
passagem pela cidade. 

Apareceu assim na cidade. Ninguém sabia nada a seu 
respeito. Nem mesmo o primeiro nome. Assim como 
Jasmine era admirada entre os homens, Cardoso �rava 
suspiros das mulheres. Até das casadas.

*** 

Ele ficava sempre de frente ao palco, sentado numa 
mesa e tomando whisky, observando todos os 
movimentos dela.

Só vi uma vez Jasmine retribuir seu sorriso, descer do 
palco e entregar sua flor àquele desgraçado. Essa foi sua 
úl�ma noite.

Nesse dia, foi ajudar no bar de manhã. Disse que um 
sujeito entrou assim, como quem não queria nada, e ficou 
quieto, a observar o lugar. Ele perguntou, por fim, o que 
ele queria, se poderia ajudar. O sujeito perguntou sobre 
uma moça. Vinicius respondeu que não sabia de 
nenhuma moça, que ele estava ali há pouco tempo, e que 
só estava ajudando o pai.

Aquele sujeito não era boa coisa.

Não posso falar como aconteceu. Só sei pelas más 
línguas da cidade que diziam ter visto ela e esse moço 
andando juntos. Eu mesmo, nunca vi.

*** 

Cardoso começou a frequentar o bar. Não só durante 
os finais de semana, mas todos os dias. Durante a semana 
eu também passava, algumas vezes, para tomar alguma 
coisa. Relaxava um pouco. Vida de dete�ve nunca foi fácil.

*** 
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Vinicius tentava estancar o sangue, mas quanto mais 
ele fazia pressão, mais  sangue saía.

 

Tenho essa cena até hoje em minha memória. O 
úl�mo olhar da minha flor mais bela.

Desde então, prome� pra mim mesmo que vou 
encontrar esse desgraçado e fazê-lo pagar pelo crime que 
cometeu. Ninguém sabe e nunca vai saber sobre essa 
história; sobre o que realmente aconteceu entre os dois. 

Mas pra mim, sim. 

Eles não passavam de dois desconhecidos que 
apareceram assim, do nada, no bairro do Bexiga. E 
con�nuaram desconhecidos. Não serão lembrados, 
porque desconhecidos não têm história.

Nesse momento eu, junto com o delegado Gomes, 
chegamos. E eu, por impulso, olhei para o topo da escada 
e vi Jasmine virar o rosto e olhar pra mim. Dessa forma, 
deu seu úl�mo suspiro.

Ele será o foragido que um dia encontrarei. E ela, a flor 
mais bela que um dia eu amei...

Seu Manoel, assustado, sem saber o que se passava, 
só percebeu o que estava acontecendo quando seu filho 
gritou do topo da escada, pedindo que ele chamasse uma 
ambulância, pois a moça estava sangrando muito. Sua 
esposa, que estava logo atrás, quando viu a cena, 
começou a gritar. As pessoas que passavam pela rua 
foram se aproximando para saber o que estava 
acontecendo.

Alguém, não se sabe quem, chamou a polícia. 

Nesse momento, seu Manoel ia chegando, e quase 
caiu quando Cardoso ( mais tarde fiquei sabendo que era 
o infeliz ) passou correndo por ele com uma arma na mão. 

Depois dessa tragédia, seu Manoel resolveu fechar o 
estabelecimento. Sua esposa ficou trauma�zada. Ele 
voltou pra sua cidade natal e o prédio ficou abandonado, 
como eu já havia dito. 

Ele saiu de trás do balcão e gritou com o cara, 
perguntando o que estava acontecendo. Foi quando 
avistou a moça no topo da escada. Ela, segundo seu 
relato, trajava um ves�do branco, mas que na frente 
estava  manchado de vermelho. Foi quando ele percebeu 
que era sangue. Na hora nem passou por sua cabeça em ir 
atrás do sujeito. Ele simplesmente subiu as escadas; sua 
primeira intenção era salvar a moça.

o balcão quando o sujeito desceu as escadas correndo. 

*** 
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Era agosto. Encostada no balcão próximo ao palco, 

eu segurava uma garrafa de cerveja. O lugar era 

pequeno e aconchegante, cheio de tapetes e cervejas 

de inverno. Eu tomava uma gelada. Estava ansiosa e 

angus�ada. Ves�a botas e uma meia-calça preta grossa, 

um sobretudo e um ves�do xadrez. Era justo que eu 

es�vesse ali, embora desejasse que aquela noite 

terminasse para todos o mais rápido possível. Se 

pudesse, passaria por alguns momentos da vida tal qual 

uma ursa que hiberna quando está frio. Acordaria na 

primavera e me espreguiçaria ao sol. 

Já eram onze horas da manhã e os raios de sol 

entravam pelas frestas da janela. Era outono no 

hemisfério sul. Eu ainda não havia colocado as cor�nas 

nas janelas do apartamento, apesar de viver neste lugar 

há quatro anos. 

Ele adentrou. Uma vez que não fazia mais sen�do agir 

como se não me visse, veio até mim. Eu sorri. Sei muito 

bem imitar um sorriso espontâneo e sincero. Encostou a 

bochecha na minha, beijamos o ar. Éramos então 

estranhos um ao outro. Já não sabia o que fazia desde que 

par�ra. E eu suponho que ele não soubesse o que se 

passara comigo desde que fechei a porta que ele deixara 

aberta. Pedro era intempes�vo. Depois que saiu, fiquei 

ainda cerca de meia hora no banheiro. Sentada sobre a 

O prédio em que moro é an�go. Fica no centro velho. É 

desses cheios de histórias impregnadas nas paredes dos 

corredores, cobertas por infinitas camadas de �nta e que 

abrigam no primeiro andar �picos botecos amarelados e 

lânguidos, despidos de qualquer pretensão, refúgios dos 

alcoólatras desde as primeiras horas da manhã e de 

jogadores hábeis de sinuca ao fim da tarde. 

Fazia mais ou menos oito meses. Eu ouvia seus passos 

firmes sobre os tacos, o som de papéis sendo amassados, 

gavetas sendo abertas e fechadas com fúria. E o zíper da 

mala. Fechando-se. Sem atropelos. Eu me havia trancado 

no banheiro. Sentada sobre a tampa do vaso sanitário, 

abraçava minhas pernas. Fumando. A velha posição fetal. 

O autoabraço desesperado. Eu fumo em pleno século 21. 

Pedro odeia cigarros. 

Pedro chegou ao bar. Ficou na porta conversando 

com uns conhecidos. Fingiu não me ver. Fingi não vê-lo. 

Quando me disse que estava indo embora, que não me 

queria mais, dessa vez defini�vamente, eram 19 horas de 

um domingo. Recolheu raivosamente todos os seus 

poucos pertences. Abandonou na penteadeira o frasco 

de perfume, que estava pela metade. Havia sido um 

presente. O apartamento ficara ainda mais vazio. 

Cul�vávamos uma vida sem acúmulos nem apegos. 

Estava olhando o teto e ouvindo Eric Clapton, que o 

vizinho da esquerda colocava para tocar todas as manhãs 

de sábado. Era um blues gravado ao vivo. Blues me 

entristece, não porque nasceu da dor dos negros privados 

de liberdade do Mississipi, embora esse fosse um mo�vo 

legí�mo para sen�r melancolia ao som daquelas 

guitarras, mas porque aquele som abria feridas mal 

cicatrizadas que ganhei numa noite de inverno.

As cor�nas estavam enroladas, amontoadas no chão 

próximo à porta escancarada do armário, junto às caixas 

de sapato que haviam caído. Uma bagunça. O lugar todo 

estava em total desordem. As cor�nas estavam sujas. 

Precisava lavá-las. Em algum momento as instalaria. A 

verdade é que não tenho pressa. Tenho todo o tempo de 

que preciso.  

O Túmulo de 
Daniele
Carla Lopes

Contos
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Ele sempre abaixava os olhos depois de alguns 

segundos e �nha o costume de correr os dedos pelas 

paredes enquanto andava. Era um homem alto e magro. 

Carregava consigo uma frieza que o transcendia. Não era 

frieza nos tratos humanos, mas algo de melancólico e 

solitário, ainda que �vesse muitos amigos que lhe 

es�massem. Ainda que fosse sorridente.

tampa do vaso sanitário, abraçando a mim mesma... 

Sabia que ele não iria fechar a porta. Sabia que havia 

saído como uma criança que fugia. 

– Não, obrigado. 

Saí. Demorei-me escolhendo um drink, como sempre 

fazia, e dei um jeito de me enfiar em um grupo qualquer 

al i  mesmo. Porque eu conhecia todo mundo. 

Superficialmente. Pedro dizia que eu era solar. Eu achava 

essa descrição poé�ca. Ele era um fim de tarde no 

outono. 

– Você esqueceu o perfume que lhe dei no seu 

aniversário.

– Vem comigo. – Pedi, tocando seus cabelos, ajeitando 

sua franja para o lado, olhando-o com doçura infan�l. – E 

você leva seu perfume. Está lá. Intacto. No lugar em que 

você o deixou.

À minha frente, com um sorriso �mido e sem graça, 

Pedro sustentava sua palidez habitual. Usava um perfume 

que eu desconhecia. Ves�a um casaco preto de couro. 

Não sabíamos o que dizer e a ausência de palavras o 

incomodava. Compar�lhar o silêncio jamais fora um 

problema para mim. Mas agora que éramos dois 

estranhos, achei que seria melhor inventar uma desculpa 

qualquer e sair. Ir buscar outra cerveja. Ir ao toalete. Seria 

desconfortável para ele que eu ficasse ali, olhando-o nos 

olhos. E eu sempre fora muito compreensiva com seus 

aborrecimentos.

Éramos necessariamente muito diferentes um do 

outro. E nos reconciliávamos diariamente desde que nos 

conhecemos e durante todo o período em que 

compar�lhamos nossas vidas banais e juntamos nossas 

coisas em um apartamento amplo e velho, com piso de 

tacos, num prédio decadente. 

E me larguei em seus braços como uma moça incauta. 

Ele me colocou de pé bruscamente. E me soltou. Apoiei-

me na grade. Soltei a garrafa, que escorregou pelo 

O conheci poucos dias depois que me mudei para esta 

cidade caó�ca, buscando algum futuro, algum sucesso, 

alguma admiração de terceiros. Buscava algum lugar 

onde pudesse fazer o que se esperava de mim. Dividi um 

apartamento com Amanda, alguém que havia conhecido 

pela internet, e com quem compar�lhava as mesmas 

aspirações de gente deslumbrada e perdida. No dia em 

que decidi morar com Pedro, Amanda lamentou. Disse 

que eu me arrependeria dessa decisão impensada. Quis 

de todas as formas me fazer voltar atrás. De fato, não 

havia pensado em nada. Apaixonados, por definição, não 

racionalizam e, às vezes, eu era intempes�va. 

Cortei o silêncio:

– Vou buscar outra bebida. Quer?

Eu o olhava tão naturalmente como quando soprava 

as pétalas dos dentes-de-leão que encontrava pelo 

caminho, quando era menina. Ou como quando arranco 

folhas de qualquer planta da qual me aproximo, 

enquanto caminho, agora, crescida. Ele achava 

e n g ra ça d a  e s s a  m a n i a .  A r ra n co - a s  e  a s  vo u 

despedaçando enquanto caminho. Às vezes sinto pena, 

porque são vidas que se vão. 

– Como? – Perguntou, virando-se em minha direção, 

na varandinha quase vazia, debaixo de uma brisa gelada 

que lhe bagunçava os cabelos e lhe conferia um ar de 

personagem animado do Tim Burton.  

– Você precisa ir.

– Você esqueceu o perfume... Aquele que lhe dei... – 

Respondi com uma fala lenta, pastosa, arrastada, e tomei 

mais um gole da Heineken. Desequilibrei-me. Pedro 

evitou minha queda.

Eram quase duas da manhã. E eu estava no limiar 

entre a lucidez e a letargia. Terminava minha úl�ma 

garrafa de cerveja. Ainda sen�a saudades de Pedro. Ele 

estava só na parte externa do bar e observava a rua vazia. 

Encostado na grade. Aproximei-me.
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O vizinho agora escuta jazz. Levanto-me, abro a janela. 

Sento-me sobre a cama e cruzo as pernas como uma 

monja. Acendo um cigarro. 

– Vamos. – Repe�u. 

– Vamos! – Ordenou, descendo do automóvel logo em 

seguida. Eu estava um pouco zonza. Pedro abriu a porta 

do veículo e estendeu-me a mão. 

Chegamos ao nosso prédio triste quando ainda estava 

escuro. Eram quase quatro horas.

Lembro que o frasco de perfume despedaçou-se no 

chão. Lembro da queda e da calidez que me desceu entre 

os cabelos. Não queria que Pedro fosse embora. 

Arrastaram-me até meu quarto, enrolaram-me entre uns 

tecidos, fecharam-me em um lugar escuro e com pouco 

ar... Estava sonolenta. Ouvi baterem a porta da sala. Pedro 

fechou a porta! Concluí. Um cheiro amadeirado tomou o 

apartamento. Dormi.

A janela ampla da sala foi o que me fez amar aquele 

lugar agonizante. Estava virada para onde nascia o sol, e o 

cômodo era sempre tomado de luz e cor quando não 

havia nuvens. Ali presenciei inúmeros crepúsculos 

dourados. E �ve assim algum descanso das minhas 

aflições.

Subimos as escadas. O prédio não �nha elevador nem 

porteiro. Chegamos ao apartamento. Havia mudado a 

posição dos móveis poucos dias depois que ele par�u. 

Troquei todos os quadros das paredes. Dobrei e deixei em 

um canto da lavanderia todas as suas peças de roupa 

perdidas que encontrei durante a arrumação. Mas as 

janelas permaneciam sem cor�nas, como sempre 

es�veram. E a penteadeira estava no mesmo lugar, assim 

como o perfume.

Após uma semana, chamaram-me à porta. Não 

atendi. Arrombaram-na. Acharam por bem invadir minha 

casa.

concreto se espa�fou na calçada. Às vezes, Pedro era 

ríspido.

– Vai dar um show, Daniele? – Sussurrou, com os 

dentes cerrados. Ele dizia meu nome inteiro quanto 

estava incomodado. Daniele. Sen� seu nariz gelado tocar 

de leve o meu. Ele já não me era um estranho. – Vou outro 

dia... Amanhã... Agora é melhor que você vá sozinha. 

Chamo um Uber para você... Um táxi. O que você quiser. – 

Respondeu, encarando-me firmemente.

– Pedro! – Olhei-o como se suplicasse. Ele sempre 

deixava para depois o que deve ser feito. – Quero que 

você me leve.

Pedro estava desconfortável. Olhou ao redor. Havia 

poucas pessoas no terraço. 

– Ok. Levo você, pego o tal perfume e vou embora. Tá 

bem? 

Concordei. E sorri frouxamente.

Carla Lopes é paulistana, 
nasceu em 6 de outubro de 
1979, foi incen�vada a ler desde 
muito pequena e escreve desde 
que aprendeu a juntar as letras, 
porém esta é a primeira vez que 
publica um de seus textos. 
Par�cipou de algumas oficinas 
de escrita cria�va em 2019, nas 
quais buscou resgatar o hábito 

de escrever, que havia deixado um pouco de lado. 
Trabalhou como professora de inglês no NCN (Núcleo 
de Consciência Negra na USP) e em outras escolas de 
idiomas. Atuou como professora par�cular de 
português, inglês e redação. Bacharel em Letras, hoje 
atua como tradutora técnica e como revisora de texto. 
É fã de cinema, teatro e dança. Começou a escrever 
como ar�culista para a revista Hiper em 2020. É uma 
bailarina em formação. 

49

e-mail: marcelomartinsarte@gmail.com

Não se julga um livro pela capa,
mas ela é responsável
por seu livro deixar a prateleira
e ganhar uma estante.

Faça a diferença acontecer



Caetano
Contos

Para chegar nesse patamar, deixou um rastro de 
suicídios e depressões em suas an�gas parceiras. Eram 
editoras, produtoras, roteiristas, que simplesmente 
foram iludidas com um amor plás�co, regado com doses 
bem generosas de irresponsabilidade afe�va; essa era a 
assinatura desse serial killer matador de corações.

Foi questão de segundos para Lúcia ser mais rápida e 
entrar no carro, era destemida demais para ficar no 
vácuo, seu faro jornalís�co apurado ajudou a descobrir 
todos os feitos do, até então, seu amado. Era decepção 
demais para ela suportar. Precisava dar um jeito de parar 
aquele homem.

Tal como a história de Lucy Westenra e Conde Vlad, 
no filme sobre a história de Drácula, lançado nos anos 
90, Lúcia começou a ficar doente de amor. Dava seu 
melhor para garan�r que Caetano fosse tão poderoso 
quanto ela, mas algo não corria como gostaria, e a 
frustração e depressão começaram a dominar sua 
mente. Para compensar as tristezas, na cama, virava a 
puta que ele gostava, afinal, não queria que a 
concorrência caísse matando em cima do seu homem.

Era necessário pensar rápido em um plano para 
acabar com aquela história de uma vez por todas, senão a 
mulher foderia sua vida. Precisava dar a mordida fatal 
para que aquela maluca sumisse para sempre.

Algumas semanas se passaram e, em determinado 
dia, nosso galã recebeu um presente de grego.

Caetano era um homem rico de bens materiais e 
pobre de espírito. A chegada da jornalista Lúcia em sua 
equipe, uma mulher fora de série, culta, descolada e alto 
astral, despertou a curiosidade do nosso protagonista. 
Até porque, se Lúcia era tão especial, algo de bom nela 
poderia ser extraído em abundância.

Lúcia logo se encantou com aquele homem 

enigmá�co e charmoso que lhe ofereceu café em um 
momento de pausa no árduo trabalho. Começaram um 
bom papo e naturalmente apareceram as risadas. 
Perfeito, o vampiro deu a primeira mordida, de forma 
leve e certeira, e ao decorrer das semanas, a bela jovem 
estaria doente e sequer poderia saber.

Caetano era um legí�mo vampiro contemporâneo. 
Gostava de conquistar o máximo de pessoas possíveis, 
sugava o melhor delas e descartava com uma 
naturalidade assombrosa.

Ele não queria saber e pouco se importava com o que 
acontecia com algumas mulheres após a saída repen�na 
de suas vidas. Estava ocupado demais conquistando 
outras moças, e era imprescindível que man�vesse o 
sustento da sua máscara de homem influente na 
sociedade. Era um empresário dos bons, dono de uma 
emissora de TV que lhe rendia elogios e premiações 
honrosas.

Uma coisa que Caetano sabia bem era que, na arte da 
sedução, um cara não precisava ser bonito, bastava ter 
bom papo e simpa�a, o resto era compensado com 
palavras básicas para promover conforto e confiança no 
processo da conquista. Mulher ama quando o homem 
concorda com ela em quase tudo, o resto fica para as 
amigas darem aquele apoio na moral, afinal de contas, 
amigas são para isso, pensava Caetano.

Com toda educação que um bom homem deve ter, em 
momento nenhum ele usou qualquer palavra nega�va 
para afastar aquela louca, simplesmente não respondia 
mais as mensagens da jornalista, nem e-mail ou redes 
sociais.

Caetano apareceu com uma face pesada de raiva, logo 
pedindo para Lúcia ir embora e sumir da sua vida. 
Entretanto, ela só sairia do local se ouvisse da boca dele 
tudo o que soube sobre as depressões e suicídios, assim 
como todo o rastro de maldade. Ela sabia, sim, e queria 
que o maldito assumisse a culpa e pagasse por tudo que 
fez. Não teve resposta naquele momento porque 
Caetano entrou no carro para tentar se livrar dela, no 
entanto, não conseguiu.

Na rodovia, o calor da discussão pesou sobre os pés de 
Caetano, aumentando a velocidade do carro espor�vo 
em mais de 200 km/h. Lúcia gritou quando o veículo 
perdeu o controle e começou a capotar em uma 
ribanceira, parando somente ao a�ngir o tronco de uma 

A s s i m  c o m e ç o u  m a i s  u m  p l a n o  a r d i l o s o , 
simplesmente agindo com doçura, acertando em cheio o 
coração de Lúcia, fazendo uso de ar��cios arcaicos, 
porém, muito fáceis de serem administrados.

Quando Caetano percebeu o quanto Lúcia estava 
vulnerável, fodida e submissa, e tudo que ela �nha de 
melhor ele já �nha absorvido, era hora de par�r para 

outra ví�ma; aquela mulher não lhe servia mais e era 
necessário descartá-la.

— Cruz credo, essa mulher no meu pé não vai dar 
certo! — disse Caetano, quando viu Lúcia, em pleno 
domingo, tocando a campainha de sua casa.
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“Sai daqui, sua puta, some da minha vida!”, pensou 
Caetano ao ver Lúcia que, ao  entrar, des�nou a ele um 
belo sorriso sarcás�co. “Vai embora. Porra, não consigo 
dar um chute nessa sua cara de pau. Que ódio!”

— Oi, Caetano, tudo bem? Estou aqui como te 
prome�. O dia está tão lindo, né!? Você conseguiu 
comer? 

Lúcia deu um beijo nos lábios ressecados de Caetano, 
que estava imóvel e queimando de ódio por dentro. 
Finalmente, ela sen�u-se vingada e todos os dias, sem 
exceção, ves�a o sarcasmo para visitá-lo. O acidente 
deixou-o tetraplégico e, por causa do trauma, não 
conseguia respirar direito, sendo necessária uma 
traqueostomia. Como o procedimento foi feito de forma 
incorreta, nosso galanteador ficou mudo.

— Senhor Caetano, tem uma visita muito especial pra 
você, é a senhora Lúcia!

— Ah, querido, poxa vida, né. Como a vida pôde fazer 
uma coisa dessas con�go? — Irônica, ela o encarou e logo 
prosseguiu: — Esses seus olhos furiosos... Eu queria ter o 
dom de entrar nessa sua mente insana só para saber o 
que está pensando agora. Infelizmente, vai ficar para uma 
próxima, meu amor.

Anos depois…

velha árvore. Sen�ndo o cinto de segurança prensar 
fortemente seus músculos, a úl�ma coisa que ela pôde 
ver, antes de mergulhar no breu total, foi o vermelho vivo 
do sangue que se esvaía de Caetano.

Confiante, como sempre, a jornalista entrou radiante.

Os papéis inverteram-se, Caetano mudou de 
abusador para ví�ma e estava pagando por todas as suas 
crueldades, justamente em um lugar em que ninguém 
poderia �rá-lo: seu próprio corpo.

A enfermeira anunciou a chegada de Lúcia, e parecia 
bem feliz.

Flávia Sousa nasceu em São 
Paulo, e ainda criança, mudou-
se para a cidade de Barueri. 
Redatora e formada em Letras 
c o m  l i c e n c i a t u r a  e m 
Português/Inglês, é escritora 
que aborda em suas histórias o 
horror e ero�smo. Dentre seus 
trabalhos,  par�cipou das 
a n t o l o g i a s  N o i t e  I n fe l i z 

(Independente, 2018), Senhoras Obscenas (Editora 
Patuá, 2019), Velórios Mortais (Independente, 2019) 
e Noite Infeliz - Red Edi�on (Editora Serpentarius, 
2019). Fundadora do projeto Centralizando Ideias, 
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brasileiros, com foco na literatura contemporânea.
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Fragmentos 
de Pagu
Viviane Santiago

Contos

Pagu

A vida escorre pelas mãos dos tolos, dos espertos e de 
todos. A vida não poupa ninguém.

(...)
A morte? Ela somente te espera na esquina, de surpresa, 

antes que você cumpra a meta de vendas mensal do seu 
medíocre trabalho.

Ato I - Cena I  (Aos 12 )
"Esse crime, o crime sagrado de ser divergente, nós o 

cometeremos sempre"

[NARRADORA-PERSONAGEM, PAGU LÊ O TEXTO. ]

O que se sabe aos 12?

Desejo ser matéria sólida e única. Quando líquida, de amor, 
ser corrosiva a quem toca, deixando marcas de sangue e 
cicatrizes incuráveis em todo aquele que ousar amar-me, 
deixando-lhes somente o acalanto da vingança de que eu, Pagu 
mulher, jamais sairei ilesa ao que me presto.

Vive-se tão pouco.

[ ENTRA A PERSONAGEM MORTE, MAS NINGUÉM VÊ, 
NINGUÉM OUVE, NINGUÉM SABE DE NADA]

Somente resíduos do que foram nossos pais impregnados 
nos cantos de nossa pele e dos olhos. Algo bem pegajoso, que 
suja os cabelos e nos tornam cópias fajutas de tudo que já 
exis�u neste ciclo de linhagem sanguínea, o qual recuso 
perpetuar.

Aos 12 já se é tris�nha. Sabida demais.

          — Não...  Isso é inevitável demais para chegar a ser 
temido. Meu medo é viver sem antes ser completa dos pés à 
cabeça. Completa de amor e devoção. Ter alguém que me 
lamba as solas e também caminhe sobre mim como se minha 
essência humana fosse o único caminho a ser seguido. E talvez 
realmente seja.

Nua, aos 12. Deflagrada aos 12. Abusada em consen�mento 
aos 12. Mulher aos 12. Puta aos 12. Um infinito que não se cabe 
ao coração de uma ''nina'' de 12.

[GAROTINHA ENTRA EM CENA E SENTA-SE AO LADO DE 
PAGU MULHER. ]

Cansada...

— Claro que não!
 — De homem, aos 12?

Ele nunca conseguiu entender

— Carente?

É assim que, aos 12, descubro o sabor da cama que não é 
feita de material tão firme no intuito sagrado de se dormir. 
Também, que estes ossos finos são mais resistentes ao toque 
do que a cinta que papai ergueria se me visse aqui.

 E quando não te faz debruçada sobre tua face, em declínio a 
um úl�mo suspiro, te come em vida. Assim cometendo 
tamanha judiação, o ser em questão torna-se um eterno triste, 
alguém sem riso, sem nome para isso. Ouvi dizer, 
remotamente, que existem alguns doutores ingleses 
chamando o mal de depressão.

[ATO II- AOS 35 ]

“Lembro de minha submissão absoluta. Não ao homem. Ao 
amor."

Sou uma mulher cansada e fraca. Com tão poucos quilos de 
carne sobre estes ossos que receio não resis�r ao mal maior.

          — A Morte? 

— Demais.

DIÁLOGO

Ela não espera o segundo filho, a quitação do imóvel ou a 
troca de carro prevista para o Natal. Ela sabota seus planos e te 
silencia antes que você termine sua prece da madrugada. Ela te 
enfarta.
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A polí�ca me proporcionou os grandes ápices de minha vida 
pública, porém também foi dela que recebi as piores 
consequências.Olha-me nos olhos, dentro deles, mergulha no mar que 

transborda meu corpo e deságua pelo canto do olho... mas não 
me vê.

 Ele, que segura minhas mãos magras e me diz o quanto sou 
linda. Acredito serem lembranças fixadas na memória dos 
olhos, os quais ele recusa-se a esquecer.

"Uma bala ficou para trás, entre gazes e lembranças 
estraçalhadas."

Por isso desis� de sê-la por três vezes.Todas negadas.

Em vezes fracassadas, morre-se um pouco a cada tenta�va.

Pagu.

Já a arte... A arte é essa beleza toda que me embala.
Fonte inesgotável do meu prazer. Não te engana, não te trai, 

não te troca. Fazer arte é como gozar. Você fica com cara de 
boba diante da sa�sfação causada, algo magnífico que seu 
próprio corpo é capaz de lhe proporcionar. Ainda que só. 
Mesmo que seu pincel seja seus dedos, a tela é esse mundo que 
existe em cada imensidão de ser. Ser humano.

[AO FUNDO DO PALCO SURGE OS DIZERES EM UMA TELA 
BRANCA DE PAPEL MACHÊ.] 

A arte me salvou. Eu me perdi tantas vezes que perdi as 
contas. A jus�ça diz que, criminalmente, foram vinte e três. Mas 
ela não conta os imprevistos que me trouxeram o amor, a 
embriaguez, a beleza desejada, corrompida e violada.

Ainda que o amor tenha chegado e os filhos tenham 
mostrado espaços felizes pelo caminho fragmentado em 
minhas inúmeras faces. 

[ ENTRA O PERSONAGEM, OSWALD DE ANDRADE, E SENTA-
SE À FRENTE DE PAGU. ]

Ser Pagu me custou um preço alto demais.

Aqui se morre.

Conheci Geraldo, a quem dediquei meu amor, louvor e 
prece.

E nessa balança de pesos absurdamente desiguais, fixo meu 
legado. Ao outro lado, deixo-lhes o desaforo; mais que tudo, a 
herança da transgressão:

Eu amava tudo que brilhava nele. Sua fala carregada de 
argumentos tão coerentes. A minha postura à frente do que me 
era imposto. Seu terno, seus versos, sua pele, sua esposa... 
Amava mais Tarsila do que ele próprio; talvez porque era ela o 
que nele mais brilhava, e eu apaguei com o meu fogo.

Ainda assim, aos 52, morre-se. Por causas naturais; tão 
natural quanto um �ro na cabeça. Suicidar-se na volta do 
hospital onde o médico recusa-se a me dar a cura, mas insiste 
nas más no�cias. Tão natural quanto uma carne maligna 
comendo seu pulmão e te �rando o ar da vida.

 Já se apaixonaste por tudo que brilha em alguém? 
Não falo de amor, mas da paixão que te �ra o chão de onde 

pisa, e dessa forma você vem a cair. 

Sorte ou azar.

Cai nos braços de alguém e em todas as armadilhas que 
forem levantadas contra você. Torna-se presa fácil. Desse 
modo, vulnerável a tudo que brilha, arde, te pega pelas mãos e 
valsa com seu corpo, até se cansar. Então te solta, e você, em 
queda livre, de um jeito ou de outro morre um pouco a cada 
dança.

ATO III  ( AOS 52 )

[ ENTRA NO PALCO PERSONAGEM MÉDICO E EXAMINA 
PAGU EM PÉ, QUE SUSPIRA ENTEDIADA.]

Estando eu em uma cela tão feia, deflagrei da alma uma 
carta de amor para meu enlace. Foram longos dias, portanto, 
uma longa carta. Um livro de amor para ele.

(Frase dita por Pagu em entrevista à revista Para Todos, 
durante a homenagem à pintora Tarsila do Amaral, no Palace 
Hotel, no Rio de Janeiro, em 1929.)

São dias di�ceis. Sempre foram. A loucura amenizou os 

danos.

“Com Tarsila fico român�ca. Dou por ela a úl�ma gota do 
meu sangue. Como ar�sta só admiro a superioridade dela.” 

Ninguém conta suas perdas, mas cobram arduamente seus 
ganhos.

 “Quando eu morrer, não quero que chorem a minha morte. 
Deixarei o meu corpo pra vocês.”

 Aproveitem.
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Contos

Os outros dois homens, se entreolharam e seguiram o 

padre. Só não correram para não atropelar o padre que 

de tão gordo, ocupava todo o corredor central do 

cemitério que levava para o portão de entrada.

Disseram-nos que não deveríamos abrir o ataúde. 

Nem mesmo se nos pedissem o que desconfiamos que 

não aconteceria. Nem bem chegamos ao cemitério, o 

padre jogou água benta sobre o buraco na terra e 

pronunciou algumas palavras indecifráveis enquanto se 

afastava o mais depressa que podia, apesar de manco da 

perna esquerda que parecia levemente mais curta que a 

direita.

Não entendi o mo�vo que o levou a inconsciência, 

mas só poderia ser algo muito grave, já o conhecia 

algum tempo e �nha-o como um homem de grande 

coragem e força. O que teria provocado tal reação? 

Tentei acordá-lo em vão. Joguei água em seu rosto que 

estava tão pálido quanto a menina morta e demorou 

algum tempo até que ele começasse a recobrar os 

sen�dos.

Decidimos que já �nhamos contemplado tempo 

suficiente as feições da menina morta e começamos a 

recolocar os parafusos na tampa do caixão de ferro. 

Voltamos aba�dos e desconsolados para nossa tarefa de 

- Porque ela já morreu! Quando �nha nove anos. 

Como pode estar aqui, e morrer novamente. É ela! Eu sei! 

É minha filha.

Ficamos apenas eu, e meu colega para descer aquele 

alaúde pesadíssimo e jogar terra sobre ele, além de 

concretar toda a tampa de placas de mármore que já 

estavam esperando no lado do buraco. Depois de 

conseguir rolar nossa triste carga sobre toras de 

cânhamo, e u�lizando os cavaletes que montamos, 

improvisamos uma talha para nos ajudar a descer o 

caixão até o fundo do buraco. O que demorou mais de 

uma hora.
Decidimos conjuntamente que seria trabalho 

demais para sair dali sem saber quem estava dentro do 

caixão. Abrimos parcialmente a tampa, ainda 

parafusada e olhamos o rosto da menina morta.
- Não pode ser! Gritou meu amigo. Não pode ser! 

Meu Deus... e caiu sobre o monte de terra solta, 

inconsciente. 

A tampa de ferro maciço, �nha sido igualmente 

construída com os mesmos materiais do ataúde. Quando 

giraram as dobradiças, seu peso incomum, produzia um 

som tão estridente e agudo que poderia facilmente 

estourar os �mpanos de crianças, mas isso não 

aconteceria. Não havia nenhuma criança presente no 

velório de Josephyna Terridus, apesar de ela ter deixado 

esta vida aos nove anos de idade. Nem crianças e 

tampouco adultos, contados comigo e com meu ajudante 

da funerária, haviam apenas mais três pessoas presentes 

no cemitério.

- Não, não pode ser... – Ele dizia e parecia numa 

espécie de transe. Até que re�rou a carteira de seu bolso 

e a entregou a mim. Revirei todos os compar�mentos até 

encontrar uma fotografia. Uma menina de uns nove anos, 

que se não fosse irmã gêmea da menina morta, só 

poderia ser a própria que estava no caixão de ferro.
- Você tem uma filha? Por que nunca me falou? 

A semelhança com a fotografia era realmente incrível 

e nos demoramos muito tempo sobre a menina morta a 

fim de observar todos os mínimos detalhes das suas 

feições e tentar entender as afinidades quase 

incompreensíveis entre as duas. Se é que exis�ssem de 

verdade ou fosse apenas uma peça da nossa imaginação. 

Assim como uma su�l coloração em suas bochechas e um 

leve sorriso nos lábios, que não estavam ali quando 

abrimos o caixão a menos de meia hora atrás.

Caixão
Fechado
Raquel Cantarelli
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enterra-la, quando ouvimos alguns sons sinistros vindo 

dos túmulos próximos ao buraco que abrimos para 

enterrar aquela menina morta.

Ela vagava a esmo de túmulo em túmulo, com passos 

arrastados e irregulares. A palidez de seu rosto havia 

desaparecido por completo. Apesar de ainda parecer 

morta. Sim, a menina morta que �nhamos acabado de 

enterrar, estava vagando como um zumbi, no meio do 

cemitério.

Corremos até a casa funerária onde trabalhávamos e 

relatamos o ocorrido ao proprietário que riu da nossa 

cara. Ainda nos adver�u que descontaria de nosso salário 

o equivalente a ter que enviar outros para terminar o 

serviço e buscar o carro que deixamos para trás. Para 

nosso consolo, não fomos demi�dos, ele nos concedeu 

uma semana de folga e recomendou que deixássemos de 

lado, fosse qual fosse a droga que estávamos fazendo uso. 

Achamos melhor não argumentar e fomos para casa.
Dois dias depois, na verdade, em que pensei que já 

estava pegando no sono e talvez es�vesse sonhando, 

minha mente se agitava e lutava para não dar-se conta de 

um som familiar, vindo da janela do meu quarto, me 

empenhei o máximo que pude para reunir coragem de ir 

até lá e me cer�ficar de que estava trancada.
Na manhã seguinte, fui a igreja e conversando com o 

padre, ele decidiu atribuir tudo aquilo à inexplicável 

confusão da loucura, pois segundo ele, o sol estava muito 

quente naquela tarde e deveria ter “cozinhado nossos 

miolos”. Mas ali mesmo, dentro da igreja, sen� a presença 

de alguma coisa estranha, diferente. Uma presença 

maligna e forte o suficiente para esmagar meus miolos 

sem nenhum esforço. O padre ficou paralisado e fitando o 

vazio durante quase meia hora, numa espécie de transe, 

até que começou a balbuciar algumas palavras estranhas, 

numa língua que eu desconhecia completamente.
Saí correndo da igreja e resolvi procurar meu amigo. 

Cheguei na sua casa por volta das onze horas da manhã. 

Ele ainda estava dormindo. Sua esposa me avisou que ele 

havia passado a noite acordado, preocupado com alguma 

coisa lá fora. Jurava ouvir alguém chamando por ele, mas 

ela não ouviu nada. Ela o chamou para o almoço e quando 

o vi, admirei seu estado de terror, ele parecia-se e muito 

com uma pessoa morta. Um verdadeiro zumbi. E naquele 

momento, sen� que aquela força maligna já havia 

dominado completamente meu amigo. Não havia o que 

fazer ali. Eu precisava de ajuda, urgente.

Passados alguns minutos, meu amigo começou a 

voltar em si daquela perturbação mental em que se 

encontrava. Seu jeito habitual parecia estar voltando. 

Pegou uma pá e começou a jogar a terra sobre o caixão 

que �nhamos acabado de descer no buraco. 
Eu queria terminar o mais depressa possível nossa 

tarefa, nunca havia sen�do medo antes, mas aqueles 

zunidos estranhos estavam ficando cada vez mais 

aterradores, na medida em que se aproximavam cada vez 

mais. Levantei-me para es�car a coluna e recuperar-me 

do esforço sobre-humano de descer o caixão no buraco, 

quando a vi...

Aquele som funesto e etéreo desapareceu, em seu 

lugar, vez ou outra sen�amos um tremor no chão, como 

se um pequeno terremoto tentava trazer de volta das 

profundezas da terra, os mortos enterrados ali.
Não consegui gritar, lembro-me apenas de pronunciar 

um leve e trêmulo balbucio e quando dei por mim, já 

estava a quilômetros de distância do cemitério. Seguido 

de perto pelo meu companheiro, que vinha igualmente 

aterrorizado atrás de mim.

A menina morta tocou meu rosto e me acariciou. Suas 

mãos feito pedra de gelo e não havia respiração. Não ouvi 

seu coração bater, aliás, meu próprio coração parecia ter 

parado completamente. De um sobressalto, me ergui do 

travesseiro e enfrentando todos os meus medos, com o 

olhar fixo nela, prestei atenção ao que ela dizia e ouvi:

Naquela noite, precisamente na hora em que fui me 

deitar. O sono não vinha e sen� que aquele som 

horripilante e incomum, se aproximava de minha cama. 

Lutei muito para controlar o pânico que se apoderava de 

mim.me esforcei para acreditar que tudo era obra da 

minha imaginação, ou então, tudo o que estava sen�ndo, 

ouvindo e temendo, poderia ser os efeitos da loucura que 

poderia ter se apoderado de minha alma. Mas meus 

esforços não valeram a pena. Comecei a tremer 

incontrolavelmente e aos poucos, o horror tomou conta 

de todo o meu corpo e, finalmente, ela se aproximou da 

cama e tocou meu rosto. 

- Não sou seu pai. Não conheço você!
- Não me conhece, porque me matou antes que eu 

- Por quê me matou, papai? Por quê?
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- Estou aqui, minha filha! Papai está aqui! E comecei a 

rezar...

- O que está dizendo? Como assim? Como pode ser ela 

se você fez um aborto?

Perguntei por que mo�vo a filha deles havia morrido e 

quando �nha ocorrido.

Chamei o padre e fomos até o cemitério. Encontramos 

a cova aberta, o caixão de ferro com a tampa levemente 

entreaberta, os parafusos espalhados pelo chão. 

Puxamos a tampa e lá estavam:
Meu amigo, e nossa menina morta. 

Não me recordo bem o que aconteceu depois, sei que 

sen� um aperto gélido por todo meu corpo, seguido de 

um choque que de tão violento, roubou-me os sen�dos. 

Quando acordei, o dia já estava amanhecendo e eu estava 

espremido dentro da cabine telefônica, sozinha.

nascesse. Por que não me quis?

Logo depois de iniciar a procura pelo seu nome, na 

agenda telefônica, ouvi um leve ruído de passos vindo na 

minha direção. Logo reconheci que era a menina morta. 

No instante seguinte, ela abriu a porta da cabine 

telefônica e entrou, trazendo um bilhete na mão. O qual 

me entregou. Abri e ali havia o nome de Eduarda e o 

número do seu telefone.

- Não, Tomás, eu não fiz o aborto. Nossa filha nasceu e 

viveu por 9 anos, os quais o tempo todo ela quis te 

conhecer, mas eu não permi�. Então ela adoeceu e 

morreu a uma semana atrás e suas úl�mas palavras foram 

que iria te encontrar.

- Então ela cumpriu a promessa! Ela te encontrou!

Voltei para a casa e dormi por dois dias, tentando 

recuperar-me so horror que havia passado. Até que no 

terceiro dia, bateram a porta. Fui atender e a esposa de 

meu amigo o estava procurando, ela me disse que ele 

havia saído para ir ao cemitério, na mesma noite em que 

eu es�ve na cabine telefônica.

Ela me relatou que fora a nove anos atrás, no mesmo 

dia em que Eduarda me falou que nossa filha havia 

nascido. Foi um acidente de carro, na volta da escola, ele 

estava bêbado e saiu da estrada, matando a filha. 

Então fui dominado por uma forte lembrança e 

sen�mento de horror, tão impossível, quanto inexplicável 

e por isso mesmo, tão di�cil de acreditar e suportar. Me 

ves� e saí na noite fria, a procura de um telefone público, 

eu �nha que ligar para Eduarda, minha namorada de nove 

anos atrás. Eu precisava saber a verdade.

Olhei para a menina morta, não que já me es�vesse 

acostumando com sua presença, mas consegui uma 

espécie de histeria louca vindo de seus olhos e soube 

naquela hora que apesar de ser completamente surreal, 

era a mais pura verdade. Ela era minha filha e somente 

liguei para Eduarda a fim de confirmar.

Não sei porque, talvez por um ins�nto que de alguma 

forma me aguçou a alma, busquei no meu passado 

indefinido, momentos e intervalos de tempos e de 

pessoas que de alguma maneira, pudessem me trazer 

alguma conexão com aquela menina morta que me 

chamava de pai. 

Eduarda me atendeu, estava chorando ao telefone. 

Demorou um tempo para que se acalmasse e eu pudesse 

finalmente lhe explicar o mo�vo de minha ligação. Mas 

ela pareceu não se espantar com nada do que lhe disse. 

Ao contrário, assim que terminei de falar, ela me disse:

Quando terminei de ouvir o relato de Eduarda, fiquei 

ainda mais assustado, mas de alguma maneira, consegui 

controlar todo meu pavor. Olhei para a menina morta e 

estendi meus braços para abraça-la.
“Escrevo para despertar minha capacidade de 

sonhar, de me reconhecer forte o bastante para 
enfrentar o medo, o grande ladrão de sonhos.”

Raquel  Cantare l l i  é  uma 
c r i a d o r a  d e  u n i v e r s o s 
fantás�cos, por vezes obscuros, 
habitados por seres fascinantes 
e conflituosos. Desde pequena, 
quando também escrevia 
poesias, era apaixonada pela 
arte  de  contar  histór ias. 
Escrever, para ela, além de um 
imenso prazer, é também uma 

terapia, uma forma de dar testemunho de suas dores, 
do seu tempo e de todas as suas saudades. Bióloga de 
formação, atuou como professora, desenhista e atriz 
de teatro amador. Seus filhos Gabriela, Rafael e 
Juliana (in memoriam) são sua grande fonte de 
inspiração.  É autora dos livros, Folhas do Mal (gênero 
terror), O Herói Aprendiz (livro de parábolas e contos 
fantás�cos) e da saga Crônicas de Étherys, cujo 
primeiro volume é in�tulado Gabrielle Acquamor e os 
Ladrões de Sonhos, além de par�cipação em várias 
antologias.
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Resenha

O Incêndio 
de Tróia
Marion Zimmer Bradley

xistem alguns autores que alcançam tanto sucesso em 

determinado trabalho que, consequentemente, acabam 

nublando as demais obras, a�rando-as em um limbo 

silencioso que, se não fosse por alguns loucos 

garimpeiros, provavelmente sua obra se limitaria somente 

àquela única obra digna de atenção, crí�ca e, até mesmo, 

reverência. 

Uma caracterís�ca que acompanha todas as obras de 

Marion Zimmer Bradley é o empoderamento feminino, por 

isso, prepare-se para uma história clássica e imortal que será 

recontada pelo olhar atento das mulheres que sofreram lado a 

lado com os homens, ou talvez até mais. Os homens nesse 

período temiam apenas a morte, mas sonhavam com os cantos 

Devorei vorazmente aquele livro e me apaixonei por aquela 

série. Dediquei boa parte de meu tempo à procura dos demais 

livros que compunham aquele universo interessante e 

completamente ignorado por uma grande quan�dade de 

leitores de ficção cien�fica. Marion Zimmer Bradley é famosa 

por contar histórias através do prisma feminino e, por mais 

incrível que possa parecer, isso pode contar e muito para uma 

obra ser lida ou não. 

Mas, neste momento, não falaremos de nenhum da série 

Darkover, e muito menos sobre As Brumas de Avalon, mas sim 

sobre O Incêndio de Troia, uma história que reconta um dos 

eventos (verdadeiro ou não) que supostamente aconteceu. 

Isso é algo que não se sabe ao certo, como na maioria de fatos 

provenientes do período grego, no qual uma das formas de 

manter a história viva era através da oralidade. E como diz o 

velho ditado: quem conta um conto, aumenta um ponto.

Só para encerrar a respeito da série Darkover, passei a 

buscar em todos os sebos mais exemplares, e fiquei surpreso 

ao me deparar com uma grande quan�dade de volumes. Algo 

que me fez refle�r ainda mais sobre como aquele universo tão 

grandioso e fantás�co estava empoeirando, esquecido nas 

prateleiras. Hoje conto com um grande número de exemplares 

da série Darkover. Claro, ainda faltam alguns, mas são aqueles 

que não foram traduzidos.

Isso aconteceu recentemente com a J.K. Rowling. Seu 

editor recomendou que usasse as iniciais de seu nome; 

segundo ele, se as pessoas soubessem que era uma mulher, 

isso poderia influenciar nas vendas do livro. Bem, hoje em dia, 

mesmo que J.K. adicionasse uma Maria ou Silva em algum 

lugar, con�nuaria sendo uma das autoras mais lidas no 

mundo. Esse preconceito aconteceu com a Marion também, 

mas vamos deixar este assunto para um futuro próximo, ok?

Conheci Marion Zimmer Bradley 

por conta de um livro que acabei 

achando em um sebo, Os Herdeiros 

de Hammerfell. Naquela época, 

estava começando a desenvolver o 

gosto pela leitura e a capa chamou 

minha atenção, até mesmo o nome escrito próximo ao rodapé: 

Darkover, mas achei que fosse alguma editora, selo ou 

qualquer outra coisa similar. Seu chamado para a leitura veio 

após algumas semanas e descobri que aquela palavra estranha, 

na verdade, se referia à sua série de ficção cien�fica. 

E é exatamente o que acontece 

com Marion Zimmer Bradley, autora 

d o  fa ntá s� co,  m a rav i l h o s o  e 

inigualável As Brumas de Avalon, cujo 

livro comecei a ler e não consegui 

s e q u e r  p a s s a r  d o s  p r i m e i ro s 

capítulos do livro um. Isso não quer 

dizer que o livro seja ruim, de repente 

não estava no momento de lê-lo. 

Acredito que cada livro tem o seu 

momento para ser lido, porém, este 

mencionado não terá o seu, pois, se 

não me engano, já não faz parte de 

minha coleção.

E

A Procissão do Cavalo de Troia para a cidade por Giovanni Domenico Tiepolo
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Agamenon vê naquela afronta dos troianos a 

oportunidade de reunir seu poderoso exército, conclamar 

seus aliados e par�r para conquistar outro reino, entretanto, 

os grandes muros ao redor da cidade de Troia �nham fama 

de serem impossíveis de serem escalados ou até mesmo 

destruídos. E o desafio tornava o feito ainda mais valoroso 

para Agamenon, que como o próprio Aquiles, sonhava com a 

i m o r t a l i d a d e  d e  s e u s  f e i t o s .  O  c e r c o  d u r o u 

aproximadamente dez anos e Troia só caiu devido à 

inteligência de um dos aliados de Agamenon, Odisseu, rei de 

Ítaca. 

que seriam entoados com suas façanhas, as mulheres 

temiam o abuso sexual, a escravidão e, por fim, a morte e o 

anonimato. 

Você pode achar isso um lugar comum, porém, Marion 

não podia distanciar-se muito da história já registrada sobre 

o evento. Reescrever algo por um outro ponto de vista é uma 

coisa, agora, mudar eventos de uma história tão imortal e 

importante para a cultura mundial é outra completamente 

diferente. Além disso, nos contos mitológicos, isso acontece 

com frequência. Édipo é um grande exemplo de profecia.

Em O Incêndio de Troia, Marion nos apresenta um mundo 

mitológico e repleto de simbolismo que já conhecemos 

muito bem. Os deuses e deusas estão todos lá, observando o 

desenrolar de uma batalha épica como se es�vessem 

jogando Age of Empire. A história é contada por Kassandra, 

princesa de Troia que abandonou seu posto ao lado do trono 

para dedicar sua vida ao sacerdócio. 

Com o retorno do irmão gêmeo, Kassandra passa a ter 

mais visões a respeito da destruição de Troia. Ela tenta avisar 

a todos a respeito dos barcos fantasmas de suas visões, o 

sangue, o fogo e a morte, mas nada disso é capaz de 

despertar o interesse de sua família ou de qualquer outra 

pessoa que tenta avisar sobre aquele possível des�no. Por 

conta disto, Kassandra começa a ser considerada louca e, aos 

poucos, as pessoas começaram a se afastar da mulher que 

era portadora de tão maus presságios. 
Pelo menos até o momento em que seus irmãos, ao 

regressarem de uma viagem trazem, para dentro dos muros 

inexpugnáveis da cidade, Helena de Esparta, considerada 

uma das mulheres mais belas, provavelmente por ser filha de 

deuses, que também era casada com Menelau, rei de 

Esparta. Para Menelau, isso foi uma afronta tão grande que 

recorreu ao seu irmão, Agamenon, rei de Micenas e Argos, 

que queria conquistar o mundo inteiro, incluindo Troia, mas 

que não �nha desculpa para tentar o feito, quer dizer, pelo 

menos até aquele instante.

E neste ponto, se você já leu As Brumas de Avalon, pare e 

pense: opa, outra sacerdote contando uma história da 

Marion? Serão parecidas? Pode ficar tranquilo que os 

caminhos que Morgana e Kassandra tomam são 

completamente diferentes; uma autora tão experiente como 

Marion jamais permi�ria algo assim. Começando pelo fato 

de Kassandra ter um irmão gêmeo, Páris, que devido a uma 

visão apocalíp�ca é enviado para crescer em segredo com 

uma família de camponeses.

Voltando: devido aos laços uterinos de Kassandra e Páris, 

mesmo distante, a garota consegue enxergar pelos olhos do 

irmão. Claro que não são visões como a leitura deste texto, 

mas  imagens descontextualizadas, se não me falha a 

memória. Kassandra vive por um tempo com as guerreiras 

amazonas e regressa para Troia adulta, e é neste momento 

que se transforma em uma seguidora do deus Apolo. Então, 

Páris chega à cidade e o segredo é finalmente revelado; 

consequentemente, toma seu lugar ao lado do rei.

Minha única observação nega�va sobre o livro é: as letras 

diminutas e o espaçamento entre linhas; estreito demais. 

Provavelmente, um ar��cio adotado pela editora Imago 

para tentar baratear o custo do livro, afinal, naquela época 

não era tão comum haver livros tão extensos. O livro foi 

lançado no Brasil no ano de 1988. Outro detalhe acerca do 

livro em si é a forma com a qual a autora vai levando as 

informações aos leitores. Por se tratar de um livro inspirado 

em uma obra clássica e de renome mundial, Marion adotou 

um linguajar mais requintado para este trabalho, nada 

beirando os clássicos, mas diferente de suas obras 

anteriores. Por isso, O Incêndio de Troia é um livro indicado 

para as pessoas que já possuem uma familiaridade com   

grandes obras, mas isso não impede de ingressar com 

Marion Zimmer Bradley em uma aventura repleta de glória.

Em 'O Incêndio de Troia', a autora 
recria a história da Guerra de Troia 
narrando-a a par�r do ponto de 
vista de Kassandra, princesa de 
Troia. O livro começa com o 
nascimento de Kassandra e de seu 
irmão gêmeo Páris. Este é criado 
por uma família de pastores, em 
virtude de uma profecia de que 
g ê m e o s  t r a z e m  m á  s o r t e . 
Kassandra cresce sem sequer saber 

da existência do irmão, a não ser pelas visões 
inexplicáveis em que enxerga os ventos através dos olhos 
dele. Sua mãe, a rainha Hécuba, era uma amazona antes 
de se casar, e quando Kassandra está prestes a se tornar 
mulher, é enviada para passar um ano com as tribos das 
amazonas, onde toma conhecimento dos poderes das 
mulheres antes que estas fossem subjugadas por uma 
nova onda de patriarcado. Ao voltar para Troia, Kassandra 
dedica-se a tornar-se sacerdo�sa de Apolo, o Deus-Sol; 
mas, dentro dela, desenvolve-se um conflito forte e 
perturbador entre os 'velhos costumes', em que as 
mulheres mandavam e a religião originava-se da Mãe 
Terra, e o novo mundo de deuses e reis do sexo masculino 
- um mundo caracterizado por disputas sem sen�do e 
uma ânsia de sangue que levam ao cerco de sua amada 
cidade.
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Resenha

A História
do Ladrão
de Corpos
Anne Rice

A

E quando achamos que Anne Rice, a rainha dos vampiros, 

não exploraria este universo soturno e obscuro, eis que ela dá 

seguimento às suas crônicas com A História do Ladrão de 

Corpos, estrelando, como sempre, o seu vampiro predileto, 

Lestat, que vai contra toda a natureza vampiresca. No livro em 

questão, Anne Rice dá aquilo que Lestat tanto 

desejava: a oportunidade de relembrar a 

própria humanidade.
Para muitos fãs, A História do Ladrão de 

Corpos pode ser dispensável, fora de 

propósito devido ao andamento da 

história, entretanto, Anne Rice 

mostra sua versa�lidade em 

colocar suas personagens em 

situações inesperadas e bem 

distante de seu universo 

vampiresco. Podemos dizer 

que  este  fo i  um dos 

primeiros spin-off, pois foi 

realizado em um tempo 

no qual nem sonhávamos 

com este termo.

Sinceramente, cheguei até 

mesmo, em alguns momentos, a 

d u v i d a r  d a  i n t e l i g ê n c i a 

maléfica de Lestat, algo que 

sempre ficou muito claro nos 

demais livros das crônicas, no 

entanto, em A História do Ladrão 

de Corpos, nos deparamos com 

um Lestat inconsequente que 

não para duas vezes para 

pensar na gravidade de seus 

atos.

Em Entrevista com o Vampiro,  somos 

apresentados a um vampiro bondoso, que prefere 

se alimentar de ratos em vez de sangue humano. 

Em contrapar�da, temos um Lestat mais sedento de 

sangue do que nunca, que tenta, em diversos 

momentos, ins�gar Louis a tomar seu verdadeiro lugar na 

cadeia alimentar.

A história acontece anos 

d e p o i s  d e  A  R a i n h a  d o s 

Condenados e segue as mesmas 

caracterís�cas narra�vas desde o 

segundo lançamento das crônicas 

vampirescas, ou seja, quem narra é 

o próprio Lestat e, por isso, temos 

uma visão mais detalhada sobre 

todos os acontecimentos, sem 

m e n c i o n a r  q u e  n o s 

c o m p a d e c e m o s  c o m  a s 

consequências da aventura do 

narrador. 

ntes deste mundo ser apresentado para tantos 

seres no�vagos com caracterís�cas especiais, o 

mundo das trevas vampirescas era limitado 

somente ao clássico de Bram Stocker e a ela, Anne 

Rice, que nos trouxe vampiros únicos, lindos e um 

tanto quanto liberais.

Como nunca julgo um livro pela capa, dei uma lida no texto 

de contracapa e nas orelhas, e vi que se tratava de outra 

aventura de nosso querido vampiro Lestat. Achei a proposta 

bem interessante e a ideia, como disse: fantás�ca! Ainda mais 

pelo fato de Lestat viver reclamando da saudade de ser 

humano. Em Entrevista com o Vampiro, ele vem com a 

conversa: “lhe darei a escolha que não deram a mim...”. E a 

conclusão das crônicas, a história de Louis, Lestat e todas as 

demais pontas, foram amarradas magistralmente em A 

Rainha dos Condenados.

Outras personagens 

surgem durante a história 

Mas não é a respeito de seu primeiro livro que gostaria 

de falar neste momento, mas sim de um que, 

par�cularmente, chamou muito minha atenção devido à 

sua originalidade: A História do Ladrão de Corpos. Ao me 

deparar com esse livro no sebo, confesso que fiquei 

olhando para sua capa durante alguns minutos, refle�ndo: 

Anne Rice com uma capa assim... Se escrevessem Mad Max 

acima eu levaria achando que era a história do filme... 
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Vale a pena ler A História do Ladrão de Corpos? Sim, e como 

vale. É uma narra�va bem interessante e, como os demais 

livros de Anne Rice, nos ca�vam de tal maneira que, depois de 

certa quan�dade de páginas, já familiarizados, nos vemos 

dentro daquele universo. E o melhor, acompanhando um 

Lestat até então desconhecido, um imortal preso dentro de um 

corpo humano, tendo que reviver toda fragilidade e limitação 

da condição humana. 
A História do Ladrão de Corpos foi lançado no Brasil em 

1993 pela Editora Rocco.

Isso pelo menos até ficar sabendo a respeito de um tal de 

James Laglan, um homem com um dom nada comum, que 

poderia dar a Lestat a oportunidade que tanto queria: sen�r 

novamente o que era fazer parte da humanidade. Diante da 

possibilidade de experimentar as sensações ou até mesmo 

encontrar a redenção para seus pecados, Lestat firma acordo 

com James Laglan e trocam de corpo, desde que seu corpo 

perfeito, poderoso e imortal, fosse entregue em vinte e quatro 

horas. E é quando Laglan não aparece para a troca que Lestat 

cai em si e percebe que James jamais tencionara devolver seu 

corpo imortal.
Para o leitor, o mau negócio é óbvio, mas, nas mãos 

talentosas de Rice, foi criada uma situação tão sedutora para 

Lestat que o rockstar não poderia deixar de cair na armadilha 

do ladrão de corpos. James é um trapaceiro talentoso que 

percebe os pontos fracos de Lestat e começa a explorá-los, 

tornando aquela troca um verdadeiro negócio da China. James 

apresenta as moedas que Lestat jamais poderia ganhar ou 

p a ga r  e m  to d a  s u a  v i d a  m o r ta l  e ,  d ev i d o  à  s u a 

intempes�vidade e egoncentrismo, Lestat, orgulhoso como 

sempre, sabe que nada de ruim poderá lhe acontecer, afinal, 

ele é o vampiro Lestat.

Como disse, Lestat, por mais sedutor, maldoso e 

egocêntrico que seja, nunca escondeu o fato de se incomodar 

por não ter sido perguntado a respeito se queria ou não se 

tornar um ser das trevas. Conforme seguia no caminho dos 

imortais, tais pensamentos foram tomando cada vez mais 

forma e levando o vampiro a reflexões cada vez mais profundas 

e, consequentemente, a uma vida cada vez mais vazia e sem 

sen�do.

E seu corpo está por aí... Seu belo e imortal corpo nas mãos 

de uma pessoa que sabe-se lá o que pode estar fazendo com 

ele. Depois da troca e do descumprimento dos termos, 

acompanhamos as dificuldades de Lestat em recuperar seu 

corpo que, por sorte, tem a companhia de seu velho amigo 

humano da Talamasca, David Talbot. Juntos, Lestat e David 

buscam por um humano ardiloso dentro de um corpo de 

vampiro, uma busca que promete não ser nada fácil. 

para torná-la ainda mais integrada ao seu universo vampiresco, 

como Louis e seu criador, Marius, mas, apesar da presença 

destes e de outros, este livro segue em uma direção oposta ao 

que lemos nos anteriores ou em qualquer outra obra. Temos 

uma ideia original com a inserção de alguns ingredientes 

anteriores, que se fazem necessários para torná-la tão atraente 

para o universo das crônicas e para mostrar que Anne Rice é 

uma ó�ma contadora de histórias.

Cabelo louro caindo até os ombros, 
penetrantes olhos azuis, roupa 
extremamente elegante,  um 
sorriso irresis�vel e um corpo bem-
feito, com um metro e oitenta de 
altura que, a despeito dos seus 
duzentos anos de vida, parece o de 
um mortal de vinte anos." A 
descrição do vampiro Lestat, feita 
p o r  e l e  m e s m o ,  p o d e  n ã o 
combinar com o �po �sico de um 

Tom Cruise – Daniel Day-Lewis, Hutger Rauer, Jeromy 
Irons e até S�ng foram sondados para o papel de Lestat, 
no filme inspirado no livro Entrevista com o vampiro, de 
que A história do ladrão de corpos é con�nuação. Só que, 
agora, Lestat pode mudar completamente. Um 
desconhecido que o persegue em vários lugares do 
mundo – Veneza, Hong Kong, Miami, Londres e Paris – 
propõe a troca de seu corpo com o do vampiro. É a 
oportunidade de Lestat sen�r as sensações de um mortal. 
É a chance de Raglan James experimentar os poderes de 
um imortal. Esta é uma história contemporânea, passada 
no final dos anos 80, inclusive no Rio de Janeiro. Depois de 
alcançar o sucesso durante sua curta carreira de cantor de 
rock, Lestat se enfronha no candomblé e espiri�smo, 
pelas mãos de David Talbot, um amigo mortal que recusa 
sua oferta de sangue negro. Torturado por seu amor, suas 
dúvidas e sua solidão secular, Lestat sonha ser humano 
outra vez. Ver o sol, beber e comer como qualquer outra 
pessoa. Mas uma coisa o perturba. E se o estranho não lhe 
devolver mais o corpo?
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ivemos um período da História que, com certeza, 

ganhará páginas e mais páginas de livros didá�cos de um 

futuro não tão distante. Com certeza, o mundo que 

conhecíamos ficará para trás com o passar dos dias, que se 

tornarão meses e anos. Em alguns anos, muitas pessoas se 

lembrarão deste momento como uma fase, porém, outras se 

lembrarão com mais amargor:  aquelas que perderam entes 

queridos para esse inimigo invisível. 

Confesso que não conhecia o trabalho de Rubem Fonseca, 

mesmo tendo alguns de seus livros em meu acervo par�cular. 

Devo ter mencionado em algum momento que tenho a mania 

de comprar livros que não lerei no momento da aquisição. 

Alguns chegam a ficar anos até o momento em que algo 

chame minha atenção para sua existência e passe a lê-lo. 

Alguns, não todos, ao finalmente ler, me fazem pensar por 

que demorei tanto para viajar naquelas palavras. Isso 

aconteceu com Rubem Fonseca.

Mas não vim aqui para falar sobre o vírus e muito menos 

sobre as ví�mas de uma peste que se globalizou mais 

rapidamente do que qualquer intenção governamental, 

porém, não �nha como homenagear dois autores brasileiros 

que colocaram seus “pontos finais” na história de suas vidas 

neste mês de abril tão negro para muitos, e mais negro para 

outros. Por esta razão, homenageio dois que se destacaram 

na sociedade, mas aproveito para elevar os pensamentos a 

tantos outros que gravaram seus nomes somente nas 

esta�s�cas.

Durante anos, seus livros ficaram em silêncio em minha 

estante, e foi somente após seu falecimento que decidi folhear 

alguns de seus trabalhos; fiquei embasbacado diante de 

tamanha qualidade de escrita. Sua maneira de escrever é tão 

sincera e direta que é possível imaginar algum amigo nos 

contando algum “causo” ou alguma fofoca que aconteceu com 

o amigo de um amigo. Mas essa qualidade fica evidente com os 

prêmios Jabu� que conquistou (ele é quase nossa Meryl Streep 

das letras), um prêmio Machado de 

Assis e mais três internacionais.
E falando em prêmios e talento, não 

podemos esquecer Luiz Alfredo Garcia-

Roza, que também nos deixou neste 

mês de abril. Outro autor que não 

conhecia, mas que já providenciei o 

necessário para poder me embrenhar 

e m  s e u  u n i v e r s o  p o l i c i a l . 

Primeiramente, Garcia-Roza era 

agenciado por uma das maiores 

agências literárias do país — somente 

isso já entrega o calibre de seu talento. 

Além deste detalhe, como Rubem 

Fonseca, também foi um dos ganhado-

res do Prêmio Jabu�, em 1997, mesmo 

ano que ganhou o Prêmio Nestlé pelo 

mesmo livro, “O Silêncio da Chuva”. 

Mas, diferente de Rubem Fonseca, a 

história sobre o início da carreira 

literária é bem diferente.

Homenagem

Um Abril
Mais que
Negro

V
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Luiz Alfredo Garcia-Roza começou sua carreira profissional 

como professor universitário e, segundo diversas matérias 

pesquisadas pela internet, era reconhecidamente um ó�mo 

professor, contando com salas cheias e alunos cada vez mais 

ávidos para absorver conhecimento (algo muito incomum nos 

dias de hoje, infelizmente). Uma prova dessa qualidade é o 

fato de, em 2006, Garcia-Roza ter recebido o �tulo de 

professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Garcia-Roza começou sua carreira literária ficcional aos 

sessenta anos, no entanto, o autor já se debruçava sobre as 

páginas em branco no período em que lecionava. Entretanto, 

suas obras, antes de seu sucesso como romancista policial, 

eram todas voltadas para psicanálise, ou seja, para o assunto 

que lecionava. E durante todos os trinta e cinco anos que 

lecionou, Garcia-Roza se dedicou de corpo e alma, porém, 

sen�a que algo lhe faltava. Claro que o autor �nha planos, 

poderia simplesmente esperar pela aposentadoria 

compulsória que ocorreria dali a dez anos, ou mergulhar de 

cabeça em seu grande desejo: ser um autor de romance 

policial.
Bom, acho que nem preciso dizer que seu lado sonhador 

ganhou força sobre o psicanalista, e Garcia-Roza passou a se 

dedicar de corpo e alma sobre seus novos escritos. Não 

demorou muito tempo para que seu primeiro trabalho 

chamasse atenção e, para a surpresa do estreante na 

literatura, ser contemplado com dois prêmios em um mesmo 

ano. Seu romance de estreia, “O Silêncio da Chuva”, não 

impulsionou somente seu nome para o hall dos autores 

nacionais, como também inspirou tantos outros novos autores 

desse segmento literário.
Podemos dizer que Garcia-Roza é um carioca da gema, 

apaixonado por sua cidade. Prova disso é o fato de todas suas 

histórias serem ambientadas entre Copacabana e o bairro 

Peixoto, local onde reside sua personagem mais emblemá�ca, 

o delegado Espinosa. Apesar de ambientadas no Rio de 

Janeiro, as histórias de Garcia-Roza fogem do que estamos 

acostumados quando nos  referimos à cidade maravilhosa: 

histórias sobre venda de armas ou narcotráfico. O autor 

prefere nos mostrar um Rio de Janeiro mais próximo dos 

dramas pessoais mal-resolvidos e, devido à sua carreira 

anterior, com certeza com personagens muito bem 

construídas.
Rubem Fonseca faleceu no dia 15 de Abril de 2020, aos 94 

anos. Luiz Alfredo Garcia-Roza, no dia 16 de Abril de 2020, aos 

83. Dois grandes autores que par�ram, mas que deixaram 

como legado narra�vas poderosas que acompanharão a 

História de seu país, por muito e muito tempo.
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O mundo no qual vivemos está em constante 
transformação. Atravessamos diversos períodos di�ceis, 

ob�vemos grandes conquistas e seguimos em frente, mas por 
vezes vivemos um looping temporal e aqui estamos, 
atualmente, enfrentando um período de crise que 
provavelmente entrará para os livros de História, mas 
haveremos de conquistar muitas coisas ainda e, como sempre, 
seguiremos em frente.

Abraços!!!

Agradeço de todo coração às autoras e colaboradoras 
par�cipantes desta edição. Só mulheres talentosas e de peso, 
exemplos do poder que citamos. Guerreiras como tantas e 
tantas outras que estão na batalha. Vocês são belas pelo que 
são em essência, e não pela aparência. 

O mais absurdo, no entanto, é perceber que esta ideia foi 

plantada na mente de uma empresa que julgava conhecer seu 
público leitor, ou seja, será que as pessoas de fato ainda 
mantêm um pensamento tão pré-histórico? Esta mente 
distorcida ainda prevalece? Queremos, obviamente, 
acreditar que não, ou que isto seja uma minoria, mas a 
realidade é que enquanto houver pessoas com esta 
mentalidade, haverá muito por se fazer.

A roda gira pessoal, a homenagem fica aqui, mas queremos 
vocês sempre presentes nestas páginas e no mundo. Ou seja, 
mãos à obra. Ganhem o mundo, pois ele é imenso, e é de todos 
nós.

Todavia, na realidade, ainda há muito a conquistar. Nos dias 
atuais, ainda existe uma luta pelos direitos e empoderamento 
das mulheres. Deixemos claro que este termo não significa 
colocá-las num pedestal como se fossem superiores aos 
homens — todos temos valor, independente de gênero —, mas 
sim que elas merecem respeito, igualdade dentro das 
possibilidades e reconhecimento. J.K. Rowling u�lizou estas 
iniciais, na época, justamente porque achavam que o fato de 
uma saga com potencial ser escrita por uma mulher poderia 
não fazer a mesma decolar. É um absurdo? Com certeza.

Mas se há uma conquista que devemos enaltecer e lembrar 
sempre, esta conquista diz respeito ao espaço e a relevância 
que a mulher deve ter em nossa sociedade. Obviamente que, 
no decorrer dos anos, elas vêm crescendo e ganhando seu 
espaço. Na literatura e artes em geral, na polí�ca, na 
sociedade, no esporte, e muito mais. Episódios vergonhosos 
como o caso da pintora norte-americana Margaret Keane, que 
�nha o reconhecimento de suas pinturas obstruídos por seu 
marido abusivo, entre muitos outros que tornaria este texto 
extenso, são histórias que ficaram num passado mas que 
devem ser lembradas que não sejam come�das atualmente. 
Há quem diga que os erros do passado são mo�vadores dos 
acertos do presente. 

Amem a vocês mesmas, pois com amor, o trabalho, a 
maternidade, a saúde e avida haverão de ser mais 

proveitosos, e apenas compar�lhem destas dádivas com quem 
realmente vê-las com o brilho que vocês têm. 

ão poderíamos encerrar esta edição sem fazer um 
pequeno e importante adendo.

Walter Cavalcan�

Usamos aqui, este espaço, para enaltecer vocês, 
mulheres, nesta edição especial — elaborada justamente 
desde o dia das mães passado até hoje, mês das mães. Não 
poderíamos ter um período melhor para homenageá-las. 
Diversas mulheres de talento nesta edição com seus textos 
maravilhosos sobre os mais diversos temas, e matérias 
especiais sobre mulheres que arrasam no mundo das artes. 
Vocês, mulheres, têm muito a agregar em tudo aquilo que 
vocês se proporem a fazer. Lembrem-se sempre que vocês, 
mais do que ninguém, precisam valorizar sua mente, sua 
capacidade e seus talentos. Podem ser solteiras ou casadas, 
mas podem sempre fazer aquilo que sonham. Sejam mães ou 
não... Mas sonhem sempre e lutem, pois vocês podem chegar 
longe.

Aproveito também este espaço para homenagear 3 
mulheres de vital importância em minha vida, até então: Maria 
do Carmo, minha mãe querida que me instruiu e moldou 
grande parte do que sou hoje. Meu caráter e minha essência, a 
mulher mais doce e com o coração mais puro que conheci. 
Beatriz, mãe de minha filha e responsável por carregar a dádiva 
maior de minha vida por 9 meses. Há muitas histórias e muito 
respeito e carinho acima de tudo, sempre. Um homem deve 
reconhecer e valorizar a mãe de sua filha(o), pois é uma história 
de vida única. E, para encerrar, a pequena que, embora ainda 
tenha muito a crescer, será sempre a minha princesinha, 
Lavínia. A força-motriz de minha vida e o orgulho que vou 
carregar para todo o sempre. A semente que quero cuidar cada 
vez mais com muito carinho e sabedoria para deixar uma boa 
herança de minha parte. Vocês são especiais.

Homenagem

Não poderíamos 
encerrar esta 
edição sem fazer 
um pequeno e 
importante adendo.

N
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Houve um momento na História do mundo que,
qualquer ato que transgredisse às ordens da socie-
dade, era condenado à morte

Não �z nada
para merecer

isso!

Eu também não, mas 
preciso alimentar minha

família. Não dá para
escolher, tem que pegar

o que aparece.

Não fui julgado
decentemente!

É injusto.

A última vez que
deixaram alguém

vivo não deu certo

Como assim?
Já deixaram
alguém vivo
por aqui 
nesse lugar?

Já... não foi muito bom...
Saiu daqui doutor, inte-
ligente e ainda cheio da 
grana...

Dizem por aí que armou
cilada para um monte
de gente grã-�na... É  

por isso que já matamos
logo para não dar problema

Olha... Até gostaria, você
parece um cara legal, sa-
be... Mas ordens são 
ordens. Se não for o seu
é o meu

Não coloca essa coisa!
Mê de a esperança de 
ao menos, tentar escapar

Tudo instalado. Agora é
só acionar o pêndulo...
E pronto... Vai ser rápido

Nossa que chique! Tem
Wi-� também?
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Esse modelo já é ul-
trapassado. Os novos

são acionados via
bluetooth.

Por favor! Deixe-me
sair daqui... 

Prometo que 
desapareço do mapa!

Sem chance... Já tivemos al-
go assim também por aqui...
O prisioneiro simplesmente 

desapareceu da cela...

Depois �camos sabendo que
estava escondido na praia...
Mas gostei de você. Coloquei

em uma velocidade mais rápida

Imaginação ilustrativa do carcereiro
para o prisioneiro

Plim!

Puff!

Ó não... Esse treco descendo
desse jeito e agora... Era só o 
que faltava para acabar com

a minha vida de uma vez!

Plim!

Plim!
Plim!

Plim!
Plim!

Plim!

Plim!

65



Plim!

Plim!

Plim!

Plim!

Plim!

Plim!

Plim!
Plim!

Plim!

Plim!

Plim!

Plim!

Plim!

Plim!

Plim!

Plim!

Plim!
Plim!

CARCEREIROOOO! CARCEREI-
RO! Já que não pode me soltar

pelo menos acabe com esse 
martírio de uma vez

Carceireiro, você precisa acabar
com isso de uma vez por todas!...

Se coloque no meu lugar. Tenha
piedade... Me dê ao menos uma

morte tranquila

Plim!

Plim!

Plim!

Plim!

Plim!

Plim!

Plim!

Vou ver o que faço... Mas já
�ca no lugar do último desejo.
Vai que me pede pão de milho

também que nem aquele outro 

Plim!

Plim!
Plim!

Plim!

E nesta casa tem goteira...
Pinga ne mim, pinga ne mim...

Prontinho meu querido.
Uma tigela para acabar
com os plins-plins!

Muito obrigado seu Car-
cereiro... Essa goteira
estava me matando!

FIM
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