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No ano passado fizemos uma edição especial
de nossa revista sobre o livro: VARAL DO LIVRO. Foi um sucesso tamanho, tanta gente
pediu mais que resolvemos repetir a dose. Afinal, cá para nós, falar de livro, para quem gosta, não cansa. Tem sempre tantos assuntos,
tantas coisas que se pode falar a respeito.
Vivemos numa época em que livros digitais
coabitam com nossos velhos amigos, os livros
de papel. Muitos fizeram a previsão radical de
que os leitores digitais, por sua praticidade,
acabariam com o livro de papel. Por enquanto
eles estão fazendo um caminho juntos. Há livros que são editados nas duas formas, agradam gregos e troianos e assim a leitura segue
em frente.
Mas, verdade seja dita, está acontecendo um
“boom” editorial: nunca se editou tanto (e no
papel) no Brasil como nos últimos cinco anos!
Surgiu uma imensidão de novos autores que o
público ainda não teve nem tempo de descobrir. E estes autores, estimulados pela boa
economia do país, editam cada vez mais, muitos editando mesmo vários livros por ano.
Haveria leitores para tantos livros novos? Será
que atualmente haveria mais escritores do que
leitores?
A questão é que muitos leitores não parecem
estar ainda abertos para este advento da nova
literatura: ainda se apegam apenas aos clássicos ou aqueles divulgados pela grande mídia.
E por falar em grande mídia, o que faz com
que esta última simplesmente ignore o que
vem acontecendo no mercado editorial na atualidade? Por que ignora ela estes escritores
que têm galgado degraus sem uma editora nas
costas? Por que não fala a grande mídia de
toda esta nova geração de escritores (diga-se
aí de todas as idades) que tem escrito seu próprio caminho?

Certo é que muito do que é publicado talvez
não merecesse muito espaço, tendo em vista
que certas editoras (gráficas?) sem escrúpulo
se aproveitam dos novatos da literatura e imprimem livros e livros que sequer passam por
uma boa revisão ou mesmo uma boa diagramação.
Salientemos no entanto que há maravilhas
saindo destes novos fornos literários: pérolas
que mereceriam ser bem divulgadas, distribuídas, promovidas. Mas não o são.
Livro ainda é considerado por muitos como
acessório e acessório de elite.
Por isto a importância de se fazer trabalhos
comunitários que levem o livro ao povo. Por
isto a importância de se mostrar a todos que a
literatura pode e deve ser de todos.
Nosso trabalho, há quase quatro anos, é este.
Divulgar, sem frescura, a literatura para todos.
Tirar a aura intelectualizada do mundo literário
e fazer deste mundo um mundo maior, onde
caibam todos os que amam ler e escrever.
Obrigada por estar conosco.
Jacqueline Aisenman
Redatora-Chefe
Varal do Brasil

www.varaldobrasil.com

5

Varal do Brasil - Especial Livro 2013

ALDO MORAES

JACQUELINE AISENMAN

ALEXANDRA MAGALHÃES ZEINER

JEANNE PAGANUCCI

ANA ROSENROT

JOSÉ HILTON ROSA

ANNA RIBEIRO

JÚLIA REGO

ARLENI BATISTA

LÓLA PRATA

ARLETE TRENTINI DO SANTOS

LÚCIA AMÉLIA BRULLHARDT

BASILINA PEREIRA

LUIZ CARLOS AMORIM

CAMILA GOMES

LY SABAS

CARLO MONTANARI

MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA

CARMEN DI MORAES

MARIA JOSÉ VITAL JUSTINIANO

CEIÇA ESCH

MARIO REZENDE

DILERCY ADLER

MICHELLE FRANZINI ZANIN

DULCE RODRIGUES

NORÁLIA DE MELLO CASTRO

ELAINE ROCHA DE OLIVEIRA

REGINA MÉRCIA SENE SOARES

ELISE SCHIFFER

RENATA IACOVINO

EMANUEL MEDEIROS VIEIRA

RITA PEA

FABIANA DE ALMEIDA

SANDRA BERG

FÁTIMA RIBEIRO SOARES

SANDRA NASCIMENTO

FLÁVIA ASSAIFE

SONINHA PORTO

GAIÔ (CIDA GAIOFATTO)

TÂNIA BARROS

GERMANO MACHADO

URDA ALICE KLUEGER

GILDO P. OLIVEIRA

VALDECK ALMEIDA DE JESUS

GLADIS DEBLE

VALQUÍRIA GESQUI MALAGOLI

INÊS CARMELITA LOHN

VARENKA DE FÁTIMA ARAÚJO

ISABEL C. S. VARGAS

VÓ FIA

www.varaldobrasil.com

6

Varal do Brasil - Especial Livro 2013

Ghostwriter
Por Valquíria Gesqui Malagoli
Caso outra mão os escrevesse
todo livro era verdade.
Mas, mentira também lê-se,
quando o autor é a humanidade.

www.varaldobrasil.com

7

Varal do Brasil - Especial Livro 2013

Anita e os Livros

inusitadas, num livro tudo pode ser fantasia ou
realidade, verso, poesia, romance... Num livro,
tudo é permitido.

Por Flávia Assaife

O fundamental é despertar o gosto pela leitura,
incentivar, criar o hábito! Não há limites para
quem lê... Anita que o diga!

Anita, ansiosa, olhava para o relógio! O horário
da aula parecia não terminar. De repente ouve
-se um som agudo! Fim! Acabou a aula. Levanta-se rapidamente e vai em direção à condução, retira de sua mochila um exemplar, um
belo livro, abre-o e sua imaginação viaja...

Sentada na condução que a levaria para casa
com seu livro em punho, parece não prestar
atenção que ao seu lado, senta-se uma senhora que fica a observar a jovem, não querendo
interromper sua leitura.

Será que ainda temos muitas “Anitas” nos dias
atuais? Será que as pessoas ainda conseguem perceber o valor de ler? O livro, em seus
mais diversos gêneros nos traz conhecimento,
diversão, alegria, lágrimas, gargalhadas... Mexe com nossa emoção!
Ter um livro nas mãos e no coração é o alimento que a alma precisa para voar em direção a si mesma, a imaginação, aos sonhos, as
conquistas, as aprendizagens, ao despertar e
a construção do saber... O livro é um portal do
infinito! Abre-nos inúmeras possibilidades.
Mas, hoje em dia, a leitura vem sendo pouco
incentivada, talvez tenha sido sempre pouco
incentivada, afinal, quem lê adquire cultura,
informação, conhecimento e, pessoas bem informadas são mais críticas, mais questionadoras...
Anita lê desde pequena, seus pais sempre lhe
deram livros desejosos que a filha pudesse ter
amor por eles e levá-los consigo por toda a
vida. Ela é uma menina jovem, em meio a uma
sociedade pouco culta, mas que através da
leitura desenvolveu visões de mundo espetaculares, através da leitura aprendeu a formar
sua própria opinião e a expressar-se de forma
exemplar. É uma delícia conversar com ela.
Ahhh, quem dera que no mundo houvesse
muitas “Anitas”!
A leitura em seus mais diferentes aspectos incentiva o intelecto, apresenta pontos de vista
diversos, desperta oportunidades, às vezes,
escondidas e/ou perdidas pelas estradas da
vida. As palavras são mágicas, personagens

De repente Anita dá um suspiro e leva o livro
ao coração, a senhora então, aproveita:
- Uma história emocionante?
_ Oh, sim! Responde Anita.
- É difícil ver pessoas de sua idade lendo hoje
em dia...

- É verdade, mas eu adoro ler, leio mais de um
livro por semana, eles me ajudam a crescer, a
descobrir coisas e a sonhar e sorriu carinhosamente para a senhora.
- É verdade – respondeu a senhora com o
mesmo sorriso. E que tipo de livros você gosta
de ler?
- Bem – responde Anita – gosto muito de romances, poesias, contos, suspense, ficção...
não sei ao certo, acho que todo livro produtivo
que me desperte a curiosidade, as emoções é
um livro que gosto.
- Sei, sei... Bem está chegando meu ponto, foi
um prazer conhecê-la, meu nome é Esperança. Espero que possa encontrar muitas pessoas como você pelo meu caminho. Afinal, eu
sou considerada a última que morre...

www.varaldobrasil.com

8

Varal do Brasil - Especial Livro 2013

LIVRO, LEITURA E MERCADO
EDITORIAL
Por Luiz Carlos Amorim
Autores nacionais não conseguem publicar
seus livros através de grandes e médias editoras, as quais preferem enlatados, que já vem
com todo o material promocional no pacote,
muita informação sobre a obra e índices de
venda muito bons em outros países.
Talvez a culpa não seja das editoras, que precisam vender o seu produto, como qualquer
outra empresa e, por isso, investem com mais
segurança nos sucessos internacionais.
O fato de o brasileiro não comprar tanto livro
quanto deveria, faz com que o mercado seja
pequeno demais para que tanto os sucessos
importados, já com referência e indicação garantidos, e os livros de novos autores brasileiros possam disputar em proporções pelo menos equivalentes, as chances de publicação.
Já autores brasileiros consagrados não têm
que se preocupar muito com isso, pois já têm
status de estrangeiro: vendem até pelo próprio
nome, graças a Deus.
Uma matéria interessante sobre a performance de escritores estrangeiros e nacionais no
mercado editorial brasileiro foi publicada há
algum tempo em um grande jornal de circulação em todo o país. Foram entrevistados editores, livreiros, agentes literários, escritores e
leitores e a conclusão a que o trabalho chegou
foi que o sucesso de vendas dos livros importados não é a razão da falta de espaços nos
prelos das editoras e nas prateleiras das livrarias para os novos bons escritores da terra.
Alguns acham que a coisa está equilibrada,
que o índice de enlatados já foi muito maior.
Outros acham que o mercado é que é pequeno, constatação antiga. E outros, ainda,
acham que a seleção é que está mais criteriosa, mais exigente, hoje em dia.
Há, ainda, a corrente a constatar que o mercado brasileiro é obrigado a consumir os livros
didáticos e falta, então, recurso para comprar
o chamado livro literário. É outra velha discussão, mas tem o seu sentido: o livro é caro –

isso também foi discutido na série de reportagens, mas não houve uma conclusão definitiva, pois o editor continua achando que não,
que o livro não é caro, mas o público leitor
sente na pele o custo dele - então não há o
que escolher: primeiro o livro escolar, que é
preciso estudar, para que o nível de vida melhore e se possa, então, escolher que livro
comprar.
Outro fato relevante levantado pela reportagem é o fato de que as reedições aconteceram em maior quantidade do que as publicações de títulos novos, o que evidencia a preferência das editoras em reeditar títulos já conhecidos e bem sucedidos ao invés de novos
títulos, de retorno não garantido.
E os mesmos números levantados pela reportagem – que obteve apenas retorno ao pedido
de dados de 151 livrarias, de mais de quinhentas consultadas - mostram estatística onde o
número de exemplares de livros vendidos em
meados da década passada foi quatro vezes
maior para livros nacionais, embora o número
de títulos traduzidos tenha sido metade dos
títulos brasileiros publicados naquele ano. Embora estes números não discriminem a quantidade de livros literários vendidos, englobando
tudo o que foi publicado, ou seja, refere-se a
obras gerais, o autor nacional leva vantagem,
ainda que os títulos traduzidos venha aumentando ano a ano. E as vendas também.
Não sei até que ponto estas estatísticas podem ser confiáveis, e a própria reportagem
coloca essa dúvida: “O público prefere o produto made in Brasil. Será? Ou será preocupante que num país de 170 milhões de almas,
apenas menos da metade tenha comprado,
em um ano, um livro não didático, nacional ou
estrangeiro?”. Isso não muda, no entanto, o
fato de que o brasileiro ainda lê pouco – não
porque não goste de ler, mas por não ter
acesso à leitura, ao consumo de livros - e isso
foi muito bem discutido e esclarecido na reportagem. Repetimos aqui, novamente, o que já
foi dito tantas vezes, em oportunidades diversas: para se vender mais livros em nosso país, o brasileiro precisa ter o hábito da leitura.

www.varaldobrasil.com
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E para que isso seja realidade, o leitor precisa conviver com o livro desde muito pequeno, desde
antes de saber ler, em casa: a responsabilidade de colocar a criança em contato com o livro não
é só da escola, isso precisa começar em casa, nos primeiros anos da criança.
E precisamos de mais bibliotecas: as municipais, as escolares, as de associações, de clubes, de
empresas. Precisamos até das bibliotecas particulares, como bem disse minha amiga Irene Serra, pois conhecemos bons exemplos disso, de pessoas que acabaram transformando seus pequenos acervos em bibliotecas de bairros, de comunidades, pois aos livros que a gente tem vão
se juntando outros, por doação, e o número de títulos vai aumentando.
E as bibliotecas precisam ser atualizadas e bem equipadas, sempre. Não há como chamar de
biblioteca um lugar onde se empilha alguns livros e eles permanecem os mesmos por anos, como a maioria daquelas poucas – porque são poucas as bibliotecas - que existem por aí, até as
das universidades, com a eterna desculpa de que não há verba para comprar novos títulos. Ou
então, como acontece, não raro, um lugar onde se coloca um acervo de algumas centenas de
livros e depois de algum tempo, não sobrem mais do que dois ou três exemplares, como é comum acontecer, fato constatado pela equipe que fez as matérias.
Há hegemonia de pelo menos um gênero no mercado editorial brasileiro: a literatura infantojuvenil, que detém, segundo a matéria lida, cerca de noventa por cento das publicações. Já é
alguma coisa, embora grande parte dessas publicações sejam fábulas e contos de fadas que
não exigem mais pagamento de direito autoral. Isso pode e deve significar que uma parte – esperemos que uma boa parte – dos leitores em formação estão tendo contato com livros.
Isso talvez nos leve, no futuro, a ter um índice maior de leitura abrangendo outros gêneros. É
claro que isso implicaria em mudanças estruturais na vida do brasileiro, principalmente do mais
humilde, mas temos que nos mobilizar para exigir de nossos representantes no poder uma educação de melhor qualidade, mais bibliotecas e bibliotecas mais bem equipadas e qualificação de
pessoal para trabalhar nessas bibliotecas. Que os Estados e municípios coloquem bibliotecários
nas bibliotecas das escolas, também. E espaço nos conteúdos programáticos do ensino de primeiro e segundo graus para os professores abordarem os autores da terra, que é assim que
eles poderão ter seu trabalho conhecido e reconhecido, se tiverem valor.
Temos direito a tudo isso. Mas não podemos deixar tudo como está, pois estaremos compactuando com o descaso que faz com que não tenhamos condições de comprar mais livros e, quando compramos, muitas vezes é traduzido.

www.varaldobrasil.com
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Cultivando a Paixão pelos Livros

hora de me emprestar esses clássicos, sugeriam outros livros, diziam que aquela não era a

MEMORIAL DA PROFESORA

leitura adequada para minha série ou idade.
Eu desconsiderava este tipo de observação,

FÁTIMA SOARES

pois me sentia ainda mais instigada a tentar
Vol. I - Quando Fala uma Operária da

descobrir os mistérios daqueles textos tão estranhos.

Educação

Agora vejo nesta experiência a base do
Não recordo em que ocasião li pela primeira vez um texto inteiro sem ajuda. Mas sei
que antes de completar quatorze anos já havia
lido todo o acervo infantil da Biblioteca Pública
de Casa Amarela e também da Biblioteca Escolar. E contava os dias que faltavam, para
completar a idade exigida para ter acesso ao
acervo reservado aos adultos. Lembro perfeitamente da primeira vez que entrei na sala de
literatura adulta da Biblioteca Pública. Fui visitando cada estante, lendo os títulos, a maioria
novos para mim. Escolhi um romance intitulado “Um Certo Sorriso”, de autoria da francesa

método que utilizo para orientar novos leitores:
Leia o que você deseja, mesmo sem entender,
não desista nem fique voltando para as paginas iniciais. Siga em frente, ao final do texto
você terá entendido uma pequena parcela. Terá encontrado uma frase bonita, uma palavra
nova, alguma coisa que lhe emocione. Se depois dessa primeira leitura ainda continuar interessado e curioso: volte, recomece, com certeza numa segunda leitura seu entendimento e
prazer serão maiores. Eu me dei ao desfrute
de ler a Odisseia várias vezes, até me encantar profundamente por mitologia grega.

François Sagan, não sabia que ela era uma
autora feminista famosa na Europa. Muito menos que ela havia estreado como escritora no
ano do meu nascimento, aos 19 anos de idade. A parti deste livro passei a escolher minhas
leituras. Como conhecia pouco de Literatura,
me guiava pelos autores. Quando gostava de
um livro buscava outros do mesmo autor nas
bibliotecas. Também lia os livros famosos, isto
é, aqueles que os professores citavam em suas aulas, tais como: Os Lusíadas de Camões,
A Divina Comédia de Dante, A Odisseia de
Homero. Em geral não entendia estes textos e
ficava muito intrigada, sem saber por que os
professores citavam tanto esses livros. Que
mistério havia naqueles livrões que só os adultos conseguiam captar? Quase sempre as bibliotecárias faziam um pouco de resistência na
www.varaldobrasil.com
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Meu querido Livro
Por Anna Ribeiro
Bem, quanto a data, mês e ano não sei...

Em grafite turvo, a escrita:
...Da separação que outros nos impõe, querida
a julgar por nosso grande amor, se quiseres
hoje mesmo venceremos esta barreira, no local de sempre estarei a tua...

Acabei de encontrar meu querido LIVRO; é foi
lá, naquela velha e empoeirada prateleira...

Lágrimas rolaram

Puxa que alegria! entrelinhas reler saudades...

Incrédula, vem a suspeita; De ciúmes o livro...

Ah, logo na tua primeira pagina és cumplice do
primeiro beijo.
Olha só! aqui no cantinho; - Veja; o rabisco do
grafite, pelo tempo esta assim meio apagado ,
mais ainda revela...
Como agora, - Lembra? minhas faces ficaram
rosadas, - Você achou graça.

...Tantos anos; - Só agora! - Será?

Do bilhete revelado, agora entendeu o inexplicável de anos passados!
Escondido, enclausurado em paginas esquecidas o Amor tão esperado ficou ao
sabor do destino ou do Livro Roubado...

Quantas e quantas vezes você meu livro viume suspirar...
Do amor segredado em tuas orelhas; quanta
emoção minha alma revelou e você tão bem
ouviu.
Meu querido livro, nestas paginas amareladas
meio que acanhadas,
você ainda guarda vestígios de nossas imagináveis aventuras, quantas saudades!
Navegamos em mares distantes, por tortuosas
imagens enfrentamos dragões e bruxas de janelas a fofocar...
- Lembra das chuvas, chuviscos, ventanias tudo era pretexto para abraços!
Ah, beijos furtivos no portão.
Meu querido livro estavas ali sempre fiel, como
um escudeiro pronto para um novo dia, um novo rabiscar.
Ainda hoje ouço teus risos ao confidenciar-me;
que meus dedos lhe faziam cocegas...
Perdoe-me a vida tomou outro rumo, de mim
sem ti o destino se encarregou!
Hoje quis o acaso, o nosso reencontro, entre
tantos livros és o meu predileto!
Abraço-te com emoção!
-Que foi? Um pedacinho de papel? - Que te
parece?! - Deixa ver .. - Hum! bilhete?
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TRAJETÓRIA DE LEITURA E
DE VIDA

nha que procuravam estimular os pequenos.

Por Isabel Cristina Silva Vargas

Entrei no curso ginasial e o gosto pela leitura
foi intensificado.

Embora o presente trabalho seja realizado em
função de avaliação de disciplina do curso de
pós-graduação, ao realizá-lo, mesmo com embasamento teórico necessário, não é possível
dissocia-lo de aspectos pessoais mais íntimos
que retratam a importância do contexto familiar
que aparecerão no decorrer do mesmo.
Minhas recordações de infância trazem à tona
imagens da primeira série realizada em escola
pública que funcionava em instalações de uma
instituição particular com uma relativa estrutura
física, passando a referida escola no ano seguinte para outro local. Em função da precariedade do local troquei de escola na terceira série. Durante os quatro primeiros anos a aprendizagem corria fácil com preferência pelas letras. Isto foi reforçado na quinta série, já então
em uma grande escola municipal que contava
com o primário, o ginásio e as opções de curso
científico e clássico naquele adiantamento que
posteriormente foi denominado segundo grau e
hoje, Ensino Médio.
Recordo-me que utilizávamos um livro denominado Seleta em Prosa e Verso que continha
Castro Alves, Ruy Barbosa, Gonçalves Dias,
Eça de Queirós.
Tinha mais habilidade em me comunicar, em
ler e escrever do que lidar com números, com
a subtração, com a divisão e as expressões
matemáticas, talvez por me remeter, por associação às dificuldades financeiras naturais de
uma família com algumas carências.
A leitura e a fantasia serviram para fugir das
dificuldades e sonhar, leitura esta muito incentivada por minha mãe, amante incondicional da
leitura (lia almanaque, revista em quadrinhos,
fotonovelas, romance, jornal, livros de literatura) mesmo tendo sido alfabetizada em casa,
sem a frequência escolar habitual, pois recebia
aulas particulares de sua mãe, que durante um
tempo teve isto como ofício, já que não tinham
condições de manter sete filhos na escola.
Era estimulada a ler nomes de lojas, anúncios,
propagandas, manchete de jornal pelos familiares à volta, pois ainda se vivia em grande família, com avós, tios, primos, padrinho, madri-

Ler vem antes de escrever (Manguel:
1999,19). É necessário decifrar o sistema social de signos antes coloca-los no papel.

Os romances eram o gênero mais comum. A
leitura era indicada e /ou supervisionada por
minha tia e minha mãe que indicavam romances que podiam ser lidos, de acordo com a minha idade e o amadurecimento psicológico, por
volta dos 13 anos de idade. Lembro-me que
eram uns romances verdes com histórias de
amor, intrigas. Creio que devo ter lido uma coleção inteira.
Também era comum livro em tamanho de bolsa, em edições bem populares dirigidos especificamente para o público feminino e uma leitura sem maiores questionamentos de ordem
social, econômica ou política, assuntos estes
não eram do gosto feminino.
Um fato curioso é que nesta época de ginásio
tive uma amiga muito querida que frequentava
minha casa com assiduidade e eu a dela e que
adora tal tipo de leitura fazendo constantes trocas de livro deste tipo com minha mãe. Achava
engraçada esta afinidade, pois eu, ao contrário
não lia tais livrinhos e sim os livros que a mãe
dela, então Juíza do Trabalho, pessoa muito
calma, muito respeitada e admirada, inclusive
por mim me emprestava e incentivava a ler. , o
que sem dúvida me impulsionou, enriqueceu e
me auxiliou na compreensão de mundo, na escola e a ser aprovada, posteriormente no exame de ingresso para o curso Normal, denominado hoje de Magistério e praticamente em extinção. Nesta época eu já, sabia que queria fazer a Faculdade de Direito, não sei se inspirada por ela, ou se pelo fato de externar isto ela
me incentivava tanto já que os dois filhos não
demonstravam vontade de seguir a profissão
dela.
Na época lia livros de Lyn Yutang que mostrava as agruras da sociedade e cultura oriental,
Érico Veríssimo, começando por Clarissanome de minha amiga- e enveredando por um
sem número de personagens que marcaram
minha época de adolescência como Ana Terra,
Bibiana, o intrépido Capitão Rodrigo que muitos anos mais tarde passaram a ser identificados pelos rostos de famosos da Rede Globo e
desfigurando aqueles que povoaram nossas
mente.
(Segue)
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Recordo-me que de Eriço li, além de Clarissa,
Caminhos Cruzados, Música ao Longe, Um
lugar ao Sol, Olhai os Lírios do Campo, Saga,
O Tempo e o Vento, Senhor Embaixador, O
prisioneiro, Incidente em Antares, As aventuras de Tibicuera, não nesta ordem e nem na
mesma época, mas lembro que queria ler tudo
dele e de Jorge Amado.
Ainda na época ginasial destaco a importância
de duas professoras de português, uma reconhecida até hoje nos meios acadêmico e a outra que se tornou minha amiga mais tarde minha incentivadora em curso de línguas que
fiz , oportunizando-me trabalho na área.
Após o ginásio ingressei na Escola Normal
para ser professora, quase por imposição paterna, pois ele achava que devia seguir a carreira de minhas tias, pois o Magistério era carreira para mulheres, além de conferir muita
dignidade e respeito a quem a exercia. Minha
intenção não era afastar-me das letras, mas
buscar nela outro sentido, percorrendo um caminho diverso.
Este período foi muito profícuo em termos de
leitura. Tinha uma professora que sempre levava textos de autores atuais para interpretação, nas quais devíamos dizer a intenção e o
pensamento do autor (sabe-se lá se o autor
queria dizer aquilo mesmo) bem ao contrário
de hoje, quando se deseja saber o que foi entendido do texto, como o aluno se coloca diante dele e qual a semelhança ou distância de
sua realidade [pelo menos se espera que seja
assim, procurando contextualizar a leitura].
Mergulhei num mar de letras, livros, símbolos,
significados como que para fugir da realidade
que em inquietava e aborrecia. Mudei de escola para fazer curso, de casa, minha amiga
transferiu-se para Porto Alegre e nossa comunicação passou a ser por longas cartas. Sentia falta da família dela, pois se pai foi um pouco meu pai, assim como meu padrinho porque
o meu esteve trabalhando fora por quase cinco anos e raramente o via. A sua volta coincidiu com todas estas mudanças.

Carlos Heitor Cony, Manuel Bandeira, Vinícius, Cecília Meireles, Raquel de Queirós, Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Kafka,
Hemingway cujo Velho e o Mar li no original
em Inglês, livro que guardo até hoje, pois me
foi enviado por uma pessoa de origem alemã
com quem mantinha correspondência em inglês, estimulada por minha mãe. Hoje pelo
abandono da prática, já não seria mais capaz
de fazer nenhuma das duas coisas, a leitura e
a escrita em inglês.
Não poderia encerrar este período e deixar de
fora, Saint-Exupéry, Clarice Lispector e o nosso Quintana e Morris West. Passava os finais
de semana em casa, absorvida nos livros que
retirava da biblioteca da escola, cujo numero
era maior em finais de semana já que não podia adquiri-los em livraria, às vezes em casas
de livros usados, (sebos) adquiridos, naturalmente por minha mãe, coisa que ela fez até
quando sua saúde lhe permitiu.
Foi este ler e escrever trabalhos para filosofia
que me despertaram para a dura realidade da
época de ditadura em que vivíamos.
Assistia peças de teatro, ouvia muito Chico
Buarque preparando-me para o passo seguinte que foi dado sem maiores obstáculos. Entrei
na Faculdade de Direito.
Neste momento gostaria de me reportar a
Manguel ao apontar resultados de pesquisa
que dizem que a leitura impulsiona o uso e o
treino de aptidões intelectuais e espirituais, como a fantasia, o pensamento, à vontade, a
simpatia, a capacidade de identificar que resultam em desenvolvimento de aptidões e expansão do “eu”.
A eficiência da escola pública da época associada minha imersão nos livros, onde encontrava fantasia, sonhava, idealizava uma vida
melhor me possibilitaram o que julgo ter sido
uma grande conquista, o ingresso na universidade sem os cursinhos que começavam a surgir e também sem atropelos ou traumas.

Mergulhei na leitura influenciada pela professora de Português, pelo professor de Sociologia e de Filosofia e pela professora de Psicologia, (pessoa muito arrojada para a época e
que nos mostrava muitos mitos cultivados na
época e que na realidade não tinham nenhum
sentido), pois isto me iria auxiliar para entrar
na Faculdade.
Meu horizonte ampliou-se através das leituras
de Paulo Mendes Campos, Rubem Braga,
www.varaldobrasil.com

(Segue)
15

Varal do Brasil - Especial Livro 2013

Associo minha trajetória ao texto de Bramberger “Como incentivar o hábito de leitura” transcrevendo os itens abaixo que identificam claramente as etapas pelas quais passei e que
foram fundamentais para minha formação acadêmica, meu caráter e meus propósitos de vida.
I. O desenvolvimento de interesses e hábitos
permanentes de leitura é um processo constante, que começa no lar, aperfeiçoa-se sistematicamente na escola e continua pela vida
afora, através das influências da atmosfera
cultural geral e dos esforços conscientes da
educação e das bibliotecas públicas.
II Os fatores decisivos nesse processo são o
prazer proporcionado pelos livros, que começa
a ser experimentado em idade pré-escolar, (.)
o ensino da leitura acompanhado pela satisfação no progresso e no êxito levando em conta,
ao mesmo tempo, as múltiplas possibilidades
e necessidades, e o encorajamento de toda e
qualquer motivação possível para ler.
III A identificação com ideais e pessoas para
os quais o indivíduo é orientado, como pais,
amigos, professores, bibliotecários etc., contribui imensamente para uma atitude positiva em
relação à leitura. Aqui gostaria de frisar que
além das influências citadas anteriormente,
outras ocorreram, depois, no tempo da Faculdade de Direito, em cuja biblioteca passava
meus intervalos de aula e onde tinha uma das
bibliotecárias que lia em francês e cada poema que ela lia e gostava me chamava para ler
ou escutar, sem contar as inúmeras prorrogações além do habitual para poder permanecer
com livros. Neste período já eram os livros didáticos e não os de literatura ou leitura de
evasão.
IV As condições necessárias ao desenvolvimento de hábitos positivos de leitura incluem
oportunidades para ler de todas as formas
possíveis: o livro de bolso, a formação da própria biblioteca, a biblioteca da sala de aula e
da escola, a biblioteca pública (da comunidade, da igreja da firma etc.).
Como podemos observar existe uma conjugação de fatores entremeados que formam uma
importante rede de suporte no incentivo da leitura que poderá se bem aproveitada promover
o desenvolvimento do indivíduo.
Foi minha trajetória de leitura na universidade
que me possibilitou ser aprovada em um concurso público federal, na área 60 dias após ter
colado grau e mais uma vez sem cursos extras
como na época atual que os alunos fazem

quase igual período de faculdade, de estudos
complementares para ingressarem em uma
carreira no serviço público.
Durante o período universitário e posteriormente o período profissional as leituras passaram a se restringir àquelas indispensáveis para
o bom desempenho da profissão, sendo assim
mais de ordem técnica, no meu caso, na área
jurídica relacionada a Direito do Trabalho, Direito Previdenciário, um pouco de Administrativo e Constitucional. Como o trabalho requeria
uma constante atualização o Diário Oficial, Instruções Normativas, Portarias, Revistas Especializadas e Boletins passaram a ser o gênero
de leitura corriqueiro além de livros ligados ao
tema. Deparei-me em uma determinada época
o que classifico de preconceito, pois em um
concurso para o Magistério Superior, na entrevista, uma das perguntas realizadas foi sobre o
tamanho de minha biblioteca particular, associado a certo ar de desprezo com minha resposta ao dizer que em função das minhas necessidades não havia um número significativo de
livros de doutrina embora minha constante leitura em função da atualização que a função
requeria.
Identifico em tal postura visão elitista de cultura (no caso cultura jurídica) que não permite a
visão de outras práticas, discriminando aquele
que não lê o livro indicado pelos professores
da universidade embora não sejam claros os
critérios de escolha.
Durante muitos anos fiquei restrita a este tipo
de leitura no âmbito profissional, sem abandonar a leitura diária de jornais locais e jornais da
capital sendo um deles com caderno específicos de legislação.
Meu gosto pela leitura me fez ir mais além
passando a escrever artigos para publicação
em jornal local sobre Direito do Trabalho como
forma de orientar a população sobre questões
básicas que poderiam esclarecer dúvidas geradas no ambiente de trabalho.
Estes textos não se constituíram em tratados
sobre a matéria, mas textos embasados na
legislação vigente à época associado a uma
visão prática de quem tinha como uma das
funções orientar funcionários, empresários,
profissionais da área como contadores, administradores, prepostos das empresas, líderes
sindicais etc.
Passei a me dedicar à leitura com mais intensidade, distanciada de qualquer compromisso
com algum tipo específico de obra. (Segue)
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Lia de tudo, inclusive aquela que é rotulada de autoajuda passando por autores de variadas formações. Confesso que aquelas escritas por psicanalistas me agradam muito, talvez pelo meu
interesse na área. E, como o “corpo que lê se acha mais livre em seus movimentos” (De Certeau, 2007:272) passei a escrever crônicas sobre o cotidiano.
Ousadia? Não sei, mas para mim é uma necessidade, um prazer uma forma de expressão. Talvez explique minha opção com Barthes (in De Certeau, 2007:272) que classificou três tipos de
leitura, entre elas a que cultiva o desejo de escrever.
Meu desejo de frequentar o curso de Pós-Graduação foi oriundo do desejo de crescimento,
aperfeiçoamento, para abrir novos caminhos reconhecendo no percurso realizado a influência
se todos que me estimularam em cada etapa de vida.
Tento reproduzir isto com meus filhos e neta com a certeza de que a leitura é condição imprescindível para o crescimento, discernimento e liberdade,
BIBLIOGRAFIA:
BRAMBERGER, Richard. Como incentivar o hábito de leitura, 7ª edição, Editora Ática, UNESCO, 2006.
CERTEAU, Michel de A invenção do Cotidiano: 1. Artes de fazer/ Michel de Certeau; 13.ed. Tradução de
Ephraim Ferreira Alves-Petrópolis,RJ:Vozes, 2007,Capítulo XII, Ler: Uma Operação de Caça.
MANGUEL, Alberto. Uma História de Leitura, 1999 Editora Schwarcz Ltda.
Ler e Navegar: espaços e percursos da leitura. Marildes Marinho (org.)-Campinas, SP: Mercado das Letras: Associação de Leitura do Brasil-ALB (Coleção Leituras do Brasil) cap.5. Diferença e Desigualdade:
Preconceitos em Leitura. Márcia Abreu.

PREPARE-SE!
O VARAL DO BRASIL ESTARÁ PRESENTE NO 28o SALÃO
INTERNACIONAL DO LIVRO DE GENEBRA DE 30 DE ABRIL A 4 DE
MAIO DE 2014!
UMA OPORTUNIDADE QUE VOCÊ NÃO PODE PERDER!
FIQUE ATENTO: A PARTIR DE AGOSTO AS INSCRIÇÕES ESTARÃO
ABERTAS PARA EXPOSIÇÃO DE LIVROS E PARA SESSÕES DE
AUTÓGRAFOS.
VOCÊ NÃO PODE FICAR DE FORA DE UM DOS MAIS PRESTIGIADOS
EVENTOS LITERÁRIOS DA EUROPA!
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VARAL DO BRASIL
Anuncia o resultado do
I PRÊMIO VARAL DO BRASIL DE
LITERATURA 2013

VENCEDORES
CONTOS – A minha aldeia tem janelas – Maria João Saraiva
CRÔNICAS – Breviarium –
Fabiana de Almeida
POEMAS – Se é preciso dizer adeus –
Sandra Nascimento
2º LUGAR
CONTOS – Amor sem volta Ivane Laurete Perotti
CRÔNICAS – Discutindo a relação Marcos Mairton
POEMAS – Luto – Camila Mossi de
Quadros

MENÇÕES HONROSAS AOS SEGUINTES PARTICIPANTES

Primavera – Marly Rondan
O farol – Júlia Rego
Sentimento de uma primavera – Yara Darin
A professora – Evanise Gonçalves
Varal – Silvana Pinheiro
Desejo do poeta – Vera Lúcia Erthal
Que dança é essa? – Dalila Lubiana
Inventei manhãs - Maria João Saraiva
O Silêncio e a Palavra – Angela Guerra
Mais uma de amor – Vítor Deischmann
Poesia-Menina – Onã Silva
O Romance internautês – Onã Silva
A Rosa Vermelha – Iris Berlink
O Prêmio – Roberto Saturnino Braga
Lulu, ou as coisas que não têm alma – Rejane
Machado
O Diálogo que não ocorreu (Shampoo) – Fátima Rodrigues
Infinito Alvorecer – Daniele Fernanda Eckstein
O Amor é cego, surdo e mudo?! Rogério Araújo
Chuva de Verão – Vicência Freitas Jaguaribe
Memórias da Infância – Isis Berlink Renault
Varal – Sonia Maria de Araújo Cintra
Canção de Ninar – Maria Aparecida Felicori
(Vó Fia)
Recônditos do silêncio de uma mulher – Jeanne Paganucci
Trombando com o Inúmero – Gaiô (Maria Aparecida Rezende Gaiofatto)
O Varal do Brasil agradece a todos os participantes e congratula a cada um pelo excelente
nível dos trabalhos enviados.
O Varal do Brasil agradece à comissão julgadora que teve o difícil encargo de ler e escolher entre os tantos trabalhos enviados aqueles que hoje aqui se encontram.
Em breve os textos serão publicados na revista Varal do Brasil (revista de novembro, edição
de aniversário).
O anúncio oficial será feito dia 2 de agosto de
2013 em Florianópolis, durante o lançamento
do livro Varal Antológico 3.

(sem ordem ou categoria definidas)
O amor em 3 dimensões – José Anchieta F.
Mendes
Meu pequeno salvador – Leni André
A decisão – Rui Pinheiro
O sequestro da noiva – Maria Josefina
Nóbrega
Ferida qualquer – Ricardo Belíssimo
Aposentadoria – Maria Edviges Machado

O resultado também estará em nosso site:
www.varaldobrasil.com
Em nosso blog
www.varaldobrasil.blogspot.com
Em nossa página no Facebook
http://www.facebook.com/varaldobrasil
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Leia Melhor: 6 dicas para a
boa leitura
Artigo: Reprodução
Fonte: http://www.folhetimonline.com.br
Por Fábio C. Martins

Vou listar algumas formas de como poderemos melhorar a nossa leitura para desenvolvermos um hábito de leitura.
Muitos afirmam que não conseguem ler por
alguma limitação, seja uma questão de tempo,
de lugar ou de disposição. Mas, na verdade, o
que não conseguimos é manter um hábito de
leitura. Somente através do exercício constante é que conseguiremos manter uma rotina de
leitura. Imagine que você acabou de entrar na
academia, não será em duas semanas que
seu corpo atingirá a perfeição desejada, será?
Então, por que pensar diferente com o hábito
de leitura? Ler é um exercício como qualquer
outro.
Assim, depois dessa explicação cafona, doume por satisfeito e posso começar as valiosas
dicas.

6 Dicas para uma Boa Leitura
Antes de tudo, lembre-se: essas dicas são baseadas nas minhas experiências de leitura.
Portanto, se você já possui um hábito ou outras dicas, deixe seu comentário para que outros leitores possam melhorar sua leitura.
1. Escolher um livro
Parece bobagem, mas saber escolher um livro
é fundamental para uma boa leitura. Muitos
acabam escolhendo os livros pela capa, pela
fama ou por uma simples indicação, deixando
de lado o que mais importa: o que você tem
vontade de ler.
Para criarmos um hábito de leitura, devemos

começar, SEMPRE, por algo que nos dê prazer em ler. Por exemplo, se você gosta de romances, não procure uma fantasia, pois é bem
capaz que você a deixará de lado nas primeiras páginas.Por mais bobo que isso possa parecer, escolher um livro que se adapte as nossas vontades pode despertar o prazer pela leitura. Portanto, se você gosta de romances, vá
de romances e não se preocupe com a opinião
alheia. Seja firme e decidido, na hora da escolha. Fuja daquela velha história de que tal livro
é bom por ter sido escrito por fulano ou sicrano. Livro bom é aquele que, ao final, te dará
uma sensação de felicidade e satisfação.
Siga os teus instintos e escolha o livro certo.
2. O Local
Ter um bom livro nas mãos já é meio caminho
andado para uma boa leitura. Porém, de nada
adiantará ter o livro e a vontade de devorá-lo
se você não estiver em um local favorável para
a leitura.
Normalmente, pela falta de tempo, muitas pessoas acham que a melhor opção para uma leitura é a cama, a nossa boa e velha amiga.
Mas, enganam-se. Sem dúvida que é um lugar
aconchegante, distante de tudo e de todos,
porém, sua função principal é servir para o
nosso descanso diário; portanto, esqueça a
cama, ela não será o melhor local para uma
boa leitura.
Uma boa leitura se faz com um ambiente calmo, iluminado e arejado. Nunca, em hipótese
alguma, comece a leitura em um ambiente barulhento, pois, além de lhe tirar a atenção, as
chances de que você fique irritado com a fonte
do barulho são altas, e esta não será a melhor
forma de começar a leitura. Portanto, escolha
locais mais apropriados, tais como: a sala de
sua casa, o jardim do prédio, um parque…
Qualquer lugar calmo e tranquilo já é suficiente
para iniciar uma leitura. Lembre-se: o interesse
pelo livro começa nas primeiras páginas. Se a
história não te cativar nos primeiros capítulos,
certamente você não terá uma boa experiência.
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A escolha do local correto, portanto, favorece
a leitura e permite que sua imaginação flua
junto com a narrativa. Por exemplo, já imaginou como seria interessante ler Mobi Dick em
uma viagem de barco? Acredito que só de
pensar nessa possibilidade você já ficou com
vontade, não é? Então, nada de procurar um
lugar qualquer. Escolha o local mais apropriado para o tipo de leitura, seguindo os conselho
dados sobre o ambiente.

3. A Postura
Como eu havia dito, ler um livro deitado não é
a melhor postura para uma boa leitura. Então,
qual seria a melhor postura? Se você respondeu: sentado. Parabéns, você acertou.
Por mais que pareça estranho, ler um livro
sentado continua sendo a melhor posição para
atingir um melhor aproveitamento. Alguns dirão que, mesmo deitados, conseguem aproveitar a leitura. Realmente, existe pessoas que já
adquiriram esse hábito, porém, se você ainda
não chegou nesse nível, não abuse da sorte,
escolha a postura convencional: cadeira e mesa.
Sentado, sua estrutura corpórea estará relaxada, evitando tensões na musculatura dos ombros, coluna e pescoço, regiões que são importantíssimas para ter uma leitura de boa
qualidade. Portanto, procure uma mesa adequada, onde seus braços possam formar um
ângulo de 90 graus quando apoiados a ela.

Utilize uma cadeira firme e sem muita inclinação para que você possa apoiar sua coluna
totalmente. Ah, e se puder deixar o livro com
uma inclinação de 40 graus em relação à mesa, seu conjunto estará perfeito.
4. Amaciando o Livro
Se já estiver com o livro nas mãos, num bom
ambiente e na postura adequada para uma
boa leitura, agora só falta preparar o livro
(essa dica não será bem acolhida pelos apaixonados por livros).
Por mais paixão que tenhamos pelos livros,
não podemos tratá-los como joias, tentando
evitar as marcas de utilização – um livro tem
que demonstrar que foi lido. O livro precisa ser
amaciado, surrado e, por assim dizer, aberto;
caso contrário, o virar de páginas será um
transtorno sem igual.
Portanto, vejamos uma forma interessante para se amaciar o livro:
• Apoie o livro sobre a mesa – sem o suporte para inclinação;
• Vire a capa e mais 5 páginas e passe o
dedo no meio do livro até formar um vinco;
• Puxe mais umas 15 páginas e faça o mesmo;
• Repita esse procedimento até chegar à
última página;
Feche o livro e abra-o aleatoriamente, forçando sua estrutura até que ele esteja fácil de
abrir (tome cuidado para não quebrar a lombada).
Se você seguiu os conselhos corretamente,
seu livro já estará mais maleável, evitando que
as páginas voltem ao ponto de origem.
5. Pausa Durante a Leitura
Não queira ler um livro inteiro sem algumas
pausas – veja o que falamos sobre a competição na leitura. As pausas são tão importantes
quanto a postura, pois, mesmo estando em
uma posição favorável, após algumas horas
sua circulação sanguínea estará debilitada.
(Segue)
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Portanto, após uma hora ou duas de leitura
(dependendo do quão animado você estiver),
faça uma pausa de 10 a 20 minutos para descansar, porém, não mais do que isso. Pois, caso
contrário, é bem capaz que sua atenção seja retirada da narrativa por outros fatores externos.
Portanto, quando for fazer uma pausa, siga essas instruções:
• Gire a cabeça 360 graus, sem forçar Vire a
cabeça para a sua direita/esquerda e faça
um giro completo. Inicie de um lado
(esquerdo/direito), suba como se fosse olhar
para o céu, desça até o lado oposto (direito/
esquerdo), finalize completando o círculo
até o lado inicial (esquerdo/direito) – (faça
esses movimentos tanto para esquerda
quanto para a direita);
• Faça movimentos circulares com os ombros;
• Levante-se e caminhe um pouco (suas pernas necessitam de um relaxamento).
Essas pausas em conjunto com os exercícios
melhorarão a sua circulação, dando-lhe mais
“energia” para continuar a leitura, portanto, não
deixe de utilizá-las.
6. Escreva uma Resenha

Depois que tiver escolhido o livro, o local, tiver
se posicionado corretamente, tiver amaciado o
livro, tiver feito as pausas necessárias e terminado a leitura, nada melhor do que fazer uma resenha e compartilhar sua experiência com seus
amigos. Lembre-se, não basta dizer que o livro é
bom, é preciso indicar os pontos fortes, cativando o leitor à história. Além do mais, uma boa resenha permite a fixação da história, e serve,
também, para avaliar o quanto foi absorvido do
livro. Ademais, uma resenha bem feita –
aprenda a escrever uma resenha – pode ajudar
outras pessoas a fazerem uma boa escolha de
leitura.
Espero que essas dicas possam ajudá-los de
alguma forma. E conforme digo em todos os
posts de dicas, essas dicas não são regras, são
diretrizes, ferramentas para que você possa melhorar a sua experiência e aproveitamento.
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“Como Escrever, Publicar e
Divulgar um Livro”
Todo mundo quer ser escritor. Publicar um livro, porém, envolve custos e habilidades
específicas que poucas pessoas conhecem. O que vale, mesmo, é acreditar no seu
potencial e começar a escrever. Muitos grandes profissionais, de várias áreas do conhecimento tiveram suas obras recusadas por editoras e depois se tornaram artistas
renomados por não desistirem. Mas a publicação, em si, já não é mais mistério. Há várias formas de colocar no papel aquele romance, conto, poema ou pensamento. Mas o
trabalho não termina com impressão da obra. Aí começam novas etapas que envolvem outros profissionais.
Valdeck Almeida de Jesus recebe diariamente perguntas relacionadas ao universo do
livro e sempre as respondeu dentro do possível. Com o tempo, colecionou vários emails e transformou as respostas em um manual de fácil leitura e compreensão. Confira no livro e comece logo a escrever a grande obra de sua vida!

Autor: Valdeck Almeida de Jesus
Editora Livrus
Preço: R$ 30,00 (trinta reais)

Pedidos: valdeck2007@gmail.com
www.varaldobrasil.com
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ABENÇOADOS LIVROS
Por Maria Aparecida Felicori (Vó Fia)
Assim que aprendi as primeiras letras, me encantei pelos livros e me lembro depois de tantos
anos, do primeiro livro que li e foi o Narizinho Arrebitado de Monteiro Lobato, era um livro com
gravuras coloridas muito lindas e eu li e li novamente encantada com as historias do grande autor e com as imagens da menina e do príncipe, a maioria dentro do rio, porque o príncipe era um
peixe.
Na minha mocidade os livros eram a distração principal, as crianças liam contos de fadas, e as
moças aprendiam a sonhar com os romances adocicados de M. Dely e de outros autores do gênero, mas os rapazes também se interessavam pela leitura e adoravam os livros de capa e espada de escritores que até hoje são lidos e apreciados como: Alexandre Dumas, Ponsul du Terrail e muitos outros.
Os grandes autores brasileiros do passado como Machado de Assis, José de Alencar, Euclides da Cunha e tantos outros, são hoje o exemplo para os novos autores e descendo a escada
do tempo, temos mentes brilhantes como Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Jorge Amado, Raquel de Queiroz e outros mais, não nos esquecendo dos grandes poetas como Castro Alves,
Cora Coralina, Adélia Prado e Carlos Drumonnd de Andrade e muitos mais.
De ontem e de hoje, os escritores e seus livros embalam a imaginação de todos e ajudam a
pensar e entender o sentido das coisas e da vida, porque os livros espelham os acontecimentos;
com a chegada das novidades eletrônicas, os leitores se contentam com livros condensados
que não dizem exatamente o pensamento do autor, juntando o progresso com a falta de tempo
das pessoas.
Mas nada como o prazer de ter nas mãos um bom livro, saborear página por página, reler e
marcar os melhores trechos e depois sonhar com os acontecimentos daquela historia; no passado, no presente e no futuro os livros sempre ocuparão um lugar de destaque e os escritores serão sempre lembrados, porque um livro cumpre o papel de um parente ou amigo ausente, é a
companhia dos solitários.
Livros virtuais tem sua importância, a internet também espalha cultura e com seu grande alcance é de grande ajuda para despertar o interesse pelos livros, mas os livros impressos não devem ser descartados nunca, porque um livro pode ser um presente para alguém, uma distração
em momentos de angustia, porque a leitura é acalento, é emoção e alegria; um bom livro é o
melhor adorno em uma mesa de cabeceira.
No momento os novos autores encontram dificuldades em publicar seus textos, porque livros e
cultura em geral não fazem parte dos planos de muita gente, porque se sabe que um povo culto
não se deixa enganar; livros são mais importantes que a comida que alimenta o corpo, porque
os livros alimentam o cérebro e um cérebro bem alimentado alarga os horizontes, abre caminhos e conduz a felicidade.

www.varaldobrasil.com

23

Varal do Brasil - Especial Livro 2013

10 DICAS PARA ESCREVER
MELHOR

mento talvez alguém ofereça algo. Se não oferecerem, ao menos você está fazendo algo de
que gosta.
7. Saiba quando aceitar a rejeição e quando
rejeitar a aceitação: quando você publicaescritos seus está sujeito aos elogios e às
críticas desmedidas. Saiba lidar com as duas
situações.

Artigo Reprodução
Fonte: http://livroseafins.com/
Por Alessandro Martins

O blog Pick The Brain trouxe uma lista com10
dicas dos mestres para escrever melhor.

8. Escreva, escreva, escreva: se você escreve em seu blog uma vez por mês, as chances
de que seu estilo melhore são menores do que
se você escrever todos os dias. Isso nem sempre é verdade, mas quantidade conduz
à qualidade.

Traduzi e adaptei:
1. Corte as partes chatas: desenvolva a sensibilidade para descobrir quais partes de seu
próprio texto você pularia. Provavelmente o
leitor também faria o mesmo. Se é uma parte
essencial, então está mal escrita: reescreva;
se não for essencial, corte.
2. Corte as palavras desnecessárias: não
afirme nunca que uma coisa é interessante ao
seu leitor. Se for interessante de fato, o seu
leitor é inteligente o suficiente para perceber
isso. O mesmo vale para adjetivos, advérbios e
afins. Um substantivo bem colocado
vale muito mais que tais categorias gramaticais. (Agora leia com as palavras cortadas e
perceba como faz sentido).
3. Escreva com paixão: se você não estiver
interessado no que você escreve, quem estará?
4. Desenhe com palavras: não afirme que
uma coisa é interessante ou importante. Dê os
dados necessários para que o leitor descubra isso sozinho. Não diga que o luar é bonito:
explique como ele atravessa a vidraça, abraça
a madeira dos móveis e projeta uma luz levemente azul, sem calor, na parede branca como
se fosse a tela de um filme prestes a começar.
5. Escreva simples: as artes japonesas são
boas nisso. Hai-kais são curtos e conseguem
desenhar cenas inteiras. Samurais resolviam
lutas complexas com poucos golpes de espada. Diga o necessário, diga rápido, diga tudo.

9. Escreva sobre o que você sabe e sobre o
que você quer saber: a primeira parte dessa
afirmativa diz respeito à especialização. Se você é uma autoridade em um assunto, seu texto
vai fluir melhor e transmitir domínio. A segunda
parte diz respeito ao desejo dessa autoridade.
10. Seja único: ouse experimentar novos estilos. Seguindo o que já deu certo, você repetirá
fórmulas.

Se você quer mesmo saber quem foram
os escritores deram todas essas dicas recomendo veementemente com grande ênfase e
entusiasmo a visita ao artigo The Art of Writing:
10 Tips from the Masters.

6. Escreva porque você gosta: se você não
gosta, de nada adiantará. Se você fizer isso
sem esperar nada em troca, em algum mowww.varaldobrasil.com
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Eu quero livros
Por Ana Rosenrot
Eu quero livros
novos, velhos, bonitos, queridos...
podem ser de suspense, de terror,
picantes, acadêmicos, de amor...
De autores que gosto,
dos que eu não conheço,
mas nunca esqueço...
Dos que estão por ai,
daqueles que escrevi...
Eu quero livros
de poesia
biografia,
fobia,
mania,
grande epifania...
Eu quero livros
grandes, finos, pequenos,
gigantes, volumosos,
até obscenos...
Eu quero livros,
de capa dura, encadernados,
baratos, de jornal, comprados, achados,
trocados, emprestados, surrados...
Mas lidos, guardados, esperados, sonhados,
muito amados...
No chão, na estante, no armário,
tudo lotado, por todo lado, abarrotado,
decorando o cenário
coloridos, austeros, brilhantes, instrutivos,
acima de tudo, eu quero livros...
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Após o sucesso do lançamento de nossas duas
coletâneas Varal Antológico 1 em 2011 e Varal
Antológico 2 em 2012

É com imenso prazer que
convidamos para o lançamento do livro Varal Antológico 3, terceira coletânea da
revista Varal do Brasil.
O lançamento acontecerá
nas dependências da Assembleia Legislativa do
Estado de Santa Catarina
em Florianópolis, no dia 2
de agosto de 2013, às 19h
Um coquetel será servido.

www.varaldobrasil.com
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10 Dicas para Ler
Mais e Melhor
Tim Challies
Compilado por Juliano Heyse do site
http://www.bomcaminho.com/
O assunto “leitura” tem ocupado minha mente
nos últimos tempos. Eu adoro ler, mas frequentemente recebo e-mails de pessoas que
lutam para ler e para gostar de ler. Por isso
achei que poderia ser útil montar uma lista de
dicas para ler mais e melhor. Espero que vocês considerem úteis.
Leia - Começamos com o óbvio: você precisa
ler. Mostre-me uma pessoa que mudou o mundo e que gastou seu tempo assistindo televisão e eu lhe mostrarei mil que preferiram gastar seu tempo lendo. A menos que ler seja sua
paixão, você precisa ser muito criterioso em
separar tempo para ler. Você talvez precise se
forçar a isso. Estabeleça um objetivo que seja
razoável para você ("Vou ler três livros este
ano" ou "Vou terminar este livro antes do fim
do mês") e trabalhe para concretizá-lo. Separe
tempo diariamente ou todas as semanas e tenha a certeza de que realmente irá pegar o livro durante esses momentos. Encontre um livro que trate de algum assunto de particular
interesse para você. Você pode até achar benéfico encontrar um livro que parece interessante – um belo livro com uma capa atraente.
Ler é uma experiência e a experiência começa
com a aparência e a impressão que o livro
causa. Portanto, encontre um livro que aparentemente lhe agrade e comece a lê-lo. E quando terminar, encontre outro e faça tudo novamente. E mais uma vez.
Leia Amplamente – Estou convencido de que
uma das razões para que as pessoas não
leiam mais do que leem é que elas não variam
suficientemente a sua leitura. Qualquer assunto, não importa quanto ele lhe interesse, pode
começar a tornar-se árido se você focalizar toda sua atenção nele. Portanto, leia amplamen-

te. Leia ficção e não-ficção, teologia e biografia, atualidades e história. Certamente você
desejará focalizar a maior parte da sua leitura
em uma área particular, e isso é saudável e
bom. Mas assegure-se de variar sua dieta.
Leia Metodicamente – Da mesma forma que
lê amplamente, assegure-se de ler metodicamente. Escolha seus livros cuidadosamente.
Se você for negligente em fazer isso, corre o
risco de perceber que ignorou uma determinada categoria por meses ou anos a fio. Al Mohler, ele mesmo um leitor voraz, divide os livros
em seis categorias: Teologia, Estudos Bíblicos,
Vida da Igreja, História, Estudos Culturais, e
Literatura e tem permanentemente algum projeto em cada uma dessas categorias. Você pode estabelecer suas próprias categorias, mas
tente assegurar-se de está lendo alguma coisa
em todas elas de forma regular. Escolha livros
que se ajustem em cada uma dessas categorias e planeje sua leitura de antemão. Assim você saberá qual livro será o próximo. Frequentemente, a expectativa pelo próximo livro é
uma força motivadora para completar o atual.
Leia Interativamente – A leitura é mais bem
executada, pelo menos ao desfrutar de livros
sérios, quando você trabalha duro para entender o livro e quando interage com os argumentos do autor. Leia com uma caneta marca-texto
e um lápis na mão. Faça perguntas ao autor e
espere que ele as responda ao longo do texto.
Rabisque notas nas margens, escreva perguntas por toda a contracapa, e volte frequentemente a elas (e, se as perguntas permanecerem sem resposta, tente até mesmo entrar em
contato com o autor!). Realce as porções mais
importantes do livro, ou aquelas para as quais
você pretende retornar depois. Como diz Al
Mohler, "Livros são para serem lidos e usados,
não para serem colecionados e mimados." Eu
descobri que escrever críticas sobre os livros
que li é uma forma preciosa de retornar, pelo
menos mais uma mais vez, ao livro para ter
certeza de que eu entendi o que o autor estava
tentando dizer e como ele disse. Portanto, interaja com esses livros de forma a torná-los
seus. (Segue)
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Leia com Discernimento – Apesar dos livros
terem um incrível poder para fazer o bem, desafiar, fortalecer e edificar, eles também têm
grande poder para fazer o mal. Já vi vidas serem transformadas por livros, mas também já
vi vidas serem esmagadas. Por isso tenha certeza de que lê com discernimento, sempre
comparando os livros que lê com o padrão das
Escrituras. Se você encontrar um livro que é
particularmente controverso, pode valer à pena
procurar uma análise que interaja criticamente
com os argumentos ler com uma pessoa que
entenda melhor os argumentos e suas implicações. Você não precisa temer livros ruins desde que leia com um olho crítico e com um coração cheio de discernimento.
Leia Livros Pesados - Pode ser intimidador
encarar algumas dessas obras volumosas ou
séries de volumes que repousam em sua estante, mas certifique-se de arrumar tempo para
ler alguns desses trabalhos mais sérios. Uma
pessoa só pode crescer um certo tanto enquanto se mantiver em uma dieta de livros sobre Vida Cristã. Enverede por um pouco de
Jonathan Edwards ou João Calvino. Leia a Teologia Sistemática de Grudem ou a série “No
Place for Truth” de David Wells. Você certamente os considerará vagarosos, mas também
verá o quanto são recompensadores. Comprometa-se a ler algum desses volumes pesados
como uma parte regular da sua dieta de leitura.
Leia Livros Leves - Enquanto livros densos
deveriam ser a dieta principal de um leitor sério, não há nada errado em dar um tempo para
ocasionalmente desfrutar um romance ou uma
leitura leve. Depois de ler dois ou três bons livros, permita-se ler qualquer outra coisa como
um Clancy, Grisham ou Peretti, que nunca mudou a vida de quem quer que seja. Deixe-se
levar por alguma boa história de quando em
quando. Você perceberá que elas te refrescam
e te preparam para ler o próximo livro pesado.
Leia Livros Novos – Fique de olho no que é
novo e popular e considere a leitura daquilo
que outras pessoas em sua igreja ou sua vizinhança estão lendo. Se “O Segredo” estiver

vendendo milhões de cópias, considere a sua
leitura de forma que você saiba o que as pessoas estão lendo e assim você pode tentar discernir por que as pessoas estão lendo algo assim. Use seu conhecimento desses livros como uma ponte para falar com as pessoas sobre os livros delas e o que as leva a lê-los. Use
seu conhecimento desses livros para saber o
que outros cristãos estão lendo e entender o
porquê dessa leitura.
Leia Livros Antigos - Não leia só livros novos. Não tenho como dizer isso melhor do que
C.S. Lewis: "É uma boa regra, depois de ler
um livro novo, nunca se permitir outro novo até
que se leia um antigo entre os dois. Se isso for
demais para você, então leia um velho pelo
menos a cada três novos. Toda era tem sua
própria perspectiva. Esta é especialmente boa
para ver certas verdades e especialmente sujeita a cometer certos erros. Nós todos, portanto, precisamos dos livros que corrigirão os erros típicos de nossa própria era. E isso aponta
para os livros antigos". Portanto, leia livros antigos, não importando se isso significa os clássicos ou se são simplesmente livros de uma
geração ou duas antes da sua. E certifique-se
de ler história também, já que não há melhor
maneira de entender o hoje, do que entendendo o ontem.
Leia o que seus Heróis Leram – Há dois
anos, enquanto eu estava na Shepherds’ Conference, um jovem que estava envolvido no
ministério, mas que não tinha tido a oportunidade de frequentar um seminário, perguntou a
John MacArthur o que ele lhe recomendaria
para que pudesse continuar a aprender e crescer no seu conhecimento de teologia. A resposta de MacArthur foi simples. Ele disse que
esse pastor deveria encontrar homens piedosos que ele admira e ler o que eles leram. Portanto, faça isso! Encontre as pessoas que você
admira e leia os livros que mais as transformaram. Compilei uma pequena lista em Discerning Reader. Apesar do conteúdo ser ainda
um pouco escasso, espero poder acrescentar
mais algumas listas em breve. Mesmo em sua
forma atual este pode ser um bom ponto de
partida para você.
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Minha paixão por livros
Por: Valdeck Almeida de Jesus
O primeiro contato com os livros foi
aos seis anos, quando comecei a estudar. Na
época, morava na periferia de Jequié com minha mãe, meu pai e três irmãos menores. Meu
pai era analfabeto e trabalhava roçando os
campos. Minha mãe, também analfabeta, era
do lar. Miséria e pobreza sempre nos castigaram. Tínhamos tudo para não dar certo.
Felizmente as “letras” cruzaram minha
vida. Ao chegar à escola, troquei os brinquedos rudimentares por cartilha, ABC e tabuada.
Era um mundo fascinante e desafiador: os desenhos dos livros, a dança das letras e os segredos dos números. Quando a professora Lina lia as histórias de “Alice”, eu e Valquíria,
minha
irmã,
ficávamos
extasiados.
“Viajávamos” na magia dos contos infantis e
esquecíamos os problemas do dia-a-dia. Tive
a sorte de ter contato com livros de uma forma
lúdica, diferente do didatismo convencional
que caracteriza as escolas. As lições de casa
eram leitura e releitura do texto aprendido na
classe. Sem o esforço da mamãe, esta tarefa
seria impossível.

rio.
Foram cinco maravilhosos anos até
retornar a Jequié para continuar os estudos e
mergulhar de vez na literatura. O primeiro encontro com a poesia surgiu quando comprei
uma série de três livretos de poemas. Foi um
caso de amor. Enlouqueci com aquela nova
linguagem, repleta de rimas, conotações e lirismo. Decidi ser poeta e comecei a rabiscar
os primeiros versos. Depois veio o Cordel, e
minha cabeça deu um nó: seguir as regras da
construção lírica tradicional ou escrever livremente como os cordelistas? Para piorar, chegaram Augusto dos Anjos, Castro Alves e outros. Acabei perdendo o pudor em relação aos
preciosismos e me libertei das formas cartesianas. A maturação deste processo levou-me a
criar novos e intensos poemas. Poemas que
retratavam desde as desgraças vividas aos
desabafos de um jovem sufocado pelo sonho
de mudar o mundo.
Na fase de militância estudantil e política, passei a ler e a escrever para jornais de
luta operária, o que me abriu novos horizontes.
Fui devorador de livros na Biblioteca Municipal
de Jequié, que me inspirou a fundar uma biblioteca em casa e emprestar livros e revistas
para a vizinhança.

Com meu pai hospitalizado em São
Paulo, minha mãe decidiu ir à luta para garantir a sobrevivência dos filhos. Arrumou trabalho
numa fazenda distante. Tivemos que nos mudar. Eu ajudava minha mãe nos serviços. Apesar de não conhecer as letras, ela conhecia
bem a dureza de não se ter estudo e matriculou os filhos na escola rural. Ensinei minha
mãe a ler e escrever.

Era um viciado. E viciei muita gente a
descobrir que o mundo tem outras cores e dores, além das óbvias. Vivo para plantar a semente da leitura e da reflexão. Acredito que ler
não é só decodificar signos. É muito mais. É
decifrar o subliminar e as entrelinhas. É compreender a vida como um todo. Vejo o mundo
como um complexo do qual sou parte e onde
devo agir responsavelmente em relação a mim
e a meu próximo. Guiado por esta visão, hoje
não só escrevo meus livros como incentivo a
criação literária pelo país afora. Com projetos
de publicação de poemas de autores anônimos, palestras em escolas e universidades,
sei que abro uma porta importante. O objetivo
primordial da leitura é a transformação do cidadão na força motriz de seu próprio destino e
do mundo.

Na fazenda, pude ter acesso ao mundo dos gibis. Havia na sede um gabinete lotado de história em quadrinhos, que Dona Luci
Valverde, a proprietária, me permitia frequentar. Quando ela viajava, eu dava um jeito de
entrar pela janela e pegar algumas revistas.
Lia-as com avidez. Depois voltava para devolvê-las. Foi a melhor fase de minha vida: de um
lado, a integração com a natureza; do outro,
os gibis a povoar meus olhos e meu imaginá-

Atualmente, com o auxílio da internet,
do vídeo e do áudio, tenho mais acesso a leitores que moram distantes e que eu não alcançaria através de outros meios de comunicação. Sem dúvida, a tecnologia da informação veio para revolucionar as relações entre
emissor e receptor. O que antes leva meses
para chegar ao destino, atualmente não demora mais que segundos ou milésimos de segundos.

Tão logo comecei a dominar as letras,
passei a devorar tudo que via pela frente: de
bula de remédio a rótulos de xampus, de manuais de eletrodomésticos a jornais diversos,
de revistas coletadas nos lixões a placas de
trânsito. Quanto mais lia, mais fascinado ficava.
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A instantaneidade da internet permite que meu trabalho seja lido por pessoas em milhares de pontos diferentes, logo após a publicação. Meu primeiro livro, publicado pelo sistema tradicional, em São Paulo, demorava semanas para chegar às minhas mãos para fazer correções.
E olhe que moro em Salvador, uma capital que tem ligação área diária com o resto do país. Eu
fazia anotações na ‘boneca’ do texto, enviava pelos correios e ficava rezando para que minha
encomenda chegasse ao seu destino e fazendo promessas a todos os santos que o original retornasse a tempo de cumprir minha programação para o lançamento. Hoje eu envio e recebo de
volta os originais em questão de minutos.
Utilizo a internet também com termômetro do gosto dos meus leitores. Publico textos diariamente em meu site e em seguida já tenho comentários de pessoas do mundo inteiro, criticando ou elogiando minhas criações. É o feedback que o escritor de alguns anos atrás não poderia
ter. Não dá para estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas com a tecnologia, o escritor se
tornou onipresente.

O LIVRO ESTENDIDO NO CHÃO
Por Marcelo de Oliveira Souza
Um livro estendido no chão, todo esfacelado, vejo em um beco perto de um colégio e ponho-me a pensar de quem era e onde terminou.
O nosso governo tem feito o possível para diminuir as diferenças sociais, hoje os Colégios
é quem perdem turmas por falta de alunos, pois eles não estão mais interessados em fazer um curso normal, encontram merendas fartas e esnobam a fila para não serem pobres, os que encaram a merenda, desperdiçam, jogam nos colegas, no chão, falam as
piores agruras sobre a sagrada refeição, em que os pais deles muitas vezes não encontram tal oportunidade e até mesmo hoje, reza para ter uma janta parecida com a merenda
do seu filho.
Os projetos estão aí para o auxílio dos adolescentes, mas em sua curta existência, taxa-o
de ruim por ser público, desprezando o seu patrimônio educacional e de sua comunidade,
hostilizando os funcionários em educação, fazendo pouco de seus mestres, enfim, tudo o
que ele deveria valorizar, faz justamente o contrário, pois o inconsciente coletivo adolescente, teima em imperar. Mas futuramente tudo isso será cobrado, pois como a vida é cíclica, sua posição de adolescente não ficará eternamente, bem como os seus genitores, e
fora da redoma escolar, a vida ensinará, mas aí será tarde demais, pois esse material estendido no chão, que não tinha sido valorizado, certamente fará a diferença.
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A escritora Urda Alice Klueger palestrou no
Encontro de Literatura Lusófona, realizado em
Blumenau em junho de 2008. O Sarau Eletrônico apresentou e agora o Varal do Brasil
apresenta a íntegra da fala desta autora blumenauense, que trata da sua experiência com
a leitura de autores da Língua Portuguesa e da
relação entre a Literatura e a História.

O Romance Histórico como
Referencial Histórico e Literário
na Literatura Lusófona
Por Urda Alice Klueger
Historiadora e escritora
Senhoras,
senhores,
todos os presentes:
Eu diria que o que vou falar não se refere apenas ao mundo lusófono - pois foi lendo romances-históricos sobre outros povos e terras que
aprendi a gostar de História e a me interessar
por muitas culturas diferentes da minha.
Pela vida afora defendi que uma grande quantidade de pessoas muito gosta de História,
desde que as informações a respeito sejam
dadas a elas de maneira simples e agradável,
como é o caso de boa parte dos romanceshistóricos - pois os há, também, de péssima
qualidade de texto e muito duvidável quanto a
possíveis pesquisas que o autor tenha feito
para que seu romance possa ter a classificação de "histórico".
Só vim a ter um substrato científico para tal
agir e pensar quando, fazendo o Curso de História da Universidade desta cidade, como aluna da grande professora Dra. Maria Luiza Renaux, tive a grata surpresa de vê-la sugerir,
como complementação ao nosso aprendizado
sobre História Antiga, a leitura de diversos romances-históricos. Está claro que ela nos
aconselhava a ler o que de melhor havia em
matéria de credibilidade e texto.
Após este preâmbulo, acho que vale falar de
como o romance vai entrar na minha vida de
uma forma que vai me levar para o caminho da
História, e tanto quanto me lembro, o primeiro
que me deu tal sabor e prazer foi um livro chamado "O Egípcio", de um autor chamado Mika
Waltari, que até hoje não sei de que nacionalidade é e nem sei se pronuncio corretamente o
seu nome. Foi um importante primeiro momento de ligação Literatura/História na minha vida,

e que acabou por afetá-la para sempre.
Neste encontro, no entanto, devemos falar sobre a Literatura Lusófona, e voraz leitora que
fui desde a alfabetização, fica difícil, para mim,
lembrar e falar da grande quantidade de autores brasileiros que devorei - quando bons - ou
que detestei - quando de pouca qualidade mas que, de uma forma ou outra, trouxeramme tantas facetas deste meu imenso Brasil
que nós, colonos de Blumenau até hoje, talvez
nunca tivéssemos tido notícias, na nossa ignorância um tanto quanto feudal, se a Literatura
não nos tivesse feito caminhar por seus caminhos e nos levado a aprender milhões de coisas sobre os mais diversos pontos do Brasil,
nas suas mais diversas facetas.
Também Portugal foi alguém que foi entrando
na minha alma de colona de poucas luzes
através, principalmente, do romance, e fico a
lembrar, aqui, de Júlio Dinis e "As pupilas do
senhor reitor", talvez o primeiro romance português que tenha lido, ainda lá na infância. Era
um mundo novo, que me trazia palavras e visões inteiramente novas, e fico pensando que
foi lá que li pela primeira vez palavras como
"urze", com certeza uma vegetação de lugares
onde habitam fadas e namorados, e que até
hoje eu ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, embora já tenha andado
por aquele país.
Meu conhecimento da Literatura portuguesa
vai aumentando conforme o tempo vai passando, e aumentando, com ele, o conhecimento
sobre um Portugal que antes fora menos que
uma nebulosa, já que me criei nesta cidade na
qual, naquela altura, tinha seus olhos voltados
muitíssimo mais para a Alemanha do que para
o país que nos gerou. Lembro da surpresa que
foi encontrar-me com Alexandre Herculano, lá
na adolescência, e seu "Eurico, o Presbítero"!
Era um mundo inteiramente novo no qual talvez nunca tivesse entrado se não tivesse um
romance que fizesse a ponte entre eu e o quase desconhecido, ainda, Portugal!
E quanto me lembro da emoção que foi ter entrado em contato, um dia, com o inigualável
Eça de Queiróz, em cujas águas naveguei como uma caravela em tempo de muito vento!
Penso que, mais que todos, foi o grande mestre Eça quem trouxe Portugal para a minha vida e o meu coração - mais tarde, quando o
soube embaixador, quase sempre distante da
pátria, foi que pude entender a força da saudade que o movia para contar tão bem o seu país, a ponto de me levar a me sentir bastante
portuguesa também. (Segue)
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Um dia, em Lisboa, diante da casa onde ele se
hospedava quando de férias na pátria, quedeime a refletir sobre suas tantas histórias, seus
tantos personagens, a lembrar-me de episódios de "A Relíquia"... Eça me dera uma nova raiz no mundo lusófono, fizera-me ultrapassar as barreiras do Brasil e a me identificar
com o povo das margens do Tejo como se fosse gente minha... e quando fui a Sintra, e
quando fui a tantos lugares, como me era quase vivo na boca o gosto das suas queijadinhas,
e de tantas outras coisas que ele escreveu
com a pena da saudade...
O tempo aqui é curto, não é possível lembrarse de tudo, mas é impossível deixar-se de citar
alguém como José Saramago, um gênio que
levou Portugal para o mundo com tanta força
quanto seus navegadores, e precisaríamos de
algumas horas para falarmos apenas dele,
mas acho que se lembrarmos o discurso que
ele deu quando do recebimento do prêmio Nobel de Literatura, contando as friagens e as ternuras de um Portugal rural que não se imagina
estando-se em Lisboa, e muito menos é possível imaginar-se num lugar como Estocolmo, já
teremos dado uma preciosa amostra do grande
Saramago, uma amostra que é como um pequeno brilhante num colar...
Meu mundo lusófono, porém, não se restringe
a Brasil e Portugal, e aqui incluiria um outro
nome que é português de direito, mas que é
quase como que um outro mundo: as Ilhas,
principalmente as dos Açores. Tenho lido muita
da sua literatura, e Açores e Santa Catarina
são como que mundos de mãos dadas, e torna
-se impossível deixar-se de citar tal coisa.
O fato é que, ao longo da vida, tenho lido os
romances de diversos lugares do mundo lusófono, como os dos países africanos, por exemplo, e também tenho feito amigos escritores de
língua portuguesa que vivem nos mais inesperados lugares, como dentre as neves do Canadá, por exemplo, e sempre há mais e mais a se
aprender de cada um, a cada texto - e muito
através dos romances históricos, que como
que contam o substrato das vidas das gentes
de fala lusa por este mundo de meu Deus!
Tive a oportunidade, também, de mergulhar
com muito mais profundeza na literatura de
Moçambique ao ir àquele país, já que dificilmente os autores africanos de língua portuguesa adentram ao Brasil, que prefere se locupletar com lixo estadunidense e outros, evitando
que seus cidadãos e cidadãs tenham um real
aprendizado na leitura, coisa tão a gosto dos
donos do Capital.
Tivera a oportunidade de travar amizade e conhecer textos de Mia Couto antes de ir à Áfri-

ca, o único moçambicano, tanto quanto eu saiba, que conseguiu a proeza de atravessar o
Atlântico e chegar às nossas livrarias.
Em Moçambique, no entanto, fui descobrir uma
pródiga literatura que por lá fica escondida, e
aqui deixo de falar do romance-histórico para
me referir ao conto, à crônica, à poesia, ao romance, à literatura moçambicana em geral,
que como que forma um único e grande romance-histórico que vai falar, sempre, de todos
os ângulos imagináveis, da sangrenta e violenta colonização e pior descolonização que
aquele país sofreu. Voltei de Moçambique com
uma mala a mais, pejada de livros moçambicanos, que são como uma chaga viva no meu
peito que não fazia idéia do que passara aquele país irmão. Fui ler tais livros já no Brasil, e
era-me quase que impossível coaduná-los com
a realidade vivida com aquela gente faceira,
risonha e alegre, que emergira de uma guerra
de mais de duas décadas há apenas quatro
anos, quando eu lá estava. Ah! Não fossem os
escritores moçambicanos e aquela mala que
trouxe a mais no avião, e talvez nunca ficasse
sabendo por outro meio das agruras, amarguras, angústias e dores que aquele
povo passou com a colonização e a descolonização. Depois daquele meu violento contato
com a literatura moçambicana, acho que me
acordei para sempre da total importância que o
escritor tem como testemunha da História
e como responsável pelas denúncias do seu
tempo. Não tivessem os escritores moçambicanos feito o seu trabalho como o fizeram, e hoje
poderíamos pensar que tudo sempre fora
aquela coleção de sorrisos lindos daquela gente bonita que lá vive!
Senhoras,
senhores:
Sinto-me muito gratificada por ter sido convidada para este momento e para este depoimento.
Quiçá muitas outras pessoas em muitas outras
vezes possam tornar a abordar as tantas significâncias que podem existir dentro da Literatura
e nos levar a reflexões mais aprofundadas e
importantes do que esta.
Por ora, como despedida, parodio Fernando
Pessoa e fecho esta fala lhes dizendo que "a
minha pátria é a língua portuguesa".
Blumenau, 13 de junho de 2008.
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SENTIMENTOS
CONFISCADOS
Novo livro de

JACQUELINE
AISENMAN

A crônica, este gênero do presente, é tão flexível que pode beirar o ensaio, o conto, a piada, a poesia ou o simples registro. E é nessa dança que a
crônica torna-se cheia de possibilidades, sempre sedutora e com cada vez
mais adeptos. O presente volume reúne crônicas e aforismos de uma das
mais prolíficas escritoras catarinenses, alguém que aprendi a respeitar pelo trabalho de editora e agitadora cultural, mas sobretudo pelo poder da
palavra. Com este “Sentimentos Confiscados” ela prova ser uma das cronistas e aforistas mais afiadas do país, e com uma versatilidade impressionante aborda assuntos tão díspares como desejo e redenção, e mostra como a delicadeza e a sutileza são o verdadeiro tempero da crônica brasileira. Os textos ora se contrapõem ora se sobrepõem numa dualidade incrível
(são sempre dois textos em um) e que cortam de maneira diferente. E esta
faca de dois gumes vai deixar marcas indeléveis nos leitores, pois a verdadeira literatura sempre confisca.
Carlos Henrique Schroeder, escritor, editor (Design Editora e Editora da Casa)
Na Suíça: coracional@gmail.com (LANÇAMENTO EM BIENNE DIA 14 DE SETEMBRO)
No Brasil e demais países: atendimento@designeditora.com.br
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LIVROS...
Por Arlete Trentini dos Santos
Tu que preenches meu tempo
Que és o bilhete das minhas viagens
Que me fazes alçar voos gigantes
Que me levas a terras distantes
Que me ensinas a caminhar confiante
Que não me deixas solitária, nem do mundo distante
Que fazes minha imaginação funcionar
Nunca, jamais vou te abandonar
Contigo aprendi a pensar
Somar, dividir, multiplicar, partilhar
Te levo a qualquer lugar
Apertado perto do peito
Ou mesmo no fundo da mala
Um dia me mostraste o caminho
Hoje ,onde vou e te levo juntinho
Não tens contra indicação
Fazes bem ao coração, aceleras a pulsação
E não importa a estação
Inverno primavera outono ou verão
Contigo garanto a minha melhor emoção.
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O LIVRO

Por Basilina Pereira

Das páginas de um livro
o mundo voa contra e a favor do vento,
a vida é um filme dentro do momento
e todas as águas correm por nossos pensamentos.
Comemos as palavras,( independente de seus sons ou significados)
e nossas veias aceleram, trazendo o gosto do fruto novo
e a certeza de que nunca mais seremos os mesmos
após a aventura daquele instante.
Nas páginas de um livro, destrancamos nossas vidas,
liberamos o olhar para sua aventura além do medo
e acreditamos que seremos salvos
de tudo que nos faz menores do que realmente somos.
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REGULAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO
LIVRO
VARAL ANTOLÓGICO 4
DA SELEÇÃO E DA PARTICIPAÇÃO
1.1. O livro Varal Antológico é promovido pelo
VARAL DO BRASIL®, revista literária eletrônica realizada na Suíça (ISSN 1664-5243) responsável também pela promoção e divulgação
de autores brasileiros e de língua portuguesa
na Suíça e no Brasil.

1.2 Serão consideradas abertas as inscrições
a partir de 1º de junho até 30 de setembro de
2013. Caso o número de participantes ideal
seja atingido, as inscrições poderão ser encerradas antecipadamente.
1.3. Poderão participar da antologia todas as
pessoas físicas maiores de 18 anos, de qualquer nacionalidade ou residentes em qualquer
país, desde que escrevam na língua portuguesa.
1.4. A coletânea terá tema livre e será composta por diversos gêneros literários, o escritor
podendo enviar contos, poemas, trovas, haicais, sonetos, crônicas ou outros.
DA ACEITAÇÃO DOS TEXTOS
2.1. Serão aceitos textos em língua portuguesa, com tema livre, em documento MS Word
ou equivalente (.doc), formato A4, espaço
2, fonte Times New Roman de tamanho 12,
e que não ultrapassem quatro páginas. O
texto ou os textos que ultrapassarem as 4
páginas serão eliminados automaticamente. Os textos deverão vir acompanhados das
coordenadas de inscrição (ver abaixo). Os
candidatos podem enviar mais de um texto de
até quatro páginas (a totalidade dos textos
somando quatro paginas) para avaliação.
Todos os textos deverão vir já revisados.
2.2. Não serão aceitos textos que pertençam
ao universo de personagens já existentes criados por outro autor. Também não serão acei-

tos textos politica ou religiosamente tendenciosos, que expressem conteúdo racista, preconceituoso, que façam propaganda política ou
contenham intolerância religiosa de culto ou
ainda possuam caráter pornográfico. Também
não serão aceitos textos que possam causar
danos a terceiros ou que divulguem produtos
ou serviços alheios.
2.3 Os textos não deverão ter ilustrações ou
gráficos.

2.4 Serão recusados os textos que não vierem
na formatação requisitada, assim como os textos que chegarem colados no corpo do e-mail.
2.5. Os textos recebidos serão examinados
por uma banca formada pela equipe do VARAL DO BRASIL® e alguns escritores e/ou
críticos convidados. A avaliação se dará com
base nos seguintes critérios: criatividade e originalidade do texto, assim como a qualidade
do mesmo.

2.6 Os textos deverão vir acompanhados de
uma pequena biografia. A biografia, escrita na
terceira pessoa, deverá conter no máximo
dez linhas (A4, letra Times New Roman 12,
espaço 2). Lembre-se sempre que numa biografia, como em muito na vida, menos é mais.
2.7. Os textos não deverão conter formatação
ou caracteres especiais que dificultem a leitura
ou a futura diagramação. Deverão ser enviados para o e-mail: varaldobrasil@gmail.com,
juntamente com as coordenadas de inscrição.
2.8. Ao se inscrever na Antologia o autor autoriza automaticamente a veiculação de seu texto e imagem, sem ônus para a revista VARAL
DO BRASIL® nos meios de comunicação existentes ou que possam existir com a intenção
de divulgar a antologia.
2.9. Os textos não necessitam ser inéditos.

(Segue)
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SOBRE AS INSCRIÇÕES PARA A SELEÇÃO:
3.1. As inscrições para a Antologia serão abertas no dia 1º de junho 2013 e encerradas no
dia 30 de setembro de 2013, podendo ser encerradas antes, caso o número de textos recebidos e avaliados sejam aprovados antes da
data, no formato e padrão já descritos. O livro
será publicado em 2014. As inscrições só poderão ser feitas pelo e-mail
varaldobrasil@gmail.com
OS NOMES DOS SELECIONADOS SERÃO
DIVULGADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013.
3.2. Para participar os candidatos deverão,
além de enviar um ou mais textos de acordo
com as regras estabelecidas neste regulamento, fornecer o formulário anexo preenchido.
3.3. Só serão aceitas inscrições através dos
procedimentos previstos neste regulamento.
Os dados fornecidos pelos participantes, no
momento das inscrições, deverão estar corretos, claros e precisos. É de total responsabilidade dos participantes a veracidade dos dados
fornecidos à organização da Antologia.
3.4. Todo autor é proprietário dos direitos autorais dos textos por ele enviados para publicação no livro e cuja autoria seja comprovada
pela declaração enviada;
3.5. Em caso de fraude comprovada, o texto
será excluído automaticamente da antologia.
Cada autor responderá perante a lei por
plágio, cópia indevida ou outro crime relacionado ao direito autoral.
3.6 Todo autor é livre para divulgar, preparar
lançamentos, noites de autógrafos, individuais
ou em conjunto, do livro VARAL ANTOLÓGICO 4, desde que se responsabilize por todas
as despesas - preparativos para lançamento,
custos administrativos e convites, compra de
exemplares a mais do que os recebidos pela
participação – pertencendo também ao participante o valor das vendas dos livros em questão. Para tanto, o participante deverá entrar
em contato com a revista através do e-mail varaldobrasil@gmail.com para que o número de

exemplares lhe seja enviado mediante pagamento (preço da editora / remessa), notandose aqui a antecedência requerida. O VARAL
DO BRASIL® reserva-se o direito de estar ou
não presente nos lançamentos organizados
pelo autor.
3.6.a As datas dos lançamentos da antologia
na Suíça e no Brasil serão divulgadas posteriormente. O VARAL DO BRASIL® reserva-se o
direito de não realizar lançamentos físicos do
livro, podendo, se as circunstâncias assim permitirem, realizar lançamentos virtuais do livro.
3.7. Os participantes concordam em autorizar,
pelo tempo que durar a antologia com a editora, que a organização faça uso do seu texto,
suas imagens, som da voz e nomes em mídias
impressas ou eletrônicas para divulgação da
Antologia, sem nenhum ônus para os organizadores, e para benefício da maior visibilidade
da obra e seu alcance junto ao leitor.

4) DO PAGAMENTO PELO SISTEMA DE
COTAS
4.1. A participação se dará no sistema de cotas, sendo que cada autor deverá proceder ao
pagamento da seguinte forma:
(a) Cada autor pagará o valor de BRL 650,00
(seiscentos e cinquenta reais) quando inscrever-se no Brasil; ou CHF 320,00 (trezentos e
vinte francos suíços) quando inscrever-se na
Suíça ou para os demais países EUR 300,00
(trezentos euros).
(b) Participantes do VARAL DO BRASIL
(mínimo 3 edições anteriores a julho de
2013 e/ou participação em eventos com o
VARAL DO BRASIL) pagarão o preço especial de BRL 550,00 (quinhentos reais) ou CHF
280,00 (duzentos e oitenta francos) quando na
Suíça, ou EUR 260,00 (duzentos e sessenta
euros) para os demais países. Os pagamentos
poderão ser feitos à vista ou em duas parcelas. Sendo o primeiro pagamento até 30 de novembro de 2013 e o segundo e último pagamento até 31 de dezembro de 2013.
(Segue)
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(c) O pagamento deverá ser feito através de
depósito bancário, sendo que a taxa de transferência deve ficar por conta do depositante
(pessoa que se inscreve). Não serão aceitas
transferências feitas por Western Union ou semelhantes.
4.2. A cada depósito o comprovante deve ser
enviado imperativamente para o e-mail varaldobrasil@gmail.com
4.3. O recebimento do pagamento total dá ao
autor a garantia de sua participação na coletânea. O não recebimento do pagamento total
até o dia 10 de janeiro de 2014 anula a participação do autor.
4.3.a Não serão devolvidos os pagamentos
aos autores que desistirem do projeto após 30
de novembro de 2013.
4.4. O pagamento parcial do valor cooperativo
não dá direito à participação no livro. Caso o
autor não termine o pagamento acordado, será
substituído por outro participante e comunicado através de e-mail. Parcelas pagas poderão
ser devolvidas se a desistência for anterior a
30 de novembro de 2013, ficando o Varal do
Brasil com o valor de CHF 100,00 para pagamento de taxas e afins. Desistências a partir
de 1 de dezembro de 2013 não serão reembolsadas.
4.5. No dia 15 de janeiro de 2014 considerarse-á o livro fechado.
4.6. O (s) depósito (s) deverá (ão) ser feito (s)
em nome de:
(Solicitar por e-mail)
*É imperativo que o comprovante de depósito seja enviado para nosso e-mail para
confirmação do pagamento.
4.7. Não haverá prorrogação dos prazos de
depósito em respeito a todos os participantes
selecionados. Pequenos atrasos podem ser
considerados desde que avisados através do e
-mail varaldobrasil@gmail.com e em acordo
com a equipe organizadora.
4.8. Os participantes receberão um total de 10
exemplares da Antologia pela participação total.

4.9. O livro terá aproximadamente 250 páginas
e: Formato padrão (14 x 21 cm)
Capa nas medidas 14 x 21 cm fechado;
Laminação BOPP Fosca (Frente); / Capa em
Supremo 250g/m² com 4 x 0 cores; Miolo / Fechado em Pólen Soft 80g/m² com 1 x 1 cores
4.9 a Os serviços prestados serão de editoração completa:
Leitura e seleção / Revisão *
Projeto gráfico / criação de capa
ISBN e ficha catalográfica /impressão
*Mesmo os textos sendo revisados por profissionais, eles deverão vir, imperativamente, revisados pelo autor ou por revisor contratado
pelo autor. Textos com excesso de erros gramaticais e/ou ortográficos, assim como com
problemas de compreensão, serão devolvidos
ao autor.
4.10. A presente antologia será editada pela
Design Editora com o selo editorial Varal do
Brasil, será registrada e receberá ISBN, mas
cada autor é responsável por registrar suas
obras (textos) junto à Biblioteca Nacional do
Brasil ou de seu país.
4.11. A remessa dos exemplares para o endereço do autor que não se encontrar presente (residente no Brasil ou em qualquer
outro lugar) quando do lançamento do livro
será paga pelo mesmo, independente do
valor pago pela participação. Em caso de
lançamento na Suíça, só serão entregues
os livros aos autores presentes que sejam
residentes na Europa. A remessa acontecerá após o lançamento do livro e o autor deverá solicitar o valor do frete pelo e-mail
atendimento@designeditora.com.br / Os
autores que desejarem receber seus exemplares durante um dos lançamentos organizados pelo VARAL DO BRASIL ® deverão
avisar com antecedência e ir busca-los no
endereço que lhes será comunicado. NÃO
ENTREGAREMOS LIVROS DURANTE AS
SESSÕES DE AUTÓGRAFO.

(Segue)
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5) OUTRAS INFORMAÇÕES

for conveniente.

5.1. Dúvidas relacionadas a esta antologia e
seu regulamento poderão ser enviadas para o
e-mail varaldobrasil@gmail.com

5.8. O fórum para qualquer recurso é situado
em Genebra, Suíça.

5.2. Todas as dúvidas e casos omissos neste
regulamento serão analisados por uma comissão composta pela equipe organizadora e sua
decisão será irrecorrível.

6. O VARAL DO BRASIL® reserva-se o direito de recusar qualquer candidatura sem ter
que expressar os motivos de tal recusa.

5.3. Para todos os efeitos legais, o participante
da presente Antologia, declara ser o legítimo
autor dos textos por ele inscritos, isentando os
organizadores e a editora de qualquer reclamação ou demanda que porventura venha a
ser apresentada em juízo ou fora dele.

6.1 Os autores presentes no livro Varal Antológico 4 estarão automaticamente convidados a
autografar os livros, sem mais ônus, nos lançamentos que forem realizados na Suíça e/ou
no Brasil (aqui não se incluem lançamento de
livros individuais, mas apenas a antologia).

5.4. O VARAL DO BRASIL ® reserva-se o direito de alterar qualquer item desta Antologia,
bem como interrompê-la, se necessário for,
fazendo a comunicação expressa aos participantes.
5.5. A participação nesta Antologia implica na
aceitação total e irrestrita de todos os itens
deste regulamento.

Genebra, em 30 de maio de 2013

Jacqueline Aisenman
Editora-Chefe VARAL DO BRASIL
Organizadora do Varal Antológico 4

5.6. A data prevista para a entrega dos exemplares do livro VARAL ANTOLÓGICO 4 é durante o lançamento do mesmo em 2014 (data
a ser agendada) e pelos correios em média
vinte a trinta dias após o lançamento (O autor
se responsabilizará por pagar o frete caso deseje receber seus livros pelos correios). Será
oportunamente discutida uma noite de autógrafos organizada pela revista VARAL DO
BRASIL ® na cidade de Genebra, Suíça e no
Brasil.

5.7. Os livros ficarão à disposição na editora
para serem solicitados por TRÊS meses após
o lançamento e/ou aviso aos autores por parte
do VARAL DO BRASIL®. O autor que não
recuperar os seus livros em 3 (três meses)
após o lançamento dos mesmos, estará abdicando de seus direitos e o VARAL DO
BRASIL® poderá dispor dos livros como
www.varaldobrasil.com
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LIVRO

Por Rita Pea

Chegaste. Abraçaste-me e com um sorriso a rasgar o rosto, disseste:
- “É para Ti. Sei que gostas.”
Com a curiosidade a correr-me nas mãos, aceitei a caixa de embrulho bem discreto. De
rompante, rasguei o laço, e abri a surpresa. Com um olhar a explodir de felicidade comecei a rir.
Agradeci a gritar-te ao ouvido que eras o homem da minha vida. Depois, de tanto êxtase, senteime no sofá. Acalmei. Disse-te:
- “A Clarice. Sempre a Clarice! Andava há tanto tempo à procura da “Descoberta do Mundo”. Só
mesmo Tu, para encontrares. Obrigada! Nem sei o que dizer mais…” e Tu, pegaste-me na mão e
salientaste:
- “Sabes, Querida, oferecer um livro à mulher que amamos, é mais do que uma prova de
amor. Mais do que um pedido de casamento, ou um convite à felicidade. Quando oferecemos um
livro, estamos a saborear um pedaço da Alma. Alma essa, que sentimos tão viva, durante uma
intensa noite de amor. Portanto, Minha Bonequinha, este livro é um resquício da tua alma. E eu
quero deliciar-me sempre.”
Fiquei mesmo sem palavras.
Comecei por cheirar o livro, como se ele fosse um ramo de rosas. Deixei-o adormecer no tempo,
por uns instantes…
Jantámos.
Depois, devorei as primeiras setenta e cinco páginas iniciais. Que sobremesa mais rica de sonhos e palavras. Quanta poesia! Que delicia.
No fim da noite, disse-te:
- “Tu deste-me um Livro. E eu, dei-te Amor.”
Tu, com um leve sorriso:
- “ Ambos nos fazem saborear a Alma. Isso é que na verdade, vale a pena. Tudo o resto é nada…”
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Oração do Livro
Por Elise Schiffer
Senhor fazei com que minhas palavras
sejam claras e inspiradoras.
Que eu possa tocar o coração de cada leitor.
Que minhas páginas sejam folheadas, lidas e relidas.
Que o leitor encontre inspiração nas entrelinhas e
ame cada personagem como a um amigo.
Fazei Senhor com que eu seja repassado
ao final de cada leitura.
Que eu possa aquecer os sonhos de cada leitor
e chegar a todos os cantos onde hajam leitores.
Proteja meu pai escritor com carinho e
acalente seu coração sonhador.
Amém.
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leitor conhece e que são por muitos divulgados. Há também os nomes que o leitor desco-

O ESCRITOR E O LEITOR

bre. Há aqueles que permanecerão em gavetas e que o leitor não conhecerá. Há os que se

Jacqueline Aisenman

tornarão conhecidos como suas inspirações.
Há escritores que vendem muito porque os leiHá uma relação muito importante e delicada

tores já conhecem o que escreve e há escritores que vendem pouco porque ainda não são

chamada escritor e leitor.
Por não entendê-la, há escritores que se en-

conhecidos dos leitores.
Há tantos gêneros e estilos quando há leitores

tristecem e leitores que se fecham.
Quem escreve tem em suas aspirações um
gênero preferido (há os que se devotam à poesia, os que preferem contos, romances, crônicas, etc..) ou que escrevem um pouco de tudo.
Quem lê tem também seus gêneros preferidos
(ou gênero!) ou também gosta talvez de um

e escritores (alguns gostam de ser chamados
apenas de poetas, outros de contistas ou cronistas ou romancistas...). Alguns leitores tornam-se críticos.
Mas só uma coisa pode mesmo unir leitor e
escritor: o amor pelas letras. Se o escritor tiver
amor e paciência, deixará que o leitor faça seu

pouco de tudo.
Citando a poesia, por exemplo, há os que gostam de escrever todos os tipos de poemas, alguns gostam apenas de sonetos, outros de
haicais, ou outros tipos ainda; alguns gostam
das rimas, outros detestam. Assim também
são os leitores, que têm certamente suas pre-

caminho e chegue até ele. Também compreenderá que há leitores que não virão porque...
porque é assim! Se o leitor tiver vontade, abrirá seus horizontes e buscará no novas alternativas e continuação para aquilo que já aprecia.
Por isto se compreende aqui nesta dinâmica,
mais do que em outras, quando se fala que

ferências.
Todo escritor tem certeza de que será lido e
reconhecido. Todo leitor tem sua opinião sobre
o que leu e sabe da importância da mesma.
Nem todo escritor será lido e/ou reconhecido.
Nem todo leitor terá sua opinião reconhecida.
Entre estilos e gêneros, leitor e escritor se en-

“há gosto para tudo”. Enfim... como já diziam
os antigos: “o que seria do amarelo se todo
mundo gostasse apenas do verde?”! Esta é
uma frase que explica bem!
Mas escrever e ler, leitura e escrita, isto funciona como a vida: não existe caminho apenas
de ida, não há apenas uma cor, não há so-

contram nas páginas de um livro.
Há os que gostam de um estilo e detestam outros. Há os que apreciam a diversidade de es-

mente um tom. Há espaço para todos!
Que os leitores sempre encontrem novos autores e os escritores sempre encontrem novos

tilos.
Há os que escrevem inspirados em algum estilo. Há os que criam o seu próprio estilo. Há os
que escrevem muito; assim também os que

leitores!
Que a literatura se renove sempre e nunca
deixe de prestigiar os que são e sempre serão
as nossas fontes de inspiração!

escrevem só de vez em quando.
Dentre os escritores, há os nomes que todo
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(ESCREVER)
POR QUE ESCREVEMOS?
Por Emanuel Medeiros Vieira*
Começamos escrevendo para viver e acabamos escrevendo para não morrer.
Para quem edifica palavras mal rompe a aurora, escrever é inadiável e urgente, mesmo que nada externamente nos obrigue a isso. Mas a necessidade interna é visceral, orgânica, chama e
fogo, flecha, algo colado à pele.
Não conseguimos escapar desse apelo.
Escrevemos para perdurar, para vencer a poeira do tempo, para despistar a morte, para regar
nossos fantasmas e (por que não?), para amar e se amado.
A literatura é o refúgio da sinceridade num mundo de pose.
“A literatura é um apelo de fogo, onde mora meu desespero, a minha inquietação e o meu paraíso”, escreveu alguém.
Eu sei: tento escrever um hino de amor à palavra.
Qual a maior viagem (interior) que podemos fazer, senão aquela que é um mergulho no livro,
nesta criação de outros mundos, nessa peregrinação às áfricas interiores?
“Se o mundo dos objetos palpáveis e vida prática, não é mais real que o mundo das ficções, dos
sonhos e dos labirintos, então pode ser que o autor de artifícios verbais tenha mais direito à condição de demiurgo que qualquer outro candidato”, escreveu Samuel Titan Jr., falando sobre Borges..
Hoje, a realidade chamada virtual fica sendo mais importante que o humano propriamente dito.
Uma personalidade não aparece porque é boa, mas é boa porque aparece.
Vivemos uma mudança de época e não uma época de mudanças.
Ou está inapelavelmente decretado que não há nada mais a fazer, que o destino já rabiscou todos os destinos?
Queremos um modelo de consumidores ou de cidadãos?
Aceita-se passivamente um mundo onde são as coisas que comandam e não os valores.
Queremos pessoas abúlicas, inertes, numa globalização onde impera a uniformidade e não a
igualdade?
A literatura é um sonho do eterno. Sua morte tem sido decretada diariamente.
Mas por que ela continua tão viva?
Pois há dentro do homem uma sede de infinito que nenhum modelo meramente mercantil pode
saciar.
*Escritor
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LIVRO PRA QUE?
Por Carlo Montanari
Estava passando por uma sessão de lojas e mais lojas no Terminal do Tietê, na cidade de São
Paulo, quando meus olhos buscaram uma livraria. Por sinal, nome interessante - "bukslivraria" mas não terá muita importância este nome aqui nesta conversa porque só era interessante, os
livros lá dentro que eram as estrelas. O que mais me chamou a atenção foram as enormes pilhas de livros que mal as pessoas conseguiam se locomover. Fui ávido para achar algum livro de
autores que admiro, mas com o pensamento naqueles que recentemente, de um ano para cá,
tenho convivido: não encontrei, mas deveria ter algum por lá... Talvez uma Tamara, um Bridon,
uma Aisenman ... ou um Samuel.
Comecei ali uma viagem relâmpago ao mundo de cada um dos livros que folheava, curtindo suas "orelhas" e pesquisando suas biografias. Tive vontade de ter sido aquela senhora de 82 anos
lá nos Estados Unidos que ganhou, sozinha, mais de 500 milhões de Dólares. Compraria a livraria e um caminhão e mandaria entregar lá em casa. Os títulos continuavam a passar sobre minha visão e eu, querendo tê-los todos, não os tive. Optei, já que a "grana" escassa estava, por
um livro de bolso de uma catedrática famosa que dava orientações de como escrever bem. Eu
preciso disto, disse mentalmente, pois nunca mais vou parar de escrever. Entreguei para minha
esposa que, lendo, esperava a hora de embarcarmos para nosso interior das Minas Gerais.
Algo me levou de volta a livraria! E fui correndo!!!
Outra viagem começou dentro de mim. Folheei mais um punhado de livros e pensei comigo
mesmo:
_Não existe algo mais incrível do que um livro. A gente se transporta levemente, mesmo que seja um drama; quem lê viaja maravilhosamente por terras nunca antes conhecidos sem ter que
pagar quantias exorbitantes de tarifas aéreas; a gente cria imaginações dentro das narrativas
dos autores como a ajudá-lo a escrever... Maravilhoso mundo este, do universo infindável do livro!
Acordei de meus sonhos e pensamentos, olhei o relógio e vi que era hora, infelizmente, de deixar os meus "amigos para trás" e voltar a realidade.
Ainda deu tempo de comprar mais um livro...
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Ler para escrever
Bons leitores são bons escritores? Nem sempre. Para enfrentar o desafio da escrita, é preciso investigar as soluções de autores reconhecidos
Rodrigo Ratier (rodrigo.ratier@fvc.org.br)
Artigo: Reprodução
Fonte: http://revistaescola.abril.com.br

Todo mundo já ouviu (e provavelmente também já repetiu) a noção de que, para escrever
bem, é preciso ler bem. À primeira vista, parece um princípio básico e indiscutível do ensino
da Língua Portuguesa. Tanto que a opção de
nove entre dez professores tem sido propor
aos alunos a tarefa. Ler muito, ler de tudo, na
esperança de que os textos automaticamente
melhorem de qualidade. E, muitas vezes, a garotada de fato devora página atrás de página,
mas - pense um pouco no exemplo de sua
classe - a tal evolução simplesmente não aparece. Por que será?
Antes de mais nada, ninguém aqui vai defender que não se deva dar livros às crianças. A
leitura diária é, sim, uma necessidade para o
letramento. Mas ler para escrever bem exige
outra pergunta: de qual leitura estamos falando? Para fazer avançar a escrita, a prática não
pode ser um ato descompromissado, sem foco. Pelo contrário: exige intenção e um encadeamento bem definido de atividades, que tenham como principal objetivo mostrar como
redigir textos específicos.
"A leitura para escrever é um momento especial, que coloca os estudantes numa posição de
leitor diferente da que usualmente ocupam.
Afinal, a tarefa deles será encontrar aspectos
do texto que auxiliem a resolver seus próprios
problemas de escrita", afirma Débora Rana,
psicóloga e formadora de professores do Instituto Avisa Lá, em São Paulo.
É um trabalho que destaca a forma - estamos
falando de intenção comunicativa e estilo, portanto -, tema relacionado a inquietações que
tiram o sono de muitos docentes: por que as

composições dos alunos têm tão poucas linhas? Por que eles não conseguem transmitir
emoção ou humor? Por que as descrições de
lugares e personagens não trazem detalhes?
Trechos de contos trazem ótimas sugestões
para os textos
A ideia do trabalho é analisar os efeitos e o impacto que cada obra causa em quem as lê.
Sensações, claro, são subjetivas, variando de
pessoa para pessoa. Mas, quando lê diversos
textos bons, com expressões e características
recorrentes, a turma consegue, pouco a pouco, entender que é a linguagem que gera os
tais efeitos que tanto nos comovem ou divertem. Nesse sentido, o conto, um dos tipos de
texto mais usuais nas classes de 3º a 5º ano,
oferece excelentes recursos para enriquecer
produções de gêneros literários.

Cabe ao professor, no papel de leitor mais experiente, compartilhar com a turma as principais preciosidades, iluminando onde está o
"ouro" de cada obra. Abaixo, listamos alguns
dos principais pontos a ser observados e trabalhados nos textos da garotada. Também
elencamos exemplos de como os contos podem ajudar a melhorá-los.
Linguagem e expressões características de
cada gênero. Cada tipo de texto tem uma forma específica de dizer determinadas coisas.
(Segue)
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"Era uma vez", por exemplo, é certamente a
forma mais tradicional de dar início a um conto
de fadas (note que ela não seria adequada para uma composição informativa ou instrucional). Além de colaborar para que a turma identifique essas construções, a leitura de contos
clássicos pode municiá-la de alternativas para
fugir do lugar-comum. O Príncipe-Rã ou Henrique de Ferro, na versão dos Irmãos Grimm,
começa assim: "Num tempo que já se foi,
quando ainda aconteciam encantamentos, viveu um rei que tinha uma porção de filhas, todas lindas".
Descrição psicológica. Trazendo elementos
importantes para a compreensão da trama, a
explicitação de intenções e estados mentais
ajuda a construir as imagens de cada um dos
personagens, aproximando-os ou afastandoos do leitor. Em O Soldadinho de Chumbo,
Hans Christian Andersen desvela em poucas
linhas os traços da personalidade tímida, amorosa e respeitosa do protagonista: "O soldadinho olhou para a bailarina, ainda mais apaixonado: ela olhou para ele, mas não trocaram
palavra alguma. Ele desejava conversar, mas
não ousava. Sentia-se feliz apenas por estar
novamente perto dela e poder contemplá-la".
Descrição de cenários. O detalhamento do
ambiente em que se passa a ação é importante não apenas para trazer o leitor "para dentro"
do texto mas também para, dependendo da
intenção do autor, transmitir uma atmosfera de
mistério, medo, alegria, encantamento etc. Em
O Patinho Feio, Andersen retrata a tranquilidade do ninho das aves: "Um cantinho bem protegido no meio da folhagem, perto do rio que
contornava o velho castelo. Mais adiante estendiam-se o bosque e um lindo jardim florido.
Naquele lugar sossegado, a pata agora aquecia pacientemente seus ovos".
Ritmo. É possível controlar a velocidade da
história usando expressões que indiquem a
intensidade da passagem do tempo
("vagarosamente", "após longa espera", "de
repente", "num estalo" etc.). Outros recursos
mais sofisticados são recorrer a flashbacks ou

divagações dos personagens (para retardar a
história) ou enfileirar uma ação atrás da outra
(para acelerar). Charles Perrault combina
construções temporais e encadeamento de
fatos para gerar um clima agitado e tenso neste trecho de Chapeuzinho Vermelho: "O lobo
lançou-se sobre a boa mulher e a devorou
num segundo, pois fazia mais de três dias que
não comia. Em seguida, fechou a porta e se
deitou na cama".
Caracterização dos personagens. Mais do
que apelar para a descrição do tipo lista ("era
feio, medroso e mal-humorado"), feita geralmente por um narrador que não participa da
ação, que tal incentivar a garotada a explorar
diálogos para mostrar os principais traços dos
personagens? Nesse aspecto, a pontuação e
o uso preciso de verbos declarativos e de marcas da oralidade (leia a reportagem O papel
das letras na interação social) exercem papel
fundamental. Neste trecho de Rumpelstichen,
os Irmãos Grimm dão voz à protagonista para
que ela se lamente:
"- Ah! - respondeu a moça entre soluços. - O
rei me mandou fiar toda esta palha de ouro.
Não sei como fazer isso!"
Para terminar, um último e imprescindível lembrete: você pode ter colocado a turma para ler
e ter direcionado adequadamente a atividade
para melhorar a qualidade dos textos, mas o
trabalho não para por aí. Nada disso adianta
se o estudante não tiver a oportunidade - mais
até, a obrigação - de pôr o conhecimento em
prática. Ainda que a leitura seja essencial para
impulsionar a escrita, não se desenvolve o
comportamento de escritor sem enfrentar, na
pele, os complexos desafios do escrever.

BIBLIOGRAFIA
Aprendendo a Escrever, Ana Teberosky, 200 págs., Ed. Á$ca,
tel. (11) 3346-3000, 43,90 reais
INTERNET
Documento Prác cas de Lenguaje, com orientações didá$cas
do governo de Buenos Aires (em espanhol)
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JOVEM LEITOR
Por Sandra Berg
Um futuro ridente acena
Quando uma criança ganha um livro,
Aeronave que a levará ao longe
É como a primeira pétala do broto
Ao amanhecer,
Cada sílaba que se desdobra
São asas em seu viver
Uma chama resfolega no peito
A cada linha que ela sorve
Na busca pelo conhecimento
Logo descobrirá que a vida
É muito maior que o mero ABC
Contemplará com o seu laurel
Quem tem a sede de aprender
Quando uma criança ganha um livro
E uma luz em seu olhar se vê,
O bem renasce para todos
A brisa sopra a semente
Muito além dos derredores
A espalhar continentes
Irá colher horizontes!
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O LIVRO

Por Gildo P. de Oliveira

Este é o que traz
legumes e frutas;
traz a água da fonte da vida
e o pão para a fome do espírito;
este é o que comanda o jogo;
que atiça o fogo
e deita as cartas;
que comparece à lida;
transforma a morte,
conduzindo-a novamente para a vida!
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Libertar o Saber
Por Gaiô
Vou libertar meus livros, seguindo meu coração.
Tantos anos confinados, prisioneiros me esperando,
tentando me conhecer...Não dá não!!!
Na estante, estagnados,
ilustrando em paisagens, books capes pela casa...
Devem estar cansados...
Que possam se reciclar em outros cantos da vida,
possam ser melhor tratados,
dispostos, manuseados, melhor qualidade humana.
Tanta escola precisando, os projetos sociais.
Com cuidado, não os queime,
são paisagens do saber, alumiam o viver.
Novos toques, novos colos, possam eles circular
em mágicas prateleiras, nova vida e utilidade,
livres do sebo, livres de mim, livres do antigo dono,
da livraria da esquina...Uffffa!!!! Livres enfim!!!

Arte by Sergio Niculitcheff.
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Os sebos como alternativa
Por Renata Iacovino
Você já ouviu falar nos ratos de sebo?
Não, não são aqueles animaizinhos asquerosos que transmitem doenças.
Os ratos de sebo são aquelas pessoas
que encontraram alternativa viável para adquirir livros, muitas vezes por menos da metade
do preço pelo qual são vendidos nas livrarias
tradicionais.
Estudantes com pouco dinheiro no bolso,
pessoas de baixo poder aquisitivo, mas que se
interessam pela leitura; este era o público que,
inicialmente, frequentava os sebos.
Hoje em dia, além deles, estas casas comerciais passaram a ser uma mania, um divertimento, um local onde é possível garimpar
preciosidades e descobrir raridades, e sua proliferação é algo que vem ocorrendo nos últimos tempos, o que acabou por agradar a muitos que, antes, se mostravam resistentes.
Atualmente, há os especializados em determinados assuntos, bem como aqueles onde
encontramos tudo que é possível imaginar. Livros de literatura, história, filosofia, direito, medicina, poesia, esoterismo, romances, infantis,
obras clássicas do mundo todo, coleções completas de enciclopédias, publicações raras ou
esgotadas, revistas, discos de vinil, CDs, fitas
de vídeo, gibis e aquilo que sua imaginação
puder alcançar.
Na capital paulista existem profissionais
que atuam na área há muitos anos e seus estabelecimentos somam alguns andares de
uma determinada casa. Dificilmente você não
encontrará por lá, aquilo que deseja. Mas caso
isto aconteça, basta encomendar que o pedido
será providenciado.

Joyce, Guimarães Rosa (citando uma linha literária variada) a R$ 3,00, R$ 5,00, R$ 8,00.
Muitos deles são bastante seletivos e não
mantêm em seus acervos livros em condições
ruins. Algumas vezes podemos encontrar publicações praticamente novas e a um custo
bem acessível.
Não raro encontrarmos livros com dedicatória, muitas vezes até do próprio autor. Torna-se uma curiosidade imaginar por que mãos
passou aquele determinado livro, e em que
momento e circunstância o dito cujo foi doado
ou vendido ao sebo.
Uma publicação que deixou de ser útil e
importante para mim, pode estar sendo objeto
de procura por alguém. Desta forma, o que
perdeu valor ou utilidade para mim, terá valor
para um terceiro, que nem imagino quem seja,
e vice-versa. E mais tarde, muito provavelmente, ele também disponibilizará o mesmo livro
para que outra pessoa tenha acesso. E assim
corre o mercado paralelo dos sebos.
Não vou entrar no mérito dos direitos autorais, mas da acessibilidade. Tal polêmica
cerca, igualmente, a questão das cópias tiradas de capítulos de livros e de livros inteiros,
dentro das universidades, facilitando o que solicita o professor e o que está mais próximo de
caber no orçamento do aluno.
Se é politicamente correto ou não, é
motivo para outra abordagem. O fato é que a
educação e o acesso ao conhecimento se tornam mais viáveis quando existem alternativas
para que as pessoas tenham, de alguma forma, aquela literatura necessária, às mãos.
E você, já foi a um sebo? Não?! Então
vá, conheça, descubra aquela publicação que
há tempos procurava, veja como é possível
descobrir um universo mágico a partir de livros
que muita história têm a contar.

O nome sebo origina-se da sugestiva
condição dos livros ali comercializados. Por se
tratarem de publicações que, em geral, já passaram por incontáveis mãos, o excesso de manuseio as deixa com aparência de ensebados.
Porém o preconceito em relação à aquisição de livros usados é algo que parece estar
superado. Isto fez com que novos interessados
– normalmente amantes dos livros – abrissem
um negócio como esse.
Não deixa de ser atraente adquirir obras
de Machado de Assis, Tolstoy, Platão, James
www.varaldobrasil.com
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Uma reflexão sobre escrever e
livros
Por Norália de Mello Castro
Amanheceu hoje um dia nublado e frio.
E a pergunta que me fiz: o quê responder
àquele amigo que foi tão amigo, se colocando
fraterno e me estimulando que nunca estaria
só, pois sempre o grupo de escritores estaria
comigo? Foi ele de uma delicadeza imensurável. Certamente, está aí uma amizade que se
prolongará por muito tempo. Então, o que posso responder-lhe?
Eis o que saiu...
Querido amigo, não sou só. Estou só,
sim, nos caminhos que a vida me impôs, mas
não sou só, enquanto o pensamento humano
transar por mim, seja vindo de longe, ou estando ele perto. Perto assim como você manifestou sua solidariedade. Gestos como o seu
me fazem acreditar num mundo melhor.
As palavras circulam, têm força energética própria. O mundo está em plena transformação, com tanta gente se debruçando sobre
folhas brancas e fazendo reflexão sobre si
mesmo, mandando sua mensagem de otimismo.
O mundo nunca escreveu tanto, formando esta biblioteca global como temos participado desde que a Internet se fez por todo o
Planeta. Uma grande teia de aranha de solidariedade e comunicação a envolver mentes,
pensamentos e corações. Para mim, é a forma
mais viável de comunicação que a telepatia
sempre tentou: diminuir distâncias físicas entre
pessoas, uma vez que as distâncias também
se fazem necessárias. É extraordinária a força
desta comunicação, que, infelizmente, muitas
vezes, leva também grupos para o mal. Mas,
não deixa de ser comunicação, facilitador do
encurtamento na vastidão desta Terra tão
grande.

res e ter leitores às centenas. Acredito que cada um tem sua própria visão de mundo, quer
se sentir realizado e coloca-se num livro para
dar sua mensagem, sua contribuição para a
evolução, porque ao dar sua mensagem está
o escritor buscando antes de tudo sua realização pessoal. Faz reflexão profunda de seu eu
e se coloca diante de outros para que também
o façam.
Nunca se escreveu tanto na humanidade, como agora. Nunca se refletiu tanto sobre
a vida como agora. Milhões de livros entopem
as bibliotecas e a internet. Muitos não serão
lidos ou aceitos enquanto escritores, mas escrevem e refletem...
Este escrever de agora, este refletir, este pensar globalizado, me parece, é e será a
grande contribuição dos escritores. Por si só, a
grande alavanca transformadora, porque,
queiramos ou não, vamos melhorando a nós
mesmos, antes de tudo, antes de atingir o outro.
É numa folha em branco que o ser humano exerce sua Liberdade ampla, se joga,
enfrenta seus demos e anjos, e amplia seus
pensamentos, se abre plenamente para a vida. Cada um visualiza seus escritos conforme
suas necessidades pessoais, procurando público adulto, adolescente ou infantil, para exercer seu dom natural de dizer e escrever coisas
para outros. Ao se transportar além da folha
em branco, busca comunicar, não ser tão só;
procura cumprir seu papel social, de ser pensante e exercitante da palavra escrita.

Nosso grupo é um grupo de escritores
que árdua e sensivelmente se debruçam sobre
folhas brancas e colocam ali todo seu sentimento humanitário, dão até conselhos - e
mais: - querem ser reconhecidos como escritowww.varaldobrasil.com
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O mundo já não é mais o mesmo de ontem, sem internet, e não será o mesmo de amanhã com internet. O chute para a grande transformação da humanidade já foi dado, com os nossos livros, sendo lidos ou não! Que ler é importante, não resta dúvida. Que livros são importantes de serem escritos e lidos, não resta dúvida. Dão sua contribuição maciça. Mas a ação concreta se faz urgentemente que seja feita, em todo o planeta: quer eu queira ou não, isto também
já vem acontecendo. O mundo está carente de Beleza nas palavras gentis. A gentileza entre os
seres está a exigir mais integração. Se “dizer bonito” cabe ao escritor, que seja feito! Sem, entretanto, perder a visão do concreto que aí está a exigir realização.
Quanto a mim, dou no que posso, dentro dos meus limites. Não me proponho a ser palmatória do mundo, dona da verdade absoluta, nem de escritos melosos. Sou o que sou e procuro ser melhor, apenas isto.
Minha vida... ah... minha vida: dois livros marcantes li com este título e transei por eles
sofregamente: Minha Vida, de Santa Terezinha do Menino Jesus, que buscava o Céu, massacrando o demônio para alcançar a plenitude, e Minha Vida, de Isadora Duncan, que buscava na
sua arte eliminar o inferno de sua própria vida, almejando também a plenitude.
E é assim que o ser humano luta: entre demos que nos fazem sofrer e os sonhos de felicidade mais ampla.
Assim, caro amigo, que se desenvolve a vida de cada um, tentando eliminar o egoísmo e
a vaidade, para atingir seus sonhos terrestres de amor, lar e fraternidade. A escrita nos favorece
a enxergar o que de pior temos, conscientizar o que precisamos eliminar para sermos melhores
e felizes, bem como a crescer mais perante nós mesmos.

www.varaldobrasil.com
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O LIVRO EM MINHA VIDA
Tema trabalhado no Grupo do Varal do Brasil
no Facebook e organizado por ISABEL VARGAS em março de 2013:
Transcrevo aqui as opiniões de cada uma das
participantes do Fórum sobre o tema O LIVRO
EM MINHA VIDA:

“Quando começo a escrever, me esqueço de
tudo, das mágoas, das tristezas, das dores,
das alegrias e até dos amores. Num mundo só
meu naquele instante, mas que depois que eu
sair dele, oferecerei ao mundo. Não sei se irão
gostar, mas o meu amor pelas letras está ali...
Adoro ler também, é um outro mundo que me
deleita. Quem brinca com as letras, conversa
com o coração.” (Carmen di Moraes)
***

" Através da leitura pude fugir de uma realidade triste que me aborrecia. A fantasia me fazia
sonhar com um mundo que achava o ideal. Ao
mesmo tempo, com o passar dos anos e o
amadurecimento consegui entender a realidade à minha volta, descobrir meu lugar e minhas circunstâncias. E, como diz DE CERTEAU O CORPO QUE LÊ SE ACHA MAIS LIVRE
EM SEUS MOVIMENTOS, exercitei essa liberdade começando a escrever crônicas, depois
contos e mais timidamente poemas livres. Ousadia? Não sei, mas para mim é uma necessidade, um prazer, uma forma de expressão.
Hoje, diria mais, é um sentido para minha vida". ( Isabel Vargas)
***
“Aprendi a amar os livros muito cedo com meu
avô paterno. Desde pequenina ganhava livros
e tinha verdadeira paixão pelos livros que meu
avô tinha. Eram livros lindos que eu amava,
primeiro folhear, depois ler. Com o tempo,
quanto mais eu lia mais percebia os mundos
que se abriam para mim. Assim, lendo e escrevendo, cresci com a mente e o coração abertos para o mundo. Hoje ainda e creio que para
sempre, os livros serão os amigos que trarei
junto do peito em qualquer situação e em qualquer tempo.” (Jacqueline Aisenman)

***
“Como os livros sempre foram meus melhores
amigos, sinceramente, não sei o que seria uma
vida sem eles! Aprendi a ler na alfabetização e
quando hoje vejo meu pequeno com livros que
eu tive, me emociono muito. Afinal ele foi inspiração antes mesmo de chegar a este mundo!”
(Alexandra Magalhães Zeiner)

***

“Escrevo desde pequena, mas foi quando adoeci seriamente que fui incentivada a compartilhar o que ia em minha alma, desde então, não
parei mais,,, Os livros são minha alma desnuda, são o meu avesso, através deles meus
pensamentos, sonhos e desejos tomam forma
e passeiam pelos mais diferentes cenários e
contextos... A escrita é a minha alma falando...” (Flávia Assaífe)

“Desde a mais tenra idade, uma folha de papel
me atraia incomensuravelmente, ora rabiscando, ora garatujando. Assim desenvolvi meus
desenhos e escritos .Não podia passar por
uma livraria sem ficar paralisada frente à vitrine, olhando folhas e livros. Escrever o que
pensava e sentia surgiu daí e me acompanhou
ao longo da vida. Já adulta, continuei a ter
sempre em mãos uma folha em branco e caneta, estivesse onde estivesse...
Quatro histórias me marcaram nos primeiros
anos de vida: O sítio do pica pau amarelo, João e Maria, Os três porquinhos e a História Sagrada.
(Segue)
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Na minha infância e adolescência, poucos
eram os livros infantis, sem esta riqueza de
hoje.
Quando me contavam a história de João e Maria, eu chorava copiosamente. Não queria ser
nenhuma menina presa a mostrar um rabinho
de porco... Não queria que passarinhos comessem os miolos de pão pelo caminho para
poder voltar para casa...
Chorei demais com a história dos 3 porquinhos. Cada casa que caia ao sopro do lobo
mau , me fazia sofrer. Queria que chegassem
logo à casa de tijolos. Ansiosamente esperava
a derrota do lobo. Quando aprendi a ler, li várias vezes essa história e amava seus desenhos.
O mesmo não acontecia com Monteiro Lobato,
antipatia que levou anos para passar. Quando
Papai chegou com o livro O sítio do pica pau
amarelo, e leu para nós, meus irmãos começaram a gritar que eu era a boneca Emília, sardenta e briguenta. E, eu chorava inconformada, queria ser Narizinho.

mo assim, não me sentia escritora. Só em
2009 veio a minha transformação em relação
aos meus escritos, o que comumente expresso: o trabalhar em literatura. Então começou
outra história de minha vida...
Hoje, digo a vocês, que sinto que sou aquela
menina fascinada por folhas brancas, em frente a um computador. Aquela menina que ainda
sonha com a casa sólida, feita tijolo por tijolo,
no final do caminho, para transpassar aquela
ponte que mostra o outro lado do rio. Sou
aquela menina que tirou os miolos de pão do
caminho e colocou pedras que foram e estão
sendo retiradas dia a dia. Sou mesmo a Emília, briguenta e de nariz empinado. Mesmo assim, não me sinto escritora, sou mais uma contadora de histórias, uma escrevinhadora da
Vida. Nada mais. Enquanto puder continuarei
lendo e escrevendo.” (Norália de Mello Castro)

***

Lá pelos 12 anos, me defrontei com o livro História Sagrada, muito usado nos colégios católicos, onde toda a Bíblia estava ali condensada.
Suas histórias me atraiam e também me checaram: muito, os meus porquês saíram dali.
Como eu devorei este livro . Eu queria conhecer tudo: lia, lia e lia e desenhava.
A minha ganância por livros teve por facilitador
a biblioteca paterna. Buscava também em outras bibliotecas até quando passei a adquirir os
livros que me interessavam. Fora os livros de
Sociologia, Antropologia, História, Metafísica e
Educação, os romances me atraiam sobremaneira.
De mera estudante, passei para profissional do
social: minha sobrevida assim exigia. Como
mulher, me realizei no amor e no desamor. A
maior vitória foi quando ganhei a minha filha.
Lia e escrevia sempre e guardava meus escritos. Não me sentia escritora e nem poeta. Lançava tudo em folhas de papel branco e pronto!
Minha dedicação maior era com a profissão e
família, até que um dia, fazendo faxina na minha casa, deparei com uma poesia datilografada sem citação do autor e gostei. Lá, pelas
tantas, encontrei o original: era minha aquela
poesia... Aí decidi tentar algo com meus escritos. Levantei dois grandes prêmios e outros
menores, e meu primeiro livro publicado. Mes-

“O meu primeiro contacto com os livros foi ainda muito pequena, quando andava de baloiço
enquanto a minha avó me lia histórias. Para
mim o tempo parava quando ela fazia isso.
Sentia algo maior, uma sensação de identidade distante. Depois, fui para a escola e aprendi
a ler a escrever e comecei aos poucos a entender que ler e escrever não era só "fazer o
dever de casa". Era algo, mais! Sempre Li muito, mas foi na fase da adolescência que eu
descobri verdadeiramente que escrever faziame sentir viva! Os livros para mim são isso
mesmo, pedaços de vida! (Rita Pea)
***

www.varaldobrasil.com
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“Comecei inventando histórias para minha bisavó Sebastianinha. Ela não sabia ler e eu começava a aprender. Então eu ia no vai da valsa... E a coitadinha tinha uma paciência de
Jó.” (Sandra Nascimento)

***

me tornar uma escritora que escreve várias
áreas da literatura.” (Inês Carmelita Lohn)

Considerações da Organizadora Isabel Vargas:
Foi possível perceber que o livro foi inserido na
vida de cada uma muito cedo, geralmente ofertado ou estimulado por alguém importante para cada um, como um presente, um gesto de
amor. O livro foi impulsionador do desenvolvimento da imaginação e do gosto pelas letras,
fazendo cada um interessar-se por fazer da
escrita um meio de realização pessoal.
Percebe-se a responsabilidade de cada um de
continuar este trabalho de abrir novos horizontes para outras pessoas por ser o mesmo capaz de alimentar sonhos, transformar realidades

“Comecei bem novinha, antes dos 7 anos, assim que aprendi a mágica de juntar as letrinhas. Meu pai foi o grande herói mascarado.
Uma vez por semana, em dias alternados, colocava em cima de minha cama um livro de
história. Os clássicos infantis, bem coloridos e
alegres, mesmo na trágica João e Maria ou A
menina dos fósforos. Depois mergulhei na literatura 'capa e espada' da coleção de meu herói e virei "rato de biblioteca" no antigo ginásio
com a cumplicidade da professora de literatura
que não queria nem saber se Jorge Amado era
forte demais para seus discípulos. E quando
as emoções armazenadas com as letrinhas
mágicas começaram a querer escapar por todos os poros, a escrita veio como a fórmula
natural para que não se perdessem.” (Ly Sabas)

***
“Desde menina sempre gostei de livros, meu
primeiro contato foi com a bíblia sagrada,
aprendi a ler, imaginar e interpretar às belezas
do mundo e da alma... através das leituras que
fazia, tanto na bíblia, livros e outras fontes.
Cultivei esse prazer diário durante toda a minha vida. Aos 49 anos autodidata, escrevi meu
primeiro livro de contos, vindo posteriormente
www.varaldobrasil.com

O Grupo Varal do Brasil no Facebook é um local de encontro,
onde se discute e apresenta literatura e artes em geral.
Os integrantes criam e participam de exercícios que levam à
criação, em equipe, de textos
em prosa e em verso.
Para participar, busque no Facebook GRUPO VARAL DO
BRASIL.
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A LEITURA –
um hábito que dá prazer mas
pede sacrifício

quena percentagem em relação a outros factores como o meio familiar e o meio social em
que se está inserido, responsáveis por parte
da nossa educação.

Por Dulce Rodrigues

Ora, aprender a ler não é, em princípio, nem
um prazer nem um divertimento; requer esforço e disciplina – qualidades que não foram inculcadas desde a infância nas actuais gerações. Contudo, a leitura, além de fonte de conhecimento, pode tornar-se num prazer e num
divertimento. A leitura é o veículo que nos
transporta para outros mundos – o mundo da
criatividade e do saber. O progresso da humanidade fez-se através de, pelo menos, estes
dois elementos que despertam logo no início
da nossa vida.

Muitas pessoas acreditam que as crianças e
os jovens já não lêem e só querem ver TV e
jogar com Nintendo, e culpabilizam a internet e
as novas tecnologias por isso. Tenho uma opinião diferente. Como digo no meu sítio infantojuvenil www.barry4kids.net, pela boca do cão
Barry, “acho que a internet pode ajudar os jovens a criar hábitos de leitura.”
Os problemas da perda de gosto pela leitura
variam de país para país, de acordo com o
grau de literacia e de cultura do seu povo.
Mas, existem outras razões. Nestes últimos
decénios, tem-se assistido a uma degradação
acelerada de princípios morais básicos, como
o respeito, a disciplina, a autoridade (não confundir com autoritarismo, uma confusão muito
jornalística e politicamente correta nos dias de
hoje) e, inevitavelmente, a vida familiar. Vivese numa sociedade que privilegia o “parecer”
em vez do “ser”. Tornámo-nos seres superficiais; deixámos de ser autênticos. Apreciamos
tudo o que é fácil de obter, pondo de lado e
evitando tudo o que dá trabalho. É a sociedade
do “prazer”, do “divertimento”. Os pais deixaram de ter tempo para se ocuparem dos filhos,
pois estão demasiado ocupados em “curtir” a
vida. E como o exemplo vem sempre de cima
– quer seja bom ou mau, na prática – os filhos
seguem o exemplo dos pais e querem da vida
o que lhes dê prazer imediato e não trabalho.
Felizmente, as crises da humanidade são cíclicas – a História assim o tem provado – e as
coisas estão a mudar, mais que não seja porque as circunstâncias a isso nos obrigam, e
estamos voltando a antigos valores humanos
que se perderam ao longo destes decénios.
Mas os progressos são lentos – é mais fácil e
rápido destruir do que reconstruir.

Quantos de nós não fizemos já a pergunta:
“Como é possível que seres tão curiosos de
saber, de aprender, de investigar como são as
crianças, podem transformar-se em seres tão
amorfos e ignorantes como são a maioria dos
adultos?” A resposta é: “Esses mesmos adultos são aqueles que foram “castrados” intelectualmente em crianças por adultos também
eles vítimas de castração intelectual. É um círculo vicioso familiar do qual tem de se sair em
determinado momento, e o melhor momento é
precisamente o período da primeira infância,
para podermos "sair" ainda antes de termos
"entrado".
Quando as crianças chegam à idade escolar,
já levam esses maus ou bons hábitos de leitura inculcados. Mas, claro, ainda se está muito
a tempo de inverter o processo; só é preciso
querer.

O hábito da leitura começa muito mais cedo do
que na escola; começa no seio da família. Tal
como para qualquer outro Primata, também a
aprendizagem do bebé humano se faz nos primeiros 4-5 anos da sua existência. Na formação do carácter de qualquer indivíduo obviamente que os genes têm um papel importante
que, contudo, não representa senão uma pewww.varaldobrasil.com

58

Varal do Brasil - Especial Livro 2013

Na noite em que encontrei
Euclides da Cunha
Por Aldo Moraes
Encontrei-o no amanhecer da infância
Minha mais límpida fantasia.
E Euclides lavava aquela noite
com suas águas de sertão e rios
e ali, da noite lúdica e uma vez mais límpida
me entranhei na floresta úmida e misteriosa da musa/poesia.
A prosa da poesia A crônica da poesia A narrativa da poesia
E por que Da Cunha lavava a noite:
As estrelas por ora brilhavam mais
A lua, branca, nem se escondia
E os livros voavam, espalhando palavras
E sonhos de um mundo novo pelo ar
E o ar era uma Amazônia voando
Um vento vindo das bandas de Canudos
Um cheiro de terra molhada no orvalho
Uma manhã que nasce antes mesmo de raiar o dia
E quando abro a janela na manhã que foi lavada pela noite
Vejo, em sobressalto nos meus olhos: o sertanejo
Antes de tudo: um forte !
Um sertanejo forte me invade a brisa da manhã
E atravesso a biblioteca da casa
Por que preciso ver Euclides !
Um livro, um mundo, um Brasil
Um sertanejo, um povo, um novo Homero
Um, dois, três, os mil sertões da Cunha
Na face do menino que foi ver a noite
E encontrou Euclides lavando o dia e ensinando
Do sertão : a poesia!

www.varaldobrasil.com
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Máscaras da civilização
Artigo: Reprodução
POR MILTON HATOUM
Em dezembro de 1904, quando Euclides da
Cunha desembarcou em Belém, ele já havia
lido vários relatos de viajantes e naturalistas
sobre a Amazônia. Numa carta a Coelho Neto
enviada de Manaus, ele cita o título do livro
que pretendia escrever — Um Paraíso Perdido
—, "onde procurarei vingar a Hiloe maravilhosa de todas as brutalidades das gentes adoidadas que a maculam desde o século XVII".
Euclides não teve tempo para realizar plenamente essa vingança intelectual. Mas escreveu sobre a região vários artigos e ensaios,
reunidos no livro “Contrastes e Confrontos” e
na obra póstuma “À Margem da História”. Escreveu também o "Relatório da comissão mista
brasileiro-peruana de reconhecimento do alto
Purus".
Para o escritor, esse afluente meridional do
Amazonas é uma espécie de metonímia da
Amazônia. Com William Chandless e Manuel
Urbano, ele foi o maior "biógrafo" do Purus,
tendo alcançado em agosto de 1905 as cabeceiras desse rio que ele lamentava ser um
"enjeitado, inteiramente abandonado", mas
que considerava "uma das maiores dádivas de
uma natureza escandalosamente perdulária".
Mais do que isso, Euclides viu a possibilidade
de incorporar o grande afluente ao progresso
do país, pois no leito do Purus se traça "uma
das mais arrojadas linhas da nossa expansão
histórica".
Essa expansão histórica será um dos focos
principais de seus ensaios, cujas análises sobre a economia extrativista e o povoamento
das margens do Purus são fundamentais para
o estudo e a compreensão dessa parte da
Amazônia. Mas há também nesses ensaios
um ou outro equívoco ou contradição que vale
a pena comentar.
Nos ensaios de À margem da história sua visão sobre a Amazônia é pendular: a natureza
é portentosa, o clima é dotado de uma "função
superior", ou é "admirável" e "prepara as paragens novas para os fortes, para os perseverantes e para os bons". No outro extremo do
pêndulo, prevalece uma visão negativa, em
que a natureza é destruidora, pois o caos, a

desordem e a inconstância são fatores de degradação humana. Algumas frases, de forte
efeito retórico, resumem sua visão. Por exemplo: "Tal é o rio [Amazonas], tal a sua história:
revolta, desordenada, incompleta". Uma dessas frases — do ensaio "Terra sem história" —
é emblemática: "A natureza soberana e brutal,
em pleno expandir de suas energias, é uma
adversária do homem".
Essa frase é importante, talvez decisiva, para
a reflexão euclidiana sobre a Amazônia, pois
nela há uma oposição, uma separação entre a
natureza e o ser humano. Para ocupar e povoar o território é necessário domar a natureza,
que, para Euclides, é uma adversária e, até
mesmo, uma "perigosa adversária do homem",
como ele escreveu numa carta a José Veríssimo.
No entanto, a natureza, mesmo sendo hostil, é
histórica. A Amazônia era e ainda é habitada
por dezenas de milhares de índios que dependem da natureza não apenas para sobreviver,
mas também para praticar rituais simbólicos
indissociáveis de sua cultura e, portanto, de
sua própria vida.
O homem a que se refere Euclides é o forasteiro, não o nativo. Na visão do escritor, as sociedades nativas — índios e caboclos — são
inaptas para desempenhar papel relevante no
processo civilizador da Amazônia.
Euclides se contradiz para tentar provar que
aquele território é uma terra sem história. Em
vez de se vingar "de todas as brutalidades das
gentes adoidadas que maculam a Amazônia
desde o século XVII", ele recorre a essas mesmas crônicas e relatos do passado — os mesmos que antes ele criticara por excesso de
fantasia — para afirmar que a raiz dos vícios
da terra é a preguiça, como escreveu em 1762
o bispo do Grão-Pará frei João de São José,
que, nas palavras de Euclides, "resumiu os traços característicos dos habitantes deste modo
desalentador": "lascívia, bebedice e furto".
Que o republicano Euclides chame esse bispo
beneditino "seráfico voltairiano" já é desalentador. Acreditar nas palavras de um missionário
considerado voltairiano é quase uma aberração para os leitores de Voltaire.
(Segue)

www.varaldobrasil.com

60

Varal do Brasil - Especial Livro 2013

Trata-se de uma tipologia negativa sobre os
povos considerados exóticos, uma rede de estereótipos construída pelos jesuítas e viajantes
europeus do século XVIII. Esse discurso, que
estabelece uma hierarquia racial entre os povos, foi muito difundido na Europa do século
XIX, quando as duas maiores potências imperialistas — França e Inglaterra — atribuíam
aos africanos e orientais traços de caráter inferiores aos dos europeus. No contato destes
com outros povos, as diferenças percebidas e
comentadas marcavam sobretudo um novo
limite das conquistas e da expansão europeia,
não uma nova substância de uma sociedade.
Os outros — os exóticos — formam uma espécie de "grau zero da humanidade". Esses mesmos traços depreciativos foram assinalados
por vários viajantes e naturalistas, inclusive
Alfred Russel Wallace, que viu na "sociedade
indisciplinada" um comportamento moral nada
edificante, como "beber, jogar e mentir".
Além de concordar com essa visão estereotipada dos nativos, Euclides menciona "o incoercível da fatalidade física", o clima como um
"perpétuo banho de vapor" que nos faz compreender a "vida vegetativa sem riscos e folgada, mas não a delicada vibração do espírito na
dinâmica das ideias".

mesmo nas cercanias de Manaus.
Penso que Euclides menosprezou a sociedade
nativa porque esta não se ajustava a seu ideal
de progresso e a sua missão civilizadora, que
incluíam a posse e o povoamento sistemático
do que ele chamava "terra ignota" e "deserto".
Homens fracos, preguiçosos e viciados não
podem enfrentar a "inconstância da base física
onde se agita a sociedade".
Quem adquire relevância nos estudos euclidianos é o brasileiro que se desloca do Nordeste
para trabalhar na Amazônia. São os sertanejos
— parentes próximos dos conselheiristas combatentes de Canudos — que se encontram no
centro das análises histórico-sociais de Euclides. O "caboclo titânico" é o nordestino do sertão. Ou seja: o seringueiro, "o homem que trabalha para escravizar-se", os seres que mourejam no "paraíso diabólico dos seringais", essa antítese que ele nomeia sem hesitação e
com razão "a mais criminosa organização do
trabalho que engenhou o mais desaçamado
egoísmo".

O determinismo climático, tão presente n'Os
sertões, também é corroborado pelas palavras
do médico italiano Luigi Buscalione, que, segundo Euclides, "caracterizou as duas primeiras fases da influência climática [sobre o forasteiro] a princípio sob a forma de uma superexcitação das funções psíquicas e sociais, acompanhada, depois, de um lento enfraquecer-se
de todas as faculdades, a começar pelas mais
nobres [...]".
É estranho que Euclides, leitor de João Daniel,
Alexandre Rodrigues Ferreira, mas também de
Tenreiro Aranha, José Veríssimo, Tavares
Bastos e de tantos historiadores brasileiros,
não tenha lido nada sobre a Cabanagem, o
movimento popular de índios, caboclos e negros da província do Grão-Pará contra os desmandos e a opressão do império durante o período regencial. Nessa revolta, duramente reprimida, morreram 30 mil pessoas. É também
surpreendente que o escritor não tenha percebido — ou talvez não quisesse perceber —
que Manaus e Belém, as duas capitais da
Amazônia, foram construídas por uma mão de
obra formada em sua maioria pela população
nativa, que também trabalhava em muitos seringais dos rios Madeira e Amazonas, e até

O nômade e o sedentário
Os vetores da civilização na Amazônia não
serão os nativos, muito menos os caucheiros
peruanos. Os primeiros são bárbaros, primitivos ou indolentes; e os caucheiros "se fingem
de bárbaros para vencer o bárbaro".
(Segue)
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Oriundo de Lima ou Arequipa, o caucheiro torna-se um nômade profissional, "irritantemente
absurdo na sua brutalidade elegante, na sua
galanteria sanguinolenta e no seu heroísmo à
gandaia. É o homúnculo da civilização".
A crítica implacável à atividade do caucheiro
refere-se não apenas à brutalidade de caçadores e matadores de índios, mas também ao nomadismo, que não fixa o homem na terra, não
pratica o que o escritor chama "colonização
intensiva". É também um ser bruto, que se dedica ao "tráfico criminoso" de compra e escravização de mulheres indígenas, que explora os
cholos e índios e acumula uma fortuna para
depois gastá-la em Paris. Nesse sentido, o
caucheiro peruano e o seringalista brasileiro
não diferem quanto à forma de exploração da
mão de obra que utilizam para a extração da
borracha. Os proprietários de seringais também foram duramente criticados por Euclides
em vários ensaios. Em Um clima caluniado, ele
escreveu a frase famosa: o seringueiro é o homem que trabalha para escravizar-se.

ando núcleos comerciais e povoados que resistem ao tempo.
Euclides escreveu palavras apologéticas sobre
o seringueiro, pois este sobreviveu ao regime
de trabalho semi-escravo que lhe foi imposto e
resistiu à natureza tumultuária e inconstante.
Um herói de feição quase romanesca, cujos
atributos são "a força titânica, a vontade, a pertinácia, um destemor estoico e até uma constituição física privilegiada". Para ilustrar esse
heroísmo, Euclides usou uma expressão darwiniana — a seleção natural dos fortes — que é
também um eco de sua famosa frase sobre os
combatentes de Canudos: o sertanejo é, antes
de tudo, um forte.
Os seringueiros serão, portanto, os protagonistas da história, os agentes civilizadores, os domadores do deserto, "os caboclos titânicos que
ali estão construindo um território". A ocupação
do Acre e das margens do Purus e do Juruá
está relacionada à construção e demarcação
de um território, que, por sua vez, é uma afirmação da nacionalidade. Essa ideia, tão recorrente que beira a obsessão, tinha sido elaborada por Euclides em dois artigos importantes
publicados em O Estado de S. Paulo em maio
de 1904, antes, portanto, de sua viagem à
Amazônia.
Se a expansão histórica que ele vislumbrou no
extremo ocidental da Amazônia foi de fato realizada, os povoados e cidades do Purus — e
de outros rios da Amazônia — parecem abandonados, decadentes, sem os avanços e vantagens do progresso, e sem as normas da civilização. Ironicamente, o que ele nomeou
"miragem de um progresso" na região peruana
do Purus serve também para outras latitudes
do Brasil, tanto no interior quanto nas metrópoles.

O nomadismo dos caucheiros não deixa que
criem raízes ou que tomem posse do território.
São "estranhos civilizados, passando como
uma vaga devastadora e deixando ainda mais
selvagem
a
própria
selvageria".
Os
"barracones, embarcaderos e caseríos" que
Euclides vê em Cocama e Curanja, à margem
do Purus, espelham "a miragem de um progresso", pois esses entrepostos comerciais desaparecem num decênio. A exploração nômade implica uma fixação efêmera, "de caráter
provisório", ao contrário dos seringais brasileiros, que permitem uma exploração estável, cri-

Como se sabe, a miséria, o desemprego e a
ausência de políticas públicas não são atributos apenas daquela região; fazem parte de um
desenvolvimento à gandaia, extremamente desigual e injusto, e ainda de um sistema político
moralmente falido, de uma relação promíscua
entre os notáveis das instituições republicanas,
que não vem ao caso comentar aqui. As iniquidades, em maior ou menor grau, estão por toda parte.
***
(Segue)
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Se Euclides teceu uma visão distorcida sobre
os caboclos da Amazônia, não se pode dizer o
mesmo em relação aos índios peruanos e seringueiros brasileiros. A meu ver, um dos textos mais densos de À margem da história é
"Judas Asvero", que comentei em outra ocasião.
Nesse breve relato euclidiano, o olhar cientificista dá lugar a uma figuração das relações
sociais, em que a imaginação, inspirada na
experiência de quem de fato testemunhou a
vida dos trabalhadores nos seringais, constrói
um quadro melancólico durante o sábado de
Aleluia, quando "os seringueiros vingam-se,
ruidosamente, dos seus dias tristes". Em
"Judas Asvero" há um olhar sobre a história, a
geografia, a religião e o meio socioeconômico,
mas sem um narrador que pretenda enquadrar
numa hierarquia de valores os seres de quem
fala. Por tudo isso, e também pela construção
da narrativa, com ênfase na vida dramática
dos personagens-seringueiros, transformados
em pobres e talentosos escultores anônimos,
o relato tende a ser muito menos explicativo
ou assertivo, e muito mais literário. O ornamento e a pompa da linguagem são atenuados
por uma escrita sóbria, cujo conteúdo de verdade convence muito mais do que uma mistura de cientificismo com etnografia ingênua e
patriotismo exaltado.
Não menos relevantes são as duas páginas
finais de "Os caucheros", em que Euclides narra uma visita a um posto abandonado, pouco
acima do Shamboyaco. A casa principal — do
seringalista — e as vivendas menores, dos
empregados, estão destruídas, arruinadas pela "mata que reconquistava o seu terreno primitivo". Aí, de fato, a natureza se regenera,
sem ser brutal ou perigosa. O que de fato é
brutal e mesmo trágico é o destino do ser humano.

Um índio agonizante, abandonado numa tapera em meio a uma "ruinaria deplorável". Um
corpo — uma coisa indefinível — que assemelha "menos um homem que uma bola de caucho ali jogada a esmo". O ser humano degradado se confunde com a mercadoria. Corpo e
caucho, simbolicamente juntos, pertencem ao
reino das ruínas, que não exclui a língua, pois
a fala do índio agonizante é incompreensível.
Rompida a comunicação, a única palavra em
castelhano que ele consegue balbuciar é: Amigos.
Para Euclides, essa palavra é dirigida aos
"desmandados aventureiros que àquela hora
prosseguiam na faina devastadora". Mas há
uma terrível ambiguidade quanto ao destinatário da palavra balbuciada. Ela pode ser dirigida
ao próprio Euclides e aos membros da comitiva. E por que não pensar que "Amigos" é uma
palavra destinada também aos leitores? Nós
mesmos, que estamos lendo este texto e ouvindo o eco dessa palavra balbuciada por um
"lastimável aborígene sacrificado". Porque,
mais de um século depois, nós também somos
espectadores dessa realidade trágica, cujos
protagonistas Euclides nomeia "construtores
de ruínas".

Fonte: http://acervo.revistabula.com/
* Texto publicado originalmente no O Estado de S.Paulo .

Euclides e os membros da comitiva descobrem num dos casebres o último habitante do
lugar: um índio. Não se sabe se ele pertence à
etnia amauaca, piro ou campa. Com o corpo
deformado pelo impaludismo, esse pobrediabo de aspecto monstruoso foi abandonado
pelos companheiros, vegetando na solidão absoluta. O que impressiona nesse breve texto,
além da linguagem, do artifício verbal, é como
o narrador junta muitas coisas em apenas cinquenta linhas. Do ponto de vista literário e histórico, penso que é tão incisivo e sugestivo
quanto algumas passagens da novela Coração
das trevas, de Joseph Conrad.
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O POETA E O POEMA
Por Soninha Porto

O poema nasce do confinamento do poeta em
si mesmo. Pois é, lendo Vinícius de Moraes e
a sua prosa "Transfiguração pela poesia", esta
frase brotou do fundo de mim, veio do nada,
maravilhosa essa força das palavras! A frase
ficou me provocando e começou a fazer seus
efeitos. A poesia só existe quando toca o outro, pensei... E pensando nisso, Vinícius renasceu ali, no exato momento em que me prendeu
a seu pensamento. Logo me arremeteu ao
concurso de Machado de Assis, fiquei até em
dúvida, de como o tema poderia se encaixar
nas ideias Machadianas, ele que penetrou como ninguém nos meandros da alma humana.
Tentei me ocupar com outras coisas, fui até a
cozinha, tomei um café, fumei um cigarro, mas
em vão, conclui que o pensamento tinha me
aprisionado, por mais que eu tentasse escapar, nada mais teria sentido, até que eu, confinada em mim, escrevesse sobre o poeta e o
poema em sua nascente, sobre as idéias e
imagens que chegavam pulverizadas...
Tentei me enxergar ao escrever e percebi a
essência do pensamento do poeta, o que ele
quis dizer, e é engraçado me observar, me entrego a um completo delírio, que me invade
sem descanso, até que o ponto final chegue.
O meu lado poeta fala alto, as imagens de
martírio ou de ternura de que me apercebo ao
escrever, escorrem dos vãos da minha alma. E
tenho a impressão de que vultos se aproximam, sem nexos a procura da forma, e pouco
a pouco vou construindo ou desconstruindo.
Creio que Vinícius me fez descontruir, a partir
de seu pensamento busco o que me inspirou e
tento desfazer o quebra-cabeças. E na tela
vão aparecendo pinceladas de arco-íris e as
sombras da realidade dura e fria. O poema parece planar e eu também, derramo sentimentos que vêm das profundezas e que pulsam,
vivos de amor, dor, paixão, alegria e tristeza.
Percebo que meu tédio tem cor, o afeto tem
calor e transformo as manhãs e as noites enlu-

aradas, iluminando-as por versos.
É uma sensação poderosa, que a minha mente insana provoca, ao fazer culto ao amor, ao
corpo e a alma, a sentir saudades, que só eu
sei, das tantas e tantas tristezas nas sinistras
noites de solidão. E de tanto pensar e criar, a
impressão que fica é que o poeta se embebeda de poema pra fugir da indiferença que o
cerca, ou para reter a beleza do que sente, ele
junta tudo e joga nos versos o manto das desventuras, ou os recobre de encantos oriundos
de seus sonhos. É uma viagem ao fundo, é a
transcendência do ser, e há um prazer infinito
e o poeta chega quase a lamber os versos e
cospe a poesia, querendo atingir tiranos e indiferentes, ou em chamas, os cheios de esperança e confiança pela liberdade no vai-e-vem
de que seu transe proclama, ainda que viva
em si um vazio que se impõe a sua vaga existência. Que significados terão estes pensamentos pra alguém? Este confinamento vai
ajudar a renascer quem chora e sofre? Vai dizer algo a quem ama e canta?
Com essas ideias todas bailando em mim, olho
pra noite, o céu tá escuro, lá fora está frio, tento me aquecer e enrolada numa manta, ainda
me faço perguntas e depois de cansar de tanto
olhar o lado de fora, volto-me pra dentro de
novo, as palavras me chegam meio sem sentidos, fogem, relutam, até que num repente de
inspiração o poema se entrega, pronto, inteiro,
sem contestação. Satisfeita com o resultado,
sei que irá viajar pelo mundo à procura do outro, aquele que em sintonia com minhas ideias,
retenha-as em um novo confinamento. Pode
ser que não provoque nada em alguns, mas
esta liberdade é a que quero, a beleza do voo
livre do poema, em rumo incerto, e ao chegar,
como chegou a prosa do genial Vinícius, completa-se o ciclo vital do poeta, do contrário a
poesia nasceu morta.

Crônica pensando em Machado de Assis e sua
densidade de sentimentos.
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ISBN e e-books

O ISBN facilita a inclusão das várias versões
de e-book em bancos de dados comerciais,
relatórios e vendas de usuários e transações
de e-commerce, especialmente se vendido em
formatos múltiplos através de um único canal.

Artigo: Reprodução (Revisado)
Fonte: http://textozon.com/c

Algumas perguntas que podem surgir
A ascensão de e-books ou livros eletrônicos
levou a estender o uso destes novo ISBN também para outros suportes de leitura
O ISBN (International Standard Book Number)
é um número único que identifica os livros disponíveis para o público na cadeia comercial,
de modo que você pode facilmente encontrar
todas as informações sobre um livro em qualquer país do mundo.
O código ISBN consiste de 13 dígitos: os três
primeiros identificam que este é um livro (978),
as duas seguintes: o país de publicação do livro (em Espanha é 84, por exemplo); depois
estão dois a cinco números que correspondem
ao prefixo editorial, ou seja, identificam a editora do livro. Depois segue-se o número de ordem de publicação dentro da publicação e, finalmente, um dígito de verificação que verifica
se a combinação acima dos números é correto
de acordo com um algoritmo.

Mas não só o livro de papel e e-book têm números ISBN diferentes, mas se um único ebook é publicado em dois ou mais formatos
(por exemplo, ePub e PDF), cada um deve ter
o seu próprio ISBN. Isto porque cada um deles
estará disponível separadamente e no momento da venda, os usuários procuram um formato
ou outro dependendo de suas técnicas de eReaders.
Se, além disso, um e-book está disponível para versões diferentes de um leitor, com características muito semelhantes e podem ser lidos
em dispositivos diferentes ou aplicações diferentes, será utilizado um único ISBN.
No entanto, se o mesmo programa GDD
(gestão de direitos) é usado em diferentes versões de um e-book, mas eles têm características significativamente diferentes (por exemplo,
pode-se imprimir e outro não), então cada versão deve ter seu ISBN.

O aumento no uso dos livros eletrônicos, ebook ou e-reader, fez com que estes também
fossem diferenciados com um ISBN para se
encontrar esses livros dentro da cadeia de distribuição.
Muitos editores usam o número mesmo ISBN
dos livros de papel para a publicação de livros
digitais, o que é um erro. Alguém que estiver
olhando pelo o formato pode ter dificuldades
em encontrar.
Por isso, é necessário saber que uma vez que
você está no mercado od livro eletrônico, deve
ter um ISBN para o formato de impressão e
um número diferente para o formato digital diferente, ou seja, um ISBN para cada formato,
mesmo se for o mesmo texto.
www.varaldobrasil.com

66

Varal do Brasil - Especial Livro 2013

Meus grandes amigos

mente se depois da aquisição, toda a pesquisa
da tarde terminar com um café num bar de esquina.

Por Sandra Nascimento

Considero um privilégio viver numa época em que o passado se encontra com esse
futuro de tecnologia sofisticada, e me agrada
saber que um dia poderei ter todos os livros
preferidos em um arquivo dentro da bolsa.
Mas, para sempre guardarei com carinho todos os livros impressos que passaram por
mim. E um dia legarei o meu pequeno acervo,
certamente, a um descendente curioso que
adote o hábito da leitura. Essa será a minha
forma de mostrar a ele um pouquinho da sensação que temos quando entramos num sebo
ou numa velha biblioteca meio esquecida. Será o meu beijo na sua testa.

Os livros são meus grandes amigos.
Gosto de saber que posso confiar em seus
conselhos e informações. Nesta vida, muito
do que andei aprendendo foi na calada da noite entre livros e creio que agora já ficou bem
difícil não me importar com suas vozes no meu
pensamento. Em certos momentos, principalmente quando a vida não encontrava sentido,
o importante para mim era estar ali, fotografando com os olhos e armazenando no coração
os saberes, a poesia, a boa prosa, trechos de
contos, crônicas, romances, e algo do espírito
científico do tempo. Quer melhor psicólogo?
Não há.
Ultimamente, estou querendo adotar um
e-book para ter o dicionário de plantão, porque
durante as leituras costumava fazer uma relação de palavras polidas para pesquisar no dia
seguinte, mas como quase sempre esquecia,
acabava relendo os capítulos de novo e de novo. Hoje, com o livro informatizado, estas consultas estão facilitadas.
No entanto, confesso que ainda não informatizei minhas leituras. Ainda gosto de páginas antigas, amareladas pelo tempo; gosto
dos livros emprestados, cheios de anotações
alheias. Acho adorável o cheiro fresco do papel de novas edições, acompanhando toda a
leitura e se intensificando a cada capítulo.
Gosto inclusive daquelas flores secas marcando as páginas com suas texturas e cores. Cultivo essas. E como é bom receber livros pelo
correio, vindos de longe ou de perto são agradáveis surpresas que chegam com aquela dedicatória cordial, caprichada, ancorada em um
“É um prazer conhecê-la” ou um “Eu te amo”.
Quer presente melhor? Não há.
Aprecio, lá um dia, revirar a cidade à
procura dos sebos, esses antiquários que
guardam relíquias em estantes, incluindo
aquela história que jamais leria se não entrasse ali. Quer passeio melhor? Não há, principal-

Não possuo muitos livros, apenas algumas formas que conheci de escritores fantásticos, sendo alguns inesquecíveis como Cervantes e seu Dom Quixote de La Mancha. Érico
Veríssimo contando de maneira romanceada a
história do Rio Grande do Sul em O Tempo e o
Vento. Poetas como Mário Quintana, Carlos
Drummond, Fernando Pessoa, Cecília Meireles, Cora Coralina e Jorge Luís Borges. Muito
especialmente, guardo os livros infantis da
época de escola dos filhos, porque lia todos.
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Entre tantos: O Menino do Dedo Verde (Maurice Droun), Tem de tudo Nesta Rua (de Marcelo Xavier), Arquivo Z (Dan Greenburg), O Homem que Amava Caixas (Stephen Michael King),
O Catador de Pensamentos (Monika Feth e Antoni Boratynski) e Guilherme Augusto Araújo Fernandes (de Mem Fox, ilustrado por Julie Vivas). Existe época para esquecê-los? Não, não há.
Tenho os didáticos, os científicos, os religiosos. E um lugar exclusivo para os novos autores.
Costumo ler todos os que chegam às minhas mãos, desde que o texto agrade.
Sem mais demora, vou terminar dizendo que me conforta saber que os livros estarão
sempre aguardando a hora de serem revistos. Não saberia viver sem voltar a eles. Já não há
como subsistir sem dar um mergulho em todas essas mentes que acabam nos mostrando que
nós também temos a capacidade de escrever, de contar histórias ou mostrar conteúdos a outros
tantos que se proponham a amar a leitura para alimentar a alma.

O MENINO DO DEDO VERDE
Resumo de Stella Paiva
Fonte: stella-paiva.blogspot.com
Tistu, desde pequeno era especial, de um modo que ninguém, nem mesmo ele, sabia.
Como não conseguiu ficar na escola, Dona
Mamãe e Sr. Papai ( seus pais ) resolveram
ensinar-lhe tudo que precisava saber na
"prática".
Seu primeiro professor, Bigode ( jardineiro
da casa de Tistu ), descobriu que Tistu tinha o
polegar verde, isso significa que onde ele colocasse o polegar iriam nascer flores, pois em
cada canto do mundo há sementes, só esperando que um menino especial como Tistu faça
esta se transformar em uma flor. Por fim, Bigode disse a Tistu que não poderia contar isso a
ninguém.
Seu segundo professor, Sr. Trovões, lhe
mostrou o que era ordem e onde havia desordem, mostrando-lhe a favela de Mirapólvora,
um lugar barrento e nojento. Tistu, achando a
favela um lugar sem alegria, não perdeu tempo! Onde passava pela favela colocava seu
dedo verde! Fez isso também nos lugar onde
levavam-no para aprender como na prisão e no
hospital.
Um dia, no entanto, Tistu passou dos limites!
Aconteceu que estava havendo uma guerra
entre duas cidades, e Tistu não querendo que
isso acontecesse, fez crescer flores em todos
os canhões, o que causou a ira de todos em
Mirapólvora, a cidade onde morava. Não havendo escolha, Tistu contou a todos que tinha
polegar verde! Todos ficaram surpresos no começo, mas depois, acreditaram.
Após um tempo, uma coisa horrível aconteceu! O grande amigo de Tistu, Bigode faleceu!
Como falaram a Tistu que Bigode estava no
céu, Tistu fez crescer uma grande planta para

que ele pudesse subir e buscar Bigode ou que
Bigode pudesse descer.
Enquanto Tistu subia , seu pônei Ginástico,
corroía a planta.
Quando Tistu se deu conta, estava subindo
sem tocar em nada e via que em si havia lindas assas brancas! No final o que Ginástico corroía era a seguinte frase: TISTU ERA
UM ANJO!

PERSONAGENS
Tistu: O menino de polegar verde.
Bigode: Jardineiro da Casa-Que-Brilha ( casa
de Tistu ).
Sr. Papai: Pai de Tistu, dono de uma famoso
fábrica de canhões em Mirapólvora.
Dona Mamãe: Mãe de Tistu, gosta de tudo brilhando.
Sinhá Amélia: Cozinheira da Casa-Que-Brilha.
Cárolo: Mordomo estrangeiro da Casa-QueBrilha.
Sr. Trovões: "Mão direita do Sr. Papai", e trabalha na fábrica de canhões de Mirapólvora.
Boutor Milmales: Doutor do hospital de Mirpólvora.
Ginástico: Pônei de Tistu, muito sábio.
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era um sabor no gosto, mas também, um saber que já eram previsões de um Matisse, Van
Gogh e esse futuro já se embutiam. Ontem e
hoje, amanhã, e sempre identificam-se na sua
variedade...

O LIVRO
Por Germano Machado

Do “Livro oral”, forma primitiva da “coisa” livro,
até os “E-book”, (sites com modelos especiais)
a permitir o “livro digital” – E sem custo - ... O
Livro se fez verbo – logia – para o Homem e a
Mulher, (os seres humanos)!
O Livro foi poema e poemas indicando algo
novo – nascer como um Sol na alvorada vem
devagar: No Egito, na Mesopotâmia, hinos e
poemas na Grécia com a Ilíada e a Odisseia.
(Livros como pensaríamos no estilo que vemos hoje?) Só depois no agora do tempo...
O Livro é grito – no eco – que o homem fez,
entre paredes de montanhas e que retorna –
função do Livro que se lê e apreende sua vontade de ser no tempo e propaga-se...
O Livro está na pintura das paredes das cavernas, no primitivo, a se demonstrar os seus anseios e procurar, nos entalhes, sobre matéria
pura, no gesto de amor e ódio dos seres de
então...
É a escrita pictográfica (figuras/ símbolos) desde cerca de 4.000 anos a.C....
Primeiro alfabeto nas grotas africanas e europeias...
As mnemônicas (um auxiliar de memória) e,
na prática em cordões formados por fios de lã
de vários coloridos, usados pelos Incas em terras desconhecidas, milhares de anos atrás,
mas hoje também. Eram terras longínquas, um
mistério do Tempo. E propínquas no agora do
momento... tão longe do imediato, no aqui de
milhares de anos...
E, assim, os homens primitivos e até o despertar da linguagem usam imagens que se tornam
Livros...O desenho de um martelo ao mesmo
tempo um Marcelo um Machado, indica Luta,
Guerra, Conquista...
Se cores vivas e fortes aplicavam com tanto
jeito é porque lhe apeteciam como frutos e frutas que viam nas florestas, sabiam saborear, e

A escrita fonética, maravilha-nos, na escrita
ideográfica: é a ideia do Livro com desenhos,
símbolos, imagens, e a pouco e pouco nessas,
vai abrir o Livro propriamente dito, depois de
centenas de milhares de anos em Gutemberg
em diante. E pula para o Livro iluminado e
chegará no século XIX, com os franceses Irmãos Lumière em textos que iniciam a cinematografia, ou cinema, de imagens em movimento – irmãs daquelas primitivas em plena
história humana. Imagem em movimento. É o
cinema, tipo de Livro variado...
A ideia na pedra, a ideia nas folhas de tantas árvores, plantas, bambus, ia se alargar no papiro, velino, pergaminho, seda e, milagre de
tanta andança, o papel, pois o papiro, o velino
e o pergaminho são “primos-irmãos” do papel
que faz o Livro como vemos agora, um agora
de pouco tempo, de pouco séculos...
No entanto, o Livro não é só esse desenrolar,
esse desenvolver, esse desdobrar: é o que
significa. E o que significa.? Signo de extrema
importância quando o Livro significa um viver e
um destinar, um sentido na vida do homem
(homem e mulher). Esse desenvolvimento vem
com o Livro ao seu modo na Bíblia – cuja palavra quer dizer “Livro”, “Livros”...
Gutemberg, assim, inaugura a trajetória desse
ser – e – tempo andante – que é o Livro, e no
Livro a Bíblia, vários Livros no Livro.
Teríamos Platão, Aristóteles, a filosofia em geral, sem esses papiros que se tornarão Livros
propriamente ditos?
Por exemplo, é lendo o “Hortensius” - hoje
perdido, talvez, alguns trechos, se houver –
que o grande africano Agostinho, tinha chegado a Plotino, a Platão? Sim, Agostinho é o luminosos Bispo de Hipona e Tagaste no norte
da África, hoje, séculos depois, Argélia, pouco
agostiniana...
(Segue)

www.varaldobrasil.com

69

Varal do Brasil - Especial Livro 2013

Séculos depois um Frade chamado Martinho
Lutero, monge agostiniano, com sua tradução
da Bíblia como que inaugura a língua, um linguajar alemão moderno, produto do Livro e do
outras proezas, com o papel, o Livro...

Computadores pessoais, computadores para
as empresas, computadores para a comunicação rápida – verdadeira revolução...

O velho e rabugento Jerônimo traduz a Bíblia
chamada “Vulgata”, o vulgo, o povo comum...

O e-mail é um duque de grande importância,
emproado, mas servidor fantástico...
Tarso Araujo informa: “como surgiu o computador?”. Araujo historia desde 1944 até 2005
essa estória...
Voltemos um pouco, ou avancemos um pouco... Gutemberg em 1454 inventa a Prensa, o
Livro vai saltar em pulos e pulos até o hoje
chamado “Livro digital”...
O Livro é na Idade Média, dos Papas, Bispos,
e poderosos Reis e nobres, Monges, também,
mas, grande parte do saber antigo, leva todo o
milênio do Medievo vendo mongezinhos copiando os manuscritos, chamados estes de
“monges copistas”. Assim podemos ler, depois, toda essa sabedoria Grega e Romana A
sabedoria humana: não é de ninguém, tudo é
de todos... entenda quem quiser ou souber...

A fiança que “ os computadores eletrônicos
surgiram na mesma época na Alemanha, Inglaterra e E.U.A, lar, diz o autor, do Mark 4,
com 4,5 toneladas, ele demorava 6 segundos
numa multiplicação”...
Parece uma revolução contínua, é, a história
toda do Livro desdobrada em máquinas que
nos deixam estonteados!
Araujo fala na Microsoft – 1965 e fala em “dois
estudantes americanos Bill Gates e Paul Allen”. E por ai vai... matematicamente...

Modernamente o Livro, ainda não se estendeu
com facilidade e fertilidade ao povo. É a burguesia capitalista, classeal que tem caminho
mais junto ao Livro. Sempre no medievo e no
moderno o poder e o Livro podem não servir a
todos...
Enfim, hoje, o computador, alarga uma avenida imensa para o Livro: armazena dados,
presta informações de todo o tipo ( eu mesmo
fui ao computador, em certos aspectos, para
estas “mal traçadas linhas” sobre o Livro, confesso)...

(Segue)

Sua necessidade e importância são visíveis.
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O Livro, está mais espalhado, servindo as populações? Aos povos? Ao povo? O Livro está
barateando os preços? Os Livros escolares do
Brasil são pessimamente escritos – às vezes,
tantas, - ideologizam e até erram informações
de importância. O Livro ainda é caro, como as
revistas e textos em geral. É preciso que, a
partir na UNESCO, haja para o “povo” maiores
facilidades de compra de informações bem
mais elaboradas, descer as ruas não rebaixa...
O Livro na vida real a partir de mim próprio.
Em pequeno, com “uns” 9 anos, apesar de ter
já feito, como se falava então, a primeira comunhão (tenho foto), uma tia, Cira Jaqueira,
que me levava todo domingo, a pé, do Carmo
e do Passo, subindo a ladeira do Pelourinho,
até a Igreja de São Francisco no Terreiro de
Jesus, para a missa de 7 horas da manhã, tive
uma crise de Fé...

Impossível demonstrá-lo. O Livro é todo poderoso e teve e terá ainda, uma corrida fantástica
neste século XXI, para cada um de nós, para
mim, mesmo velho, para você tão jovem, para
o rapaz, para a moça, para Jacqueline...
Imenso Varal!

Germano Machado – Professor aposentado
pela UFBA e UCSAL Membro das Academias
Mater Salvatoris, de Letras e Artes do Salvador e Baiana de Educação.

Gemia e perguntava “Deus? Existe? Adão e
Eva?” e outras dúvidas...
Entretanto a professora passou novo livro para
estudo da gramática e assim por diante. Se
não me falha a memória, com 87 anos, o Livro
era de Erasmo Praga. E tudo se resolveu...
Havia uma história assim: “um intelectual rico
de grande porte, ateu, materialista, criou uma
criança, em seu palácio, e não havia nenhum
símbolo religioso, os empregados eram proibidos de falar em Deus à criança. O dito senhor
esperava que a criança, assim educada, não
trataria de Deus e assuntos que tais...
Quando estivesse já adolescente naturalmente
seria, levado ao ateísmo...
Passa-se o tempo, tudo de acordo. Meses e
meses decorrem, e lá um dia, ao amanhecer,
acorda e abre a janela, que dá para um belo e
grande jardim...
Olha para o jardim, o sol forte, e o que vê? Vê
o menino ajoelhado com as mãos estendidas
para cima adorando o sol... Termina a história.
Termina minha crise de Fé... Dois ou três anos
depois vou para um seminário, mas não sou
padre nem frade, casado com 6 filhos, 4 netos...
O que faz um Livro? Que poder de força tem?
www.varaldobrasil.com
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O Livro
Por Arleni Ba sta

O livro de poemas. Este que me destes!
Sei que com grande carinho o ﬁzestes...
Sim... foi meu maior benquerer.
Este presente... um mimo... que me vem aquecer...
Meu coração triste, adormecido, emudecido...
Há tempos, indeﬁnido e desiludido...
Agora desperta, como a ﬂor a desabrochar...
Sen$mento puro! Renasça, venha brotar!!!
Perfeição nas formas de escrita.
Onde somente em seu coração habita...
O belo tão generoso e tão intenso.
Usando sempre... seu grande ... bom senso!!!
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Para as crianças internadas no hospital

A importância do Livro

Ler umas histórias, não fazem mal
Pelo contrario: só traz alegria

Por Camila Gomes

Para todo o pessoal.
O livro é muito legal
ajuda a aprender

Ler faz muito bem

e para o cego que não pode ver

Seja para sua vó, sua mãe

livros em braile

Ou seu neném.

tem nas lojas para vender.
Ler um livro é melhor coisa que tem
Eu amo tanto que não fico sem.

O livro é especial
Formas, cores e desenhos sem igual

*poema dedicado a Maria Helena de Oliveira
Morais

Alegram tanto as crianças
Que os pais as presenteiam
Na noite de Natal.
O livro é bom
Para todo mundo
Tem de culinária
De esporte e natação
E para aqueles que querem
O corpo sarado, vendem o de nutrição.
Tem o livro de poesia
Para os apaixonados
Em ler e você gosta tanto
Que começa até a escrever.
Tem gente que joga o livro fora
Sem querer aprender
As lindas histórias que o grande livro
esconde.
Com tantas crianças
Querendo ler e escrever
Para no futuro alguém na vida ser...
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Dia dos Vampiros
Ana Rosenrot
Criado em 2002 pela cineasta e escritora Liz Marins, tendo como dia oficial 13 de
agosto, o Dia dos Vampiros, foi transformado
em Lei na cidade de São Paulo em 2004 e tem
como objetivo principal a difusão de três bandeiras:
- Incentivo à Doação de Sangue: através de
uma campanha muito original, em que os participantes podem fazer suas doações vestidos
“a caráter”, cada um com seu estilo preferido,
tem vampiro, monstro, zumbi, super-herói e
seres ficcionais em geral. Eles se reúnem, organizam o “Cortejo Vampírico” e caminham
até o Banco de Sangue – no caso de São Paulo na Fundação Pró-Sangue – fazem a doação
em ritmo de festa, com sorteios e brindes aos
doadores, contando sempre com a presença
de escritores e muitos outros artistas que apoiam à causa.

ninguém é “imortal” ou invulnerável e não é
ficando alheio que se melhora o mundo; além
do Brasil o evento aconteceu também na Eslovênia e em Nova Iorque e a expectativa é que
mais lugares resolvam aderir. Todos podem
ajudar organizando o evento em suas cidades,
compartilhando em blogs e redes sociais ou
simplesmente conhecendo e falando do projeto.
Chega de sugar é hora de doar!
Em 2013 ele acontecerá:
Dia 10 de Agosto;
10h00 em ponto;
No vão livre do Museu de Arte de São Paulo
Assis Chateaubriand - MASP.
Para saber mais acesse:
http://www.diadosvampiros.org
http://www.facebook.com/DiaDosVampiros

- Luta contra Preconceitos e Discriminações:
infelizmente, somos julgados por nossas opções, estilos e diferenças, o Dia dos Vampiros
luta pela igualdade, combatendo o preconceito
e suas raízes, promovendo a união pacífica
dos mais diversos tipos de pessoas.
- Incentivo à Diversidade Artística: buscando a
valorização das diversas expressões artísticas
brasileiras, reúnem-se artistas não só dos gêneros Gótico, Fantástico ou Alternativo, mas
de todos os gêneros no intuito de melhorar a
divulgação e ampliar oportunidades e horizontes na tão limitada e elitista arte do país.
Essas três causas podem parecer simples, mas todas elas causam morte e destruição não somente no Brasil, mas em todo o
mundo, todos os dias alguém morre devido à
falta de determinados tipos de sangue nos
hospitais, conflitos raciais e sociais ferem e
abreviam a vida de seres humanos iguais o
tempo todo e a falta de diversidade artística
impede a melhoria da cultura e da educação,
impedindo o crescimento das futuras gerações. O Dia dos Vampiros nasceu para chamar à atenção das pessoas para a importância
destas causas que podem parecer sem importância para alguns, mas que fazem a diferença
no momento em que mais precisamos, pois
www.varaldobrasil.com
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PROJETO ADOTE UM AUTOR
Por Alexandra Magalhães Zeiner
O Projeto Adote um Autor foi lançado durante
o I ENCONTRO DE ESCRITORES BRASILEIROS NA BAVIERA, em Munique, sul da Alemanha, nos dias 3 e 4 de maio de 2013 pela
Associação Cultural Teuto-Brasileira (DBKV
e.V.), com o apoio do Esperanto Klub de Munique. Trata-se de um projeto solidário que usa a
criatividade como base para o incentivo à cultura brasileira no exterior.
Para a realização do evento as Associações
confiaram na ideia da “adoção” de autoras e
autores brasileiros residentes em diferentes
regiões da Alemanha e em outros países. Assim, juntos, a DBKV e.V. e o Projeto Adote um
Autor convidaram a comunidade brasileira do
sul da Alemanha a participar ativamente do
projeto, resultando na hospedagem de todos
os autores presentes no encontro em Munique
(os depoimentos estão publicados no website
do projeto www.adoteumautor.brjp.org ).
A DBKV e.V. também proporcionou ao Projeto
Adote um Autor a oportunidade única de um
trabalho cooperativo junto à comunidade de
Munique. Como resultado, todas as entidades
locais responsáveis pela disseminação da língua portuguesa contribuíram para a promoção
desse encontro multicultural e multinacional.
Foram elas: a Escola Portuguesa de Munique,
KiGa Estrelinha, Linguarte e Lusofonia, com a
participação ativa de alunos, pais e professores destes centros de ensino.
Outros apoiadores do projeto foram a Rede
Brasileira de Escritoras (REBRA) e o Varal do
Brasil. A REBRA é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, onde escritoras brasileiras, reunidas em uma associação,
se comprometem com a literatura, a cultura e a
justiça social. Por sua vez, o Varal do Brasil é
um projeto que já se mostra a partir do título:

Literário, sem frescuras. Nele, escritores são
escritores, sejam eles conhecidos ou anônimos. Foi então, com toda essa inspiração e
incentivo, que o Projeto Adote um Autor nasceu no sul da Alemanha.
Durante todo um dia de atividades voltadas à
literatura infanto-juvenil e ao público adulto,
houve palestras e exposições de livros, e ilustrações mágicas, complementando um cenário
especial produzido pelos autores participantes.
O palco para a realização dessas atividades foi
o espaço cultural EINEWELTHAUS, local conceituado na cidade de Munique. Fundado em
2001, o espaço é aberto ao diálogo e à solidariedade, para pessoas de todas as nacionalidades, e nele são realizados inúmeros eventos
culturais, em vários idiomas.
O objetivo principal do Projeto Adote um Autor
foi apoiar e divulgar a literatura de escritores
brasileiros residentes em diferentes países do
exterior. Outro objetivo desta edição foi o de
proporcionar um contato maior entre a comunidade de Munique e os autores brasileiros, profissionais que trabalham de forma independente, na maioria das vezes usando de recursos
próprios para a divulgação de seus trabalhos.
A partir desse encontro, cada autor será convidado a divulgar o projeto em seu país ou região, permitindo assim, um incentivo mútuo e
contínuo do trabalho iniciado na Alemanha.
Autores participantes do Projeto Adote um
Autor durante o I Encontro de Escritores
Brasileiros na Baviera.
Alexandra Magalhães Zeiner
Eliana Keen
Evandro Raiz Ribeiro
Jacilene Brataas
Karina Martinelli
Lúcia Amélia Brüllhardt
Mara de Freitas Herrmann
Marcia Mar
Maria Cristina Schulze-Hofer
Neusa Maria Arnold-Cortez
Roseni Kurány
Rubens dos Santos
Sérgio Poeta-Beija-Flor
Sylvia Roesch
Zé do Rock
Alexandra Magalhães Zeiner - Coordenação
Eliana Keen
- Conselheira
Evandro Raiz Ribeiro - Imagem, confecção e
atualização do site
http://www.adoteumautor.brjp.org
http://www.adoptanauthor.brjp.org
http://www.facebook.com/AdoteUmAutor
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Leitura Literária
Por Tânia Barros
O multifacetado universo da literatura, seus mistérios, sua beleza e potencial libertador
são bens inestimáveis dos quais o indivíduo e a sociedade não devem abdicar ou dar uma atenção secundária.
É com a leitura - principalmente a leitura de literatura – uma vez que estejamos sensibilizados que iremos erguer uma ponte fundamental para o bem estar e a cidadania. Após esse encontro como leitores do mundo e de nós mesmos dificilmente nos subtraímos desse verídico direito à fruição de um universo que vai além do cotidiano e das aparências e nos aproximamos de
do que parece estar longe de um modo especial, pois nos identificamos, mesmo quando não
compreendemos ou simplesmente não gostamos.
Diante dos romances e dos personagens que nos capturam para um outro lugar é que nos
reconhecemos mais reais e humanos. Diz René Welleck e Austin Warren: A realidade de uma
obra de ficção – isto é, a sua ilusão de realidade, o seu efeito sobre o leitor como leitura convincente da vida – não é necessariamente ou antes de tudo uma realidade da circunstância, do detalhe ou da rotina banal. (p.286-287).
Isto tem a ver com o reconhecimento, a despeito de fazer parte ou não da nossa realidade cotidiana, sejam cenários, lugares, épocas. Tem a ver com o nos vermos refletidos ali porque
aquela realidade nos alcança num sentido mais profundo que o circunstancial.
Na leitura nos desorganizamos de estruturas cotidianas e nos reencontramos num outro
nível de entendimento. Surpreende a forma como a literatura - quando aceitamos o convite para
tal viagem - nos traz consciência dos nossos próprios sentidos, modos de pensar, sentimentos,
visão de mundo. Uma realidade não puramente circunstancial como dito acima.
Sim, é verdade que lemos produzindo sentidos. Nossos sentidos produzem um texto novo
e renovam aquelas primeiras viagens-leitura a cada releitura que fazemos de determinado livro,
romance, poema.
(Monografia de Tânia Barros adaptada pela mesma especialmente para para o Varal)
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LIVRO
Por Mário Rezende
Instrumento de cultura, o livro é veículo do saber,
janela que se abre para o conhecimento.
É, muitas vezes, sábio conselheiro, paciente professor,
apresentando um universo de possibilidades, alternativas.
O livro é, na essência, um mestre que ensina e fornece conteúdo,
ajudando a elaborar um raciocínio, melhorar a nossa fala e aperfeiçoar a escrita.
É, por um lado, um amigo que compartilha, tantas e tantas coisas:
ora uma experiência, ora um sonho, uma expectativa, uma previsão;
quando fala a razão ou o coração.
Por outro lado, o livro pode ser um diário, um confidente,
que guarda por um bom tempo os nossos segredos.
É, não raro, um companheiro em momentos de solidão.
O livro é, há muito tempo, registro do homem, da evolução e da história.
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O LIMPADOR DE LIVROS
Por Lóla Prata
A tristeza enfileirada / se expunha ao olhar miúdo
de uma pessoa frustrada / que erguia um pano felpudo.
Dos livros, o cuidador / analfabeto indivíduo
lhes dava alto valor / e abominava o resíduo.
A poeira já fizera / um colorido cinzento;
na ousadia se aglomera / na estante em esquecimento.
Esse limpador começa / retirando cada um,
bem devagar... não se apressa. / Tem um capricho incomum.
Odeia o mofo, as traças / que enfeitam as prateleiras,
persegue os de carapaças, / liquida as pragas rasteiras.
Tira os fungos com cuidado / como cirurgião doutor
cada livro é restaurado / recuperando o frescor.
Os volumes vão brilhando / com novo fulgor externo
para ficar encantando / o ambiente amoderno.
Vendo todo aquele viço / o homem se regozijou:
completado seu serviço / com a alma se emocionou.

Saudades do velho dono / admirável escritor
cujos livros no abandono / do que fora antigo amor.
Morrera assim, de repente, / sobre um compêndio qualquer
com uma cara de contente / sem nenhuma dor sequer.
Deixara então, de herança / ao caseiro dedicado,
uma estranha segurança / por ter-lhe histórias contado.
E este, mesmo sem ler / e nem era capaz disso,
pelo menos o saber / chegou por meio postiço.
Sua falta de leitura / pois isso não conseguia,
com a douta criatura / na conversa se supria.
A grande biblioteca / com livros de todo o teor
não ia levar-a-breca / enquanto houvesse vigor.
(Segue)
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Lembrava da Capitu / de quem tinha certa raiva
de parte com belzebu, / a julgava muito laiva.
Dom Quixote e Sancho Pança / dupla esquisita, engraçada,
com uma certa semelhança / com seus amigos da praça.
Versos bons de Coralina / lá dos becos de Goiás
eram de velha-menina / de alguém muito vivaz.
Jonathan, de Adélia Prado / desconfiou ser Jesus
que o deixou encafifado / a desejar ter mais luz.
Bem, a vida do africano / Agostinho o pensador,
depois ficou puritano / mas antes, que pecador!

E a História do Brasil? / Coisa linda, sim senhor,
Pedro Cabral foi viril, / enfrentou o exterior.
E o outro Pedro, o Segundo, / um menino imperador,
muito valente, foi fundo / mas nem sempre vencedor
e aquele poema lindo / que fala café-com-pão,
esse sim, o deixou rindo / o distraiu da função.
De Júlio César, romano / que amava fazer guerra,
um perverso e desumano / a toda gente da Terra.
Dentre os contos se lembrava / de O Capote, genial,
muito antigo, calculava; / de certa forma, atual.
Cansado demais estava / agora, com a tarde finda;
de uma cama precisava / e pela noite bem-vinda
já a queria em vigília / respirando bem no fundo;
e foi lá perto da pilha / de todos os livros do mundo
que o analfabeto caiu / muito exausto de saudade
daquele alguém que partiu. / Foi vê-lo na eternidade!

Poema premiado em 5º lugar no
Concurso Cataratas em Foz do
Iguaçu-PR, 2010 Estima-se em mais de 1000 com
correntes.

Foto: http://www.studiomangarosa.com.br/
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Jeanne Cristina Barbosa Paganucci é Professora de Língua Portuguesa e Literatura,
Graduanda em Letras pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (campus de Jequié). Poeta, ensaísta, articulista, participação
em antologias poéticas.

A obra Barroco apresenta uma leitura atual
das ideias e leituras acerca da arte barroca e
de sua respectiva literatura, cuja relevância
focaliza a natureza ambígua, o estilo de predominância filosófica, de pensamento e natureza
esteticamente bem definida. A investigação
em torno do Barroco suscita a observação
acerca da arte e por si só, transcende em contradições, sensualidade das formas, excessos,
conflitos, tensão espiritual.
Na versão E-book o livro encontra-se disponível na seguinte página:
http://www.bookess.com/read/16466-barroco/

As autoras:

Zilda de Oliveira Freitas possui Graduação
em Letras pela Universidade Federal de Juiz
de Fora, Especialização em Docência do Ensino Superior pela Universidade Federal do Rio
de Janeiro, Mestrado em Letras pela Universidade Federal Fluminense, MBA em Gestão de
Pessoas pela ESAB, Doutorado em Educação
pela UNITEC. Atualmente cursa o Doutoramento em Estudos Literários pela Universidade Aberta de Portugal. É poeta, musicista, tradutora, ensaísta e autora de 20 livros sobre
crítica literária, além de ter publicado antologias poéticas, prefácios e artigos em revistas
acadêmicas. Atualmente é professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e
ocupa a cadeira 28, na Academia de Letras de
Jequié, Bahia.
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Páginas e mais páginas... da vida

mais impressões que se renovam a toda releitura.
Quem não gosta daquele cheiro de livro

Por Fabiana de Almeida novo, o barulho das folhas até então intocadas,
passando e passando, uma depois a outra,
num movimento rápido e singular? Só quem
Histórias, histórias, histórias. Da carochi-

ainda não entendeu.

nha, da Segunda Guerra Mundial, dos roman-

O que falta no mundo é vontade. Vonta-

ces inacabados, do medo, da angústia, do sa-

de para que o ser humano resgate suas ori-

ber. Histórias que completam o ser humano,

gens, reaveja sua essência e se olhe no espe-

fazem-no pensar e repensar a vida ou o senti-

lho, disposto por marcas d´água, margens e

do dela. E o faz sonhar.

cheio de letras, apreciando o “eu” perdido em

Histórias que antes eram apenas conta-

algum lugar, e que através dos livros volte a

das, depois pintadas em paredes e esculpidas

viajar ou que viaje pela primeira vez para terras

nas pedras arquitetonicamente expostas nas

distantes, ou mesmo para o mais fundo de si

grandes maravilhas do mundo. Aí surgiu a es-

mesmo.

crita. E os copistas. E os livros.

Assim, finalizo citando Otto Lara Rezen-

Livros que carregam dentro de si um
pouco de cada um de nós.

de: “Se amanhã fosse o fim do mundo e eu tivesse a prerrogativa de salvar um único objeto,

Há quem diga que é pesado, chato, sem

não tenho dúvida: escolheria o livro”.

graça. Que até incomoda. Porém, a leitura desses livros nos arremessa nas profundezas do
nosso próprio eu, da nossa essência, nos obrigando a reconhecer que valeu à pena viajar
“por mares nunca dantes navegados”.
A tecnologia que vem consumindo desenfreadamente o mundo não é a culpada pela
falta do gosto pelos livros. Ela até proporciona
meios para que a leitura ocorra com maior frequência. O que falta é incentivo.
Parece que voltamos ao século XIX,
quando os relacionamentos interpessoais e os
romances do período romântico foram pouco a
pouco esquecidos, dando margem a contextos
mais concretos, longe dos sonhos. As pessoas
estão se esquecendo de sonhar.
Os livros também são portas para o conhecimento. Conhecimento este que se pode
consultar a toda hora, acrescendo cada vez
www.varaldobrasil.com
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LIVRO
Por Dilercy Adler
Que livro é esse que está em tuas mãos?
para que o lês?
para que te serve?
pra que servem os livros?
pra que tanta instrução
- se não revelarmos ao outroo que nos vem no coração?
Aqui está o meu livro
entrego-te de pronto
ponho todo ele em tuas mãos
plenamente aberto
com todas as suas páginas
sem nenhuma restrição!
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Diálogos inconsequentes

– E cadê seu pai?
– Meu pai?

Por Elaine Rocha

– Sim, o responsável daqui.

O garoto sofria de uma doença rara, a Síndrome de Comer Tudo. Ele comia carnes, metais,
madeiras, papéis, ar… A única coisa que não
suportava eram as palavras. Dessas, o menino
ficava longe (…)

Ela riu:
– O bibliotecário não é meu pai.
– Então como você sabe onde fica esses livros? – o garoto perguntou.

Diálogos inconsequentes, pág. 2
– Eu moro aqui.
Se dependesse dele, nunca pisaria numa biblioteca. Porém sua mãe bateu o pé, obrigou. É
bom pra tua educação, o frei Lourenço indicou.
Frei Lourenço! Ele preferia ir à casa do Zezé,
assistir as novas fitas de bang bang, ou então
comer manga com sal. Mas mãe é mãe, tem
que obedecer. Ou ficaria de castigo, sem lanche, e isso Quim não suportaria.

Quim não entendeu a resposta. Ela devia estar
brincando.
– Você sabe quando ele volta?
A menina deu de ombros.
– Ih, é capaz que demore. Se tivesse vindo há
meia hora, pegava ele aqui ainda.

Pedalava sua velha bicicleta pelas ruas esburacadas. A única biblioteca da cidade ficava a
um bom palmo de distância. Pedalava um pouco e parava, cansado. Em dois minutos, recomeçava a andar. Nesse sistema, alcançou o
seu destino uma hora além do planejado. Suado, Quim entrou no prédio que, à primeira vista, parecia abandonado. Tudo muito calmo,
sem ninguém; as estantes entulhadas de livros
cobriam as paredes e mesas espalhavam-se
por todo cômodo. Ele sentou-se, nada interessado pelos livros, esperando que alguém o
atendesse.

Ele pensou no tempo que estava perdendo.
Certamente Zezé assistia agora às fitas; além
disso, sua barriga roncava. Mas se não voltasse para casa com os livros, levaria uma coça.
Resolveu esperar mais um pouco.

– Olá – disse uma voz ao seu lado.

– Quim. – ela repetiu, colocando uma pilha de
livros frente a ele. – Já que ficará, por que não
lê alguns livros para matar o tempo? Tem do
Lobato, do Carroll. Certeza que vai gostar.

O garoto levou um susto. A pessoa chegara
sem nenhum barulho.

– Qual o seu nome? – Quim indagou, quando
a garota aquietou-se num canto da biblioteca,
mexendo nos livros.
– Iná, e o seu?
– Quim.

Uma menina o olhava, curiosa. Era magrinha e
usava óculos de aro grosso, que de quando
em vez escorregava no nariz. Ele sentiu-se
enorme ao seu lado e para acabar com essa
impressão, resolveu encurtar a visita. Pegou
da calça o papel onde havia anotado os livros
que frei Lourenço indicara e perguntou se ela
podia ajudá-lo.
– Infelizmente não. – a menina falou, lendo o
papel. – Esses livros de história global e biologia animal estão lá em cima, só um adulto alcança.

(Segue)
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Quim leu os títulos das obras. Caçadas de Pedrinho. Alice no país das Maravilhas. O chamado da selva. Só os nomes já lhe davam sono.

mance?
Iná corou, gaguejou.
– Bem… Desde meia hora atrás. Me veio uma
inspiração repentina.

– Não, agradecido.
– Tudo bem. – ela falou, folheando o Caçadas.
Em seguida, tirou um lápis e uma caderneta
dos bolsos e começou a escrever.
O lápis deslizou pelo papel durante muitos minutos. Impaciente e entediado, ele perguntou o
que ela fazia.

O menino demorou um pouco para entender e,
ao compreender, sua face ardeu de raiva. Antes que ela conseguisse dizer algo, Quim saiu
do cômodo, montou sua bicicleta e se foi.
Apesar dos queixumes da mãe, ele nunca
mais voltou à biblioteca.

– Estou escrevendo um romance. – disse simplesmente.
Um romance? Ao que parecia, ela não completara nem doze anos. Que capacidade tinha para isso?
– Um romance, é? Sobre o que? – Quim continuou a falar, só para o assunto não morrer.
– É sobre um menino que tem SCT, Síndrome
de Comer Tudo. Tudo mesmo. Não poupa tijolos, mesas, come até ar e gente. O nome que
dei ao livro é Diálogos Inconsequentes.
– Que história sem pé nem cabeça. – ele observou – Por que esse título?
Iná ignorou a crítica. Conhecia o tipo que não
lia.
– Quando eu lançar o livro, saberá por que.
Quim riu-se por dentro. Lançar um livro naquela idade, vê se pode. Mesmo assim, por pura
falta do que fazer, pediu que ela dissesse o
que ocorria ao menino no fim.
– Não sei ainda – Iná começou – Não estou
nem na metade. Mas o que pode salvar o menino e as pessoas são as palavras. Ele é alérgico a elas. Verei o que faço.

ORAÇÃO DE SÃO FRANCISCO

Senhor, fazei-me instrumento de vossa
paz.
Onde houver ódio, que eu leve o amor,
Onde houver ofensa , que eu leve o perdão,
Onde houver discórdia, que eu leve a
união,
Onde houver dúvida, que eu leve a fé,
Onde houver erro, que eu leve a verdade,
Onde houver desespero, que eu leve a
esperança,
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria,
Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Ó Mestre, fazei que eu procure mais
consolar que ser consolado;
compreender que ser
compreendido,
amar, que ser amado.
Pois é dando que se recebe
é perdoando que se é perdoado
e é morrendo que se nasce para a vida
eterna...

O garoto olhou o grande relógio na parede. Já
passavam das quatro da tarde, teria que vir
outro dia. O tempo voara. Esquecera-se até do
bang bang e das mangas.
Quim levantou-se devagar da cadeira, como
se não quisesse ir. Protelando, expôs outra
dúvida:
– Há quanto tempo está escrevendo esse rowww.varaldobrasil.com
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O Livro
Por Regina Mercia Sene Soares
Esta nos livros a fragrância do tempo
São objetos transcendentes
O livro é dos poetas.
Que ali descreve suas emoções,
É o amigo da razão.
Eles nos trazem ficção e realidade,
Exercitam o pensamento,
Provocam emoções.
Ficam distribuídos em casa,
Na estante da sala de leitura
No escritório, na cabeceira da cama,
Sempre nos esperando
Para nos fazer companhia.
Ele é o amigo fiel,
Que marca as fases de nossa vida.
Têm até seu perfume.
Como é bom sentir o seu perfume.
As vezes de velho ou novo...
Mas é sempre querido
Esse nosso amigo!
Ele é nosso amigo
Na infância, juventude e velhice.
Sempre trazendo suas
Mensagens...
Nossos livros são queridos
Não à quem os guarda.
Ele desperta o aroma dos tempos
Mais ingênuos...
Desperta sensações, como
Uma viagem no tempo
E individual.
Proporcionando sempre
Aquela boa companhia.
Eu te amo meu
Companheiro livro!
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Fiquei espantada, sou uma pessoa atenta, po-

O LIVREIRO

dia jurar que nunca havia visto este estabeleciPor Michelle Franzini Zanin

mento. Curiosa, resolvi entrar.

Passava todos os dias pelo mesmo caminho.

Deparei-me com um grande salão, o chão era
de madeira e rangia, pois havia tábuas soltas,

Distraída, sem emoções, já havia decorado tohavia várias estantes cobertas de livros e uma
dos os detalhes da avenida. Sabia que não hasimplória escrivaninha. Sob o antigo móvel de
via nada de interessante, que merecesse a
madeira, havia várias folhas de papel e um moatenção de meus olhos.
desto tinteiro.
Refazia o caminho mais uma vez, vazia de ideais. Na minha frente havia alguém que andava
depressa, vestia calça jeans, calçava um par
de sapato social de couro. Provavelmente devia ser um homem, ao julgar pelos pés. Eu não
olhava mais para cima, olhava somente para o
chão, gostava de analisar os pés das pessoas.
Inventava histórias, traçava personalidades
apenas julgando os sapatos, que elegantemen-

Tudo tinha cheiro de poeira, parecia que o tem-

te vestem os sofridos pés.

po não passava neste lugar.

Percebi que o sujeito deixara cair um livro.

Percebi que todos os livros das estantes ti-

Peguei-o do chão e sai correndo, a fim de alcançar o homem que estava com pressa.

nham a capa igual a do livro que o homem derrubara. Finalmente resolvi abrir o seboso livro
de capa azul marinho que tinha em minhas

Infelizmente o perdi de vista em meio à multidão, mas me deparei com algo maior que des-

mãos e para minha surpresa todas as páginas
estavam em branco.

pertara minha atenção. No meu lado direito havia uma espécie de sebo, era uma loja velha,
arcaica, com a pintura desbotada, não havia
um letreiro que a identificasse.

Curiosa, peguei um livro que estava na empoeirada prateleira, ao contrário do outro, este
estava completo. O autor o escrevera com a
mais bela caligrafia.
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Aquela sedutora letra fez com que eu come-

Estes livros na prateleira são biografias con-

çasse a ler a história que era intrigante, com

cluídas, esse em branco é uma nova biografia,

personagens intensos, pareciam reais. A cada

faz referência a uma vida que acaba de se ini-

segundo me aprofundava mais neste livro,

ciar.

mas fui interrompida, ouvi barulhos de passo.

Não sou humano, não sou mortal.

Ao abaixar o livro me deparo com um senhor
Não posso ter contato com mortais, eles me
de cabelos brancos, óculos fundo de garrafa.
enfraquecem, tiram o meu poder de agir.
Quando olhei para seus pés reconheci os saSou o interventor, sou o destino”.
patos de couro, tive a certeza de que era o hoApós dizer isso o senhor evaporou, desapare-

mem que deixara cair o livro.

ceu igual a um fantasma. Os livros que estaO velhinho me olhava com cara de poucos
vam nas estantes começaram a se desinteamigos, ficara bravo, disse que eu estava bagrar, viraram areia.
gunçando seu ateliê e que não devia estar
Assustada sai correndo do ateliê. Quando já

aqui.

estava na avenida resolvi olhar para trás, o esPedi desculpas ao senhor, expliquei que o setabelecimento havia desaparecido.
guira para devolver o livro que ele deixara cair.
Disse que ficara curiosa com o lugar, que passara todos os dias por essa avenida, mas nun-

Após esse encontro aprendi uma lição de moral, passei a dar valor à vida.
Adquiri o hábito de leitura, pois percebi que

ca tinha visto o bucólico sebo.
O senhor sorriu para mim, perguntou se eu sabia onde estava e com quem estava falando.

não passamos de clássicos livros, temos começo, meio e fim.
Somos obras incompletas a espera de uma

Prontamente respondi que não.
Mas uma vez ele sorriu, olhou para mim aten-

conclusão.
Somos antologias, guiadas por um autor irre-

tamente e disse:
- “Sou o livreiro, confinado há passar meus dias preenchendo páginas em branco. Vivo con-

verente, ao qual chamamos carinhosamente
de destino.

cluindo biografias, porém nunca poderei concluir a minha, este é o meu fardo.
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COISAS DE POETA
Por Maria José Vital Justiniano
Parar no sinal vermelho e...meditar
Meditar ...e sonhar que passou o sinal verde
Sinal verde...o poeta vê e corre apressado
Apressado pensa no amor...
Amor que deixou em algum lugar
Lugar esquecido pelo poeta
Poeta observa tudo com diferente olhar
Olhar de poeta penetra nas nuvens
Nuvens misturadas com relâmpagos
Relâmpagos lembram raios que matam pessoas
Pessoas são objetos de análise
Análise para poeta inventar
Inventar, criar, buscar, construir, renovar
Renovar as folhinhas de algum caderno
Caderno para o poeta é essencial
Essencial por que o poeta não suporta ficar só
Só se for apenas na companhia de uma folhinha de papel
e caneta
Caneta é fundamental na mão de um poeta
Poeta gosta de digitar
Digitar é questão de honra
Honra para poeta é estar escrevendo...
...coisas de poeta...
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Livro
Por José Hilton Rosa
Às vezes penso
Às vezes leio
Às vezes procuro
Às vezes relembro
Às vezes deixo para depois
Às vezes procuro na estante
Às vezes leio o que está sobre a mesa
Tanto tenho para ler
Um livro me leva às vezes, para onde nunca estive
O livro me ensina
Com letras diferenciadas nas suas formas
Uma imagem nos deixa sem ter nenhuma figura
O livro é a arte de aproximar as pessoas
O livro é o sinônimo do saber, de ser educado
O livro em qualquer lugar em que esteja, desperta-me o desejo de conhecê-lo
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O Livro
Por Varenka de Fátima Araújo
O livro é o resultado de um processo e saber do homem.
O mundo vem sendo representado desde os primórdios tempos.
Os valores foram repassados pela descoberta do pergaminho o primeiro suporte para a escrita e aprimorados com o livro.
Sendo de grande significação para algo espetacular que foi a salvação no decorrer de décadas para humanidade.
É a história na sua onipotência mágica.
Os métodos técnicas foram aperfeiçoados na confecção de livro da melhor qualidade tendo
salvado vidas.
O livro é obra do autor, mas a sua comercialização é feita por editoras, umas determinadas
em seu louvor aos autores, outras dependentes da soberba riqueza.
Ora, não resta duvida que os tempos mudaram, surgindo a computação com avançada tecnologia, invadindo lares, empresas e escolas etc. às redes sociais empolgam os cidadãos. E as
editoras de principio sentem o impacto, como mercadores laçam e-book o livro digital, com
custos inferiores aos livros impressos.
É provável que o primeiro e-book tenha causado um susto, ao
mais resistente a novidade, achavam que o livro impresso iria
desaparecer.
Urge com rapidez e agilidade os escritores que usam a internet em seu favor sem deixar de publicarem o livro impresso,
saindo pelas duas vias, juntando o útil ao agradável.
Como escritora, gosto de folhear o livro, a imaginação voa como um pássaro, quando cai a noite escrevo ao lado de uma
coruja. Como escritora independente, vendo meus livros com
satisfação, em feiras de livros, ou coloco em minha sacola e
saio oferecendo, por preços acessíveis.
Confesso: incorporo uma adolescente vou para o computador
me ponho a ler e divulgar meus livros em: e-book , sites e
blog.

www.varaldobrasil.com
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AOS HOMENS MARAVILHOSOS
Por Lúcia Amélia Brüllhardt
Que nos enchem de carinho e de beijinhos
Que nos dizem palavras de amor e com voz de tenor nos defendem quando aparece um
acusador.
Esses homens maravilhosos que nos protegem e a cada dia nos fortalecem.
Este homem lutador seja ele pedreiro, carpinteiro, arquiteto ou promotor,
Nunca procura seu bel prazer, pois o que ele deseja fortemente é ver a mulher ao seu lado
crescer.
Homens Maravilhosos são aqueles que mesmo quando erramos estão ali ao nosso lado,
prontos para nos ajudar a consertar nossas falhas. Que na alegria ou na dor estão sempre ao nosso dispor.
Homens maravilhosos podem ser chamados de Paulo, Rolf, Rubens ou João .
Podem ser nosso esposo, filho, amigo, avô, companheiro, um simples conhecido, namorado ou irmão.
Podem ser apelidados de deus grego, príncipe encantado, anjo, painho, neguinho, Paulão
ou amorzão.
Deixamos aqui registrado que você HOMEM MARAVILHOSO foi, é e será aquele único,
que nos fala palavras verdadeiras e que nos chama a razão quando agimos em plena
emoção.
Queridos homens maravilhosos, a cada um de vocês gostaríamos de oferecer um troféu
em forma de reconhecimento, honras e agradecimentos pela vossa bravura, ternura, companheirismo e fidelidade.

No ano de 2014 O Prevenção Madalena’s juntamente com a VARAL DO BRASIL estará
homenageando (condecorando, laureando, premiando) “ESSES HOMENS MARAVILHOSOS”. Faremos uma noite especial totalmente dedicada aos heróis que ﬁzeram
ou fazem parte da nossa caminhada aqui na terra.
Você tem algum homem importante em sua vida que deseja homenagear e vê-lo
sendo homenageado em público? Entre em contato conosco enviando um breve resumo de seu HOMEM MARAVILHOSO.

Madalena's
Quai du Haut,8
2502 Bienne
www.prevencaomadalenas.com.br
contato@prevencaomadalenas.com.br
( 041 ) 76 454 87 85
www.varaldobrasil.com
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A palavra

Por Júlia Rego

Desde bem pequena me encantei com as letras. Cresci num ambiente em que a palavra,
escrita, ou falada, esteve sempre presente,
embora eu mesma tivesse dificuldade com a
expressão verbal.
Ainda não alfabetizada, admirava a habilidade
de minha falecida tia em ler e escrever e tentava imitá-la, rabiscando, de forma inteligível,
em todos os papéis que encontrava, fazendo
de conta que estava escrevendo.
Mesmo sendo obrigada a bordar a letra, como
se dizia antigamente, escrevendo primeiro em
um papel de rascunho para depois passar a
limpo, sem direito a nenhum borrão, cresci
amando a escrita e a leitura. Nos livros, eu encontrava as mais belas palavras que não me
encantavam menos que as histórias de fadas
que eu lia e relia diariamente.

lavra precisa que vai traduzir para os leitores o
que vai à alma. É uma grande verdade. Há
uma falsa ideia de que para os conhecedores
da língua materna as palavras fluem humildemente no papel, no entanto não basta a inspiração, essa que vem de um lugar inexplicavelmente belo. É preciso convidar a palavra que
comungue da mesma sintonia para que se
consiga transmitir o sentimento que lhe acomete naquele momento.
Quando releio fragmentos de textos que escrevi há alguns anos, costumo reclamar com
esses vocábulos que me ludibriaram, deixando
-me acreditar que expressavam alguma coisa
maior. Ainda hoje, escolho com muito cuidado
o que vou falar e o que vai para o papel, principalmente.
Diz-se que o mal não é o que entra pela boca
do homem e sim o que sai dele. Que bom seria se as palavras saídas só semeassem
amor, alegria e esperança, se, ao invés de
machucar, acarinhassem. Que bom se só pudéssemos ouvir aquelas que fizessem aflorar
o brilho interior de cada um, mas nem sempre
é assim.
Penso que, na falta de palavras mágicas, o
silêncio deva prevalecer.

Na fase adolescente, em que, normalmente,
passamos a ter novos interesses, tinha sempre papel, caneta e livros à mão. Adorava ler
dicionários e, quando ia buscar algum significado específico, pegava-me esquecida do intento primeiro e lendo, avidamente, palavra
por palavra. Assim, adquiri familiaridade com
as palavras que, hoje, norteiam o meu pensar
e o meu agir.
Nunca fui daquelas estudantes brilhantes, mas
comecei a desenvolver a habilidade de escrever a partir das venturas e desventuras vividas
ao longo do tempo. Aprendi a usá-las na oralidade, aos poucos, quando passei a me enxergar como construtora e desconstrutora de discursos que podiam fazer a diferença. E como
fizeram!
A palavra é um mecanismo linguístico paradoxal. O poder delas é indiscutível, tanto pode
nos fazer bem, quanto nos destruir para sempre. Quando não empregada de forma adequada pode causar estragos inimagináveis e
incorrigíveis, mas quando quanto bem faz ao
coração se ofertada com cautela e benevolência..
Dizem os mais renomados escritores que se
trava uma guerra literal quando se busca a pawww.varaldobrasil.com
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CEIÇA ESCH
Pedagoga, Escritora. Membro de diversas Academias
de Ciências, Letras e Artes. Participação em Bienais e
eventos literários.
Livros Infantis (para crianças em fase inicial da leitura)
- A Lagartixa Voadora (Teteca é uma Lagartixinha muito determinada. Leia o livro e descubra
como Teteca realizou o seu grande sonho.
- Ginho o lobo que não era bobo (GInho era um lobo muito solitário até que conheceu Estrelinha que mudou a sua vida)
- Cavaleiro dos Sonhos (Zé e Lili brincam de príncipe e princesa no misterioso mundo virtual)
- Ana Beatriz, uma menina feliz! (Amiga e querida por todos, Ana Beatriz passa uma alegria
contagiante na forma simples de ser)
- Annabel, a very happy girl!
- O chulé do Zé (Zé tinha um chulé de fazer gambá dar no pé. Até que Lili foi morar lá na
rua...)
- Eia cachorrinho!!! (Peralta é o cachorrinho do Zé retratando de forma delicada o amor incondicional dos animais)
- SOS Lobo-Guará (Livro direcionado às crianças que já têm domínio da leitura, despertando
a consciência pelo amor à vida e pela preservação da natureza e animais em extinção.
Livros tema adulto
Suave Delírio(Poesias)
Eternamente...(Poesias)
Borboletas no Jardim(Um livro de contos com um "Q" de crônica banhado em poesia.
Ceiça Esch
contato:
www.ceicaesch.recantodasletras.com.br
ceicaesch@hotmail.com

www.varaldobrasil.com
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Fonte: h#p://www.openpage.com.br/

Na lista acima não encontramos um autor nacional sequer.
Será que em 2013 algum de nossos autores estará na lista dos
mais lidos?
Por que será que nossos autores são tão desvalorizados?
www.varaldobrasil.com
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Os verdadeiros analfabetos
são os que aprenderam a ler e
não leem.
Mário Quintana
VARAL DO BRASIL, Literário sem frescuras!
VISITE NOSSOS ESPAÇOS E CONHEÇA MELHOR O VARAL!
www.varaldobrasil.com
www.varaldobrasil.blogspot.com
http://www.facebook.com/varaldobrasil?ref=hl
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Revista Varal do Brasil
A revista Varal do Brasil é uma revista independente, realizada por Jacqueline Aisenman.
Todos os textos publicados no Varal do Brasil receberam a aprovação dos autores, aos
quais agradecemos a participação.
Se você é o autor de uma das imagens que
encontramos na internet sem créditos, façanos saber para que divulguemos o seu talento!

A revista VARAL DO BRASIL circula no
Brasil do Amazonas ao Rio Grande do
Sul... Também leva seus autores pelos
cinco continentes!
Quer divulgação melhor?
Venha fazer parte do VARAL!
E-mail: varaldobrasil@gmail.com

Licença Creative Commons. Distribuição eletrônica e gratuita. Os textos aqui publicados
podem ser reproduzidos em quaisquer mídias, desde que seja preservado o nome de
seus respectivos autores e não seja para
utilização com fins lucrativos.

Site: www.varaldobrasil.com
Blog: www.varaldobrasil.blogspot.com

Os textos aqui publicados são de inteira responsabilidade de seus respectivos autores.
A revista está disponível para download no
site www.varaldobrasil.com e no blog
www.varaldobrasil.blogspot.com
Contatos com o Varal?
varaldobrasil@gmail.com

A responsabilidade dos artigos assinados é exclusiva de seus autores e
os mesmos não refletem necessariamente a opinião da revista Varal do
Brasil.
Para participar da revista, envie um e-mail
para a revista e enviaremos o formulário.

ANIMAIS SÃO INDEFESOS DIANTE
DO SER HUMANO: NÃO
ABANDONE, NÃO COMPRE
ANIMAIS!
ADOTE, PROTEJA!
SEJA UM BOM SER HUMANO!
www.varaldobrasil.com
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