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carta nº 02 
primeiros, segundos 
passos  

Fina dá os primeiros passos rumo 

à maturidade.   

Precoce, se considerarmos que este é 

o segundo número da revista. 

Compreensível, se contarmos o 

florescer em meio a 2020. o ano que 

não aconteceu. Fomos salvos por 

instantes fulgurantes. O instante 

chama a epifania e o fulgor evoca a 

Estrela. Aí está ela: Clarice Lispector, 

sobre quem nossos articulistas, 

sempre atentos, se debruçam. Em sua 

hora e sua vez, a escritora completa o 

centenário neste mês. Temos ainda o 

arado de Itamar Vieira Junior, cujos 

frutos foram colhidos na conquista do 

Jabuti e indicação ao Prêmio Oceanos 

e o poeta Ruy Proença, que mergulha 

no frio instante poético do 

isolamento. Folhear esta edição é 

sentir o rastro luminoso da literatura 

brasileira, a hora de uma estrela. Um 

piscar é a deixa da epifania, boa leitura! 

Fina 
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Carta de amor 
 

Sibélia Zanon 

 

 

Um dia eu pensei que o deserto era um horizonte largo e monocromático. 

Mas.. 

Passageira que sou, 

Descobri que há muitos desertos morando num só. 

Dunas lúdicas, 

Areia plana, 

Montanhas escavadas pelo vento, 

Cascalho fino,  

Pedrisco cortante. 

 

O mais surpreendente é que cada um destes desertos é cenário, 

É transformação. 

Se esquentar, as cobras emergem das profundezas dos seus pés e 

Se chover, a aridez brota flor. 

Minúsculas e amarelas em ramas desajeitadas. 

Servas do encanto, 

Petiscos em profusão de camelos. 

 

Um passeio é diferente de uma caminhada. 

Se o espírito estiver nutrido,  

Os sentidos permitirão o passeio. 

 

Nas fronteiras que dividem desertos, chocam-se contrastes. 

Serpente de incoerência pode nascer da alucinação febril. 

Grãos minúsculos de areia podem invadir os poros, os olhos, os sentidos. 

especial 



 

Mas, cada novo poente traz o inverno. 

E com ele, a revelação: 

O deserto tem cheiro, 

Que não se mede em toneladas de areia. 

Parceiras de estrelas, 

Minúsculas flores roxas 

Anunciam as mil e uma noites. 

Música berbere ao redor da fogueira, 

Tambor ancestral, 

Vozes que inventam a melancolia do que nunca se viu. 

 

Mas, cuidado com o whisky berbere. 

Se, por distração, você beber muito dele, poderá encontrar o silêncio da noite. 

Isso pode não ser ruim, mas pode ser difícil. 

O silêncio impõe devoção, 

E você pode ter perdido o seu altar. 

 

Ainda assim, 

É na solidão,  

É na aridez,  

É na dor, 

Que a estrela é cadente. 

Faça o seu pedido. 

E quando, por um mistério dos meteoritos, o silêncio de fora tocar o silêncio de dentro, 

Seus olhos se abrirão para a beleza. 

E, dentro, vai haver oração. 

Para que tudo o que é seu, eu, meu, teu 

Vibre na mesma sintonia.  

Sinfonia.  

Meu amor. 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

Bruno Pernambuco  

Clarice é uma escritora onipresente, e, 
mais que isso, de uma ubiquidade curiosa. 
Seu nome é como um selo de aprovação, 
um sinal que permite a qualquer coisa a 
possibilidade de ser dita, uma autorização 
de existência, garantindo o seu valor. 
Qualquer frase ganha sua existência 
através de uma escrita mística, 
penumbrosa e ao mesmo com a luz de 
uma absoluta simplicidade. Porque a sua 
escrita nunca se esgota, a verdade 
também nunca se esgota nela. Cada 
fragmento de mentira é um espelho a 
quem deseja se enxergar, e a escrita de 
Clarice é tão grande que nela cabem os 
reflexos de todas as aflições.  

Clarice, sem aspas 
busca de 

#100Clarice 
penteFino 

 

ano de homenagens 

Clarice Lispector. A sua escrita nunca se esgota, a verdade também nunca 

se esgota nela. Cada fragmento de mentira é um espelho a quem deseja se 

enxergar, e a escrita de Clarice é tão grande que nela cabem os reflexos de 

todas as aflições. 
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os ovos e as não galinhas. 

não adianta chorar pelos ovos espatifados. almas perdidas ou almas partidas? 

omeletes desperdiçadas? 

há gemas que restam intactas. (Gustavo Nagib)  

Gustavo Nagib  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A onipresença faz com que uma única 
Clarice se desdobre em muitas. Isso pode 
ser boa uma notícia, tendo em vista o 
perigo de escassez que uma literatura única 
pode causar. Qualquer boa escrita, que 
valha ser lida, é uma escrita que é para 
todos, mas no caso de Clarice, não é uma 
única, ela copia-se em milhares de pessoas, 
ela tem milhares de faces, ela se contradiz 
mais do que o faz qualquer autor, ela tem 
mais nuances, mais sutilezas, que aparecem 
em pílulas descartáveis, completamente 
esquecíveis. Clarice nunca deixou de 
escrever, mesmo que hoje ela o faça por 
mãos de outros. Sua obra ainda é tecida. 
Um fio d’água escorre desde Água Viva até 
o presente, marcando uma obra que ainda 
é escrita. Novos fragmentos de G.H. e de 
Macabéa constantemente se descobrem, e, 
afinal, nenhuma delas ainda disse tudo o 
que tinha para dizer. A escrita de Clarice é 
estritamente clássica, à sua revelia, 
inevitavelmente ela tomou essa dualidade 
para si. Essas frases de mil Clarices me têm 
um endereço muito certo. Me fazem 
lembrar de uma época em que eu, novinho 
e tonto, ia com outros redatores desta Fina 
– tão jovens quanto, mas menos tontos que 
este que vos escreve – entre as mágoas de 
juventude discutir Clarice. Me lembro de 
uma anotação em que eu jurava, do alto da 
minha tonteza, que para a autora tinha 
calhado o pior destino possível. Que a pior 
coisa que podia acontecer a um escritor era 
deixar o leitor encafifado, querendo 
entender seu mecanismo. O mais grave 
erro possível seria que o escritor deixasse o 
texto como um segredo a ser desvendado, 
em vez de envolver inteiramente a quem o 
lê, de fazer com que a história fosse uma 
parte a mais do eu – ou algo que o fizesse 
crescer para poder incorporar. Hoje 
entendo que Clarice é, mais que admirada, 
amada, intensamente. Suas tantas faces e 
tantas frases, as que realmente são suas, e as 
que podem ser de qualquer pessoa, não são 
suas, são de cada um que as lê – a invenção 
contida nessas pílulas deixa cada um mais 
junto da autora, para, aos poucos tecer sua 
própria felicidade clandestina. A internet 
por vezes deixa as intimidades um pouco 
públicas demais. Mas talvez seja a única 
forma que temos de alcançar os mortos. 

Hoje entendo que Clarice é, mais 

que admirada, amada, 

intensamente. Suas tantas faces e 

tantas frases, as que realmente são 

suas, e as que podem ser de 

qualquer pessoa, não são suas, são 

de cada um que as lê.            

A invenção contida nessas pílulas 

deixa cada um mais junto da 

autora, para, aos poucos tecer sua 

própria felicidade clandestina. 

A falsidade, se bem que esse termo mal cabe 
– não se mostra apenas naqueles casos mais 
assombrosos – “um dia sem rir é um dia 
desperdiçado”, disse ela, junto com mais 
uma infinitude de autores que, de Chaplin a 
Bob Marley, figuram nesse panteão dos 
grandes frasistas – mas naquelas frases 
belas, criadas, que deixam em quem não se 
recorde de coração sua obra completa uma 
dúvida autêntica com respeito à autoria. Um 
pôr do sol aparece laranja, com um rastro 
de mar ao fundo, e em letras brancas se 
anuncia uma frase que tateia a linha entre a 
autoajuda e a alta literatura. Um olhar sério 
e penetrante da autora anuncia de maneira 
pesarosa a mais tonta das citações 
inventadas. Qualquer coisa que mereça 
aplauso – mesmo que um tímido, retido, 
envergonhado – por qualquer motivo, é 
digno de ser frase de Clarice Lispector. 
Clarice tornou-se um cobertor para tudo 
que luta contra a chatice da vida, contra a 
pilhéria, a humilhação, a tortura. 

  



 
 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reprodução Maureen Bisilliat  

 

 

análise  

Giovana Proença  

No raiar de Clarice Lispector. Assim Antonio 
Candido, frequentemente considerado o mais notório 
crítico literário brasileiro, nomeou sua análise sobre 
Perto do coração selvagem. O livro é o primeiro romance 
da escritora, que completa o seu centenário em 
dezembro deste ano. A alcunha de Candido provou-
se certeira, ao se constatar a frutífera carreira literária 
que consagraria Lispector no cenário do romance 
moderno brasileiro. Mais do que a inovação estilística, 
rara nos tempos que conflitam as duas metades do 
século XX no país – salvo exceções, dentre as quais 
se destaca a própria Clarice – Perto do coração selvagem 
sintetiza a tônica da literatura lispectoriana: a 
correlação entre fato corriqueiro e  metafísica. O 
cerne da questão se concentra na epifania “banhos, 
passeios, encontros” – tudo floresce na interioridade 
de Joana, a inesquecível protagonista do romance. O 
genial título Perto do coração selvagem foi retirado de uma 
citação de James Joyce, referência epifânica na obra 
de Clarice, ao lado de Virginia Woolf também no uso 
do fluxo de consciência. 

O perto também adquire concretude na visão de Candido, 
que afirma o livro como romance de aproximação, 
fugindo a rótulos prontos e engessados dentro do 
romance psicológico que estava em voga na época da 
produção clariceana.  Dual, dupla, deslocada; Joana é a 
protagonista-problema. Um prato cheio para a 
psicanálise. Revestida das perdas, dos laços desatados, 
Perto do coração selvagem acompanha seus encontros com o 
outro, e consigo mesma, na famosa receita de alteridade 
de Lispector. A falta dos pais, a solidão e a repressão 
efervescem nas relações da vida adulta. As peças-chave, 
esparsas, montam o quebra-cabeça das conexões 
problemáticas do romance. Nessa dosagem entre 
interioridade e abertura ao mundo exterior, Clarice 
Lispector compõe o desvendamento da psiquê e do 
espírito humano; e mostra a que veio a etiqueta 
lispectoriana.  Perto do coração selvagem ocupa posição 
pioneira no conjunto da obra de Clarice. Cenas que se 
tornariam conhecidas pelo revelar metafísico da 
banalidade – a visão de uma barata, um cego mascando 
chicletes – têm sua gênese nas experiências de Joana, no 
despertar para o mundo. Interior e exterior se fundem em 
uma mescla de impressões na viagem da protagonista por 
seus encontros. Estamos, sem dúvidas, no raiar de Clarice 
Lispector: a trajetória de uma estrela fulgurante que, após 
um século, ainda nos atordoa – e atormenta – com o 
rastro luminoso de sua eclosão. 

ao som de um coração selvagem  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Angélica Cigoli Frangella  

Constantemente nos deparamos com obras 
literárias que lemos e logo entendemos: "aqui há 
um aprendizado que ainda não consigo 
apreender". É comum que esse sentimento se 
mostre presente em nós quando, diante de um 
grande nome da literatura, sobretudo, quando 
evocada ao de Clarice Lispector, "romancista do 
instante" e autora que faz os desprevenidos se 
atentarem à vida. É para tanto que a discussão 
do texto "Vertiginoso relance", da crítica literária 
Gilda de Melo e Souza, evidencia tão importante 
passo ao longo do caminho para a compreensão 
da obra clariceana. É fato que Clarice baseia suas 
obras ao se apegar nas entrelinhas dos fatos 
corriqueiros. Para além de um desenvolvimento 
de narrativa que procura nos imergir nesses 
acontecimentos, significativos em grau que 
apenas uma escritora tão sensível poderia dar-se 
conta, Clarice notoriamente "está sempre 
virando a realidade diante para trás, desconfiada 
de que é no avesso da trama que poderá decifrar, 
afinal, o jogo escondido dos fios [...]". O que há 
de tão importante em notar tal aspecto de sua 
literatura, porém? Simples: é isso o que nos 
possibilita compreender que suas personagens e 
enredos estão lutando contra o fato de que 
narrar esse tal de Presente já é estar falando de 
um Passado; ou seja, "é uma luta contra o 
instante fugaz, um esforço desesperado para 
deter o tempo, fixar o momento num relance, 
definir o que não se define [...]". 

 

 

Ler um romance de Clarice é penetrar, ao mesmo 
tempo, no que há de superficial e sublime nessa 
coisa tediosa que é estar vivo. Talvez o momento 
divisor de águas de nossas vidas não seja um 
grande evento, mas sim um momento sentado à 
mesa, fazendo bolinhas de miolo de pão, ou 
ouvindo esperançosamente o futuro diante a 
uma cartomante. É por isso que Clarice acorda 
os desprevenidos – o narrador não apenas narra, 
como também sussurra: "Atenção ao que está por 
vir! Atenção!". Talvez o ponto alto de sua literatura 
seja justamente compreender que o que há de 
valioso não são as passagens que percorremos 
em nossos anos, mas o valor que a elas 
atribuímos. Pela forma que Gilda de Melo 
constrói brilhantemente sua discussão acerca de 
obras como A maçã no Escuro, passamos a 
identificar novas maneiras de apreciar não só a 
prosa de Clarice, mas também os nossos dias que 
se parecem tanto com os de G.H. e Macabéa. O 
grandioso é compreender: "Para Clarice 
Lispector um instante será suficiente para toda a 
narrativa. E a sua tarefa vai ser, justamente, a de 
narrar esses 'momentos que não se narram' [...]" 
– e é aí que mora a preciosidade e mágica de suas 
palavras. 
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vertiginoso relance  

Clarice baseia suas obras ao se 
apegar nas entrelinhas de fatos 
corriqueiros. Para além de um 
desenvolvimento de narrativa 
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best-seller de sebos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

André Vieira  

Qual a verdadeira essência da literatura? Para 

alguns, é a forma como podemos narrar uma 

história, um fato ou uma mentira em todos seus 

únicos e delicados detalhes e distendê-la no tempo 

e espaço sem que perca o frescor original a cada 

releitura preguiçosa. Já para outros, é uma maneira 

de buscar a humanidade — ou sua falta — singular 

que caracteriza a nós e a nossos ancestrais como 

membros de uma família comum, de uma história 

compartilhada de erros e acertos. E ainda tem 

alguns que dizem que a boa história sempre trata 

do olhar, direcionado pelo autor ou pela autora: de 

como enxergamos as entrelinhas da natureza e do 

cotidiano que fazemos parte e como podemos 

melhor nos inserir naquele contexto cuja 

compreensão nem sempre é simples. Se já é difícil 

definir com clareza qual é o papel da literatura e 

quais são suas marcadas deixadas em leitores 

mundo afora, o que poderíamos então dizer da 

vocação do escritor? Se por um lado ele é o senhor 

ou a senhora que nos toma pela mão e mergulha 

conosco em seu universo próprio de silêncios e 

sombras,  por outro, tem vezes que se personifica 

em companheiro frio de palavras austeras nem 

sempre deixando claro suas verdadeiras intenções 

com o texto ou com o bem-estar do leitor que sofre 

em seus escritos. Na fanfarronice de seu estilo, 

moda ou de sua latência de palavras, por vezes 

somos injustos com gênios e mestres, lhes 

pronunciando nomes e apontando falhas nos 

modos, na personalidade e na fala quando, de fato, 

nunca os conhecemos pessoalmente ou trocamos 

qualquer meia dúzia de palavras ou olhares, além 

de através de seus livros. Assim, se a obra de um 

autor é uma janela onde poderíamos ver seus 

valores e crenças sobre a vida, é pela forma como 

ele ou ela se debruça sobre o papel e bola seus 

causos que enxergaríamos de fato como pensa, age 

e sente os pesos da vida, muitas vezes de forma 

inconsciente.   

Em Cartas perto do coração, livro de cartas e memórias 

de dois dos grandes escritores brasileiros, 

Fernando Sabino e Clarice Lispector, temos vista 

privilegiada para dramas, desabafos, descuidos, 

medos e felicidades que permeavam vida de jovens-

adultos, junto a seus primeiros ímpetos como 

escritores, jornalistas e tradutores em cantos 

diferentes no hemisfério norte e, mais tarde, em 

polos distantes da América. Divido em duas partes 

principais, entre 21 de abril de 1946 a 27 de junho 

de 1947 e de 2 de fevereiro de 1953 a 11 de março 

de 1959, o livro nos presenteia com diálogos 

sinceros e carinhosos que entrelaçam a amizade 

íntima — coisa rara hoje em dia — junto com a 

prosa pujante de seus participantes, fazendo 

parecer fácil aliar sentimentos ternos e queridos a 

uma prosa refinada e afiada. De fato, o livro é 

representante de um tempo que não existe mais. Na 

via Crúcis  do mundo pós-Segunda Grande Guerra, 

conhecemos as preocupações de um tempo 

analógico, dos cigarros sem filtro, dos centavos que 

faltavam para o pagamento de aluguéis, do cinema 

ainda com o charme da écran noir e de um Brasil e, 

sobretudo, de um Rio de Janeiro preocupados com 

o fomento de uma cultura nacional e sua imagem 

lá fora. É a partir desta perspectiva estrangeira, que 

tanto Sabino quanto Lispector trocaram suas 

inconfidências literárias e admiração recíproca um 

pelo outro. Desde Bergamo, na Itália, Clarice conta 

da vida encastelada que leva entre artigos de 

revistas e a companhia de sua faxineira austríaca, já 

de Nova York, Fernando relata o inferno que é 

viver dentro um escritório com um chefe tagarela e 

do perrengue de ir ao dentista no inverno; é na 

encruzilhada desses cotidianos clandestinos, 

sonhos longínquos e corpos distantes entre si que 

nascem cordialidades e ironias, broncas e elogios, 

prosa e poesia que inundam páginas e páginas de 

correspondência de verdadeiros amigos. 

asas da juventude 
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Cartas perto do coração 

retrata a fragilidade e a 

sensibilidade de Lispector 

e Sabino 

A amizade é tanta que transborda para outros 
âmbitos além das cartas. Publicações em conjunto, 
amigos de longa data, literatura e cultura nacional e 
internacional da época, nada falta no emaranhado de 
afagos e mágoas de Clarice e Fernando: a delicadeza 
entre os dois é tal que é difícil conter o sorriso bobo 
que contagia o leitor, acompanhando de camarote a 
fragilidade de seus heróis literários. Talvez seja por 
isso que a leitura cative tanto: não apenas pela prosa 
leve e reflexão macia que marcam as páginas da 
correspondência de Cartas Perto do coração, mas também  
pela fraqueza e grandeza dessas duas grandes 
personagens da literatura brasileira transformando 
aqueles ídolos em meros mortais. Seus medos, suas 
intolerâncias, seus desejos, seus vacilos e ânsias 
apontam não para falhas maiores de deuses 
incompletos, mas sim para a humanidade presente 
como escritores e seus pensamentos mais íntimos.  
incompletos, mas sim para a humanidade presente 

como escritores e seus pensamentos mais íntimos. 

Com textos agrupados em uma edição lustrosa e bem-

organizada pela Record, em 2011, Cartas perto do 

coração um best-seller de sebos é uma ótima escolha 

para noites solitárias à procura de palavras ternas ou 

de companhia agradável antes da hora de dormir. 

 

Clarice Lispector e Fernando Sabino  

 

 

Clarice Lispector por Cássio Loredano 
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Angélica Cigoli Frangella  

Publicado em 1964, A paixão segundo 
G.H. é mais uma das obras clariceanas 
que nos propõe uma literatura que nos 
vira do avesso. O livro se assemelha a um 
mergulho na consciência de G.H., nossa 
narradora e personagem principal, tal que 
nos faz nadar em pensamentos que não 
são nossos, mas que de repente passam a 
parecer tanto conosco. G.H., bem como 
diversas outras personagens das 
narrativas de Clarice, é uma mulher rica 
que reflete acerca de sua posição social - 
a posição que exerce por ser mulher. 
Tendo se dedicado à arte da escultura, era 
também conhecida por este trabalho, por 
mais que feito de forma amadora. O 
reconhecimento a coloca em uma 
posição diferente nessa configuração de 
ser mulher: "Para uma mulher essa 
reputação é socialmente muito, e situou-
me, tanto para os outros como para mim 
mesma, numa zona que socialmente fica 
entre mulher e homem. O que me 
deixava muito mais livre para ser mulher, 
já que eu não me ocupava formalmente 
em sê-lo." De uma cobertura, G.H. toma 
café da tarde e enrola bolinhas de miolo 
de pão, pensando em organizar o que 
agora já não mais seria arrumado pela 
empregada doméstica que havia ido 
embora. G.H. estava só com seu fluxo de 
consciência. Pensa, fuma um cigarro, 
pensa mais um pouco, olha para aqueles 
treze andares que caíam do edifício: 
começaria a organização pelo quarto da 
empregada. Esperando que aquele 
ambiente estivesse escuro e mofado, 
G.H. decide que abriria as janelas para 
deixar luz entrar; também jogaria água 
sobre a poeira incrustada no chão e veria 
lama se formar a partir da sujeira; a 
madeira dos móveis apodreceria com o 
tempo – e G.H. estaria ali, olhando. 

A primeira de suas surpresas começa ao se 
deparar com um ambiente completamente 
diferente do que tinha em mente: "Esperara 
encontrar a escuridão, preparara-me para ter que 
abrir escancaradamente a janela e limpar com ar 
fresco o escuro mofado. [...] Da porta eu via 
agora um quarto que tinha uma ordem calma e 
vazia.". Superada tal frustração de descobrir um 
cômodo que era de mais luz que qualquer outro 
canto de sua casa, começa a organização: mal 
inicia a limpeza e se depara, ao colocar a cabeça 
dentro do escuro de um armário, com a tal da 
barata que faria, ao final daquele dia, G.H. ser 
outra – ou ainda ela mesma, só que consciente. 
Esmagando a cabeça da barata contra a porta do 
armário, inicia-se uma odisseia de devaneios 
acerca de “o que é essa construção que resulta no 
viver?” Aquelas antenas e a gosma branca que sai 
do inseto era a vida olhando para G.H.? As 
conclusões e os inacabados pensamentos que 
resultam desse inesperado encontro são daquelas 
grandes preciosidades que temos a sorte de ler. A 
paixão segundo G.H. é um livro que vale a pena ser 
sentido – e, com sorte, nessa trajetória talvez o 
leitor também se depare com algo que se 
assemelhe à asquerosa barata e, brilhantemente, 
conclua algo como G.H.: "a vida se me é". 
Terminada a leitura, ainda fica um certo 
incômodo alojado no peito. Se voltamos para o 
início do livro e lemos a mensagem a possíveis 
leitores, é provável que sintamos que 
decepcionamos Clarice: talvez nossa alma ainda 
não esteja formada o suficiente, nem para ler o 
livro, nem para encontrar uma dessas baratas. 
A paixão segundo G.H. é um ponto para além de 
um horizonte que a vista não enxerga. 

 as nuances 

de G.H 
O livro se assemelha a um mergulho na 

consciência de G.H., nossa narradora e 

personagem principal, tal que nos faz nadar 

em pensamentos que não são nossos 
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Laura Pilan  

A Hora da Estrela é o título definitivo de um dos romances 
mais conhecidos de Clarice Lispector. Além dele, a autora 
elaborou outras treze possibilidades – tão interessantes e 
munidas de sensibilidade poética quanto a que foi 
escolhida. A ideia de que um livro possa ter tantos nomes 
não é só instigante – é também encantadora. “O direito ao 
grito”, “Ela não sabe gritar” e “A culpa é minha” dão conta 
de diferentes aspectos da obra e dizem tanto sobre ela 
quanto é possível em tão poucas palavras. Não há opinião 
mais equivocada acerca da literatura de Clarice Lispector 
do que a concepção de que seus textos são domésticos e 
afastados do contexto político do país. Com talento 
inquestionável, a autora é capaz de uma imersão profunda 
na alma e na mente do indivíduo e, simultaneamente, de 
um olhar que abrange o universal. Ela nunca esteve 
alienada de seu momento histórico – pelo contrário. 
Clarice olha diretamente para as chagas sociais, as toca e as 
expõe. É provável que A Hora da Estrela seja a sua mais 
brutal exposição da miséria, mas o contraste entre as 
classes sociais é explorado desde A Paixão Segundo G.H., 
por meio da própria G.H. e da figura invisível de Janair. 
Segundo Clarice, a inspiração inicial para A Hora da Estrela 
é o ar perdido que um nordestino exibe ao chegar no Rio 
de Janeiro. Esse deslocamento é representado através de 
Macabéa – a invenção de Rodrigo S. M., o narrador. Ele se 
identifica como o escritor, de modo que a mulher nada 
mais é do que sua personagem, sua ficção. Nessas 
circunstâncias, o romance é a mais pura expressão da 
literatura sobre literatura. Aqui, o crucial é o modo como 
a história é contada. Rodrigo cria uma personagem 
diametralmente oposta a ele. O principal fator que os 
distingue é a classe social: o status dele permite a escrita e 
a posição dela só tolera o silêncio. Se o narrador é o retrato 
típico do intelectual brasileiro em todas as suas vaidades, é 
inevitável que o leitor questione os seus direitos de retratar 
a miséria que desconhece. Para atingir seus objetivos, 
Rodrigo precisa se despir dos adornos da linguagem: a fim 
de narrar a trajetória de Macabéa, é exigido que ele se 
empobreça. 

rosa claríssima na minha 
prosa sem poema 
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O narrador é a mediação fundamental entre Clarice 

e Macabéa, que precisa dele para existir. Como 

escritor, Rodrigo domina a história. Enquanto 

personagem, ela só tem presença e jamais o 

controle da própria vida. Deste modo, o homem 

sabe que Macabéa existe. A protagonista, indefesa, 

não sabe da existência dele. Diante dela, Rodrigo S. 

M. ergue-se como uma espécie de figura divina, 

onipotente e onisciente, enquanto Macabéa é sua 

criatura.  Mas ele ainda é humano. Em sua 

condição, possui tantas limitações quanto todos 

nós. É a escrita que constrói seu poder máximo – 

absoluto e inquestionável – de vida e morte. 

Macabéa é um instrumento de Rodrigo, uma 

ferramenta para cumprir um objetivo: o grito. Cria-

se um abismo intransponível entre os dois, 

tornando-o cada vez mais importante e 

condenando-a à precariedade. A construção de 

Macabéa é realizada através da negação dos 

próprios desejos e repressão do corpo. Em face 

deles, a mulher não é só impotente como também 

é incapaz: não compreende as próprias vontades e 

não sabe como expressá-las, uma vez que não 

possui recursos para manifestar seus sentimentos. 

A sua opressão data do início de sua vida. Se para 
Macabéa o café frio é um luxo, demonstra que, 
dentro de sua condição miserável, não consegue se 
enxergar de outro modo. Imersa em fraquezas e 
debilidades, o prospecto de um futuro agradável é a 
mais acessível de suas fantasias. A visita à 
cartomante é mais do que uma busca por certezas. 
Trata-se de uma demanda por possibilidades e por 
esperança. Plantada no apartamento de madama 
Carlota, recebe a previsão enganosa de que um 
homem estrangeiro e rico apresentaria o desejo de 
casamento. Tomada por alegria, Macabéa é impedida 
de preparar-se para a tragédia que a aguarda ao 
atravessar a rua. Ela morre sem conhecer a felicidade 
que lhe foi prometida.  Certa vez, Clarice Lispector 
afirmou que não escrevia esperando alterar qualquer 
coisa. Sem dúvidas, Macabéa morre da mesma forma 
que sempre existiu. O romance não se propõe a 
apresentar uma saída ou uma solução – A Hora da 
Estrela é um silêncio e também uma pergunta. A 
autora não buscava transformar o mundo através 
dele e é provável que estivesse certa. Contudo, é 
impossível que o leitor seja o mesmo ao ler a 
primeira linha e ao fechar o livro pela última vez. 
Enfim, que não se esqueça: “por enquanto é tempo 
de morangos”. 

 

re
p

ro
d

u
çã

o
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o arado de Itamar Vieira Jr. 
Giovana Proença  

William Faulkner, autor símbolo do retrato da 
decadência regionalista norte-americana, retirou o 
título de sua maior obra, O som e a fúria, de uma 
citação de Macbeth, uma das mais proeminentes 
tragédias shakesperianas: “A vida [...] é uma história 
cheia de som e fúria, contada por um idiota e que não significa 
nada”. Torto Arado, romance de estreia de Itamar 
Vieira Junior, vencedor do Prêmio Leya de 2018 e 
do Jabuti 2020, aproxima-se em tópicos dos versos 
dramáticos. Sem dúvidas, estamos diante de uma 
história de sons - cantigas, encantos, discursos 
inflamados, o fustigar da enxada na terra – permeada 
por um grande silêncio. A fúria se faz presente e 
movimenta a narrativa em esquema quase 
euclidiano, forças contrárias de destruição marcam a 
terra, a aridez duela com o rio de sangue das águas. 
Prosador desde criança, Itamar cita Faulkner, junto 
a nomes como Toni Morrison e Jorge Amado como 
referência, e afirma que a repercussão positiva do 
romance o fez sentir de fato o que é ser escritor.  O 
homem, e sobretudo, a mulher, vivenciam no 
romance a obstinação das opressões, e assim surge 
a luta semeada de cabeça baixa e olhar altivo no 
arado. A divergência está em quem conta a história, 
não há idiotas na fazenda de Água Negra, pelo 
menos não entre os trabalhadores; as vozes que se 
colocam como narradoras impressionam pela 
consciência narrativa aguçada e o alto grau de 
percepção do mundo que conhecem.  “Há histórias 
que só podem ser contadas por um coro.”, defende 
o autor. O significado é arado por Itamar Vieira 
Junior com habilidade e maestria na condução de 
uma história repleta por estórias, em mise en abyme; a 
leitura do romance torna impossível a crença na 
afirmação de que a vida não significa nada. 
Polifônico, os silêncios de Torto Arado gritam na 
gravitação de um acidente. O brilho da faca de 
marfim reluz, acentuando dois reflexos, as irmãs 
Bibiana e Belonísia. Duas vozes narrativas que se 
fundem pelo corte afiado da lâmina e uma língua 
arrancada. Unidas, a irmã com voz torna-se 
tradutora do silêncio da irmã muda, mas com a 
pulsão do tempo e da juventude, outra vez se 
dividem. Bibiana segue o caminho dos discursos 
inflamados, da mudança, da luta por terra, assume a 
palavra quilombola; enquanto Belonísia resiste as 
opressões de gênero e torna-se, a seu modo, 
também líder. 

 

 

A narrativa em reflexos duplos pela voz das duas 
irmãs, ganha consistência na terceira parte do 
romance, pelo ponto de vista onisciente  de uma 
encantada, entidade espiritual do Jerê. A narradora 
metafísica nos entrega os silêncios dos mistérios que 
permeiam a narrativa, e evidencia as transformações 
da comunidade, ressentida com o abandono das 
tradições espirituais.  Itamar Vieira Junior constrói e 
cria um novo regionalismo, uma nova face de 
renovação da temática que perpassou a primeira 
metade do século XX na literatura brasileira. 
Entretanto, questiona o rótulo regional “Os 
escritores dito regionalistas escreveram a partir de 
seus centros. O termo ficou por parte da crítica e 
dos estudiosos.” Torto Arado se passa em um cenário 
rural a margem dos centros urbanos ascendentes, 
permeado por violência, magia, afetos e laços. 
Embora o romance se aproxime do realismo mágico 
,Itamar contesta que a narrativa não parecerá tão 
mágica se tivermos a capacidade de nos deslocar 
para a perspectiva das personagens.  Acima de tudo, 
o romance é pautado no mais profundo realismo de 
denúncia. Na fazenda de Água Negra a força do 
povo negro, descendente de escravizados, é cortada 
pelos rios de sangue da opressão, no microcosmo de 
poder do mundo que ainda guarda profundas 
heranças coloniais. Em paradoxo, o protagonismo 
feminino resiste a queda de braço com as violências 
de gênero, enquanto a submissão e o domínio 
senhorio se perpetuam. Itamar acredita que não há 
nada que não possa ser ouvido, “Mesmo os que, 
literalmente, pareçam não ter voz.” Personagens 
silenciadas historicamente – nada mais significativo 
do que uma língua mutilada na infância - narram sua 
própria história com aguçada consciência narrativa. 
O romance de Itamar Vieira Junior gravita em torno 
de silêncios que se respondem ao longo da leitura, 
em gritos, sussurros, cantigas e sons da terra. Um 
mundo de heranças coloniais, construído por 
descendentes de escravizados, é marcado acima de 
tudo, pela resistência. As transformações chegam 
devagar pela estrada de terra e mudam em 
proporções as regras de um microcosmo de 
opressões com a conquista de direitos. O filho de 
Bibiana, já rapaz, deixa Água Negra, terra em que 
seus antepassados se fixaram em obstinação 
resignada para estudar na cidade, marcando os 
primeiros passos para fora do mundo esquecido à 
margem. 
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O arado na voz calada pela lâmina é um 

grunhido torto, intraduzível grito de força. A 

terra encantada perde duelo com o realismo da 

violência que paira suspensa, e o combate às 

injustiças. Mas não nos enganemos, a força 

antepassada está na movimentação da luta. O 

realismo mágico colhe frutos nas páginas de 

Torto Arado. “Sobre a terra há de viver sempre 

o mais forte”. Itamar Vieira Junior finaliza com 

a exaltação da força do povo de Água Negra, e 

de tantos outros calados pela lâmina afiada da 

opressão. “Não haverá amanhã sem luta”, 

alcunha.  

Itamar, como foi o despertar da sua 

vocação para a escrita e sua trajetória até 

o Prêmio Leya de 2018 por Torto Arado? 

Eu escrevo desde criança. Ao aprender a ler e 

escrever, passei a criar histórias. Mas só me 

senti seguro para publicar bem mais tarde. 

Para isso tive que submeter meus textos a 

concursos e prêmios literários. Era uma 

forma de ser avaliado por especialistas em 

literatura. Foi assim que cheguei ao Prêmio 

LeYa. 

De que modo a história de Torto Arado 

surgiu para você? Você pode contar um 

pouco sobre seu processo de escrita? 

Surgiu muito cedo ainda na adolescência, 

influenciado pela leitura dos romances da 

geração de 1930 e 1945. Acumulei 

informações e anotações ao longo de muitos 

anos. Quando me senti pronto para escrever, 

trabalhei por 18 meses muito disciplinado. 

 

Quais são suas principais influências 

literárias? 

É muito difícil falar sobre influências, porque 

Quais são suas principais influências 

literárias? 

É muito difícil falar sobre influências, porque 

acho que tudo que li ao longo da vida formou o 

leitor e o escritor que sou. Agora se você me 

perguntar sobre os autores que tem destaque em 

minha estante posso citar Jorge Amado, Toni 

Morrison, Lima Barreto, Faulkner, Herman 

Hesse e Clarice Lispector e muitos outros. 

O realismo mágico, gênero muito renomado 

na América Latina, está muito presente no 

livro. Como foi construir isso? 

Acho que a narrativa chamada de mágica pela 

crítica e leitores não parecerá tão mágica se 

tivermos a capacidade de nos deslocar para a 

perspectiva das personagens. O livro narra uma 

cosmovisão de mundo diversa e o elemento 

transcendental é parte disso. Eu apenas escrevi a 

partir da perspectiva das personagens, 

respeitando suas crenças e visões de mundo. 

Nesse mesmo sentido, como foi trazer um 

novo olhar para o regionalismo que tanto 

permeou a literatura brasileira no século XX? 

Eu não costumo usar a palavra regionalista para 

classificar a literatura da geração de 1930 e 

1945. Acho reducionista, porque os escritores 

dito regionalistas escreveram a partir de seus 

centros. O termo ficou por parte da crítica e dos 

estudiosos. Para mim ler algo sobre São Paulo 

ou Rio de Janeiro poderia parecer “regional”, 

porque é provável que não se aproxime de 

histórias que, particularmente, vivo na Bahia, 

por exemplo. 

 

 

Após o lançamento de Torto Arado, em 2019, o escritor Itamar Vieira Júnior vem 

colhendo os louros de seu romance, sucesso de vendas e aclamado pela crítica 
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De que maneiras sua formação em estudos 

étnicos influenciou a escolha por compor 

uma história com tantos elementos da 

cultura afro-brasileira? 

A minha formação em estudos étnicos e 

africanos tem relação inicialmente com a 

minha atuação como servidor público. 

Também tem relação com a busca por minha 

ascendência. Mas contribuiu, sim, de forma 

inegável para que eu tivesse a capacidade de 

me deslocar para o lugar do outro, 

experimentar suas vidas a partir de suas 

perspectivas. 

Uma das possíveis interpretações de Torto 

Arado gira em torno da importância da 

voz. Como você enxerga a representação 

que o livro traz de uma realidade muitas 

vezes invisibilizada? 

Como trabalho literário eu falo por mim, não 

escrevo por ninguém. Mas o direito à voz é 

lembrado a todo o momento seja de maneira 

simbólica ou no próprio discurso das 

personagens. E de fato são personagens que 

foram silenciadas por nossa sociedade e até 

mesmo pela literatura durante séculos. Mas as 

elas nos mostram que não há nada que não 

possa ser ouvido. Mesmo os que, 

literalmente, pareçam não ter voz. 

 

 

A história conta com três narradoras 

diferentes. O que você pensou com essa 

divisão? 

Que nenhum narrador é confiável. Que a história 

não é sentida da mesma maneira por todos, há 

subjetividades e percepções diferentes. Há 

histórias que só podem ser contadas por um coro. 

O que a repercussão do livro trouxe para sua 

vida? 

Mudou a minha relação com a própria escrita, na 

medida em que me vejo mais profissional por 

conta desse lugar que passei a ocupar quase que 

involuntariamente. Eu passei a sentir de fato o que 

é ser um escritor. 

Que mensagem você quer passar com sua 

escrita no Brasil de hoje? 

Que não haverá amanhã sem luta. 

*N.E: No dia anterior do fechamento da edição, 

Itamar Vieira Jr. Ganhou o prêmio Jabuti.  

 

 O arado na voz calada pela lâmina é um 

grunhido torto, intraduzível grito de força. A 
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às injustiças. 
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Giovana Proença  
Lori percebeu a inquietação de Ricardo assim que ele passou pela porta. Resolveu não dizer nada e evitar 
qualquer conflito. Vivia com ele tempo suficiente para saber que era o certo. Se quisesse, ele confessaria suas 
atribulações. Respirou fundo e foi conferir a carne no forno, ocupava-se com os alvoroços na cozinha em seus 
dias de folga, puro entretenimento. Não gostava de pensar em si mesma como dona de casa. Pianista, vivia a 
rotina entre ensaios para recitais e a vida com Ricardo. Considerava ter êxito em ambos. Afinal, percebeu 
instantaneamente sua inquietação. No outro cômodo, Ricardo olhou o piano com satisfação. Sempre sentia uma 
onde de prazer percorrer a espinha ao ver o instrumento, hoje não seria diferente. Folheou um jornal sem muita 
atenção, nem pôde perceber que era do dia anterior. As notícias eram sempre as mesmas de qualquer forma. O 
cheiro da carne invadiu seu olfato. Molho madeira, adivinhou. Era seu favorito, teria dificuldade para explicar a 
falta de apetite. 

Mal teve tempo de procurar algum programa para matar o tempo na televisão, Lori anunciou que o jantar estava 
pronto. Era insistência dele que jantassem juntos, sabia que ela se contentaria a uma degustação solitária. O 
segundo ponto de Ricardo era a trilha sonora. Faziam as refeições ao som de música clássica, bem baixinho. Lori 
chegava a duvidar que ele ouvisse algo, seus próprios ouvidos treinados já acostumados ao ritmo. A terceira 
exigência era de Lori: um quarto de taça de vinho branco, lera uma vez que realçava o sabor. 

-Sua ex mulher telefonou. Disse que era algo sobre o Joaquim, mas não deixou recado. Acho que ela liga 
amanhã. Tem um jeito tão pomposo de falar! - divertiu-se contando, não pertencia ao gênero que deixava-se 
corroer pelo ciúmes do passado. Costumavam jantar  em silêncio, alguns poucos comentários sobre o tempero. 
Lori resolveu quebrar quietude, sabendo como informações perdiam-se facilmente nas próprias divagações. 

Ricardo murmurou alguma expressão de entendimento. Antes mesmo da menção ao filho, sabia quem era a 
autora do telefonema. Em outro dia, a imagem de um diálogo entre a formal Lena e a irreverente Lori o teria 
feito reprimir o riso. Lena – Helena sempre insistia, detestava apelidos. Ela não o detestava. A separação 
decorrera de forma amigável, iniciativa dela. Era o melhor a ser feito. Na época a pesquisa de Lena, Literatura 
Brasileira contemporânea: Clarice Lispector, ainda pensa com orgulho, fora aceita por uma universidade no 
exterior. “Uma oportunidade única! É impressionante como Clarice tem sido lida fora do Brasil...”, era um belo 
discurso, embora não o lembrasse inteiro. A verdade é que poderia tê-la acompanhado. Mas a ideia de partir para 
São Paulo em sua busca já rondava a cabeça. “Não posso fazer isso, desculpe-me.” Ela voltara ao país com 
Joaquim há uns dois anos, desde então liga semanalmente, todo o papo de estreitar os laços com o filho. Se ao 
menos tivesse uma menina... 

O riso de Lori interrompeu o pensamento quase cruel que delineava. Tinha uma dessas risadas impossíveis de 
passar despercebida. 

-Acho a coisa mais engraçada do mundo como você conheceu a Lena, sabia? Já me contou umas mil vezes, 
nunca me canso. Consigo ver direitinho: ela lá sentadinha na praça lendo Clarice, você chega e interrompe! Tudo 
isso ainda pra dizer que era sua favorita. Isso só funciona com uma mulher como a Lena mesmo. Te digo mais, 
se fosse uma dessas de hoje acharia ruim um desconhecido atrapalhando a leitura. Como ela aceitou sair com 
você, realmente, eu não sei. Ainda bem que você melhorou com o tempo. E experiência. - Se estivesse em 
melhor estado de espírito, Ricardo acharia graça na insinuação da diferença de idade entre eles. Lori dizia que 
logo o chamaria de “velhinho”. Não se importava, amava aquela juventude pulsante que ela transpirava. 
Incomodava-o mais a farpa quanto a experiência, beirava uma alusão a Lana, a mulher com quem vivera antes 
de conhecer Lori. -Já te disse que livro ela estava lendo? A Lena? - perguntou Ricardo, a voz casual. 

-Deve ter dito. Disso não lembraria, minha literatura é outra. - apontou o piano. 

-Água viva! Sabe o que me chamou atenção? A capa do livro, não via aquela capa fazia tanto tempo... Minha 
mãe leu esse livro. Passou meses com ele no colo. Peguei um dia para folhear. Li uma frase sublinhada de caneta 
azul. “Eu sou antes, eu sou quase, eu sou nunca. E tudo isso ganhei ao deixar de te amar.” Claro que não 
entendi, era tão novo! Devo ter passado uns dez minutos só lendo essa frase. Sei que nunca esqueci. Hoje acho 
tão bonita... - Lembrava de segurar o livro entre as mãos, tão pequenas. Folheou com curiosidade, lendo e 
relendo a frase sublinhada. Quis perguntar para a mãe o que significava, não sabe porque não o fez. Naquela 
mesma noite o pai jogou o fósforo no piano. 



-Interessante, então acha que ganha ao deixar de amar? -Era mais seguro não responder, era provável que ela o 
estivesse testando. Afinal, ele ganhara Lori ao deixar de amar Lana. Nos meses que seguiram a partida de Lena, 
sentira com ardor a perda daquela presença feminina. Não imaginara o quanto se sentiria pequeno, menor do que o 
próprio filho, que ainda contava com aquela proteção maternal. Um medo crescente expandia-se como um buraco 
negro, alimentado pela ausência do outro lado da cama. Até que encontrou Lana – Lena, só que com a, pensou ao 
conhecê-la – para preencher. Mais velha que ele em meia década e viúva, não demorou para passarem a viver juntos. 
Durante todo o casamento, Lana foi uma mulher do lar e só. Não era com ele que isso mudaria. Levaram um 
casamento ao estilo anos 50, que o agradava de certa forma. Ouviu dizer que ela voltou para o interior quando ele foi 
morar com Lori. Não sabia ao certo. 

Na falta de uma resposta, Lori bebeu um tímido gole do vinho. Uma taça inteira não seria de todo mal hoje, no 
íntimo, estranhava  Ricardo. O olhar de quem divagava longe por mares proibidos, as verbalizações desconexas. Não 
devia ter insinuado nada que remetesse Lana, sabia bem. Costumava gracejar pensando nas mulheres que Ricardo 
teve antes dela: Lana e Lena, Lena e Lana. Não pensava em nenhuma das duas como rival. Sentia enorme pena de 
Lana, uma mulher com o orgulho ferido e as esperanças ruídas, viu o marido apaixonar-se por outra sem nada 
que pudesse ser feito para impedir. Lembrou do olhar vazio que Lana lançara à ela e Ricardo no restaurante. A 
mãe que vê o filho correr no meio da avenida e só assiste a tragédia, grito nenhum impediria.  

Lori não se enganava, sabia que Ricardo era quebrado. Via no olhar dele. Ricardo tinha olhos de saudade. Conhecera-
o num desses bares, no centro, um antigo piano bar. Tinha idade para ser seu pai, mas sentiu uma crescente atração 
por ele. Lori tocava o piano preto, uma dessas antiguidades que o tempo resolveu preservar. Nada ganhava, há 
tempos que ninguém usava o instrumento, esquecida decoração retrô. “Usam para tirar foto”, brincou um garçom. 
Sentiu necessidade de tocá-lo. O bar estava vazio, ninguém reclamou. Era estudante de música na época. Viu Ricardo 
chegar, o jeito inquieto que o acompanha. Falou com um senhor no caixa, mostrava uma foto e parecia afoito. 
Balançando a cabeça, encerrou o diálogo e se deixou cair em uma mesa.  

Foi quando a viu. Lori reparou nele, o olhar de saudade mais intenso do que nunca. Abandonando o piano, sentou na 
mesa. Você toca lindamente, ele disse. Veio beber uma depois do expediente? Quis saber, curiosa por aquele homem 
maduro. Estava procurando uma antiga pianista, respondeu. Pois achou a nova, soltou a melodiosa risada pela qual é 
conhecida. Lana não teria a menor chance. Desde então, Lori nunca se apresentou sem Ricardo na primeira fila. 

Uma avalanche de ternura a invadiu. Quis subitamente abraçar o homem a sua frente, afastar qualquer que fosse sua 

aflição. Ricardo, sou eu, Lori! Implorou com o olhar que ele a conduzisse para o quarto. Avançou a mão em direção a 

dele. A indiferença estampada no semblante a deteve. Quase podia ver os cacos espalhados, matéria turva para ela. 

Serviu uma taça inteira, só hoje, ela se permitiu. 

Ricardo, por sua vez, quis afastar o vinho de Lori. Olha para mim, interrompia o silêncio ensurdecedor que achava 

que ela preferia escutar. Encarou a mulher, enquanto ela se distraía com a carne e o vinho, em efêmeros instantes que 

para ele pesaram a confissão de horas de angústia. Estive no asilo. Fui ver Lúcia. Eu vi minha mãe, Lori. A pianista. A 

mulher que eu procurava no piano bar. Anos e tudo em vão, sem respostas. O mesmo sumiço da noite em que meu 

pai queimou o piano. A mesma ausência prolongada. Nenhuma memória. Nada para mim Ela me olha e sorri, me 

chama de meu filho. Chama todos de meu filho e minha filha. Digo que me chamo Ricardo, isso não significa nada. 

Digo que lembro das intermináveis horas que a escutava em frente ao piano, o som na sala, nossos furtivos 

momentos de alegria. Ela pergunta se eu a assisti em alguma casa de São Paulo. Menciono meu pai, ela diz que 

conheceu um homem chamado Antônio uma vez em uma apresentação. Passamos longos intervalos de tempo 

jogando xadrez, e só. Tudo se resume a isso, a carreira e o piano. E tudo isso ela ganhou ao deixar de me amar. 

-Ricardo? - ele fechou os olhos, calando o turbilhão. Temia demonstrar a rachadura a Lori. Não suportava a 

ideia de vê-la ir, assustada com a tempestade que escondia atrás da aparência sóbria. Lapidou um sorriso mal 

delineado, ela sentiu-se estremecer. Sendo ele como era, provocava reações que formigavam o corpo jovem e a 

essência feminina de Lori. Ele tinha inquietações, ela sabia. Viveriam assim. Por ora, se entenderiam melhor no 

quarto. 

-Lori, joga xadrez comigo. - ela riu ao convite, entoando o som melodioso por todo ambiente. Tem uma voz 

linda, pensou Ricardo. Vai para o quarto, enquanto ela se serve uma última taça de vinho, planos para a noite 

sendo traçados em sua imaginação fértil, os lábios sorridentes na taça. Ricardo olha no espelho, tudo que precisa 

é de um alívio. Por hoje, se permitiria compartilhar da ébria excitação de Lori. Amanhã ligaria para saber do 

filho, mas se ao menos tivesse uma menina! Poderia ir no asilo, a ideia o acometeu. Levaria o livro, trecho 

sublinhado de caneta azul. O prazer o invadiu.  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chuva de  
lembranças 

Sara Beatriz Rodrigues  

Olhos próximos, caídos como a 
esperança que se esvai. Muitos e 
pequenos respingos pelo rosto. 
Sardas. Sempre amei. Um loiro 
acobreado, moldura ondulada com 
franja. Fino em cima um pouco 
largo embaixo e especialmente 
arrebitado: decorado com duas 
argolas. Um charme que eu nunca 
gostei. Desci o olhar. A boca 
sempre carregando um ar 
sarcástico. Pequena e grande, 
estreita e carnuda. Ela amava umas 
modificações corporais. Furos não  

eram comigo, mas agulhas sim. Ela 
não gosta de agulhas.  

- Você sabe se ela já chegou? - 
Perguntei pro Zé.  

- Qual das? - Respondeu rindo 
enquanto secava um copo.  

- A loira com sardas e piercing.  

- Ah. Ainda não.  

- Hm... Me vê outra cerveja e uma 
porção de fritas.  

Fiquei ali olhando o ambiente, um 
grupo de amigos conversava 
animadamente, umas pessoas 
sozinhas no balcão bebendo e 
assistindo à TV e outros na porta 
fumando. Me deu vontade de 
acender um também. Não sabia o 
nome dela. Podíamos conversar 
sobre tudo enquanto eu bebia 
cerveja e ela Gin tônica, aí a gente 
ia no motel mais próximo e depois 
de transar a gente conversava mais. 
Ela nunca quis me falar o nome 
dela e também não me deixava falar 
o meu.  

 

Lembro como se fosse ontem, eu 
olhando ela no balcão do bar, pensei 
que estava sendo discreto, mas ela 
levantou e no caminho pro 
banheiro sussurou “até um pavão é 
mais discreto”. Quando ela voltou 
eu ofereci uma bebida e papo vai, 
papo vem acabamos passando a 
noite juntos. 

- Acho que não falei, meu nome é-  

- Shiiu... - Pressionou o indicador 
nos meus lábios.  

Peguei a ultima batata e olhei pela 
grande janela de vidro. As árvores 
balançavam violentamente. Ia 
chover. O bar já tava mais vazio e 
pareceu sensato ir pra casa antes da 
tempestade. 

- Já vai? - Com um ar de 

indignação pergunto o Zé.  

- Ah, já. Se é pra ficar sozinho 

prefiro ficar em casa com meu 

gato.  

- Boa noite então. Vai lavar a cara 

pra nao acabar em uma sarjeta. - 

Riu.  

Pro Zé você podia ter bebido 

todas, mas se lavasse a cara já tava 

sóbrio. Subi o zíper do moletom 

ao sair e ser recebido por um beijo 

gelado do vento. Aquela noite 

estava especialmente escura, mas 

podia ser só minha vista já 

escurecida. Assim que avistei o 

ponto de ônibus ouvi passos 

rápidos e um pulo sobre minhas 

costas.  

WikimediaCommons 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mas que merda é essa? - Esbravejei ao 
virar pra ver o que diabos tava 
acontecendo. 

- Surpresaaaa. - Cantarolou alegremente 
com um sorriso sapeca.  

- Isso são horas? - Indaguei forçando 
uma expressão de bravo pra pessoa que 
esperei a noite toda.  

- Tava presa com umas coisas. 
Desculpa? - A desculpa com o olhar 
mais malicioso que alguém já viu. 

A chuva caía impiedosamente lá fora. 
Os lençóis amarelos exalavam cheiro de 
amaciante e sexo. O sol devia estar pra 
nascer, mas o contorno do seu corpo 
nu ainda era acolhido pelas sombras do 
quarto. Não lembro como vim parar no 
apartamento dela. Levantei  e fui 
explorar o ambiente, notavelmente 
carecido de mobília. A geladeira tinha 
latas e latas de energético, um saco de 
pão de forma pela metade, dois 
potinhos de iogurte de morango e 
manteiga. Na varanda da área de 
serviço acendi um cigarro enquanto 
varria os olhos pela cidade ensopada. Se 
espremesse bem os olhos dava pra ver 
os navios cargueiros chegando no 
porto pra descarregar. Apaguei o 
cigarro na grade molhada e entrei sendo 
abraçado pelo calor do apartamento. A 
sala tinha uma mesa de centro e umas 
almofadas pelo chão. Voltei pro quarto 
e o ranger da porta fez ela se contorcer 
na cama. Ainda admirando o corpo 
estendido sobre o colchão fui atingido 
pelo leve abrir de olhar e seu olhar 
felino.  

- Bom dia... - ela desejou com um 
bocejo.  

- Bom dia. - Respondi enquanto voltava 
pra cama. Agora, nessa noite 
semelhante àquela de décadas atrás, no 
bar do Zé, sou acometido por um 
turbilhão de sentimentos da minha 
juventude quando começa a tocar Tim 
Maia. Não tinha como eu saber que 
aquela seria a última vez que a veria. Até 
hoje acho que foi tudo um princípio de 
esquizofrenia minha. Se eu soubesse 
onde ela foi iria atrás, mas não sei mais. 
Ela partiu, e nunca mais voltou. 

 

 

Bruno Pernambuco  

I  

Como pode esse sentimento  

tão simultâneo  

àquele amor que eu sinto?  

Esse abade do laço,  

nó que eu desfaço,  

verdade que eu minto.  

Esse inverso do certo,  

acerto do verso,  

memória que esqueço  

A lembrança do abraço,  

um ano que eu faço,  

início do avesso.  

II  

Perdi um pensamento  

na boca da primavera que aguardo.  

Espero um tempo que espere  

meu segredo nenhum está guardado.  

III  

Última nota não tenho de uma emoção  

que nasce no silêncio até morrer  

em paz de folha seca  

que dança no tropeço de amar.  

Me falta a última palavra de um poema que acontece no espaço 
entre o sal dos olhos  

e o instante do mar.  

 

 

licença poética  

retratos falados  

retratos falados  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verbete 

gramática 
[Do lat. grammatica< gr. grammatiké, ‘arte de ler e de 
escrever’, f. subst. de grammatikós] 

Substantivo feminino 

A arte de falar e de escrever bem em uma língua 

Em Estudos Lingústicos: Estudo ou tratado que expõe 
as regras da língua-padrão 

Obra em que se expõem essas regras 

Exemplar de uma dessas obras 

E. Ling. Estudo da morfologia e da sintaxe de uma língua 

E. Ling. Conhecimento internalizado dos princípios e 
regras de uma língua particular 

E. Ling. Estudo sistemático desse conhecimento 

E. Ling. Estudo dos morfemas gramaticais de uma 
língua, como artigos, preposições, conjunções, 
desinências.  

Bras. PE Pop. V. cachaça 

Bras. PE Pop. Qualquer bebida alcoólica 

Em 1536 o português começa a se envergonhar. 
Com a escrita da gramática do frade Fernão de 
Oliveira, a língua que já havia descoberto praias 
longínquas na América descobre a sua própria 
nudez. A censura divina lhe dá um trapo que mal 
serve para cobrir as vergonhas. A partir da expulsão a 
língua se regula, se envergonha, estabelecendo para si 
suas próprias necessidades se inventa em uma coisa 
outra. As incertezas se fecham numa dor parca. As 
definições vivas tornam-se estanques. Agora há uma 
bandeira para definir, quando o país que existia dentro 
de cada português, inventado por cada um que falava, 
é finalmente unificado. A gramática é um avesso de 
regras. É uma definição que não significa nada. É 
um conjunto de significados cujo único significado 
é a necessidade de outras definições: ela não é nada 
sem a Morfologia e a Sintaxe, que não são nada sem 
a Escrita, e depois a Palavra,  que não é nada sem o 
Espaço, que não tem sentido sem a Letra, que 
inexiste sem a Vírgula- como não se pode chegar a 
um acordo sobre essa última, invalida-se todo o 
compêndio gramatical. Uma Gramática, não uma 
Bíblia, seria um conto de Borges completo, da 
forma que devia ser. Uma obra finita para regular 
algo que é infinito incorre necessariamente em 
certas contradições. 

 

"Gramática é a arte de se expressar de acordo com a 
gramática", se deduz da definição verbetial do dicionário. 
Muito mais se pode definir a partir daí. “Gramática é um 
estudo sistemático da gramática”. “Gramática é uma 
definição do que é gramática”. “Gramática é uma conversa 
com a gramática, de onde se criam fonemas, frases, 
relações sintáticas, interdependências dos termos, e assim 
por diante”. Cada definição inventa novos nadas- um nada 
novo, mais delimitado, mais precisamente definido, 
melhor circundando o significado. Uma obra que obedeça à 
gramática não passa de um infinitésimo. Gramática é coisa 
que anda simultaneamente por todo lugar, que a um só 
tempo define todos os objetos. Durante os sonhos é um 
pouco mais fácil escapar-lhe. Mas acordar é entrar no seu 
território. Nas primeiras horas de um dia gramatical, 
anunciado meio a dicionário meio a calendário, um sol 
linguístico, entrando pela fresta da janela, faz visível a cama 

gramática. Sobre uma mesa contida inteiramente pela 
sintaxe, há um copo gramatical, com um pouco de 
gramática morna que sobrou da noite passada. Gramática 
é uma palavra que está em todo lugar. Só alguns poucos 
conseguiram sair do seu domínio.  Mesmo à melhor 
gramática custaria uma vida inteira para entender um 
Grande Sertão: Veredas. Em correspondência de 1927 com 
Carlos Drummond de Andrade, Ribeiro Couto 
proclamou:  “Abaixo o adjetivo. No fundo, o substantivo 
é que tem vida própria, o adjetivo é um excitante, um 
remédio, um acelerador- às vezes, falseando- das 
qualidades motoras, expressivas, do substantivo”.  
Acertou na descrição mais precisa possível das funções 
gramaticais: é necessária uma classificação para as palavras 
que têm sentido, outra para as palavras encilares que 
servem para nega-lo, cada uma a sua forma, e então outras 
que contemporizem cada uma das negações, e assim por 
diante formando a estrutura de uma sentença que seja 
aprovada pelo errático crivo. A sintaxe é um processo de 
negações. É uma tentativa de inventar nada. Cada vez mais 
se distanciar da realidade através de cada qualificativo é 
uma tentativa de alcançar o absoluto. A gramática é o 
antônimo de todas as funções estabelecidas para uma 
linguagem. A língua é um acordo de não entendimentos. 
Cada substantivo tem muitos outros nomes por trás de si. 
“Casa” é a sentença incompleta de um inexpressável 
próprio a cada falante. Não existe sentido para “Estátua”, 
nem para “Pedra”, nem para “Cavalo” a não ser no 
encontro das inexpressões, naquilo que é somente a 
memória que diz e, no ouvinte, ela mesma completa, num 
novo objeto diferente do que se presumia imaginado.  A 
gramática não tem tempo, não tem pontos de vista, nem 
alterações da realidade. É incompleta, humana e 
gramaticalmente incompleta. É aberta e ao mesmo tempo 
contida. Vazia e ao mesmo tempo nada dentro dela cabe. 

Nada existe de impressionante na língua, exceto sua 
dificuldade em ter definições simples.                         
Bruno Pernambuco 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matheus Lopes Quirino  

Pagu é da turma de personalidades que, quando 
criança, foi beijada por um anjo torto. Ousadias à 
parte, ela não fez menção a Drummond em sua 
autobiografia. Não precisa. De versos tortuosos, a 
vida da escritora, militante e agitadora cultural Patrícia 
Galvão é guiada por um desejo de se descobrir, 
experimentar, com disposição, ao passo que busca 
uma ideologia pra viver. Como quando Pagu 
ingressou no Partido Comunista e, a todo custo, não 
arredou de lá por maiores que fossem os obstáculos. 
A personagem que, na história da arte moderna 
brasileira, é conhecida do grande público por 
desmanchar o casal modernista mais famoso, do 
escritor Oswald de Andrade com a pintora Tarsila do 
Amaral, Pagu retém os holofotes em tom 
confessional nesta Autobiografa Precoce. A 
intensidade de sua vida e produção é um triunfo para 
sua prosa assertiva, irônica, crua. Oswald, a bem da 
verdade, é um ótimo coadjuvante. Sem deméritos, o 
autor de Memórias Sentimentais de João Miramar 
orbita em torno de Pagu. Libertários, o casal apoiou 
explicitamente o Partido Comunista, defendeu teses 
modernistas (Oswald é autor do Manifesto 
Antropofágico), vivendo uma relação poligâmica — 
muito mais para Oswald — acordada, isso na década 
de 1930. Pagu trafega entre dois mundos. Custa 
rotular-se em algum deles. No mundo burguês, de 
onde veio, era uma desvairada assanhada. No mundo 
revolucionário, proletário, era uma burguesa. Na 
infidelidade, não pecava. No pecado, era o amor 
puro, o êxtase, o brilho materno. 

Na maternidade, era a distância. Como quando deixou 
o filho Rudá, bebê, para passar uma temporada com os 
comunistas argentinos. A sensação de sentir-se útil, full 
time, é uma necessidade de autoafirmação de sua 
condição como mulher, emancipada e, sobretudo, 
consciente. Alinhada aos ideais da Revolução Russa, 
Pagu chega a ser presa mais de 20 vezes em sua curta 
vida (morreu aos 62 anos), perde bens e as raízes. 
Confessional, o livro joga às claras a paixão definitiva 
por Oswald, enquanto o companheiro Geraldo Ferraz 
(escritor, jornalista, que esteve à frente da Revista de 
Antropofagia, na década de 1920), embora tenha lhe 
dado carinho incomensurável, era um amigo, como a 
autora mesmo escreve. Ele ficou ao seu lado até os 
últimos dias de sua vida precoce. Pagu foi uma mulher 
de despertar paixões intensas nos homens. Do poeta 
Raul Bopp, de quem cultivou amizade longeva, a 
membros do Partido, ela teve presença e influência em 
ambientes masculinos, trabalhando no chão da fábrica, 
literalmente. Ela panfleta, observa, tem medo de errar 
e ser ridicularizada pelos comunistas. É difícil seguir 
um rumo certo. Ela busca uma razão para si, vê-se isso 
em todas as páginas do livro. Ela engole as angústias, 
desce ao inferno para cumprir com suas atribuições. 
Pouco a pouco, o partido engole seus mecanismos de 
defesa — ela cede. Seus ideais entram em choque 
quando precisa ser informante do partido e levar 
homens para a cama. Patrícia Galvão tem momentos 
decisivos de reflexão, a solidão a acompanha nessas 
empreitadas, como ilustra no começo do livro quando 
“se sente uma boia à deriva no meio de um oceano”. 

Pagu – Autobiografia precoce  

Companhia das Letras/2020 

uma boia solta no meio do mar 

penteFino 

“Em ‘Autobiografia Precoce’, texto de Pagu é dominado pela ansiedade de mudança; 
escritora foi ícone da rebeldia dos anos 1930; abaixo, um quadrinho da autora em O Homem 
do Povo, jornal que editou com Oswald de Andrade  
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FRENTE FRIA 
  
  

  
olho a chuva 

bebo o chá 
  

para preparar o chá 
mergulhei o sachê 

na água fervente 
  

no tanque do sonho 
sacrificavam ovelhas 

em água fervente 
para recuperar o couro 

  
meu encaracolado cabelo 

cresceu demais 
nesses meses de isolamento 

  
hoje às 17 

marquei de cortá-lo  
tosquiá-lo 

antes que me arranquem o 
couro 

  
  
  

Ruy Proença 
 

poematógrafo  
 

edição – Giovana Proença  

Ruy Proença nasceu em São Paulo em 1957, tem 

vários livros publicados, entre eles Visão do Térreo 

(editora 34)  

reprodução 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prateleira 

Angela em 
quadrinhos  

Sara Beatriz Rodrigues  

O quadrinho biográfico Miss Davis retrata a vida e as lutas 
de Angela Davis, mulher estadunidense negra, ativista e 
revolucionária. A biografia, de autoria de Sybille Titeux 
de la Croix, com ilustrações de Ameziane,  foi trazida 
para o Brasil pela Agir. Com páginas recheadas de 
detalhes sobre as lutas norte-americanas pelos direitos 
civis, que ocorreram entre as décadas de 1950 e 1980, a 
história de Davis é dividida em quatro partes:  a infância, 
a invasão na sede do partido dos Panteras Negras, a 
prisão, e, por último, seu processo judicial. Em cada 
página, em cada quadro, podemos ver Angela além do mito 
que se tornou, como no sofrimento e nas conquistas da 
resistência. Ao dialogar com outros leitores, a novela 
gráfica dá visibilidade para acontecimentos históricos sobre 
a luta antirracista, delineando com outros contornos as 
atrocidades que aconteceram não somente contra Davis, 
mas a outros ativistas, e pessoas pretas.  "Queremos o 
fim imediato da brutalidade policial e do assassinato do 
povo preto." Essa frase, incluída no programa dos Panteras 
Negras se faz atemporal. O movimento "Vidas pretas 
importam" (black lives matter) que estourou em 2020 
trouxe uma grande visibilidade para um movimento que 
vem sido debatido e lutado durante anos a fio, sem que 
de fato essa voz fosse realmente ouvida. Essa conquista, 
entretanto, não deve nos deixar acomodados, como disse 
Miss Davis “A luta continua”. 

Agir/2020 

 

 

oito lançamentos indicados pela equipe 

de Fina para sua prateleira neste final de 

ano  

 

 Romancista promissora, Morshfegh constrói sua 
protagonista como uma hipocondríaca 
imediatista.  Tendo colhido boas críticas em 
publicações prestigiosas, a New Yorker, “Ottessa 
Moshfegh é sem dúvida a escritora americana 
mais interessante de nossos dias quando o 
assunto é estar vivo num momento em que viver 
é horrível.” 

Em Meu ano de descanso e relaxamento, a 
protagonista escolhe hibernar durante os 
anos 2000 à base de remédios tarja preta para 
se descolar completamente da realidade. 
Agora a humanidade vive uma pandemia em 
que a principal medida mundial foi a 
quarentena. Quais relações podemos 
estabelecer entre a narrativa do livro e o 
presente? 

 

 

Bulevar dos sonhos partidos  

Livro de incursão da editora Todavia no 

universo dos quadrinhos. Nele, conta-se a 

história do gênero nos Estados Unidos, com 

o bom humor característico de Kim Deitch. 

Com paródias de HQs famosos, o livro faz 

um balanço até os dias atuais.  

Todavia/2017 

Zen na arte da escrita  

Autor de clássicos 

como Crônicas Marcianas 

e Fahrenheit 451, Ray 

Bradbury consagrou-se 

como um dos mestres 

do gênero distopia. Em 

Zen na arte da escrita, o 

escritor reúne lições, 

dicas e outros textos 

sobre escrever.  

Biblioteca Azul/2020 

Salammbô 

Esgotado dos catálogos, 

um dos livros lado B do 

escritor francês Gustav 

Flaubert volta ao 

mercado. Trata-se de 

Salammbô, que é um 

trabalho definitivo sobre 

as viagens realizadas por 

Flaubert nas colônias da 

França.  

Carambaia/2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curta temporada no 
inferno  
Affonso Duprat  

Ícone da Tropicália, que ousou com as letras 
contestadoras, o gingado, androginia, Caetano Veloso 
passou uma temporada no xadrez. Levado ao Rio de 
Janeiro, onde cumpriu reclusão, o cantor volta ao período 
com Narciso em férias. Capítulo de Verdade Tropical, 
também publicado pela Companhia das Letras, o livro sai 
no momento em que o documentário homônimo ganha 
projeção internacional.  

Companhia das Letras/2020 

 

 

reprodução 

  

Não é sopa  

Nina Horta foi dona de um 
texto delicioso. Cozinheira de 
mão cheia, a escritora mineira, 
que se fez em São Paulo, foi 
dona do buffet Ginger, 
promoveu banquetes e cozinhou 
com paixão durante toda a vida, 
que terminou em 2019. Nina 
assinava, desde a década de 
1980, um crônica no caderno 
Cotidiano da Folha de S.Paulo, de 
onde são tirados os textos deste 
novo volume de Não é sopa. 
Atualizado, o volume é uma boa 
pedida para aventuras na 
cozinha. 

Companhia das Letras/2020 

Berlim  

Berlim, de Jason Lutes, é 
um épico sobre a 
ascensão do nazismo em 
uma das mais 
efervescentes e 
cosmopolitas cidades 
europeias do século 20. 
Retrato da Berlim dos 
anos 1920, com seus 
cabarés, a vida operária, a 
vanguarda artística, a 
intelectualidade de 
esquerda, os comunistas 
enfrentando nazistas nas 
ruas e uma sociedade 
escorregando à vista de 
todos para a brutalidade 
fascista. 

Veneta/2020 

 

 

O peso e a graça  

Nesta reunião de escritos 

esparsos pinçados em 

cadernos de anotações, a 

pensadora francesa 

Simone Weil escreve 

sobre suas fugas, ideias, 

aspirações em um mundo 

que eclodia em guerra. 

Da década de 1940, os 

fragmentos remontam 

um cenário ofegante. 

Editados pelo amigo 

Gustave Thibon. 

Chão de Feira/2020 

 

nota dos editores  

todos os livros 

apresentados 

nesta prateleira 

foram enviados 

pelas editoras à 

redação de Fina.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

tiradas – Adão Iturrusgarai  

 

crônica 
benditas sogras  
 

Matheus Lopes Quirino  

– Me vê uma língua de sogra... 

– Uma só?  

– Pode ser essas duas da frente, elas estão bonitinhas 
hoje...  

Na fria estufa da padaria, uma açucarada fauna reluz 
finos grãos petrificados de açúcar conforme os 
reflexos das lâmpadas LED se chocam contra o 
espelho que as retém imaculadas ali, debaixo de 
embalagens ou papéis amanteigadíssimos. Na 
primeira fila, logo na segunda ou terceira prateleira, 
estão os doces besuntados com creme de coco, cujas 
gostosuras que ostentam aquela consistência 
cremosa mais iluminada, vistosa, com evidentes 
pedaços de coco selecionados e lascados ali ganham 
os olhos de quem já com a boca derrama saliva 
língua adentro.  

* 

E falando em língua, chama-se língua de sogra esse 
pãozinho doce passado numa cobertura de ovos e 
leite condensado em altas pressões, para depois se 
roçar em finos e crocantes bastonetezinhos de coco. 
Mais ou menos do tamanho de um palmo, generoso, 
esticado, a língua de sogra habita a maioria das 
vitrines das padarias, ao lado das rosquinhas de coco, 
dos bom-bocado, dos pães tipo pretzel, pãezinhos 
recheados com creme de coco, sonhos, e até 
quindins, esses sobreviventes da idade da pedra das  
confeitarias.  

 

 

O doce é perfeito. Mas o nome, dizem alguns, é 
injusto. Justo a sogra, esse ser demonizado pelos 
machos contadores de história, ficou encarregada da 
língua açucarada do pãozinho. A sogra? Esse monstro 
emplumado, cuja língua, ao invés de açúcar, seria 
carregada de fel. Não faz sentido. A menos que, na 
contramão do lugar comum parental, fosse essa sogra, 
detentora da patente do doce, um doce de mulher, 
uma fã de carteirinha do genro. Uma sogra prafrentex, 
quebradora de tabus, paradigmas e fora da curva desse 
injustiçado conto da história popular. A língua de 
sogra tem também outra variação, que leva coco e 
ameixa numa bolotinha, chamada de olho de sogra. 
Para variar, sua criação se enraizou numa lenda. 
Contam que houve confusão no preparo de beijinho, 
aquele brigadeiro de coco, e a moça – com certeza 
atarefada, puta da vida, atazanada – precisava ficar 
fazendo sala para a linguaruda da sogra que não calava 
a boca. Misturou então os ingredientes errados no 
recheio do beijinho, ficando ele com outra 
consistência. Olhuda, linguaruda, chata, essa sogra foi 
a coautora acidental da delícia. E para consertar o 
negócio, fez-se uma massa às pressas para uma 
confeitaria rápida. E deu certo. 

 

Ligia Zilbersztejn 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remetente fantasma 

Visita de algemas 

Em casa, à espera de espadas: 

Permita o poema. 

 

André Vieira 

Candura 

 

 

Taturana  
Dama de chamas  

Grama em mãos da infância  
 

Isabel Figueró Cruz 

 

 

haicais   

 

 

Água-viva  
 
No canto me alheio  
De gnose em 
metamorfose 
Tacanho estaleiro. 
 
Giovani Lucarelli 
 

Ilustrações: WikimediaCommons  

 

 

Curadoria – André Vieira  

 

Candura 



 

Isabel Figueró Cruz 

 

 

 

 

 

 

Ilustrações: WikimediaCommons  
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