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NOTA DA
EDITORA

“Tenho disposição para ler iniciantes,
mas costumo ser sincera como espero
que sejam aqueles que porventura se
disponham a ler o que produzo e isso
nem sempre é bem aceito.” Maurem
Kayna

Este foi o texto que primeiro me ligou a
Maurem Kayna. Há muito tempo eu
vinha buscando, sem sucesso, na rede,
contato com escritores verdadeiramente
dispostos a trocar idéias sobre contos e
a arte de escrevê-los; buscava autores
da minha geração, com dúvidas
semelhantes e abertos às possibilidades
de auto-publicação em língua
portuguesa.
Então descobri a Maurem, começamos
a trocar figurinhas e uma das primeiras
delas foi a leitura dos 14 contos que
compõem Pedaços de Possibilidade,
coletânea finalista do Prêmio Sesc de
Literatura 2009 lançada pela
iii

Simplíssimo em formato e-book, e que me causou uma ótima
impressão aliás.
Encantei-me pela força da narrativa que vi em Trancas (1), e
ao perceber sua autora se inclinando de forma tão natural ao
que também busco como contista, senti-me encorajada a
acompanhar mais de perto suas publicações.
De modo que, ter uma amostra de seus escritos no Quintextos
é para mim grande honra e alegria, também pela possibilidade
de participar na história de uma escritora que, pela postura e
pela boa qualidade de sua escrita, poderá em breve alcançar
um público muito maior.
Além da ficção, Maurem transforma suas experiências nos
caminhos da escrita e da auto-publicação em artigos, razão
pela qual achei muito válido juntar neste volume uma amostra
das duas partes, para deleite e informação.
Tive um encontro muito feliz com os escritos de Maurem Kayna
e desejo o mesmo a quem vier a lê-los. Aqui vão 15
pedacinhos, de realidade e ficção. Sirva-se, compartilhe e boa
leitura então!
Helena Frenzel
(1) pode ser lido em semvergonhadecontar.blogspot.de/2013/02/trancas.html
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SOBRE A
AUTORA

MAUREM KAYNA é engenheira e
escritora (talvez um dia a ordem se
altere), baila flamenco e já publicou em
coletâneas, revistas e portais de
literatura na web. A primeira publicação
“solo” em e-book foi em 2010, com a
seleção de contos finalista do Prêmio
Sesc de Literatura 2009 - Pedaços de
Possibilidade, pela Simplíssimo. Depois
disso lançou dois novos volumes de
contos em e-book, um deles distribuído
gratuitamente pela iBookstore.
Alguns reconhecimentos obtidos em
concursos literários funcionaram como
um estímulo para a voz teimosa que lhe
impele a escrever, mas independente
deles, tem investido cada vez mais em
atender a essa necessidade aguda de
tentar traduzir na ficção aquilo que a
intriga no mundo vivo. O ano de 2014
será dedicado ao trabalho de revisão de
um romance que se delineou no desafio
do NaNoWriMo 2013.
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PARTE I

A FICTÍCIA REALIDADE

6

1

AULA CANCELADA

Atrasado novamente. O café desceu torto, escurecendo a
garganta e o fundo do olhar. Esse mau começo de semana
atiçou a discussão com o zelador pelo mau funcionamento do
elevador e azedou o passo — o som maciço dos sapatos
sobre a dureza dos degraus parecia querer traduzir ou purgar
o desagrado. Desgastara-se de maneira desproporcional,
pensou ao passar pelo jardim ressentido com a seca, deveria
se desculpar com seu Joaquim quando voltasse, mas até lá
haveria esse quê.
Na lotação, um suspiro comprido demarcava a persistência do
incômodo. Hoje era dia das turmas do último ano —
adolescentes que lhe despertavam oscilações entre ira e
ternura. Seriam quatro aulas seguidas a enfrentar, mas antes
da primeira explicação para os ouvintes sonolentos, uma
ligação anunciou a necessidade de mudar os planos da
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manhã. Tomaria o rumo do crematório, mas antes havia as
providências legais a resolver.
A cena da mãe pedindo ajuda para vestir o casaco de lã azulmarinho voltou com a força de um soco no estômago. Aquilo
aconteceu quando ele era criança ainda, foi no dia em que o
pai não voltou nunca mais. Tentou lembrar se aquilo também
teria acontecido no início da semana, mas naquela idade
tenra, os dias corriam sem a distinção das obrigações que
vieram com a escola e, depois, com o trabalho.
Concentrou-se nas ações práticas e deixou as memórias da
infância, mais ácidas que dignas de saudade, para procurar o
endereço do cartório onde teria de registrar o documento de
anuência à cremação.
O esforço pela praticidade foi vencido pelo uniforme das
atendentes do tabelionato. A movimentação barulhenta delas
entre os arquivos e o balcão trouxe as lembranças da irmã nos
tempos da escola normal, e a imagem embarcou no táxi junto
com ele e com os papéis carimbados.
O motorista era de pouca conversa, felizmente. Perguntou
apenas o destino e disse o preço, sem romper o ritmo das
recordações do passageiro esquisito.
8

Mariana fazia ballet na adolescência e ele, naturalmente chato
como são os irmãos mais novos, troçava das sapatilhas corde-rosa. Explosiva que era, a irmã reagia, mais com fúria que
choro e não poupava esforços para fazê-lo sentir vergonha na
frente dos amigos da rua e da escola. Franzino e
desproporcional, ele era apontado por ela com apelidos
maldosos. Aos pais Mariana fazia queixas exageradas das
perturbações causadas pelo irmão.
A madeira escura e muito polida da urna lembrou o assoalho
que acolheu os pés descalços e o volume todo dos cabelos
da bailarina debutante. Refez, num filme acelerado, as
passagens que se seguiram: a ira doída da mãe, a expulsão
dele para a fazenda dos avós e, depois, um depois sem prazo
nem perdão. Só pode voltar à casa depois do serviço militar
obrigatório, quando Mariana já tinha ido estudar no exterior.
— Mariana? Dulce está aqui comigo, no meu colo.
— Como diabos conseguiu meu telefone?
— Mariana, escuta. A mãe agora é cinzas em uma pequena
caixa de madeira, soluçava ele.
Silêncio as vezes intimida e acusa mais que grito, ele pensou,
e teve de disparar:
9

— Eu não te obriguei, Mariana.
Mais demora sem palavras e o celular esquentando a sua
orelha. Finalmente a voz dela — igual a que se recordava:
— Se a mãe morreu, ao menos não tem mais de aturar as tuas
alucinações, Pedro. Eu não tenho como viajar agora, nas férias
descubro o local do túmulo.
Não tem túmulo, ele disse, e ainda perguntou se ela queria
receber os restos, mas ela já tinha desligado o telefone para ir
remexer no baú de fotografias. Sobravam poucas, muitas já
tinham sido queimadas, mas fez delas objeto de ritual para
purgar o que sobrava das manchas que ninguém, exceto a
mãe, viu no vestido dos quinze anos.
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2

AVENTURA

Roberta chegou afogueada. Na mochila com estampa de
girafinhas trazia os materiais solicitados pela professora —
revistas para recortar, cola, tesourinha sem ponta e coisinhas
coloridas garimpadas na caixa de costura da mãe.
Deixou sob a mesa as promessas de festa, e acompanhou
impaciente as explicações sobre maçãs que se somam e
podem ser repartidas com certo número de coleguinhas. O
trabalho de colagem seria somente depois do recreio e a
espera tirava gosto à merenda e às brincadeiras.
Quando espalhou sobre o tampo de fórmica os seus tesouros,
sentiu-se pouco à vontade com a desordem da classe e de
tantas coisas coloridas, mas não deu mostras do desconforto.
Ao contrário, sua franja loira e bem cortada emoldurava uma
expressão de calma, sempre capaz de conquistar a simpatia
dos adultos.
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Os grupos foram formados entre a euforia dos pequenos e a
impaciência da professora, que orientou sobre os cartazes a
serem preparados. Recortar em revistas amassadas os
desejos para o futuro do planeta não atendia às expectativas
de Roberta. Ela sonhara mais diversão — gostava
especialmente das imagens de construções imponentes, de
aviões estampados em céu ensolarado ou tratores em campos
intermináveis. Imaginara um tipo de colagem para satisfazer
seu gosto por cores, sem regras de tema, apenas as
combinações mais aprazíveis é que interessavam. Já tinha
brincado de fazer bichinhos de papel marchet e aquela
chatice de cartolina verde para receber recortes desalinhados
não era um estímulo para aceitar a manhã de confinamento.
Não foram os amiguinhos que notaram os papéis e cola
abandonados. Quando a professora notou o lugar
desocupado não identificou prontamente de quem era a
ausência, mas a etiqueta em sua mochila ajudaria a localizar a
mãe para dar a desagradável notícia.
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3

COTIDIANO

Todas as manhãs, no caminho para a biblioteca onde trabalha,
Célia passa pela casa desbotada e lá está o velho, varrendo o
pátio de terra batida. A casa é mal conservada, já foi branca
mas exibe cascas de tinta laranja e madeira despida; o
telhado parece cansado com o peso dos musgos que lhe
entristecem o barro. Mas os movimentos do velho são quietos,
lentos, próprios das horas em que o trânsito ainda não impôs
sua agitação inconveniente.
Quando consegue sair mais cedo, encontra-o onde deveria
estar a calçada externa, resgatando folhas secas do chão de
poeira e acumulando-as ao redor do cinamomo sofrido de
tantas podas. Célia supõe que ele tenha mais de setenta anos
e se encanta sempre com a vagarosidade obstinada, quase
religiosa, do velho negro. Ele transmite a calma com a qual ela
raramente começa o dia. Ao avistá-lo consegue antecipar a
satisfação sentida no interior da biblioteca, onde o silêncio
13

afetuoso a envolve. Várias vezes teve vontade de
cumprimentá-lo, mas ainda não teve coragem. Da visão dos
cabelos brancos sob o chapéu de palha, Célia constrói
memórias ternas e alimenta sua vaga fé em um futuro bucólico
— pensa em ser velha e calma como aquele homem.
Hoje, uma dia comum, sem nada especial na cor ou força do
vento, Célia reteve a figura do velho por mais tempo. Nas
quadras seguintes à casa deteriorada, desprezou os retalhos
de notícia cuspidos pelo rádio e se entregou à fantasia sobre
os trajetos dos supostos antepassados do varredor de folhas
secas, ainda no continente africano. O jogo de inventar um
passado para o protagonista de seu trajeto matinal tornou o
percurso mais suave. Ao estender, com detalhes e
ramificações, a brincadeira de inventar avós, mazelas e
alegrias cotidianas para o morador da rua em aclive, restaurou
qualquer coisa de alegria ou esperança no paladar. Quando
disse bom dia à colega, o velhinho já era apenas cena que
poderia ressurgir na manhã seguinte, caso o itinerário
escolhido não fosse outro, mas a voz lhe saiu menos
encolhida, limpa como chão bem varrido.
Para Emílio o dia não teve qualquer componente de novidade.
Acordou junto com o sol, como sempre foi seu costume,
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preparou o café ralo e comeu o pão de milho preparado na
véspera pela filha que mora na casa dos fundos. Depois de
ouvir notícias e intrigas trazidas pelo rádio — o mais solene
ocupante da cozinha iluminada parcamente pela janela
entreaberta, alimentou as galinhas. Três aves de compleição
acanhada que vivem no quintal. O aposentado é de pouca
conversa com a vizinhança, mas tem palavras brandas para
os bichos — uma companhia afável — que anunciam, diária e
pontualmente, o depósito dos ovos graúdos e rosados no
ninho de palha oferecido pelo vô Lilio.
Findas as rotinas elementares do cuidado consigo e com as
aves, o velho abençoa o neto que sai com a mãe para ficar na
creche enquanto ela segue para a casa de família onde lava
louças e roupas, cozinha dietas e cuidados, ouve ordens e
queixas para ganhar o minguado sustento dela e do menino
que porta o nome do tio morto por equívoco numa batida
policial. Ambos já andam longe da casa quando o avô
afetuoso e sua vassoura determinada ocupam o olhar de
Célia. Ele não se imagina personagem dos devaneios da
moça que organiza a seção de livros de arte e fotografia,
apenas repete os gestos sem cansaço, enquanto gasta a
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energia que não lhe sai na voz, com sonhos de ambição
pouca e poesia muita.
O trabalho sai autômato porque Célia deseja saber o que pesa
na existência do velho quando acaba a varrição. Ela não
descobrirá que, enquanto varre e depois amontoa as folhas,
Emílio replanta, na memória colorida, a lavoura de grãos
variados e a horta que cultivava, sempre faceiro, ao lado de
Amanda, a companheira e amante com quem repartiu metade
da vida longa que ainda carregava. Sua sina era lembrar as
colheitas e cantos da mocidade e repetir os dias enquanto as
galinhas o acordassem. Qualquer mistério que houvesse ele
atribuía a um deus que não exigia rituais. Para seu bom sono
bastava o catre limpo e o corpo isento de mal-estar. Emílio
tinha dias sólidos, pensamentos de contornos claros, não se
perdia em abismos difíceis de descrever. Se não era uma
existência feliz, ao menos não lhe afligiam dores maiores que a
saudade de Amanda.
Célia não conheceria de perto a mansidão que vestia Emílio,
nem sua viuvez e o convívio curto com a filha e o neto. Não
saberia nada além do que a cena matinal lhe sugeria e
também não entenderia nunca o motivo de se impressionar
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tanto com esse contato tênue entre vidas que supunha
paralelas.
Havia muitos novos volumes por catalogar, o dia não parecia
disposto a permitir espaço para divagações, por isso resolveu
usar o horário de almoço para registrar as impressões sobre o
ancião — escrever costumava trazer-lhe alívio.
A caneta demorou-se um pouco, suspensa sobre a folha
pautada, e logo desatou a largar tinta no papel. Ao invés de
discorrer sobre sua inveja das atitudes tranquilas do velho,
Célia inventou uma vida inteira para Benedito (sempre
acreditara que ele tivesse um nome assim antigo), encerrando
o causo no dia em que ele teria partido das terras onde vivia
para estabelecer-se com a família na cidade cheia de
promessas onde agora o contemplava quase diariamente. Não
sentiu o alívio esperado, mas a sensação de ter cumprido algo
necessário.
À noite, em sua casa, grande demais para o frio que fazia,
releu com insistência o resultado de seu não-almoço e riu de si
mesma, achando-se pretensiosa. Só faltava isso agora, querer
bancar a escritora. Na manhã seguinte acordou antes do
despertador, mastigou devagar os minutos de silêncio que
17

ganhara, substituindo o café que não era mesmo um hábito.
Não quis esmiuçar os sonhos da noite, escolheu com calma a
roupa que vestiria e, ainda no banho, decidiu percorrer um
caminho diferente para chegar ao trabalho.
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4

ANONIMATO

Alfredo nunca gostou do próprio nome, era um homem
acanhado, dono de uma apatia gris que sustentava seu
insucesso como corretor de imóveis. Ao completar cinqüenta
anos, no final de agosto, a esposa o abandonou para
ingressar em novas rotinas, que incluíam o curso noturno de
psicologia, o crescimento do negócio caseiro de artesanato e
um princípio de vaidade. O pretexto dela para o divórcio foi
simples, irretorquível: “Não irás nunca a lugar algum, e eu
descobri certa pressa nas veias. Não me somas nada e para ti
não farei falta maior que a conservação das camisas”. Sem
rusgas ou emoções bruscas, coisas que não combinariam
mesmo com Fredo, sempre preocupado com os olhares da
vizinhança, assinaram os papéis necessários.
Tirou suas coisas da casa quitada tentando não chamar
atenções sobre si e acomodou-se em uma pensão barata,
perto da rodoviária. Quarto úmido, dois banheiros mal
19

conservados no final do corredor, pagamento quinzenal,
religiosamente atendido em dinheiro miúdo. Ali, Alfredo
coexistia com prostitutas em fim de carreira e desocupados de
variadas estirpes. Viver daquele modo era mais uma estratégia
para evitar pedidos de pensão de sua ex-mulher do que uma
necessidade real.
Sua rotina era feita de emoções planas, sem sustos nem
horizontes. Foi um funcionário público exonerado, chegado há
pouco tempo do interior, que descreveu o cotidiano do
falecido para o repórter, logo que a polícia terminou os
levantamentos necessários.
Não havia muito para compor a trama esperada pelo ruivo de
caneta ansiosa. O morador do penúltimo quarto falava pouco,
mas era educado com todos os moradores — fixos e
flutuantes — pouco se sabia dos acontecimentos cotidianos
atrás da porta verde musgo. Da sua rotina fora do quarto o
que havia para contar é que todas as quintas-feiras ele saía
com os lençóis acomodados na sacola da lavanderia que
ficava na rua de trás e voltava logo após o almoço com as
roupas de cama passadas. Era comum que saísse junto com a
mulher de idade indefinida que o visitava nas quartas à noite e
ficava até a manhã seguinte. Mas ontem ela não apareceu,
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disse o entrevistado, enquanto a vizinha bisbilhoteira fazia
suposições sobre a ação de algum assassino em série. Cada
hóspede ou morador fantasiava conforme seus próprios
fantasmas.
Faltava-lhes, no entanto, testemunhar a chegada da loira
madura e discretamente maquiada algumas horas antes do
habitual, na quarta à noite. Seus passos não foram
voluntariamente furtivos mas ficaram anônimos no corredor
cheirando a desinfetante barato. Ninguém a viu entrando no
quarto e fechando a porta verde com cuidado; também não
houve quem cruzasse com seus olhos de choro ao sair,
quando tomou certo cuidado para não ser vista. Preferia não
mostrar o inchaço sob o olho direito. Partiu calada, sentindo
dignidade na decisão de não voltar.

Um pouco mais tarde, na mesma noite, enquanto Fredo ainda
pensava que a mulher voltaria, mesmo depois das ofensas,
que ele não considerava assim tão graves, e acreditava que
se divertiria um pouco e dormiria acompanhado, o homem do
interior, de bigode mal aparado, ingressou no prédio sem
que Dona Sueli, a proprietária da pensão, perguntasse sobre
21

seu destino. A velha prestava atenção ao pequeno televisor da
recepção e pensou que o homem tinha algum encontro
marcado com Marisa, a travesti popular do terceiro andar.
Acreditava já ter visto os dois juntos.
Mas foi o Vasconcellos que lhe abriu a porta de pintura gasta.
Arregalou olhos surpresos sem articular palavra. Não por se
julgar esperto o bastante para enganar o dono do loteamento
enredado em disputas de família, mas não pensava que ele
viria cobrar-lhe a decência que não tivera com seus irmãos.
A cobrança pelos deslizes acumulados ao longo da carreira,
pela postura de marido indiferente e amante eventualmente
violento, veio enfim. Mas não chegou com o costumeiro
marasmo, senão trançada numa angústia até então
desconhecida.
Subestimara as reações do cliente — pouco dado a
escândalos, mas desprovido de dificuldades morais com o
uso do 38 herdado de seu tio. O sujeito de cabelos gordurosos
não foi exigir ressarcimento, chegou lá para punir e eliminar a
negociação que transferia para José Alfredo Vasconcelos um
dos vários terrenos razoavelmente localizados que entregara
para venda. Fredo, ainda mais cinzento que de costume, quis
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escapar, tateando passos incertos para fora do discurso
rancoroso do proprietário iludido. O homem rude, mesmo
falando entredentes, parecia ocupar com suas acusações
toda a extensão do quarto de dormir e pouco viver. Era um
sujeito vingativo, determinado. Permitiu a fuga, imersa em
medo viscoso, apenas pela satisfação de perseguir sua presa.
Fredo se refugiou no cubículo da direita, no final do corredor,
mas foi seguido pelos ouvidos calmos do algoz. Chegou a se
iludir, dizendo de si para si que aquela raiva talvez fosse coisa
de dizer desaforos rápidos e ir embora.
Respirava o ar carregado de urina e sabonete barato enquanto
o ex-cliente se comprazia adivinhando o pavor e a covardia a
preencher seus minutos pegajosos. Mas a brincadeira
macabra logo cansou o homem rancoroso, que preparou a
arma e esperou o barulho do trânsito e da gritaria na boate da
esquina para ir ao encontro de José Alfredo, que, encolhido ao
lado da privada, contabilizava suas chances de mudar de
cidade. Foi um tiro apenas.
Com o silêncio definitivo, o visitante sentiu-se tranquilo o
bastante para aproveitar o rebolado faceiro do travesti
descendo a escada e cantando alto. Era o álibi que, mesmo
sem ter procurado, lhe garantiria sossego. Esperou Marisa na
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escada, como estivesse subindo em sua busca, beliscou-lhe o
traseiro e saiu em meio a uma festividade frívola,
testemunhada na portaria da pensão. Despediram-se sem
promessa de memória recíproca após o pagamento por
rápidos serviços prestados junto ao muro lateral do edifício
decadente onde jazia o corretor.
No lugar do corpo, havia o que o repórter chamou de marca
do pânico: o amarelado da urina se misturava ao sangue
coagulado. A fotografia do local do crime estampou as
páginas policiais de jornais sensacionalistas e a matéria
continha especulações diversas envolvendo dívida de jogo,
roubo e queima de arquivo. O inquérito não alcançaria
culpado algum e entes queridos não havia para cobrar um
outro epílogo.
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5

MINGUANTE

Quando comi pimenta na casa dele, e a ardência me inundou
os olhos, não reclamei. Acho mesmo que foi gostoso porque o
incêndio da boca ficou guardado para a madrugada intensa.
Era uma ardência amansada com a doçura que eu imaginava
nele.
O sal de agora não é para intensificar sabor, é somente a troca
da indelicadeza de sempre pelo abandono. Largada. Sozinha.
Vão apontar o dedo para mim na rua e dizer que mereci.
Rapaz direito como ele não faria isso de graça.
E eu penso que não saberei me defender e me revolto com
essa fraqueza para reagir. Onde se viu ficar desmoronando,
sentada na cama, quando depois da vidraça o retalho de lua
insiste, amarelada e intensa, mesmo com toda a
nebulosidade? Sem cabimento isso.
Vou até a janela e o lago dourado abaixo do furo nas nuvens
parece um poço. Plenilúnio. Lembro dessa palavra somente
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quando se aproxima o quarto minguante. Incoerente isso, mas
é desse jeito que acontece. Na primeira vez que li o termo tive
de procurar no dicionário. Eu era tão curiosa.
Sinto uma crosta seca no rosto depois de tantas camadas de
pranto, devo estar horrível, com ares de hipnose, ausência, sei
lá. E se eu me cansasse, e se essa mágoa sumisse? Se eu
sumisse? Ele não vale isso, nunca se importou muito comigo e,
pior de tudo, nunca sequer fingiu se importar. E admitir isso é
uma fincada a mais da mesma dor. A de sempre, a de não se
bastar.
E agora esse telefone tocando. Muito tarde, mesmo que ele
quisesse sanar a ofensa, fazer planos, dizer carinho. Besteira.
Não pode ser ele, é orgulhoso feito nem sei o quê. Não
atendo, não quero falar. Preciso mesmo é dormir, sonhar,
cantar alto como se estivesse bêbada. Será que estou?
O céu parece chumbo grumoso, promessa de frio. Odeio frio e
garoa, por que não me vem o sono? E se eu acordasse cheia
de ímpetos? Mandá-lo longe antes de ele oficializar o que
iniciou batendo à porta. Ao menos um ensaio de orgulho.
Funcionaria?
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Não fosse essa coisa de lógica e biologia, da vida real, enfim,
eu poderia metamorfose. Um enredo sobrenatural, abrir as
comportas da ferocidade que ninguém suspeita no meu corpo
magro. No lugar disso, olho a luz de cabeceira e as palavras
dele parecem ecoar dali e se grudar nas paredes. E eu faço o
quê? Mais converso para dentro que vivo. Falo para fora
também: encaro o espelho como se fosse ele e atiro
xingamentos frouxos. Aliás, o vidro está muito sujo, marca de
dedos e cabelos molhados de quando fico aqui confabulando
com minha cara insone. Desvio do vermelho das pálpebras, e
acho bonitos meus cílios. Mas isso ele nunca me disse. Só
afagos corretos enquanto eu, por dentro, berrava funduras de
encharcar os dedos. Ele beijava minha testa. Vê se pode!
Ainda não é madrugada, mas a noite já não é a que começou
ontem. Deve ser esse o gosto do fim quando não vem certeza
de outro começo. Não vou me vestir, podem pensar que
enlouqueci. Vai parecer isso mesmo se me enxergarem com
esses sapatos cravando na areia. Uma ave daquelas
predadoras. Ah essa figura me serve! Não mais o roxo nos
lábios e sob as unhas quando venta úmido assim. Águiapescadora é o nome da espécie migratória que o guia turístico
nos mostrou naquele feriadão. Garras fortes.
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Escrever epílogos na areia é ridículo, por isso mesmo vou
fazer. Afundo o salto para o contorno de cada letra, raivosa,
como se fosse uma bofetada no sorriso educado dele, e
amanhã ele terá trabalho para escapar das unhas, das asas
do animal que consegue teimar com qualquer mau tempo. Se
não chover muito forte vai reconhecer a letra e pensar que
morri, que fugi ou andei bebendo outra vez, mas não me
encontrará.
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6

O NOME

O rapaz da seção de estofados chama-se José, a senhorita
bem penteada dos cristais é Simone, e Deise é aquela mais
empertigada com uniforme diferente — é a supervisora. Mas
onde estará a menina magra de cabelos curtos que atendeu
sua esposa outro dia e foi tão atenciosa ao mostrar os
faqueiros, porcelanas e quase todos os itens da lista de
casamento da sua sobrinha? No seu lugar estava um mocinho
solícito e pálido chamado Davi. O olho atento e o ouvido
interesseiro ajudaram a descobrir os nomes de vários
atendentes da loja, menos aquele que provocou seu retorno.
A volta ao estabelecimento foi precedida de muita reflexão e
sobressaltos. Lúcio calculou o pretexto mais adequado —
demonstraria interesse pela lupa com cabo nacarado vista na
seção onde ela atende — e antecipou as sensações possíveis
quando reagisse a um eventual sorriso dela, ao apertar sua
mão, agradecendo a cordialidade.
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Demorou-se por alguns dias inquietos fantasiando enredos
verossímeis para o intento, fantasiou enviar-lhe flores,
encontrá-la no elevador e deparar-se com sua respiração
buliçosa. Mas eram sonhos curtos, entrecortados da lucidez
oferecida pela posição de professor titular de uma
universidade católica e ele acordava sempre antes de
imaginar o gosto que teria o beijo daquela menina tão fora de
suas possibilidades como marido correto, homem culto e
prudente.
A decepção de não vê-la foi também alívio, porque não sabia
como seria se ela estivesse lá. E se a atenção dispensada no
outro dia fosse somente cortesia de boa vendedora? E se não?
Qual seria a reação, o rubor, a tremedeira? As portas se
escancarando e ele sem saber se aceita o convite para entrar
ou se foge como criança que tocou a campainha apenas por
pirraça.
Não encontrá-la, porém, fazia a parte não aliviada de sua
intensidade manter-se presa à vibração adolescente que o fez
perambular com cara de tolo nos corredores da loja,
desculpando-se com os atendentes que lhe ofereciam ajuda.
O desconforto embrulhado com a decepção gerava sensação
de urgência, quase desespero e, mais que tudo, absurdo.
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Há poucos dias vira a moça pela primeira vez. Tivera a leve
impressão de que retribuíra um olhar mais atento. Conversa
rápida enquanto preenchia a nota fiscal, despedida polida.
Nada além. Com pouco mais que nada moldou os contornos
de um romance épico e ardências inconfessáveis, e agora
cavalgava nessa humilhação de perambular desconsolado
como um Dom Quixote entre moinhos feitos de cristais e
objetos de decoração dispensando envergonhado a atenção
de outros vendedores.
Enquanto pagava a lupa que outro atendente o ajudou a
escolher, consolava-se pensando que quarta-feira poderia ser
o dia de folga da moça e havia ali muitas outras peças que
poderia ainda adquirir. Voltou para casa recitando em voz
baixa todos os nomes que supunha cabíveis para a jovem que
não vira.
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BODAS DE PRATA

A senhora de costas muito eretas e marido calado estava
incomodada com o espaço minúsculo entre as mesas do café.
Privacidade não lhes fazia falta naquela ocasião, mas era
desconfortável a proximidade dos outros clientes. O diálogo
seria boa razão para estarem ali, em plena manhã de verão,
mas ele não acontecia, e isso tencionava ainda mais os seus
gestos naturalmente contidos.
Era amargo ver o silêncio habitual sendo repetido ali na
cafeteria. Palavra nenhuma através dos goles curtos. O olhar,
percorrendo o caminho entre o pires e a fronte de Otávio,
tropeçou no tremor das mãos que sustentavam a xícara e
roçou os fios esquálidos sobre a testa. Ele parecia cansado e
ela reconheceu-se também exausta, compreendendo que o
dissabor não estava no arranjo das mesas.
Saíram dali rumo à escolha dos presentes dos netos, armados
de listas e divergências. Graças à organização de Otávio, dois
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meses antes do natal já estariam com as compras resolvidas.
Heloísa não era uma avó típica e desejava para os filhos de
suas filhas atividades muito diversas daquelas que o marido
incentivava.
O gerente industrial aposentado escolhia parafernálias
tecnológicas, sugestões de um mundo desafiador para forjar
seus pequenos bravos. Ela, professora de letras, também
aposentada, apostava nos livros infantis. Feitas as compras,
seguiriam suas rotinas comumente afastadas.
Heloisa driblava as incompatibilidades com o marido
cultivando seus interesses e sofrendo o menos possível. Tinha
paixão por livros e pelo jardim. Quando havia brechas, tentava
mostrar aos herdeiros do brasão familiar as cores além do
metalizado das bugigangas movidas a pilha. Raptava-os para
lanches à sombra do salseiro e instigava-os a sentir a pelagem
lustrosa dos cães. Não fazia isso por provocação, queria
mesmo era que fossem homens distintos daquele com quem
vivia.
Levavam a vida nesses termos há vinte e quatro anos e no
íntimo de cada um persistia a impressão de terem um jeito
bom de atravessar os dias, mesmo com os silêncios
33

incomodando, ora um, ora outro. Não raro, encontravam-se
apenas no cerrar do dia, quando se esvaíam as distâncias
entre o que queriam um do outro e aquilo que poderiam darse. Depois do jantar, o licor servido no alpendre fazia a trégua:
conversavam sem a hierarquia que Otávio acreditava
necessária e Heloísa fingia respeitar. Ali, as conversas eram
fluídas como ela desejaria que fossem todos os seus contatos.
Na cama, sem culpas ou pudores, os toques sutis de Otávio
davam a Heloísa a sensibilidade e afeto que em outras cenas
da vida ele negava a si mesmo, mas isso era um bálsamo
transitório para suas lacunas. Depois, sorriam uma satisfação
espaçosa, aconchegavam-se um pouco e, então, voltavam ao
que costumavam ser.
Os amigos em comum, os filhos e os familiares não viam suas
incompatibilidades nem seus ávidos apetites — O casal era,
em tudo, discreto. Hoje, porém, os cálices chegaram à
varanda para encontrar as cadeiras vazias. Ali estavam
apenas os óculos de Otávio e nenhum sinal de Heloísa.
Nenhum empregado tinha visto a discussão que interrompeu a
sobremesa: Otávio reclamou do cardápio e ela se levantou
num rompante, renunciando ao pacifismo de sempre. Nenhum
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dos dois compreendeu bem o cenário que se fez, mas
seguiram como quem atua de improviso.
Acomodada em sua escrivaninha, no sótão, seu refúgio usual,
buscava o ritmo adequado da respiração. Os olhos ardiam de
insatisfação e ela pensou que não faltava nada mais de
intolerável: uma grande barata. As patas do inseto faziam um
ruído áspero tentando sair da caneca onde ficavam as
canetas. Não era o seu tipo fazer escândalo por conta de uma
mísera barata, bastava encontrar um objeto para esmagá-la e
cessar a movimentação desagradável. Mas aquela era robusta
e agressiva, dava náusea. O marrom brilhante das asas! Nojo,
paralisação. Havia uma ameaça vaga no existir daquele bicho
insalubre e isso a fez recuar até a janela. Na garganta, uma
massa mal fermentada parecia querer capturá-la, em conluio
com o inseto, elevado à categoria de vilão. Sim, novamente
sabia: o caso não era o animal, nem mesmo o
descontentamento de Otavio com o menu.
Depois de matar o bicho com uma revista velha, sentiu-se
novamente uma senhora cansada. O mesmo cansaço de
Otávio. Desviou os olhos da mesa e viu no amarelo das flores
no jardim algo de impositivo, como uma sinfonia de notas
agudas fazendo-a buscar mais ar, abrir a janela. O amanhã
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chegaria de qualquer modo, pensou, mas agora fazia falta
uma embriaguez salvadora, um cálice extra do licor recusado,
talvez. Doeria menos? Flutuaria, quiçá? Pensava também em
dormir, mesmo com o risco dos pesadelos.
Quando Otávio intrometeu-se no escritório de Heloísa,
encontrou-a trêmula, ao lado da poça escura e densa. Não
sabia dos devaneios dela, mas se os tivesse ouvido saberia
que, se um dia acontecesse, seria com aquele punhal.
Não havia tempo para lágrima porque não aceitaria a piedade
dos conhecidos somada à acusação que viria em cada
pergunta sobre as agruras que a teriam levado ao extremo —
ele mesmo não resistiria à resposta. Também não era frio como
alguns poderiam supor e não desejaria o nome de Heloísa
tratado com o horror devotado aos loucos ou assumidamente
fracos. Rabiscou falsidades rápidas a respeito da decisão de
morrerem juntos e ainda cedo — nas bodas de prata, se já
tivessem netos e, depois de acomodar-se ao lado dela
lembrando que teve vontade de dizer poesia sobre seus olhos
antes de terminarem o café naquela mesma manhã, usou a
mesma arma.
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COLEÇÕES

Houve rumores, alguma investigação sem provas conclusivas
e o esquecimento concedido aos abastados de patrimônio e
influência. Perversidade era o adjetivo utilizado na época para
classificar os feitos do gênero. Ele não chegou nunca a
discutir o caso. Além do constrangimento que ocorria aos que
cogitavam sondá-lo, hábil, ele distraía os amadores na arte da
investigação discorrendo sobre seu fascínio por peças raras,
antigas ou especialmente preciosas, e frisava: poucas
seduziam tanto como os cristais. Envolvia o interlocutor com
sua amabilidade e polidez e logo eram poucos os que
lembravam ter havido um dia acusações contra ele.
O encontro aconteceu no restaurante do hotel mais caro da
cidade. Ali, apesar do sol vigoroso da rua, as janelas fechadas
e cobertas por cortinas austeras obrigavam ao uso de
iluminação artificial. O ambiente era revestido em madeira
sóbria, o pé direito alto sustentava o lustre com pingentes
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translúcidos — uma peça imponente, a estrutura refletindo
complexidade, solidez e leveza. Quem o viu contemplando os
cristais, talvez tenha adivinhado a curiosidade que lhe
atravessava, e a questão formulada como passatempo: seriam
mesmo forjados artesanalmente? Na distância em que se
achava, e na sua idade, ainda mais sem o auxílio de lentes,
mesmo todo o seu conhecimento sobre antigüidades não
permitia uma resposta segura. Mas a dúvida não o
atormentava gravemente. Estava mais preocupado com a
chegada de seus convidados.
Seus gestos eram concentrados, afinal, era um senhor
respeitado, cujas coleções causavam inveja a renomados
antiquários e outros colecionadores, e não devia denunciar
euforia. Aprendera a negociar peças valiosas dissimulando o
real interesse para atingir valores finais mais convenientes.
Naquele caso, não desejava prolongar as tratativas, mas
também evitaria chegar a um acerto mais caro que o
esperado. Mesmo sendo valioso o objeto de cobiça e
arriscada a negociação, ele gostava de pechinchar e não
abdicaria dessa prática mesmo naquelas circunstâncias.
O casal entrou no recinto sem conter o deslumbramento,
comentando em voz miúda a beleza do lustre e dos
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revestimentos dos estofados. A falta de intimidade com a
pompa estava estampada nas suas faces tensas e nos
movimentos contidos além do necessário. Entreolhavam-se,
acuados, e nessa denúncia de fragilidade o colecionador viu a
possibilidade de ganhar pontos na negociação.
Para quebrar o gelo e tornar o clima menos tenso, ele iniciou
uma conversa amena, falando dos detalhes da arquitetura, da
raridade do instrumento musical que se mantinha calado no
fundo do salão e das boas referências do restaurante nas
revistas especializadas. Não eram assuntos de seu interesse,
mas serviam como delimitador de distância e poder. Suas
vítimas pareciam desconfortáveis, mas não davam sinais de
desejarem recuar.
Servido o segundo cálice do tinto escolhido com cuidado, e
temendo ultrapassar o grau de tensão tolerável pelo casal, ele
disparou a proposta assim que lhe entregaram a fotografia.
Não demonstraram dúvida. Sequer uma manifestação de
culpa. Ele, no posto de pagador, não parecia no limiar de
nenhum remorso ou pudor.
Comeram educadamente, mas era perceptível o quanto de
inédito havia para os vendedores em provarem aquela
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sofisticação de sabores. Ela tinha a pele curtida de sol, mas os
cabelos e o sorriso ainda inteiros e muito vivos. Ele não
parecia rude, mas seco. Não demonstrava preocupação ou
cuidado com a companheira, nem com qualquer outra pessoa.
Foi sucinto ao dizer que não tinha esperanças além de
continuar entregando jornais e pão e cuidando dos jardins nos
bairros grã-finos. Era sabido, dificilmente teriam chances de
sair dos arrabaldes onde viviam. O colecionador avaliava seus
modos à mesa, pensando que talvez tivessem tido algum
estudo, mas ainda assim, não haviam encontrado espaço para
progredir na vida — ao contrário, a família numerosa fazia
decrescerem suas possibilidades. Lamentável, eram bonitos
os dois.
Finda a refeição, o educado senhor pediu ao seu motorista
que os acompanhasse até sua casa e recebesse a
encomenda. Depois de demorar-se um pouco à mesa e ver o
café deixar seu timbre na toalha, regressou à própria morada,
cujo endereço o casal não saberia nunca. A informação que
tinham referia-se à hospedagem passageira do colecionador
rico no hotel onde almoçaram. Pensavam que ele viajaria
naquela mesma noite para o exterior carregando consigo a
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peça valiosa pela qual lhes havia pago o suficiente para
livrarem-se das misérias imediatas.
Talvez não tivesse tão pouca idade como disseram ao
colecionador, mas o retrato não revelara o seu real valor.
Quando chegou à residência, pelas mãos do motorista, já
escurecia do lado de fora: atravessou o hall em silêncio de
curiosidade, parou logo depois do umbral e ergueu a vista
para as velas da luminária. Ficou um tempo espaçoso a
contemplar o brilho das chamas, multiplicado pelos cristais, e
assim o colecionador viu seus olhos mais verdes de
encantamento, sem demonstração de susto ou rancor. Talvez
ainda não soubesse que não voltaria a cumprir a rotina de
cansaço à qual se acostumara. A menina mal percebeu
quando ele começou a desabotoar seu vestido.
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ÁLIBI

Antônio recolhia os jornais assim que chegava ao escritório. A
secretária experimentara deixá-los sobre sua mesa, prontos
para a leitura dos cadernos de economia, mas ele preferia o
ritual de encontrá-los no escaninho e separar os cadernos à
caminho de sua sala, enquanto cumprimenta os colegas e
subordinados que chegavam e os que já estavam instalados
em seus postos, prontos para mais um dia de burocracias.
Não havia denúncia de anormalidade no seu rosto. Olheiras
eram habituais, como a rotina de estar só, em casa, com
Helena. Não costumavam sair — ao invés de disputarem
lugares em restaurantes sofisticados ou enfrentarem filas para
o cinema ou para um concerto, preferiam a visita dos amigos.
Gostavam de compartilhar a quietude da biblioteca, os chás
exóticos que ela colecionava e uma rodada

de licores e

conversas sem farpas desnecessárias.
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Essa repetição de horas pouco exaltadas não mudou quando
Antônio soube do envolvimento de sua mulher com o
estudante de artes plásticas que conheceram em um acidente
de trânsito. Foi um descuido de Horácio, sua motocicleta
quebrou o retrovisor do carro do casal enquanto Helena
estacionava.
Perturbada, ela se exaltou, restando ao marido a tarefa de
estabelecer o diálogo proporcional aos danos e à necessidade
de providências. O motoqueiro era jovem, bonito, poderia se
dizer. Vestia roupas surradas, sua moto era modesta e
bastante rodada, ainda assim, quis ressarci-los do prejuízo.
Logo a situação caiu na banalidade das coisas a esquecer.
Ao iniciar a leitura dos índices da bolsa Antônio se deixou
distrair pela dúvida sobre o início do caso entre os dois —
acontecera depois, ou antes, daquele sinistro? Não houve
discussão a respeito, também nenhuma acusação.
Quando a esposa soube que ele já se havia inteirado da
situação, apenas beijou-lhe a fronte e retirou-se para o jardim.
Aquilo não alterava qualquer dos seus entendimentos. Antônio
não explodiu em rancores, apenas decidiu que não aceitaria o
risco de ver Helena partindo, levando, talvez, sua coleção de
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vinis e manuscritos antigos para viver com um motociclista de
cabelos desgrenhados. Não havia uma sinalização sequer de
que houvesse real possibilidade dos seus temores se
concretizarem, mas ele sentia necessidade de agir para
eliminar a sombra.
Seguiram a vida feita de cumplicidades diversas — culinária,
silêncio, os poucos amigos e o bom entendimento na cama.
Não falaram jamais sobre Horácio porque a lógica de seu
vínculo não se identificava com a exclusão de outros. Não era
o primeiro envolvimento dela com outras pessoas e também
Antônio já experimentara outras peles. Entretanto, algo parecia
ter se quebrado porque havia até ali o cuidado, menos para
omitir que para resguardar, de que essas experimentações
fora do leito compartilhado não fossem de conhecimento do
outro.
Foi por acaso que ele viu o esboço do retrato de Helena na
escrivaninha dela. Era muito clara a assinatura do rapaz de
olhos claros e havia ainda a dedicatória. Não soube se Helena
o assistiu em plena perplexidade ou se apenas pressentiu sua
ferida, mas naquele mesmo dia, a figura ardeu na lareira. Ela
se ocupou de atiçar o fogo, dando ao marido uma curta
tranqüilidade.
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O estrangulamento que sentiu na boca do estômago ao ver a
foto da manchete policial antes mesmo de se refugiar em sua
sala não foi percebido pela secretária, mas retornou intenso
quando a notícia foi lida na íntegra.
Razões para temer qualquer escândalo não havia. Seria fácil
testemunharem seus álibis mutuamente. Estiveram juntos a
noite toda e foram vistos por colegas dela entrando no cinema.
Provavelmente não seria necessária qualquer declaração, pois
as suspeitas da polícia apontavam para overdose e o
envolvimento dele com Helena dificilmente deixara qualquer
tipo de registro que os tornasse suspeitos.
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MORMAÇO

Corre mal a semana — tão poucas vendas concretizadas
transformam a ameaça do desemprego em uma presença
permanente, como se houvesse alguém ocupando o banco do
carona. Mas ainda restam duas cidadezinhas no roteiro e até
o final do dia a sorte talvez seja mais simpática com ele.
A paisagem do interior, verde e quieta, não resolve nenhum
problema concreto, mas ameniza tudo que desbota o ânimo.
Paulo gosta de dirigir, e lhe agrada a vida itinerante, o contato
com os donos de bares e pequenos mercadinhos. Gente de
quem sorve histórias, com quem divide anedotas e consegue
rir como se não tivesse pensamentos escuros. Na estrada, vai
ensaiando os argumentos para convencer seus clientes e faz
a contagem regressiva da distância a percorrer até o próximo
estabelecimento. Mas os tempos andam difíceis e os produtos
que representa não são fáceis de vender como os gêneros
alimentícios. A bebida sempre tem saída, mas em épocas de
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crise, especialmente naquelas cidades marcadas por hábitos
religiosos mais restritivos, acaba vendendo menos.
Para afugentar a ansiedade e a sonolência ele desiste do ar
condicionado e abre a janela, acreditando nos poderes que
tem o barulho do vento para dissipar, se preciso, até o medo.
Faltam ainda quinze quilômetros.

Quando deixa atrás de si o asfalto para enfrentar os
paralelepípedos e depois o chão batido, vê uma sombra
atravessar o caminho que o automóvel percorre, cada vez
menos rápido, respeitando os buracos e a poeira. O animal
veloz estampou-se no vidro durante o breve tempo em que
seu voo cruzou com o movimento do carro, deixando uma
impressão forte incrustada nos pensamentos afetados pelo
calor do meio-dia. Olhou para o céu procurando o animal, mas
restava apenas o azul, a mesma tonalidade que o escoltou até
o boteco à beira do rio.
Desce já com o bloco em punho, pronto para registrar os
pedidos e não dá chances ao dono da casa para justificar
prorrogações. O tempo está bom, Seu Dante, pode lotar o
estoque porque essa semana o senhor vai faturar.
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Seja para livrar-se do excesso de sorriso e conversa ou por
acreditar nas boas previsões, o homem assente. Mas cobra
que ele pare ali na volta, para aproveitar a programação da
noite. Vai ter um cantador bom aqui, e não precisa se
preocupar porque sua esposa nunca ficará sabendo. O dono
do bar argumenta que naquele fim de mundo as fofocas não
chegam a alcançar a rodovia de acesso. E pode ficar
tranquilo, Seu Paulo, que temos bom chuveiro para tirar a
poeira do corpo, assim o senhor não faz feio e se sente
renovado pra noitada. Satisfeito com a venda, o vendedor
agradece e fez promessa de se preparar para ficar na próxima
visita, fingindo medo de ser descoberto pela mulher.
Paulo sai do boteco sentindo o pó entranhado nos cabelos e
na roupa, curtido de caminho, mas quase sorrindo. Esbarra a
mão no capô do carro — quase queima — e assume o volante
com ímpeto novo para enfrentar a estrada de chão até o último
cliente. Quando dá a partida lembra-se da sombra rápida que
desafiou o carro e a sua sonolência. Que tipo de pássaro seria
aquele? Paulo não conhece as aves da região, só teve contato
com canários engaiolados que seu tio criava, mas era ainda
criança. Agora, homem convictamente urbano, ignora as
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variações de tamanho, canto e plumagem, mas cogita
interessar-se por aves — seria um bom passatempo, pensa.
Paulo não tem pressa, mas está ansioso para dar conta do
último compromisso, depositando nele a expectativa de
afugentar de vez a má fase. O jantar que lhe espera no retorno
não desperta apetite, só o enfado com o tanto de chão e
asfalto a enfrentar e também com o esforço para se mostrar
apresentável na casa dos sogros.
Esta será a última vez do faz-de-conta que tudo vai bem na
vida dele e de Alice, promete a si mesmo. Dessa vez aceitou a
chantagem da esposa para não turvar as bodas do casal por
quem nutre uma admiração honesta, mas tinha deixado muito
claro que ela seria sua ex-mulher até o final do ano.
Avança na estrada e volta a pensar no pássaro, como uma
distração para vencer a monotonia do trecho final, e imagina
como seria se pudesse falar com o animal. Não há gente que
conversa com plantas? Lembra de ter lido alguma pesquisa
afirmando o benefício do convívio com bichos de estimação
para a saúde. Então, parece-lhe legítimo conversar com uma
ave, aquela mancha-movimento na sua rota, como criança que
dialoga com seus amigos inventados.
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Talvez pudesse receber do pássaro um bom conselho, pensa
e aproveita para rir de si mesmo — um ótimo remédio, dizem.
O vidro baixado faz voar os papéis no banco ao seu lado e ele
tem trabalho para evitar sua fuga, colocando a pasta de couro
falso sobre as folhas soltas. Os solavancos dificultam sua
tentativa de organizar o material e à medida que avança em
direção à cidadezinha, onde sequer o esperam, os buracos
ficam mais frequentes.
Faltam ainda uns quarenta minutos para chegar ao destino
quando outra ave cruza o céu e repete a sombra sobre o párabrisa. Paulo não sabe do comportamento das espécies para
julgar se podia ou não ser o mesmo animal de antes, mas
como está entregue aos próprios devaneios, decide que sim e
tenta acompanhar seu percurso no intervalo entre uma nuvem
e outra. Mas antes de ver a ponta da asa (imóvel porque a ave
aproveitava as correntes de ar) alcançar o esbranquiçado que
imitava uma copa de árvore, um estrondo desestabiliza o
carro. Mais uma irregularidade do terreno, acredita, como uma
lombada dessas utilizadas para reduzir a velocidade ou uma
pedra muito grande. Para o carro para verificar se há algum
tipo de avaria, mas confronta-se com outro tipo de obstáculo.
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Está suja da poeira da estrada, mas não se vê mais que isso
na roupa. Nada de sangue, nenhuma fratura exposta, e
nenhum som também. Sem saber se grita por socorro para si
ou para a mulher caída à margem da estrada, Paulo a cerca,
tentando reconhecer respiração, gemido ou ao menos um
olhar, mas o rosto está emborcado na grama. É miúda a moça,
cuja idade não afirmaria, mas se arriscasse um palpite,
caberia como sua filha.
Não pensa mais no pássaro, que já plana longe e avista a
estrada apenas como um traço inútil margeando o rio onde
está a presa à qual se dirigem suas garras precisas.
Telefones não alcançam aquele final de mundo e pelo que
recorda não há nenhuma casa até a entrada do povoado.
Misturam-se nele os temores dos quais costuma se esquivar
— especialmente o desemprego e as reações de Alice — e
ainda esse susto novo. Não consegue saber se a necessidade
mais honesta em suas entranhas é uma ambulância para
atender a moça ou um banho para lavar-lhe da vida mal
digerida.
Paulo se desconhece e transpira. Sempre se viu como um
homem medíocre, mas não inescrupuloso. Agora, age
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mecanicamente, como já vira em filmes, verificando a
existência de alguma marca do próprio veículo no corpo
inerte, turvo de terra. O resultado da inspeção coloca poucas
gotas de calma na sua boca sem saliva.
A recepção dos sogros atrasou, o suficiente para que ele e
Alice cheguem a tempo e ele possa fazer o discurso de
homenagem. No calor das comemorações, Paulo se vê sem
saída e renova aos velhos zelosos as promessas de cuidar da
sua filha mais nova. Gosta deles, por todo o carinho com que
o receberam na família, porque são gente boa, e, afinal, nada
tem a ver com os conflitos do cotidiano entre ele e Alice.
Enquanto os abraça, vê determinação de separar-se
esfarelando dentro dele como acontece à massa dos pastéis
de santa clara ao serem mordidos.
Paulo recusa a refeição, alegando ter comido algo que não lhe
fizera bem em suas andanças pelo interior e um parente
abastado, comovido com o clima da festa, pergunta se ele não
prefere largar aquele trabalho e assumir um cargo
administrativo em sua empresa.
Apesar da dor de cabeça e da náusea, Paulo se mostra
amável com a família de Alice, embora quase não fale com
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ela. Ao chegarem em casa, ele conserva-se calado e segue
direto para o chuveiro, já antecipando o alívio de não percorrer
mais ruelas esburacadas ou insistir com comerciantes
modestos para vender o tipo de produto que ele não
consumiria. Para apagar os flashes do pássaro e do corpo
imóvel que ainda ardem nos olhos recorre aos soníferos da
esposa, que não se preocupa em saber os motivos daquele
silêncio ao qual já está se habituando.
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PARTE II

A REALIDADE DA FICÇÃO

54

11

NANOWRIMO OU POR QUE ESCREVER 50
MIL PALAVRAS EM UM MÊS

National Novel Writing Month (NaNoWriMo) é antes de
qualquer coisa uma proposta de diversão para insanos do
mundo todo que assumem o desafio de escrever um romance
de, no mínimo, 50.000 palavras entre a hora zero do dia 1º de
novembro e as 23:59 do dia 30 de novembro. Uma espécie de
ONG que se propõe a motivar a escrita como um caminho
para tornar o mundo um lugar mais criativo e vibrante (essas
são palavras do time envolvido no "about" do site). Soa
romântico e idealista, não? Mas vamos dar uma olha
prática sobre os efeitos da mobilização que essa iniciativa
promove analisando os dados mais recentes:
•

Houve 341.375 participantes em 2012, incluindo perfis

tão variados como mecânicos de automóveis,
desempregados, alunos do ensino médio, professores de
línguas ou letras, aposentados e por aí vai;
•

O número de participantes em 2013 foi praticamente igual;
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•

Ainda sobre 2012 (as estatísticas de 2013 ainda não

estavam no site quando este artigo foi escrito), 648
voluntários atuaram como uma espécie de embaixador
municipal, pessoas espalhadas em 586 regiões de seis
continentes motivando e esclarecendo os demais
participantes, organizando encontros para discutir e escrever;
•

82.554 estudantes e educadores participaram do Programa

Jovens Escritores, que promove o uso da escrita como uma
ferramenta adicional do processo educativo (no Brasil não
creio que isso já tenha engrenado, mas parece algo funcional
nos EUA);
•

615 bibliotecas abriram suas portas para escritores se

reunirem, escreverem e trocarem experiências entre si;
•

Em abril de 2013, 44.919 campistas participaram do retiro

de escrita online Camp NaNoWriMo.
Considerando só os participantes da América do Sul e Central,
na edição de 2013, foram escritas mais de quatorze milhões
de palavras. Alguém pode dizer que quantidade não significa
nada. Impulsivamente eu estaria inclinada a concordar, mas
nesse caso, acho que devemos dar uma segunda olhada para
o cenário. O NaNoWriMo não é um jogo de caça talentos de
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onde se espera que surjam grandes obras da literatura
(embora não seja impossível rolar algum best seller e para
aqueles que completam o desafio o Lulu.com abre uma
espécie de concurso que seleciona dez autores para ter seu
livro publicado), estamos falando de tempo investido na
atividade de trabalhar com a palavra, a imaginação, a
criatividade, enfim. E há uma série de outros aspectos a serem
valorizados, especialmente quando consideramos que a
grande maioria dos participantes do NaNoWriMo é composta
de jovens (falo do exercício da disciplina, de
responsabilidade, de superação, enfrentamento de desafios).
No mínimo, trata-se de um tempo aproveitado em algo mais
rico do que simplesmente se deixar bombardear pelas
toneladas de propaganda de todas as ordens que nos cercam
na web, na rua e na TV a cada segundo de distração. Ainda,
podemos arriscar que essa garotada que topa um desafio
assim com a escrita, deve gostar de ler e isso já é
suficientemente animador.
Pessoalmente, posso dizer que a experiência foi muito
empolgante. No começo torci o nariz, porque acredito que um
bom texto requer crítica, revisão e tempo de amadurecimento.
Mas durante o NaNoWriMo, não é possível dedicar-se a isso, é
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preciso produzir. No mínimo 1.667 palavras a cada dia.
Cumprir essa meta tendo de atender à jornada de trabalho (no
mínimo 8 horas diárias, normalmente um tantinho mais),
vencendo o tempo gasto no trânsito e a necessidade de
manter a parte prática da vida (supermercado, exercícios,
organização da casa, o jardim, os cães, os gatos, a tartaruga
e todos os incidentes aos quais estamos sujeitos diariamente)
não é nada simples. Os argumentos em favor da proposta,
porém, me convenceram. Um amigo perguntou: “Por acaso
você consegue escrever todos os dias? Duvido, então pensa
que só isso já vale a pena”.
Bingo. Valeu a pena porque consegui escrever todos os dias
— as vezes bem menos que o necessário, as vezes muito
mais; porque aprendi a planejar certos aspectos da narrativa;
porque descobri um curso online que foi muito bacana de
fazer; porque dei andamento a uma proposta de narrativa que
era apenas uma vaga ideia há mais ou menos dois anos;
porque conheci gente mais preocupada com a diversão
(ou com a necessidade) de contar uma história (ou estória,
como queiram) do que em se promover como escritor; porque
escrevi; porque tenho agora um material farto para trabalhar
sobre (há trechos péssimos, muitos razoáveis e alguns
58

realmente bons); porque ganhei apoio e carinho em casa;
porque a experiência explicou-me, em definitivo, que não vivo
sem escrever, e isso não tem nenhuma correlação com ser
uma escritora profissional ou de sucesso, tem a ver com
respeitar minhas necessidades vitais.
Mas o NoNoWriMo não para nisso, depois de uma folga para
que o texto decante, os fóruns para discussão, revisão, e em
muitos casos, orientação para publicação estarão bombando
no site. Não vou me prometer mergulhar no processo de
revisão com a mesma pressão de prazo que me impus para
produzir o texto, mas gosto da proposta geral e decidi partilhar
essa experiência quase como um convite para que mais gente
se engaje nessa ideia em 2014.

59

12

CROWDFUNDING PARA LIVROS

Conhecia vagamente os conceitos do financiamento coletivo
de “ouvir falar”, mas a experiência prática me empolgou.
Depois de ser convidada a apoiar uma peça de teatro na qual
atua uma amiga, e de comprar o CD do Vitor Ramil, que foi
produzido com esse tipo de recurso, decidi buscar mais
informações sobre a dinâmica desses portais que captam
recursos via web para entender se e o quanto eram
aproveitados em projetos na área de literatura. Ao avaliar os
tipos de projetos cadastrados e as estratégias utilizadas pelos
que pleiteiam recurso para viabilizar suas publicações, seja
em formato impresso, e-book ou ambos em diferentes sites
focados em financiamento coletivo percebi um cenário muito
promissor. O crowdfunding ainda é algo relativamente novo,
mas vem crescendo no Brasil e tem sido bastante procurado
por artistas independentes (mas com bom planejamento e em
geral com boas equipes trabalhando junto) para viabilizar
diferentes atividades culturais, inclusive para a publicação,
60

mas o crowdfunding para livros ainda parece
estar engatinhando.
Segundo o Estadão (1), em 2012, plataformas de
crowdfunding cresceram 85% e arrecadaram US$ 1,4 bilhão
no mundo, viabilizando desde projetos de produção de
hardware a eventos e produtos culturais. No Brasil, o
crowdfunding se consolidou principalmente como um modelo
de apoio a projetos culturais e o serviço mais utilizado é o
Catarse, que cobra uma taxa de 13% do total arrecadado,
caso a meta de arrecadação seja atingida. Em geral esses
sites funcionam de modo similar, variando apenas as taxas
cobradas e o período que o projeto pode ficar no ar para
arrecadação. Quando o projeto não consegue o total previsto,
não leva nada e a grana é devolvida aos apoiadores (que são
convidados a escolher outro projeto a apoiar).
Analisando o caso do Catarse, olhando para as informações
disponíveis por lá até o dia 05/08/13, encontrei 67 projetos na
categoria literatura. Dentre os que já encerraram o período de
arrecadação (60 dias) 37 não obtiveram sucesso. Desde 2011,
23 projetos envolvendo literatura conseguiram levantar o
dinheiro suficiente (ou mais, em alguns casos) para sua
empreitada de publicação através do Catarse. É um volume
61

pequeno se compararmos com outros tipos de projeto como
gravação de CD´s ou realização de peças teatrais.
Tentando entender as possíveis diferenças entre os projetos
aprovados e os não financiados, creio ter identificado alguns
aspectos comuns a cada grupo. Dos não financiados, muitos
parecem ter sido cadastrados no site sem o devido
planejamento, com descrições incompletas do projeto e
aparentemente sem um plano de divulgação (há alguns que
não obtiveram nenhum apoio!); diversos pleiteiam um valor
muito baixo, que pode estar associado ao desconhecimento
do custo total envolvido num projeto bem elaborado de
publicação e mesmo das taxas cobradas pelo Catarse.
Absolutamente todos os projetos não apoiados ficaram muito
longe da meta, ou seja, não é que tenha faltado pouco apoio
para chegar lá, senão que quase nenhum apoio foi
efetivamente angariado (nenhum conseguiu mais de 29% da
meta, sendo que a maioria ficou entre o 0 e o 5%).
Os projetos que foram apoiados (ou estão perto de atingir a
meta) tem em comum uma descrição mais detalhada ou bem
cuidada do projeto (incluindo especificação de como o
recurso será empregado) e costumam ter "recompensas"
simpáticas para os apoiadores, como brindes exclusivos e
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personalização de exemplares. Os projetos que analisei com
mais atenção foram encaminhados por gente que já tem
alguma estrada na área, mesmo que seja apenas na
blogosfera, como o Beto Pacheco e a Izadora Pimenta, por
exemplo. Também se percebe que os projetos apoiados
pediram mais dinheiro, e contam na descrição como esse
dinheiro será usado. Ficam as dicas, então.
Também notei que, dos 23 projetos que conseguiram
arrecadar o valor previsto, somente três possuíam versão ebook ou previam este formato como parte do projeto.
Esquecimento, desinteresse? Confesso que esperava mais.
No site começa.aki (não descobri qual taxa cobram porque
tive preguiça de fazer o cadastro e a informação não está
clara e acessível no site), havia apenas um projeto envolvendo
publicação e ele arrecadou somente 3% do planejado. Talvez
o proponente tenha deixado de lado alguma das dicas que o
próprio site dá sobre os passos básicos para ter sucesso
numa campanha de financiamento coletivo.
O site Juntos.com.vc, que não cobra taxa de administração
porque capta recursos para se manter, é mais voltado para
financiamento coletivo de projetos de cunho social. Quando
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visitei o site não encontrei nenhum projeto relacionado com
literatura na categoria Arte & Cultura.
O Zarpante (taxa de 7%) é português mas seu foco é o mundo
lusófono. De qualquer modo, só encontrei lá 2 projetos:
um apoiado (infantil) e outro em fase de captação (religioso),
ambos do Brasil, focados em versões impressas. No
kickstarter (em inglês, mas com vários projetos brasileiros)
havia projetos para publicação bem sucedidos nos EUA e
Canada, mas não no Brasil.
Assim, depois de passar pelos mais populares sites de
crowdfunding fiquei com algumas dúvidas que expressei no
site e que geraram alguns retornos interessantes de
participantes de projetos apoiados e até uma manifestação da
equipe do Catarse.
Fiquei me perguntando se os autores independentes ainda
não teriam descoberto essa possibilidade de viabilizar
publicações. Alguns concordam que ainda se trata realmente
de uma possibilidade pouco conhecida, mas o Diego, do
Catarse, destaca que no ramo dos quadrinhos há muitos
cases bem sucedidos, especialmente porque os autores
“planejam bem a campanha, fazem uma boa comunicação ao
64

longo dela e já tem alguma rede consolidada antes de tentar a
captação (que é a rede que dá o primeiro impulso para o
projeto)”.
Quanto às minhas ponderações sobre a possibilidade dos
apoiadores mais dispostos nesses sites de crowdfunding
não gostarem de ler, as respostas que recebi dão outras
direções. Parece ser mais importante mesmo que o
proponente tenha uma rede de contatos consolidada. É dessa
rede que virão os primeiros apoios, talvez a maioria. Porém, se
o projeto for bem elaborado, tem chance de conquistar
“estranhos”, independente da área — livro, música, evento.
Por fim, uma hipótese que levantei e pareceu fazer sentido
para quem leu e discutiu o tema comigo no site ou por e-mail é
que não apenas os autores, mas muitos artistas de outras
áreas, desconhecem todos os custos envolvidos numa
publicação bem cuidada (revisão, leitura crítica, preparação
de originais, produção do e-book e da versão impressa,
impressão, lançamento, divulgação) e com isso não
contemplam adequadamente tais itens no projeto, tornando-o
menos confiável e capaz de conquistar a confiança e
entusiasmo de um número maior de apoiadores.
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Uma dica importante que veio do Diego, da equipe do
Catarse, é que as publicações independentes tendem a ter
mais sucesso em determinados nichos (o exemplo citado
foram os quadrinhos, mas certamente há outros).
E para concluir o assunto, fica minha percepção (partilhada
por muita gente que já apostou nessa modalidade) de que o
financiamento coletivo é uma ótima forma de alavancar
publicações independentes mas somente se o autor estiver
disposto a dar muita atenção às etapas fundamentais para
uma edição de qualidade, o que implica em muito
planejamento e uma ótima divulgação, que possivelmente o
escritor não tenha talento / tempo / disposição para
empreender sozinho. Mas coletivo não precisa ser apenas o
financiamento, não é? Fica a provocação.

(1) Portal de notícias do jornal O Estado de São Paulo - www.estadao.com.br
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PUBLICANDO NA AMAZON.COM.BR

Testar diferentes plataformas de auto-publicação é uma das
incontáveis atividades a que me proponho. E faço isso para
compreender os mecanismos e poder partilhar com outros
potenciais interessados na aventura os resultados e
aprendizados possíveis. Aqui vai, então, a impressão geral
sobre a experiência de auto-publicação na ferramenta
disponibilizada pela Amazon — o KDP, ou Kindle Direct
Publishing.
Kindle Direct Publishing - é fácil e rápido
Meu contato com a Amazon se deu quando ainda não havia a
versão brasileira no ar. Quando tive a oportunidade de ter um
e-book editado pela Simplíssimo, foi a equipe deles que
colocou o livro à venda na Amazon.com. Com a nova edição
do livro Pedaços de Possibilidade (também produzida pela
Simplíssimo), que veio com diagramação e capa melhoradas
para colocação na iBookstore, a própria simplíssimo sugeriu
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que eu criasse uma conta e gerenciasse diretamente as
vendas na Amazon.com.br. E lá fui eu embrenhar-me nesse
novo teste.
O processo de cadastro e envio do arquivo é realmente muito
simples, como Natalia Montuori — Gerente de Publicação
Independente da Amazon no Brasil — frisou num encontro
organizado pela Oficina do Livro, em maio de 2013, em Porto
Alegre. Basta criar uma conta (como se fosse uma conta de email gratuito ou em uma rede social) e preencher os dados de
cadastro do livro — que são importantíssimos para o eventual
sucesso da obra, já que através das categorias, palavraschave e título definidos é que o e-book poderá ser encontrado
nas pesquisas realizadas pelos consumidores. Depois dos
dados cadastrais e de sua afirmativa quanto aos direitos
autorais da obra, basta enviar um arquivo com a capa e o
próprio texto, que pode ser em word ou em um arquivo ePub.
Outros formatos são aceitos, mas esses parecem ser os que
resultam em melhor conversão final — lembrando que o
formato vendido pela Amazon é um formato exclusivo para o
seu leitor e/ou aplicativo.
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Amazon KDP Select - vale a pena aderir?
O preço de capa é definido pelo autor e isso determina qual a
porcentagem de cada venda ele receberá. Caso o autor
decida cobrar mais de R$5,99 pelo seu livro, ele pode se
inscrever no programa KDP Select da Amazon, que oferece
certas vantagens. A primeira é o percentual a receber, que
pula de 35 para 70%. A segunda, e muito importante se o
autor-empreendedor está disposto a implementar um plano de
divulgação de seu livro, é a possibilidade de oferecer o livro
gratuitamente por certos períodos de tempo. Mas essas
vantagens todas tem um custo, afinal não estamos vivendo
num paraíso virtual onde o maná chove sobre nossos teclados
e aquela máxima um pouco gasta de que “não existe almoço
de graça” continua valendo.
Para usufruir dessas vantagens o autor só poderá
comercializar seu e-book na Amazon. Não poderá
disponibilizá-lo em nenhuma outra loja online no formato
eletrônico, tampouco distribuí-lo de modo gratuito em seu
próprio site. O que pode parecer inofensivo à primeira vista,
deve ser muito bem avaliado. As considerações a seguir não
pretendem exprimir um julgamento ou recomendação a favor
ou contrário, mas esclarecer autores que pretendem se lançar
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à aventura da auto-publicação para que tomem decisões
conscientes.
Preço
Já foram realizadas pesquisas que evidenciam que os e-books
que vendem mais custam menos que R$ 5,99. Assim, para
participar do KDP Select você teria de abrir mão
dessa estratégia do preço “ideal”. Isso não deve ser encarado
como limitante, pois a possibilidade de realizar promoções e
distribuição gratuita do livro (a cada noventa dias o autor pode
oferecer seu produto gratuitamente por cinco dias) é uma
vantagem realmente importante.
Formato do e-book
O formato exclusivo da Amazon (mobi) significa que os
possuidores de outros aparelhos dedicados à leitura que não
o Kindle (Sony, Kobo, Alfa, etc), não poderão ler o seu e-book
sem uma razoável habilidade para quebrar DRM e converter
para o formato ePub (se você não sabe exatamente o que isso
significa saiba que muitos leitores brasileiros também ignoram
totalmente essas mazelas técnicas do mundo do e-book). É
fato que a Amazon disponibiliza aplicativos gratuitos que
permitem a leitura de seus e-books em qualquer computador,
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tablet ou smartphone, mas isso deve ser encarado como
apenas parcialmente tranquilizador para o escritor
(especialmente o estreante / desconhecido), pois os maiores
compradores de e-books no Brasil ainda são os possuidores
de e-readers ou de iPads (uma vez que a Apple parece
continuar na frente na venda de e-books no Brasil). Quem tem
iPad lê tranquilamente os e-books comprados na Amazon,
mas quem tem um Kobo, um Sony ou qualquer outro e-reader
que não seja o Kindle, vai ter problemas de acesso ao seu
livro.
Visibilidade
Para o autor consagrado, aquele que é procurado pelos
leitores, que tem seus livros sendo ansiosamente aguardados,
ter seus livros à venda em um único ponto não é um fator
limitante, mas para um autor estreante que precisa do máximo
possível de visibilidade, estar presente no maior número de
plataformas de vendas pode ser um aspecto relevante.
Considere isso. Claro que se não há um plano de divulgação
estruturado, não faz a menor diferença estar à venda em uma
ou 10 lojas online.
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O que não esperar (nem na KDP nem em nenhuma
plataforma de auto-publicação)
A ferramenta é boa e permite um ótimo controle das vendas,
isso independente de estar ou não no programa KDP Select.
Mas, assim como as demais plataformas de auto-publicação,
o que o autor terá na mão é apenas uma dentre as várias
ferramentas das quais precisará para arriscar um lugar ao sol
dos olhos dos leitores. Para conseguir visibilidade e conquistar
público leitor (artigo relativamente escasso no Brasil), será
necessário divulgar de modo inteligente e criativo (não se
arrisque a aborrecer um leitor, jamais!).
A função dessa ferramenta especificamente é disponibilizar
seu livro para a venda e livrá-lo de toda a burocracia de
constituição de empresa, emissão de notas fiscais e afins.
Você “paga” por isso na medida em que realiza vendas,
deixando com a Amazon um percentual do preço de capa que
você mesmo estipulou. O resto é com você. E há muito, aliás,
como já tenho dito. Mas sim... pode dar certo.
E para quem porventura esteja curioso sobre os resultados
que minha experiência de auto-publicação rendeu, devo dizer
que, desde 2010, quando foi publicada a primeira versão do
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Pedaços de Possibilidade, se considerar apenas as vendas na
Amazon, foram pouco mais de uma centena de vendas.
Resultado perfeitamente alinhado com minha incapacidade /
indisponibilidade para uma divulgação estruturada e
continuada.
O mesmo e-book está à venda também em outras livrarias
online (Apple, Kobo, Cultura, Saraiva) e em cada uma delas
houve alguma resposta, ainda que tímida. O que tem
reforçado minha não adesão ao KDP Select.
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EXPERIÊNCIA DE AUTO-PUBLICAÇÃO APPLE

A Apple é uma marca que, mesmo com os percalços depois
da partida de Steve Jobs, continua seduzindo zilhões de
consumidores no mundo todo. Dispositivos bem acabados
que apostam na intuitividade e um mecanismo de venda
online muitíssimo eficiente tem sido um diferencial competitivo
também no seguimento de e-books. Por tudo isso e antes
ainda pela curiosidade quanto ao software livre que oferecem
para edição de e-books, empenhei-me em testar sua
plataforma para auto-publicação.
A ferramenta iBooks Author, que prometia maravilhas em
termos de facilidade de edição e distribuição de conteúdo
quando foi lançada, provocou-me severa frustração no
primeiro teste realizado. Havia me proposto a lançar um single
com o conto Inverno Branco, que havia sido objeto de
discussão em um podcast do Blog EbookBR. Mas a novela
não teve final feliz.

Os censores da Apple entenderam que
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havia conteúdo de menos ou muito poucos atrativos capazes
de enriquecer a experiência do usuário. Ao invés de divórcio
litigioso, tomei o caminho da insistência. Voltei a tentar a
distribuição pela iBookstore quando cresceram as
perspectivas de abertura da loja brasileira. Se alguém tiver
curiosidade em conhecer os detalhes dos meus bate-bocas
via e-mail com a Apple, está tudo lá no blog EbookBR.
A nova tentativa de auto-publicação resultou no e-book
Contos.com, uma seleção de contos que já haviam sido
publicados em diferentes sítios da web. Para prevenir-me da
“censura”, abusei do uso de imagens para ilustrar os contos e
dos links. Vale frisar que a edição via iBooks Author gera um
formato de arquivo que só pode ser visualizada no iPad, não
roda no iPhone.
Cadastro
Embora já possuísse uma conta iTunes, que me permite
comprar músicas e aplicativos, para poder disponibilizar
conteúdo foi preciso criar uma nova conta iTunes Conect. Não
é possível usar a mesma conta de e-mail para isso e existem
duas possibilidades: conta para distribuição gratuita de
conteúdo ou conta para venda. Como não tive (até hoje) a
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disposição para obter o número ITIN* que permitiria realizar
operações de venda, escolhi a conta para distribuição de
conteúdo gratuito. É tudo relativamente simples de fazer,
contando que se utilize o IOS.
As limitações de formato
O iBooks Author é uma ferramenta bastante amistosa e
permite a inserção de imagens e a diagramação de modo
bastante simples, mas naturalmente, não roda em outro
sistema operacional que não o da Apple. Ou seja, os usuários
de Windows ou Linux, a princípio, não poderiam utilizar essa
alternativa de edição /publicação.
Além disso, nada é perfeito, nem mesmo no fantástico mundo
das maçãs e o resultado final do e-book é bem diferente
conforme o modo de visualização — paisagem ou retrato.
Escaldada com a tentativa anterior de publicação, o e-book
Contos.com inclui uma imagem para ilustrar cada início de
bloco e cada título de conto. Eu, pessoalmente, acho o recurso
desnecessário e até exagerado, mas há quem defenda com
unhas afiadas a premissa de que o e-book tem que oferecer
algo mais ao leitor (?!) em relação às versões impressas. A
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equipe de avaliação da Apple parece estar nesse time. Então,
joguei conforme.
Repetindo e frisando: o formato de e-book gerado com essa
ferramenta só pode ser lido no iPad. Não funciona para
usuários de iPhone.
O peso da visibilidade
Para este e-book fiz umas poucas divulgações por e-mail e
redes sociais, sem muito esforço, pois quando foi
disponibilizado, a iBookstore “brasileira” ainda não estava no
ar, então praticamente só restava o público de Portugal.
Quando a iBookstore “brasileira” foi anunciada, aproveitei para
intensificar a divulgação nas redes sociais, mas sempre de
modo comedido para evitar extrapolar o nível de chatice
máximo aceitável. Calhou de ter colocado no ar uma nova
versão do meu site pessoal na mesma época e divulgar isso
para alguns contatos ligados ao meio literário, o que sempre
ajuda. Depois de algum tempo não tive mais paciência para
nenhuma divulgação.
Ainda assim, tive um resultado que considero surpreendente.
Nas 3 primeiras semanas logo após a “abertura” da iBookstore
brasileira, foram mais de 200 downloads. E para quem está
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acostumado com números extratosféricos na web e considera
esse número muita alegria para pouco download, faço o
contraponto de que, para uma ilustre desconhecida, com
textos que não abordam erotismo, vampiros, zumbis ou autoajuda, considero sim um resultado bastante razoável. E
mesmo depois de deixar de investir em divulgação, os
d o w n l o a d s c o n t i n u a r a m o c o r re n d o . A t u a l m e n t e j á
ultrapassaram a marca dos 500 usuários.
Naturalmente não me iludo que todos que baixaram o e-book
vão ler, pois o impulso de baixar conteúdo gratuito em geral
não tem correspondência direta com a sua utilização efetiva,
mas se pelo menos 5% dos downloads resultar em leitura
efetiva e desses uns 20% resolverem avaliar a obra e publicar
resenhas, isso já pode ser um bom começo para mantê-la
visível e ir construindo uma base de leitores para futuros
textos. É nisso que aposto.
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EXPERIÊNCIA DE AUTO-PUBLICAÇÃO - KPBP
WRITING LIFE

Existe um número bastante grande de sites / ferramentas que
oferecem a possibilidade de publicação de livros,
especialmente em for mato eletrônico para autores
independentes, sem nenhum custo. O escritor entra com o
texto, o portal / ferramenta / aplicativo oferece a possibilidade
de tornar o material disponível para venda online no mundo
todo. Já testei algumas dessas possibilidades, incluindo
aquelas que tem grande sucesso em outros mercados, como
é o caso do Smashwords (ferramenta pioneira e de grande
alcance no mercado em língua inglesa, aliás), mas
ultimamente tenho me concentrado nas alternativas mais
“próximas” do mercado nacional.
Com o início das vendas do e-reader Kobo, através da
parceria com a Livraria Cultura, foi divulgado e disponibilizado
no Brasil a ferramenta Kobo Writing Life - KWL. Sua estrutura
ainda é prioritariamente voltada para usuários da América do
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Norte, mas pode-se esperar que se o uso aqui no Brasil
aumentar significativamente, o suporte seguirá a mesma
tendência.
Para efetuar o teste nessa ferramenta, decidi editar um e-book
chamado Contos.com.MK, uma versão “ampliada” da versão
que é distribuída gratuitamente na Apple e no ISSUU
(Contos.com).
As comparações inevitáveis
O estilo Kobo é bem mais discreto que o da Amazon ou
mesmo que o da Apple. Sem um marketing pesado sobre as
maravilhas da ferramenta, com site somente em inglês e uma
navegação um pouco truncada (ao menos no Safari) tive boas
surpresas.
A facilidade de cadastro é a mesma encontrada nas demais
plataformas. Um detalhe interessante é que os campos para
informações cadastrais parecem não aceitar caracteres
especiais. Outro dia alguém me questionou pelo twitter se eu
havia tido problemas para informar dados bancários, pois ele
não conseguia avançar no cadastro a partir desse ponto.
Trocamos algumas mensagens e lá pelas tantas o usuário,
através do suporte do site, descobriu que ao informar a cidade
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(São Paulo) não poderia utilizar o til. Ao digitar sem esse
caracter o cadastro prosseguiu normalmente.
Atualmente a maioria das plataformas já aceita o upload de
arquivos “finalizados” no formato ePub, o que tende a eliminar
problemas muito comuns nas conversões automáticas a partir
de arquivos word ou PDF. Naturalmente isso exige que o autor
saiba editar um ePub ou se disponha a pagar pelo serviço.
No meu caso o e-book foi editado no Sigil. Vale dizer que,
embora o Sigil seja aparentemente simples de usar e o livro
seja basicamente texto, não tenho a habilidade suficiente para
produzir um volume visualmente atraente. Assim, reconheço
que o resultado final, mesmo sem conter falhas graves de
diagramação, certamente seria melhor visualmente com uma
edição profissional.
Divulgação e resultados obtidos
Os contos desse e-book não são inéditos, pois se trata de uma
versão “ampliada” do Contos.com, onde todos os textos já
haviam sido publicados na web, alguns tendo sido
destacados em concursos. Isso, por si só, faz do volume
pouco atraente do ponto de vista comercial. Como já é meu
(péssimo) costume, praticamente não fiz divulgações, apenas
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enviei o livro como cortesia a alguns potenciais leitores cuja
afinidade com o livro eletrônico ou a opinião sobre os textos
me interessava.
Como a ferramenta não oferece a possibilidade de geração de
códigos de desconto ou de cortesias, tive de comprá-los eu
mesma e enviar para o endereço de e-mail. Dos links enviados
(cerca de 10) apenas 3 leitores chegaram a efetuar o
download, pois, naturalmente, para receber a cortesia o
usuário precisaria se cadastrar na loja Kobo e isso pode
representar um incômodo para muitos usuários.
A grande vantagem do KWL em relação, por exemplo, ao KDP
da Amazon, é que o autor pode definir o preço do seu e-book
como zero e usar uma estratégia de divulgação para
distribuição gratuita. Na Amazon isso só é possível se o autor
aderir ao KDP Select, que obriga o autor a distribuir aquele ebook exclusivamente pela Amazon (isso nem sempre é
vantajoso, lembremos que a Amazon trabalha com formato
proprietário e o usuário pouco experiente não consegue usar o
arquivo em um aparelho da Kobo, por exemplo). Com isso,
mesmo sem uma campanha bem estruturada de divulgação,
ocorreram algumas poucas dezenas de downloads no período
em que o e-book foi oferecido gratuitamente.
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É importante, porém que o autor esteja ciente de que, sem
uma lista de contatos qualificados e uma campanha bem
bolada em redes sociais, a distribuição gratuita dificilmente
terá um efeito significativo.
Visibilidade e vendas
Vou chover no molhado: sem boa divulgação, vendas não
acontecem, então não estou decepcionada com as reduzidas
vendas / downloads.

Um aspecto interessante dessa

plataforma é que os e-books publicados pelo KWL também
aparecem no acervo da Livraria Cultura, o que melhora muito a
visibilidade do título.
No aspecto divisão de lucros, o percentual de 70% para o
autor só vale se o preço definido for maior ou igual da US
$2.99. Valores abaixo disso garantem uma margem de 45%
para o autor. Mas, como em todas as outras plataformas que
testei, o autor só recebe após acumular acima de US$100.00
em royalties.
Balanço geral
A plataforma é bastante simples e amistosa. Alterações de
preço e atualização de arquivo, quando necessárias,
rapidamente se refletem em atualização nas lojas virtuais (no
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caso do preço a alteração se deu em 24 h na Kobo Books e
cerca de 48 h na Livraria Cultura).
A integração com a loja da Cultura passa a ser uma vantagem
interessante para a ferramenta. Mas, sem querer cair em
excesso de repetição, nenhuma plataforma faz milagres,
alcançar público e, portanto, vender ou distribuir muitos livros
depende de um planejamento bem feito e muito trabalho duro.
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