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Caderno Literário Indica é um espaço para a crítica literária. Um
local para a discussão, a reflexão e, principalmente, para a divulgação de livros. Queremos ser uma moldura para a produção literária. Numa época em que qualquer um pode publicar sua opinião
na internet e centenas de blogs divulgam resenhas de livros, queremos falar de
Literatura em uma plataforma tradicional: o jornal impresso.
É lugar comum dizer que existe uma crise na crítica literária. Ora, falar de
crise é um argumento tão comum quanto antigo. Desde 1836, com Gonçalves
de Magalhães, já se falava que a falta de uma massa crítica fez que não houvesse
o fortalecimento da literatura no Brasil. Magalhães já propunha uma nova estrada para a criação de futuros textos. Depois veio José de Alencar, em 1856,
falando também que era preciso recriar e regenerar a crítica literária para que
houvesse uma nova literatura nacional.
Machado de Assis, um dos precursores da crítica, escrevendo sobre a
produção literária no Brasil em “O Ideal do Crítico”, de 1865, dizia que era
preciso criar a crítica para o surgimento da “grande literatura nacional (...) que
veria nascer para ela um dia de florescimento e prosperidade”. Na passagem
do século XIX para o XX aconteceria o embate entre dois grandes nomes:
Silvio Romero e José Veríssimo que, em linhas gerais chegavam à conclusão de
que a crítica literária havia entrado em um colapso, estava natimorta e que era
preciso revivê-la.
Mario de Andrade publicava, em 1921, a série de artigos “Mestres do Passado”, onde desmontava uma a um os grandes nomes da poesia nacional e falava
da crise da crítica literária. E, claro, que era preciso revigorá-la e fortalecê-la. Em
1943, Afrânio Coutinho escrevia que a crítica de rodapé, aquela feita no jornal,
fosse enterrada para que a verdadeira crítica pudesse renascer. Em sua opinião,
o rodapé era o responsável pelo atraso e pela inexistência da crítica literária no
Brasil já que não permitia uma análise completa da obra em questão
Atualmente, os teóricos dizem que a crítica passa por uma inadequação
entre o instrumental em que ela trabalha e as novas formas de produzir e compor o texto. Que antes tínhamos um padrão de crítica, onde eram aplicados
certos métodos e teorias literárias que hoje estão obsoletos. Antes, a tarefa do
crítico exigia que ele encaixasse o seu texto no modelo teórico. Hoje, a forma
de crítica está mudando de configuração. Ela não pode mais ignorar os últimos
avanços e mudanças em todas as áreas. Já podemos observar modalidades de
críticas por que o novo produto exige. Passamos de um mundo no qual a informação era escassa para outro no qual há fartura de informação.
Assim, o Caderno Literário Indica não vai falar de “crise da crítica literária”.
Queremos romper com esse discurso retórico. Queremos pensar e discutir a
Literatura. Queremos estimular o questionamento da produção literária. Tanto
o seu estudo como o fazer prático. Não temos a pretensão de sermos revolucionários ou inovadores. Na verdade, almejamos redescobrir como fazer crítica.
Queremos ir além dos modelos. Ir além da avaliação do objeto, dos pressupostos críticos e teóricos. Queremos entrar por um novo caminho. Não sabemos onde vai dar. Esse espaço do imprevisível nos permitirá a possibilidade
de descoberta. Isso implica estar disponível para questionar. A proposta é a
crítica com liberdade.
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CO laboradores:
Andrea Del Fuego - Escritora e jornalista. Autora de diversos contos publicados, além de
vários livros juvenis e infantis. Seu primeiro
romance, Os Malaquias, foi ganhador do
Prêmio Saramago de Literatura.

Manuel da Costa Pinto - Jornalista e crítico literário. Editor dos programas de literatura
“Entrelinhas” e “Letra Livre”, da TV Cultura,
e editor do Guia da Folha - Livros, Discos,
Filmes.

Bráulio Tavares - É escritor, roteirista e compositor. Pesquisador de literatura fantástica. Tem
uma coluna diária no jornal da Paraíba e escreve roteiro para shows, cinema e televisão.

Marcelino Freire - É escritor e editor. Um dos
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da Leitura” que convida o leitor a inserir-se
no texto, reescrevendo, a cada leitura, uma
nova História.
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acerca do ofício da escrita e do papel do escritor

O trabalho do Escritor

C

omo eu faço para publicar o meu livro? E
para sair no jornal,
como é que é? Para
conseguir uma resenha? Você tem como
me passar os contatos? E como
entro para o grupo de vocês? Vocês
ainda se reúnem na Vila Madalena? Você acha que vale a pena contratar um assessor de imprensa?
Você me ajuda nesta? E as festas
literárias, como participar? Você,
por acaso, tem uma lista de feiras?

Eu gostaria de uma
orelha sua. Pode ser?

Marcelino Freire

Contatos no interior? Vejo que você
viaja muito. Pelo Brasil e pelo exterior. Tem como, assim, indicar o
meu trabalho? Eu gosto de falar. E
contar umas piadas. Juro que não
irei decepcionar. Posso até pagar
os custos da viagem. E, olha, estou
aqui para o que você precisar.
Sem favorecimento. Nem
camaradagem. Tem como você
me convidar para o evento que
você, todo ano, organiza? Só o
fato de estar lá ajudará a espalhar a minha literatura. Você leu
o que te mandei, não leu? O que
achou? Eu gostaria de uma orelha
sua. Pode ser? Um nome ajuda
na hora de os jornalistas receberem a obra na redação. E os
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prêmios literários? Fala. Como eu
faço para ganhar um? Você já foi
premiado, não foi? Merecido, com
certeza. Ainda não li o que você
escreve. Mas juro que eu lerei um
dia. Admiro sua prosa, sua poesia. Hoje, dia primeiro de maio,
Dia do Trabalhador, me lembrei
de você. E falei assim para mim:
vou escrever um e-mail para ele.
Quem sabe ele não me tira deste
marasmo? Desta preguiça.
Todo escritor é mesmo desse
jeito, é ou não é? Estou no caminho certo, não estou? Só preciso
de sua força. E um pouco do seu
suor. No aguardo de sua resposta. E com o abraço do seu eterno
admirador

i N dica

Sandra Schamas

Se pensarmos o quanto a posição da mulher mudou depois da II
Guerra, da Revolução Industrial,
do advento da pílula anticoncepcional decorrente da revolução sexual
dos anos 60, vamos perceber que a
virada foi rápida e radical, depois de
anos de mesmice.
Final da década de 50, a psicóloga Virginia Johnson se associa
ao médico William Masters no
estudo do ato sexual humano e do
tratamento das disfunções sexuais.
Muitos livros depois, com relatos
sobre conhecimento científico da
sexualidade humana, tratamento
de problemas sexuais, a ausência
de orgasmo feminino, etc., muitas
portas se abriram, houve melhoria
da vida sexual de muita gente em
todo o mundo. As mulheres ficaram
sabendo do prazer e passaram a
reivindicar seus orgasmos.
No Brasil, a primeira mulher a
publicar poesias eróticas, Olga Savary, com 77 anos diz que pensa muito
em sexo. Atrás do sorriso enigmático,
guarda retratos e poemas de admiradores famosos e histórias picantes,
profundas e divertidas.
Contemporânea de
Olga, Cassandra Rios
foi uma das autoras
mais vendidas e perseguidas nos anos 60 - a
censura não tolerava o
forte conteúdo erótico
de sua obra, assuntos
como homossexualidade feminina, relações
entre sexo, religião,
política. Não menos
transgressora, Adelaide Carraro, outra brasileira que
deixou obra extensa, sendo o título
mais conhecido “Eu e o Governador”, sobre suposto romance com
Jânio Quadros, quando governador
de São Paulo.
Hoje, poucas décadas depois,
as mulheres já caminham altivas,
com suas conquistas. Sabem que

NAS MELHORES LIVRARIAS

DISPONÍVEL

UM
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ainda falta, mas querem arriscar. E.
L. James, a dona de casa britânica
que descreve suas fantasias sexuais, sacudiu o imaginário de outras
milhares de donas de casa com seus
“Cinquenta Tons de Cinza”. Com
ela, as americanas Sylvia Day e Eve
Berlin, a francesa Catherine Millet
e italiana Melissa Panarello, entre
outras, também aderiram à moda.
Divulgação

ENREDO SIMPLES, HILARIANTE E TÃO BRASILEIRO!

um tempo em que
os homens achavam
que “nada se poderia
esperar intelectualmente das mulheres”,
Virginia Wolf já questionava a posição da
mulher na sociedade e na literatura.
No ensaio “Um Teto todo Seu”, ela
aponta as diferenças entre universidades para homens e as poucas
para as mulheres. Nas primeiras, o
luxo sustentado pelos cofres do rei;
nas outras, ambiente sóbrio, quase
rural, onde imperava apenas a sede
de conhecimento. Os homens ainda
diriam “elas são sustentadas pelos
homens e servem a eles”. Não só
servir, mas, que mulher teria tempo
de se dedicar à literatura tendo 13
filhos para criar?

O Erotismo das
Escritoras Brasileiras
Divulgação

E

o que está para ser l ançado

Divulgação

C

asulo

Olga Savary
Se E. L. James escreve mal, se
o conteúdo é questionável e outros tantos senões, o fato é que a
trilogia está aí. Sinal de que a luta
de Virginia Wolf e das que vieram
depois não foi em vão. Vamos ficar
atentos agora às novas vozes femininas, brasileiras falando de sexo e
desejo, com todo o charme que nos
é atribuído

m u n d o

f a n t a s m o
uma expedição ao imaginário

O Erudito sem Biblioteca
Divulgação

Bráulio Tavares

um filólogo ilustre, teve que se refugiar em Istambul. Ali ele não dispunha de manuais técnicos, bibliotecas
especializadas, etc. Esta carência não
o desanimou. Seu livro são quase 500
páginas de análises minuciosas de
textos clássicos: Shakespeare, a Bíblia,
Virginia Woolf, Homero, Abade Prévost, Stendhal, Rabelais, Cervantes...
Diante dessas obras, Auerbach esqueceu a bibliografia crítica, arregaçou as
mangas e encarou os livros detesta.
Lendo, e interpretando apenas com o
que já trazia no juízo.
Seu método é o mesmo de James
Wood, em Como Funciona a Ficção (Ed. Cosac Naify), que escolhe
trechos de romances para exemplificar, numa análise frase por frase
e às vezes palavra por palavra, os
métodos empregados pelo autor.
O objetivo de Auerbach está posto no título completo do livro: Mimeacontece com aquelas pessoas. A pri- sis – A Representação da Realidade
meira leitura é sempre para saborear na Literatura Ocidental. Ele passa
o açúcar do livro. A segunda é para
um pente fino nos textos, e analisa o
mascar seu chiclete constitutivo, que uso de verbos, o uso da primeira ou
não tem sabor, mas estimula as glân- da terceira pessoa, a capacidade de
dulas salivares, exercita os dentes e
visualização do autor, o modo como
desenferruja a mandíbula.
ele revela (ou não) o que se passa
O clássico Mimesis, de Erich
na mente do personagem. Compara
Auerbach (Ed. Perspectiva) surgiu
um autor com seus contemporâneos
durante a II Guerra, quando o autor,
e mostra por que ele era diferente.

Chiclete constitutivo,
que não tem sabor.

H

á muitas maneiras de
fazer crítica literária, e
seria insensato querer
que só existisse uma.
Eu procuro aquelas com que me
identifico. Uma delas é esta: ler
devagarinho, e não a-toque-decaixa, como sempre lemos um
livro pela primeira vez, naquele
entusiasmo juvenil de saber o que

(A gente pode até ler Cervantes ou
Rabelais, mas quem de nós leu a literatura que se fazia no tempo deles?)
No fim do livro, diz Auerbach:
“Também é resultado da escassez de
literatura especializada e de periódicos o fato deste livro não conter
notas; afora os textos, cito relativamente pouca coisa, e este pouco
se deixou introduzir facilmente no
texto. Aliás, é bem possível que este
livro deva agradecer a sua existência
precisamente à falta de uma grande
biblioteca especializada; se tivesse
podido tentar informar-me a respeito de tudo o que foi feito acerca
de tantos temas, talvez nunca teria
chegado a escrever”.
Todo intelectual é vítima do Complexo de Penélope (desmanchar de
noite o que produziu durante o dia) e
do Paradoxo de Zenão (nunca finalizar
uma tarefa porque está sempre inventando tarefas intermediárias, todas
imprescindíveis e intermináveis). Eu,
que às vezes critico os acadêmicos,
afirmo: acadêmico de verdade é o que
é capaz de encarar um livro frente a
frente, contando somente com o que
já sabe. Se não, é porque o que já sabe
não lhe vale de muita coisa
Artigo da coluna diária no “Jornal da Paraíba”, Campina Grande, PB.

IMAGINE

UM LIVRO DE CONTOS, CUJOS PERSONAGENS SE INTERLIGAM
NUMA TRAMA ÚNICA... E BELAS IMAGENS, CANÇÕES E VÍDEOS
INTELIGENTES SALTAM DOS TEXTOS...
O JOGO DOS PAPELETES COLORIDOS DO ESCRITOR PAULO SANTORO É
UM EBOOK MULTIMÍDIA, COMO NENHUM OUTRO.
ESTÁ DISPONÍVEL NA AMAZON, GOOGLE PLAY, SARAIVA DIGITAL,
IBA, KOBO, LIVRARIA CULTURA E NOS MELHORES CANAIS ONLINE.
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standarte do realismo fantástico e
frequentador de aulas de boxe, Julio
Cortázar é conhecido pela precisão,
cada texto é um soco técnico e imbatível. Filho de um diplomata, Cortázar
nasceu na Bélgica, mas dentro da embaixada argentina, em 1914. Passou parte da vida na Argentina, formou-se em Letras e atuou como professor
universitário. Com a ascensão do peronismo, logo
abandonou o magistério e fixou-se na França por
mais de trinta anos. Ter nascido numa embaixada parece tê-lo destinado, desde cedo, a representar a cultura latina fora de casa.

Andrea Del Fuego

EM PORTUGAL,
DISPONÍVEL NA SARAIVA

SUCESSO

ação
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Divulg

Criado por
mulheres, a
mãe, a tia e
a avó, o autor
deve o último
livro póstumo
a outra mulher,
a tradutora
argentina Aurora
Bernárdez. Primeira esposa
e sua herdeira
Julio Cortázar
universal,
Aurora tirou
do baú os
textos de Papéis inesperados (Ed.
Civilização Brasileira), também
organizados por Carlos Álvarez
Garriga. O volume interessa
não só ao leitor apaixonado
pelo autor, mas também ao
insaciável. É visitar a cozinha
de Cortázar, sem que ele saiba.
No decorrer do livro, há três
textos inéditos de Histórias de
Cronópios e de Famas, assim como
um capítulo suprimido de O Jogo
da Amarelinha. Há textos sortidos,
entre eles um discurso de agradecimento à cidadania francesa,
uma crônica sobre a infância e
uma entrevista à revista americana Life, onde Cortázar reafirma
suas inf luências como Julio Verne,
Borges, Homero, Virginia Woolf e
Jean Cocteau. Cortázar também
inf luenciou muitos artistas, o conto As barbas do diabo do livro As
armas secretas foi a inspiração de
Blow-up, filme do italiano Michelangelo Antonioni.
Agrupados em Circunstâncias,
estão os textos políticos sobre os
regimes ditatoriais da América
Latina, seu envolvimento com a luta
revolucionária cubana, a Nicarágua
sandinista e sua própria nacionalidade francesa versus a identidade
latina. Defendia claras posições políticas e é interessante que no conto
Os gatos um personagem diga: “ser

Cortázar reafirma suas influências
como Julio Verne, Borges, Homero,
Virginia Woolf e Jean Cocteau.

i N dica

para ser lido

Papéis Inesperados de
Julio Cortázar
Divulgação

P

inguim o q u e a i n d a e s t á n a g e l a d e i r a

neutro é ser superior a todos”.
Em Outros territórios, há textos
para catálogo de exposição que
revelam mais sobre Cortázar que
o artista em questão, além disso
também discorre sobre as litografias
de Oscar Mara, os gritos de Francis
Bacon e até as baldeações nos metrôs franceses.
Já em Fundos de gaveta, a
herdeira reservou textos curiosos,
como um comentário sobre a tradução que Cortázar estaria fazendo
dos contos de Ursinha, apelido de
sua terceira e última mulher. Tratase de Carol Dunlop, escritora com
quem atravessou durante um mês,
em 1979, uma estrada entre Paris
e Marselha. A viagem culminou
no livro Os Autonautas da Cosmopista, cujos direitos autorais foram
doados ao movimento sandinista na
Nicarágua.
Ursinha morreu em 1982,
Cortazár morreu dois anos depois,
o casal está enterrado no mesmo
túmulo. É possível imaginar muito mais comentários de Cortázar
sobre Ursinha. Certamente há mais
papéis nessas gavetas

r o d a p é

sustentando o livro nas entrelinhas

Poesia brasileira desde antes

estilísticas num momento, agrupamento geracional no outro) pressupõe
corretamente que, passado o momento modernista, a poesia brasileira
deixa de se pautar por um programa
estético vanguardista, para se ramificar em tendências difusas, mais
individualizadas. O pressuposto, entretanto, falha de modo eloquente ao
não dedicar um volume à poesia concreta – que não só é um movimento/
programa estético com relevância
comparável à do modernismo de 22,
mas se estende para além dos anos
1950 e para além do núcleo composto
por Décio Pignatari e pelos irmãos
Haroldo e Augusto de Campos.
Embora Cohn tenha incluído
outros (poucos) nomes dessa esfera
experimental-construtivista no volume
1940/50, fica a sensação de que suas
convicções – como poeta que é, filiado
à vertente vitalista, anti-formalista,
dos anos 60 (Roberto Piva, Claudio
Willer) – embaçaram a bússola, já que
não seria possível fazer uma cartografia da poesia brasileira sem dedicar
um capítulo à parte ao movimento
concreto e a desdobramentos como
neoconcretismo e tropicalismo.
Cada volume é precedido por
textos de Sergio Cohn, com excelentes insights críticos associados
a um didatismo que torna “Poesia.
br” um guia seguro para o leitor. Por

Divulgação

com algumas opções estruturais da empreitada; ainda
assim, acho que “Poesia.
br” é um trabalho notável,
com poucos precedentes no
mundo editorial brasileiro
e, desde já, item incontornável na biblioteca de quem
quiser ter uma ideia sintética da poesia brasileira.
azer livros é tarefa que não tem
Alguns breves comentários.
fim, já dizia o “Eclesiastes”.
Cohn mesclou critérios estéticos
Parafraseando o texto bíblico,
com recortes cronológicos. Assim,
pode-se dizer que fazer antologias é
temos volumes sobre “Romantismo e
tarefa ingrata e gera polêmicas sem
Pós-romantismo” – com poemas de
fim – principalmente quando se trata Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo
de poesia, o terreno mais beligeran- e Castro Alves ao lado do inclassite da literatura brasileira, sempre
ficável Sousândrade, dos simbolissujeito a protestos e críticas (espetas Cruz e Souza e Alphonsus de
cialmente dos excluídos...).
Guimaraens e do parnasiano Olavo
Esse comentário vem a propósito Bilac – e “Modernismo” – com Mário
da mais nova antologia da poesia bra- de Andrade, Guilherme de Almeida,
sileira: “Poesia.br”, de Sergio Cohn – Carlos Drummond de Andrade etc.,
uma caixa com dez volumes lançada numa lista cujas ausências notáveis
pela editora Azougue e que cobre
de Oswald de Andrade, Manuel Bandesde o Brasil antes do descobrimen- deira e Cecília Meireles se devem a
to até a poesia contemporânea, num
questões de direitos autorais (e deconjunto que ultrapassa as 1.400
veriam ser assunto de polícia, de tal
páginas e tem preço irrisório (R$ 89) modo tem se mostrado criminosa a
se levada em conta sua abrangência.
interferência dos herdeiros no país).
Como não sou poeta, posso me
Conforme avança pelo século
arrogar o direito de buscar uma po20, Cohn dá enfoque às décadas:
sição petulantemente neutra, incon1940/50, 1960, 1970 e assim por
fessavelmente equilibrada – e declaro diante, até chegar à década de 2000.
com todas as letras: não concordo
Essa mistura de critérios (tendências

do

F

Brasil

Manuel da Costa Pinto

não se tratar de uma obra com perfil
acadêmico, a reunião de barrocos e
árcades num único volume, intitulado
“Colonial” (sobre a literatura do Brasil
colônia), deixa pouco espaço para a
questão sobre a existência ou não de
um barroco brasileiro (ou mesmo para
o controvertido conceito do barroco,
que ocupa muitos teóricos no Brasil e
no exterior). Em compensação, Cohn
reserva de modo inédito um volume
para os “Cantos Ameríndios” – que remonta ao Brasil antes do “achamento”,
problematiza a noção de etnopoesia e
reúne “poemas” das tradições araweté
e bororo, entre outras, transcritas,
traduzidas e recriadas da tradição oral
para o vernáculo.
Se, no volume sobre poesia contemporânea, sinto particularmente a
ausência de Nelson Ascher, lacunas
semelhantes nos demais volumes
em anda comprometem o resultado
desse projeto solitário e de enorme
seriedade intelectual. Em tempo:
que eu sabia, “Poesia.br” não provocou grandes controvérsias teóricas,
polêmicas ruidosas ou gritos de
protesto. Sinal de que Sergio Cohn
fez um trabalho de raro equilíbrio,
ou simplesmente de que grassa certa
apatia em nosso meio cultural? Tomara que seja a primeira opção
Artigo da coluna na “Revista Vitrine”, da TV Cultura
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Crítica é cara ou coroa

L

ivros são
propostas de
civilização.
Cada livro
publicado é,
antes de tudo,
uma atitude
política. Por
isso boa parte
da crítica literária parece tão desnorteada, tão
inconsistente. Estou falando da
crítica que acredita que um livro
possa ser intrinsecamente bom
ou ruim. Essa visão restritiva não
condiz com os fatos.
Lá na década de 30 do século
passado, o jovem crítico Antonio
Candido analisou Perto do coração
selvagem e concluiu que se tratava
de um bom romance de estréia. Já
o não tão jovem crítico Álvaro Lins
disse o contrário: que o livro da
jovem Clarice Lispector era uma
experiência muito malsucedida.
Incomodaram-no a forma fragmentária do romance, o narrador volúvel e subjetivo, a onipresença do
monólogo interior e a substituição
do tempo cronológico pelo tempo
psicológico. Aborreceu-o tudo o
que agradou a Antonio Candido.
Em meados da década de 50
do século passado, o crítico Wilson
Martins analisou Grande sertão:
veredas e concluiu que se tratava
de um equívoco ficcional, uma obra
que logo perderia o fôlego e morreria. Incomodaram-o a linguagem
enviesada do jagunço narrador,
os neologismos poéticos, a mitologia sertaneja e a teologia bruta.
Aborreceu-o tudo o que agradou a
outros críticos.
Quando você, eu, todos os
leitores e todos os críticos dizemos
“este livro é excelente”, na verdade
estamos dizendo “este livro legitima o tipo de mundo no qual eu
quero viver”. Então, falar bem do
livro em questão, promovê-lo, fazer
com que seja lido por muita gente
e passe a integrar o cânone literário, tudo isso se torna uma missão
política. O tipo de civilização que

i N dica

Luiz Bras

nos agrada está representado na
linguagem, no temperamento e na
densidade do livro em questão. Um
tipo de civilização que ainda não
existe e precisa ser construído. Ou
que existiu no passado e precisa
ser recuperado. Ou que está existindo neste exato momento e precisa ser defendido a qualquer custo
de outros
potenciais
projetos
de civilização.
Para
o jovem
Antonio
Candido o modelo de mundo proposto por Perto do coração selvagem era
o melhor. Para o não tão jovem Álvaro Lins era o pior. Com o passar das
décadas, forças sociais, econômicas
e políticas incontroláveis e aleatórias
deram a vitória ao romance da jovem
Clarice Lispector. E tempos depois
ao romance do veterano Guimarães
Rosa.
Isso não significa que Álvaro Lins e Wilson Martins
estavam errados, que o
juízo emitido por ambos
“estava em desacordo com a realidade

Razões emocionais
e irracionais parecem
mover as pessoas.
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observada” (sentido primeiro do
vocábulo errado). Significa apenas
que ambos perderam no cara ou
coroa, ao jogarem com outros críticos. A sorte decidiu que o modelo
hegemônico de mundo e de cultura
seria o modelo que eles não aprovavam. Podia ter sido o contrário.
Tudo é acaso, probabilidade.
Em meados da década de 90,
o poeta Bruno Tolentino iniciou
uma guerra feroz contra os concretistas e os compositores mais
celebrados da MPB: Caetano Veloso
e Chico Buarque. Incomodavamno principalmente as traduções e
toda a poética dos irmãos Campos.
Irritavam-no os romances de Chico
Buarque e as teses acadêmicas a respeito do que ele,
Tolentino, considerava um
tema pouco refinado para
os corredores das universidades: a letra das canções
de Caetano Veloso. O tipo
de civilização que o

concretismo propõe não é o tipo de
civilização que Tolentino admirava. Tampouco é o tipo de
civilização que ele admirava
esse tipo tão contemporâneo, tão atual, que leva certas
expressões artísticas populares
para dentro dos gabinetes eruditos.
Por isso ele esbravejou.
O contra-ataque veio rapidamente. Muitos foram os escritores,
professores e compositores que
revidaram com igual violência.
Uma década e meia depois desse
combate, penso que o modelo de
civilização desejado por Tolentino está perdendo terreno para o
modelo proposto pelos concretistas
e pela alta cúpula de nossa MPB. O
cara ou coroa é implacável.
Exemplos contemporâneos: Jerônimo Teixeira rejeitando Encarniçado de João Filho,
Contos negreiros de
Marcelino Freire e O
paraíso é bem bacana

de André Sant’Anna, Alcir Pécora
rejeitando Do fundo do poço se vê a
lua de Joca Reiners Terron e A arte
de produzir efeito sem causa de
Lourenço Mutarelli...
Certamente o exemplo contemporâneo mais ilustrativo tem sido
o ataque radical, vigoroso e pormenorizado do crítico Flávio Kothe
ao cânone modernista. Da obra de
Bandeira, Drummond, João Cabral,
Clarice, Rosa e tantos outros não
fica pedra sobre pedra. Na verdade,
o crítico aponta sua artilharia para
um alvo muito mais amplo. Seu
ataque é contra todo o cânone brasileiro, “bastião das verdades oficiais”,
“espaço de cristalização dos valores
opressivos das classes dominantes”.
Razões emocionais e irracionais parecem mover as pessoas.
As letradas e as iletradas. Mesmo
os modelos de civilização mais
equilibrados e consistentes nunca
permaneceram intactos por mais
de cem anos. Como a vida biológica, as civilizações também nascem,
atingem o apogeu e morrem.
Neste exato momento, os valores humanistas estão sendo substituídos pelos pós-humanistas, sem
que haja qualquer garantia de que
tudo vai melhorar (ou piorar). Principalmente porque, dentro e fora
das instituições públicas e privadas, pouca gente sabe exatamente o
que a etiqueta pós-humanista quer
dizer. Mas, se a mudança — qualquer mudança — é sempre algo
muito assustador, por que a maioria das pessoas escolhe o assustador, o aterrador, em vez do conforto
do já conhecido?
Álvaro Lins, ao rejeitar o romance de estréia de Clarice Lispector, rejeitava o estranhamento,
a obscuridade, a incerteza. Wilson
Martins, ao rejeitar o romance de

?

Guimarães Rosa, também rejeitava
o disforme, o esquisito, o desarmônico. Bruno Tolentino, idem.
Para este, a miscigenação artística
espalha impurezas. Ele via um
colorido imoral na mistura erótica
de elementos da cultura popular
com elementos da cultura
erudita. Perdeu
a partida
porque, pra
seu azar,
o pós-humanismo

parece ser exatamente isso: miscigenação.
Hoje a biologia está se misturando com a cibernética, o racionalismo ocidental está comungando
com a intuição oriental, a alta
cultura está copulando vigorosamente com a baixa cultura, gerando criaturas incomuns.
A pergunta feita aí em cima
não é meramente retórica. Eu realmente não sei por que as pessoas
escolhem o assustador, o aterrador,
em vez do conforto do já conhecido. Sei apenas que os modelos
culturais que triunfaram no século
passado e continuam coordenando
a civilização foram os modelos do
estranho e do disforme. A arte degenerada, como diziam os nazistas.
O classicismo foi forçado a recuar
para um plano secundário. Venceu
o maneirismo (Curtius). O grotesco
romântico (Bakhtin).
As leis do desejo parecem ser
mais vigorosas do que as da razão,
porque continuam vencendo. É
claro que racionalmente as pesso-

Cada livro
publicado é,
antes de tudo,
uma atitude
política.

as preferem a luz e o equilíbrio às
trevas e ao desequilíbrio. Mas, na
hora agá, o brilho profundo da escuridão é mais sedutor, atrai mais.
Vai entender o bicho humano...
Por mais que todas as pessoas
afirmem que amam o livro de papel,
que jamais conseguirão viver sem
esse objeto centenário, sem o cheiro
e a textura de suas páginas, em pouco tempo o livro eletrônico dominará
o mundo. Uma força irracional e
irresistível impulsiona a tecnologia e
a ciência. Ninguém pode deter esse
fluxo. E por irracional entendam:
imprevisível. Não dá pra saber pra
onde irá. Diferente do que Einstein
pensava, o universo joga dados. De
previsível na natureza e na cultura,
apenas o imprevisível.
Voltando ao ponto de partida:
livros são propostas de civilização. Cada livro publicado é, antes
de tudo, uma atitude política. E
crítica literária é cara ou coroa,
num mundo definido pelo acaso.
Ao elogiar ou condenar um livro,
o crítico não está dizendo aos seus
leitores o que o livro é. Ele não está
revelando sua essência oculta, simplesmente porque não há essência
oculta a ser revelada, nunca há. O
crítico está, na verdade, defendendo ou atacando o tipo de civilização que o livro propõe.
O primeiro equívoco de um
crítico é crer que os livros têm uma
essência oculta, intrínseca, perene,
que precisa ser colocada no foco
para que os leitores míopes consigam enxergar. Nunca têm. O segundo equívoco, o maior deles, é acreditar que seu ataque ou sua defesa fará
diferença a favor ou contra o tipo
de civilização proposto pelo livro.
Nunca faz. A probabilidade é sempre
de cinqüenta por cento para o sim e
para o não. Um cara ou coroa

Nem mesmo Arthur
Schopenhauer acreditava
na imortalidade. Até se
deparar com um vampiro.
Você pode encomendar a nova obra de
J. Modesto na sua livraria favorita!
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Para que serve um blog literário?

ocê sabe para qual finalidade
um blog literário é criado?
Alguns podem falar que é
para expressar sua opinião acerca
dos livros. Outros dirão que é por
reconhecimento. E ainda existem
aqueles que não afirmam, mas só o
tem porque recebem livros de graça.
Seja qual for o motivo, os blogs
existem com a essência de mostrar
críticas sobre os livros lidos e trazer
novidades literárias. Para Daniele
Vintecinco, revisora e blogueira do
Olhos de Ressaca, “um blog literário serve para difundir e divulgar
informações sobre livros e também
para ser um espaço de debate para
aqueles que também gostam de ler”.
Muitos blogueiros utilizam o blog
como ferramenta de critica literária.
Eles mantêm parcerias com editoras e ao receberem o livro leem e
resenham mostrando sua opinião.
Contribuindo para que o leitor saiba
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veja o que está passando no sentido oirártnoc

Milena Cherubim

o que ele achou daquela obra.
Outros usam o blog como uma
porta para receber livros de graça e
suas resenhas são apenas a sinopse
um pouco melhorada. Acho que existem os dois tipos de blogs literários,
aqueles que realmente sabem fazer
uma crítica a um livro e também
aqueles que confundem sinopse com
resenha e apenas escrevem sobre
fatos que aconteceram durante a
história fazendo assim uma sinopse”,
acentua Daniele.
A credibilidade é essencial.
Mas e para os leitores como funciona esse meio? Raphaela Dias
Leone, estudante, diz que procura
por novas leituras: “Eu procuro por
livros diferentes e saber as emoções
que aquele livro causou no critico.
É uma forma de ter outro ponto de
vista”. E a qualidade das postagens
como fica? “Alguns blogs fazem
postagens bastante interessantes,

mas alguns apenas querem fama e
divulgação, não se importam com a
qualidade e interação com o público
leitor”, completa a leitora.
Para os autores, os blogs funcionam para divulgar suas obras. Encaminham para análise e esperam que
o blogueiro faça a divulgação do seu
livro. Para Leandro Schulai, autor de
O Vale dos Anjos, além de divulgar,
o blog faz críticas construtivas e com
isso o crescimento do autor acontece.
Nanuka Andrade, autor de Camundo,
diz que o blog tem o intuito de propagar a boa literatura, o que ajuda na
divulgação e proporciona a descoberta de novos autores. Porém aqueles
blogs que estão no mercado apenas
para ganhar livros não são visto com
bons olhos tanto pelos autores quanto
pelos próprios blogueiros.
E quando o blog faz as temidas
críticas negativas? Mexer com ego é
complicado. Contudo para os leitores
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é necessário saber o que o blogueiro
achou realmente da obra. Essa é a credibilidade do trabalho não remunerado
que o blogueiro tem. Muitos compram
livros para suas leituras e os resenham.
Outros só resenham o que as editoras mandam. O bom de acompanhar
vários blogs é ver a diversidade literária
que existe e as diferentes opiniões.
As mais recentes pesquisas mostram que o número de leitores cresceu, seja por causa dos blogs ou por
propagandas que as editoras fazem.
O que chama a atenção é o trabalho
realizado em divulgação pelas mídias e a recepção dos leitores. Modas
como Crepúsculo, Harry Potter, Percy
Jackson e O Senhor dos Anéis levam
leitores a parques, shoppings, livrarias
vestidos como seu personagem preferido. Esse estímulo à leitura é o que
impulsiona os blogs a trabalharem.
E isso fomenta o mercado editorial a
trazer mais best sellers aos leitores

Entrevista com Ruy Castro
Silvio Alexandre

No destampar deste Caderno Literário, o escritor e jornalista Ruy Castro
dedicado a contar histórias no gargalo do esquecimento da nossa História, abre
o Saca-Rolha e nos revela as trilhas da sua investigação, de suas influências, sua
opinião sobre a autopublicação e outras coisas do seu trabalho:

“E

solitário é um trabalho tão fascinante,
tão fabuloso quando você descobre as
coisas. Cada descoberta é uma pepita
dourada. É maravilhoso ouvir alguém
contando em primeira mão pra você
as histórias do seu biografado. Eu
quero ser o primeiro a rir, o primeiro
a me emocionar com cada descoberta.
Quero ser o primeiro a aprender com
as coisas que descubro nesses personagens, nessa época que eu estou
escrevendo.
Bom, sobre essa coisa de autopublicação acho que é um erro, considero muita prepotência. As editoras

são muito boas para ensinar e dar
orientações ao escritor. Eu aprendi
pra burro com o Luiz Schwarcz, o
editor da Companhia das Letras, que
é muito mais jovem do que eu. Mas, a
experiência dele como editor de livros
foi muito importante pro meu trabalho e pra mim. E até mesmo com as
meninas da Companhia como a Marta
Garcia e a Heloisa Jahn, eu aprendi
bastante, também. É imprescindível
ter contato com esses profissionais.
Conversar com pessoas mais experientes, que conhecem sobre o mercado
editorial vai fazer toda a diferença.”

Divulgação

m primeiro
lugar quero
dizer que tenho
certa alergia à
palavra resgate.
Quando me
perguntam sobre se quero ‘resgatar’
alguma coisa com meus livros, eu
prefiro usar a palavra recuperação.
Recuperação cultural! Outra palavra que costumam usar, geralmente
associada com a palavra saudade, é
‘nostalgia’. Essa me provoca furúnculos de urticária. A palavra saudade
entrou nos títulos dos meus livros
como uma mera casualidade. Embora
seja uma palavra que eu ache bonita.
Quando se trata de descrever o
passado recente ou remoto, você não
está sendo nostálgico. Você está querendo fazer uma recuperação cultural. Então, como eu gosto de trabalhar com o passado do século XX,
têm pessoas que gostam de trabalhar
com o passado do século XIX, XVIII,
do século II ou do IV a.C. E nem por
isso são chamados de nostálgicos.
São chamados de eruditos e cultos.
Quando resolvi ser biógrafo, eu
não fui influenciado por nenhum
biógrafo mas, sim, por uma historiadora. A americana Barbara Tuchman,
autora de Os Canhões de Agosto (ed.
Objetiva), A Marcha da Insensatez (ed.
José Olympio), entre outros. Ganhadora duas vezes do prêmio Pulitzer.
Fiquei fascinado pela sua maneira de
contar a história. Ela fazia uma narrativa muito interessante. Era uma historiadora séria. Eu lia várias resenhas
elogiosas dos seus livros em jornais de
prestígio. Quando comecei a escrever
“Chega de Saudade” (Cia. Das Letras),
não pensei em usá-la como modelo.
Eu queria contar a história da Bossa
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acarrolha v o c ê d e s t a m p a e s o l t a o v e r b o

Nova. Das pessoas que fizeram o movimento da Bossa Nova. Mas, que esse
modelo estava subjacente na minha
escrita, eu não tenho dúvida.
Escrever uma biografia é um processo egoísta. No fundo é um exercício
solitário, apesar de conviver e ter que
conversar com muita gente. Afinal,
você tem que aporrinhar muito pra
ajudar a localizar a fonte. Mas, mesmo
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O escritor e sua condição
segundo Osman Lins
Claudio Brites

Divulgação

O

pernambucano
Osman Lins
(1924-1978) é
um dos grandes
escritores brasileiros do século
XX. Embora com
uma obra enxuta, pela curta vida,
sua produção abarca tanto ficção
(romances, contos, peças de teatro),
quanto teoria e crítica literária. Em
ambas, ele reflete largamente sobre
o papel do escritor e da literatura
na sociedade, se debruça de forma
crítica sobre o campo literário e

o que ainda está na gel adeira para ser lido

Escrever, para mim, é um meio, o único
de que disponho, de abrir uma clareira nas
trevas que me cercam.
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sobre as possibilidades da forma
romanesca.
Osman dizia-se enredado, assim
como todo escritor (sério), em uma
“guerra sem testemunhas” com as
palavras, é esse nome que dá a um
de seus principais livros de ensaios: Guerra sem testemunhas - o
escritor, sua condição e a realidade
social (ed. Ática), de 1969. Como
poucos, em 1960 e 1970, cultivava uma inventividade irrequieta,
submetida a um rigor para o qual
não havia descanso até esculpir a
frase definitiva. Segundo o crítico
Massaud Moisés, Lins apresenta
uma narrativa arquitetada nos pormenores e no conjunto, como quem
levanta uma catedral, um totem.
Nesse compromisso com a arte,
Lins nunca deixou de dizer o que
pensava sobre editoras, mercado,
leitores, a forma de viver do escritor
e de se sustentar e, principalmente,
sobre a busca pela palavra, sobre a
necessidade latente.
Guerra sem testemunhas foi seu
porta voz, nele o pernambucano toca
em todas essas questões que acredita essenciais para o escritor que
deseja habitar seu tempo. Ele fala
da relação do escritor com o ofício,
com a obra, com os outros escritores
e com o mercado, tanto editorial,
quanto da TV e do teatro. Pode parecer um livro datado, o que explicaria
o total desaparecimento dele das
estantes (mesmo nos sebos é difícil
encontrar), mas os temas que o autor
aborda são atuais e, talvez, mais fundamentais do que nunca. Lins chega
a falar do custo de uma publicação e
a remuneração do autor e ainda, um
assunto muito atual, trata do valor,
ou não, da autopublicação.
Claro, o autor de Avalovara não
poderia fazer esse livro de ensaios,
que serviria como seu programa, de
modo usual. Lins alterna sua fala
com Willy Mompou, um ensaísta,
professor de literatura, que descreve situações em que, durante pales-
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Osman Lins
tras em universidades, se vê falando
às cadeiras vazias. Esse olhar ácido,
vai além da relação escritor/obra,
mas questiona para que os homens
ainda precisam da literatura, qual
é a necessidade dos livros quando
temos a TV, ou o rádio: qual é o papel da ficção literária em um mundo
que parece não ter mais lugar para
ela? E ele vai afirmando que, talvez,
não ter esse lugar seja condição sine
qua non da existência do escritor.
Sobre a atemporalidade, bem,
ele acertou: Guerra sem testemunhas é um tipo de evangelho, que
todo o escritor/editor, neófito ou não,
deveria conhecer. Segue um trecho:
“Escrever, para mim, é um
meio, o único de que disponho, de
abrir uma clareira nas trevas que
me cercam. (...) Sem experiência,
decerto, não há conhecimento.
Contudo, pelo menos no meu caso,
mesmo o conhecimento obtido
pela experiência é desordenado e
informe. Só o ato de escrever me
permite sua ordenação; portanto,
escrever se me apresenta como a
experiência máxima, a experiência
das experiências. Minha salvação,
meu esquadro, meu equilíbrio.”

G

descobertas e extrações de novos autores

Enquanto Lisboa arde, o
Rio de Janeiro pega fogo
Luis Filipe Silva

O Homem traz dentro de si as
sementes da sua destruição? Esta
parece ser a crença da história: não
tarda até que o protagonista se perca
numa bruma de maconha e mulheres, de amigos ambíguos e missões
duvidosas. Ainda que seja no Rio, e
muito especificamente, na geografia,
nos sons e cores da Cidade Maraviprometia ser profunda, inovadora e
lhosa, que se encontra, a si mesmo e
desconcertante, limita-se a repetir
a Margot, paixão consumida de carne os mesmos argumentos das mídias e
e alma que faz tanger as cordas da
dos cafés, embora com ocasional iroprosa como se fosse violão de rua. É
nia. E até o romance é interrompido
no estilo – vibrante, alucinado, incan- por frequentes notas de rodapé em
sável, veloz – que está a grande força
estilo jornalístico, explicando pordo romance. Gonçalves leu os autores menores da vida e História brasileira
do século XX, tece uma prosa que
ao leitor luso, como se desconhecessabe, ora a poesia ora a delírio.
se sua verdadeira natureza.
Mas é também um livro de
No final, representa menos o
enganos, pois apresenta-se como
mergulho de um expatriado na
um relato pessoal do fim do mundo.
Este mundo
é o Portugal moderno.
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da editora, é outra:-&&,BB(*+'&&+BB!*&,+B&!(+B
conta Gonçalves
rio,
uma
+!B+!%&,B&'B!0'B!'8'
'B &.*B ($+B (5!&+B B2%B '*,'B &
nas
entrevistas
que,
embora
com
voracidade
-$'BB'B*+!$B$'!%&,B+=B0!+,
!& B %3B 'B $!,'*B +(*&!'B B (,-$6&!
&++B()-&B!0B'*5@
$!,*5*!B
B %&,Bfoi
B -%B 'B !+,=*!B *,%&,
planos de partir para
o Brasil,
para engolir tudo, uma incapacidade
!&B,%B)-B*$*BB%-!,'B(*
(*&*5BB*+(!*98'BB,*5BB.!1B(*B'& *B
despedido
do
jornal
em
que
trabapara a paz, para o silêncio*&,!*BB+-+!+,;&!B,*$
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'&+-98'BB,''B'B&*'
'%'B&$!+,BB+!+,%+BB(*+,&'
'%!!B4B'B$!.*'B:B(*=!'B&++B+&,!'
lhava e chegou à terra prometida
dias comuns”, confessa como
uma
+*.!9'BB-%B*&B!&+,!,-!98'
+5,!*B4B%'*%&,B7B('$<,!BB'+B('$<,!'+B*+!$!*'+
com
a
precariedade
de
tantos
outros
de promessa a abertura de
“Enquan@&&!*BB*+<$!B$'$B'&
:B,'B*'**&,B(*!&!($%&,B&B+-&B(*,B
-%(*B(&BPega
5B%!+BB1B&'+
!+,=*!B )-<.''+B
4B -&%+B %B ,'*&'B 
compatriotas portugueses.
O relato
to Lisboa Arde, o Rio de Janeiro
(*+'&%B(*!&!($B0/$$BB!$.Bquid pro quo
pessoal em breve se,'%*B-%B'!+B('*B'-,*BB+,%(+B$''B&'B!&<!'
torna fantasia,
Fogo” (Editora Leya – Casa das LeB,*%B*!,-*B4B:B-%B(&%!B%B,''+B'+
quase obrigatras), terceiro romance do jornalista ao envolver uma lista
(<,-$'+B+!,-9?+B*!<-$+B4B!&.%B'B&*'B'
tória de figuras da recente
memória
português Hugo Gonçalves. Quem
'%9'B'B@%
fala é o protagonista: assessor políti- portuguesa (temos o ex-PIDE, o exrefugiado do Holocausto, o sobrevico desempregado que (europeu em
vente de Abril, o filhinho de papai
tempos de crise) aceitou trabalhar
com gente de má fé e que (romântico rico), verdadeira vitrine de defeitos ISBN 978-85-64855-69-4
com tendências literárias) aceitou os sociais, como se o Rio fosse, ao
mesmo tempo, foz e âmbar cristali- 9 7 8 8 5 6 4 8 5 5 6 9 4
avanços da mulher do chefe. Resulzado dos últimos quarenta anos de
tado? A inevitável fuga de Lisboa
História de Portugal. A reflexão que
para o Rio de Janeiro.

Como se o Rio
fosse, ao mesmo
tempo, foz e âmbar
cristalizado.
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Correspondente em Portugual

estranheza de outra cultura, outro
clima e outra forma de falar a mesma língua. E mais a sua passagem
pelos contornos da superficie, com
a obrigatória visita ao Leblon e à
favela, ícones sociais que aparentemente são impossíveis de desassociar da ideia do Rio de Janeiro.
O autor não é ingênuo a ponto de
acreditar em explicações fáceis, e
coloca vários personagens locais
em alerta para dizer que nem tudo
o que se pensa da cidade reflete
o que realmente é. Contudo, não
deixam de ser conversas alheias,
entrevistas, e deixa a sensação de
um livro que podia ter sido um
mergulho mas fica-se pelo surf.
Ainda assim, um surf de mestre.
Recomendado

    

Gilmar Duarte Roc
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A legitimação cultural das
Histórias em Quadrinhos

urante décadas, as histórias
em quadrinhos sofreram o
desprezo de camadas intelectualizadas da sociedade, que
as viam como arte menor ou manifestações culturais destinadas a iletrados,
classes inferiores ou crianças. Tudo era
obliterado pelo aspecto negativo: quadrinhos eram direcionados às massas.
No entanto, as coisas mudaram.
A partir da década de 1960, o interesse dos intelectuais pelos quadrinhos
ocorreu em
paralelo ao
movimento
de produtores
que buscava a
independência
da indústria,
aspirando à

Waldomiro Vergueiro
autosuficiência em relação às editoras.
Vicejando nos Estados Unidos, os chamados quadrinhos underground beberam da revolução hippie e da revolta
estudantil, lutando pelo fortalecimento e autonomia da produção quadrinística e sua utilização como meio de
manifestação artística e social.
O reconhecimento do potencial
artístico dos quadrinhos com Andy
Warhol e Roy Liechtenstein entre
outros artistas e o movimento underground formam as bases para legitimação cultural do meio. Essa nova
etapa tornou-se mais palpável ao final
da década de 1970, por meio de uma
onda inovadora da linguagem quadrinística, capitaneada por um veterano
na área, o nova-iorquino Will Eisner.
Ela se chamou graphic novel.
Eisner não criou essa expressão,
mas foi o seu maior divulgador, inicialmente com sua obra Um contrato
com Deus, lançada em 1978, e depois
com muitas outras. Seu prestígio
como criador da área e sua inteligente
atuação mercadológica foi de capital
importância para a popularização
do termo e ampliação do mercado
para esse tipo de publicação. Assim,
por mais que a expressão graphic
novel hoje
constitua
um termo com
diferentes
acepções,
é preciso
reconhecer que ele influiu positivamente no ambiente dos quadrinhos,
predispondo leitores e críticos a uma
nova formulação artística dos quadrinhos.
Como formato de produção –
mais próximo do livro tradicional -,
as graphic novels quebraram a barreira entre quadrinhos industrializados e alternativos, fazendo surgir um
mercado em que a qualidade artística, o aprofundamento psicológico, a
ousadia do design e a complexidade

temática passaram a ser valorizados.
Nos últimos 30 anos, a variedade
de obras denominadas ou autodenominadas como graphic novels é quase
imensurável. No entanto, mais que
listá-las, é mais produtivo encará-las,
em seu conjunto, como um testemunho vivo do avanço qualitativo da arte
sequencial. Seu crescimento permitiu
a utilização da linguagem dos quadrinhos para a exploração de diversos
gêneros que haviam sido tratados
apenas marginalmente por ela. Nesse
espaço encontra-se o jornalismo
(Joe Sacco e Guy Delile), a narrativa
pessoal, relatos de vida e memórias
(Art Spiegelman e Keiji Nakazawa) e a
releitura/adaptação de obras literárias
(Stephane Heuet e Will Eisner).
Cada vez mais, é possível encontrar no contexto de quadrinhos mainstream produções que, embora tratando de temáticas padronizadas,
re-elaboram a linguagem e influem
significativamente em seu aprimoramento. Assim, é possível acreditar em
um processo de legitimação dos quadrinhos na sociedade. Embora as portas de algumas instituições culturais
ainda permaneçam fechadas, outras
se abrem. Bibliotecas já os disponibili-

Graphic Novels quebraram
a barreira entre quadrinhos
industrializados e alternativos.

i N dica

14

zam. Livrarias criam espaços para sua
comercialização. Administrações governamentais distribuem em escolas e
incentivam seu uso. Professores e alunos se entusiasmam com as histórias
em quadrinhos em sala de aula.
Talvez nem tudo tenha se modificado. Talvez alguns preconceitos
contra os quadrinhos estejam apenas
adormecidos, prontos para atacar novamente. Mas, com certeza, quando o
fizerem, já não encontrarão a mesma
facilidade de antes

R

etrovisor

veja o que está passando no sentido oirártnoc

Aplica(tipos) Móveis
Ednei Procópio

P

ublicar um jornal
rara: levar informação, conhecimenmilhões de páginas voltadas ao mundo ma base para pensar, ler e escrever.
literário, impresso,
Assim, enquanto os veteranos tentam to e cultura aos leitores. É um jornal
literário na chamada blogosfera.
em plena pós-momóvel: será distribuído em dezenas
Então por que perder tempo, dinheiro se encontrar neste admirável mundo
dernidade dominada
novo e enquanto o hype, o moderno da de pontos culturais na cidade. É um
e recursos diversos produzindo um
pela imaginação das
jornal portátil: pesa apenas 16 págivez, aprende como usar o digital para
jornal literário impresso? A resposta
mídias digitais, não
nas. É um jornal sem fio: quer dizer,
fazer arte, nós publicamos o Caderno
está no retrovisor. Existem centenas,
é nada fácil. A póso pessoal da entrega às vezes usa
Literário Indica.
na verdade milhares de leitores que
modernidade parece tornar quase
umas fitas para prender os pacotes,
Poderíamos até pensar na hipóaté pagariam para ter um conteúdo
tudo supérfluo nas artes. É preciso
mas a gente garante, é realmente sem
tese de termos dezenas de colabode relevância sem que precisassem
uma boa dose de criatividade para não ficar vasculhando as páginas cheias
fio. Usa uma rede social de conectaradores manuscrevendo suas ideias
cairmos no erro de um discurso vazio. de propagandas do buscador Google
dos no assunto. O único problema,
em cadernetas de anotações, datiMas eis aqui o Caderno Literário atrás de conteúdo literário genuíno.
a gente confessa, continua sendo a
lografando críticas em aposentadas
Indica. Um projeto que foi vislumpágina touch, você toca e ainda solta
A maioria dos leitores busca as grifes
máquinas de escrever ou enviando
brado em meados de abril de 2013
literárias para tentar encontrar alguresenhas pelo correio para a redação tinta, talvez pudéssemos resolver esta
e já entrou em gráfica em julho, em
questão em uma edição digital para
deste jornal. Mas a verdade é que a
plena era dos aplicativos móveis.
literatura não pode ficar presa a uma tablet, embora uma versão mobile nos
O que causa mais espanto não
época seja ela da super conexão, seja pareça além do pós-moderno.
foi a rapidez que levamos desde a
Enfim, publicar um jornal literáela da impressão de tipos móveis.
ideia original, quase sem comproLiteratura é literatura, em qualquer rio impresso hoje em dia não é nada
misso, daquelas que descartamos
fácil, verdade, mas garante que a genlugar, tempo ou espaço.
em uma mesa de reunião, até a
te não se perca em um emaranhado
Imaginamos esse jornal como
concepção final. Contamos, é claro,
um aplicativo. Ele tem uma aplicação de tantas coisas somente virtuais
com a ajuda preciosa de amigos e
colaboradores (usando, sem dúvida,
as modernas tecnologias de comunicação). O que causa espanto é perceSÉRGIO COVELLO ARANHA
ber a falta que nos fazia um veículo
para divulgar a arte literária apenas
pelo ofício da própria arte sem antes
cair nas armadilhas de um mercado
sem horizontes. Talvez até pudéssemos chamar o projeto de Horizonte
Literário.
SERGIO COVELLO ARANHA
Bom, o objetivo do Caderno
LiteNasceu em 04/04/1938, em
rário Indica é bem simples:
falar
de Formou-se
São Paulo
(Capital).
Memórias de um “Marco Polo” Brasileiro é uma obra histórica
primário na Escola
literatura. Mais prosaicoprofessor
impossível.
na qual o autor, com muita propriedade e senso de humor,
Normal “Martin Afonso”, em
Para isso, entretanto, precisávamos
dede 1959.
São Vicente, no ano
relata suas viagens de 1963 a 1999, período em que exerceu
1963, participou do Programa
um jornal literário para aEmcirculação
atividades educacionais no Norte e Nordeste do país.
de Assistência Técnica em Educação
de críticas literárias na plataforma
Nosso Marco Polo confabulou com Presidentes, Padres,
(P.A.T.E.), aos estados do Norte
e Nordeste, com o apoio do
tradicional: impresso. Percebemos
Secretários de Estado e Governadores. Esteve dentro do
I.N.E.P., M.E.C. e S.E.C.
a escassez de projetos neste
sentido,
cenário político nacional, atravessou fronteiras, conheceu
do Estado de São Paulo.
Complementou
os estudos
na
então, literalmente remando
contra
a
outros países, participou de rituais indígenas, tomou
)DFXOGDGHGH)LORVR¿D&LrQFLDV
um “toco” da índia mais bonita da aldeia, descobriu os Beatles
maré, deduzimos que quase
não
temos
e Letras de Mogi das Cruzes,
e Frank Sinatra, conheceu a culinária e a cultura brasileira.
mais canais tradicionaisrecebendo
desse tipo.
o título É
de licenciado
em Pedagogia
em 1971. Foi
Acompanhe esta aventura cultural maravilhosa e divirta-se!
porque eles já não deveriam
existir.
selecionado pela Universidade
Parece não haver mais função
de São Paulo, para o Curso
para um veículo literáriode Educador em Saúde Pública,
concluído em 1983.
impresso neste novo munDurante os anos de atuação
frente ao Magistério Paulista,
do superhipermegablastedesenvolveu atividades ligadas
rinternetiz@do.
à orientação pedagógica.
Então porque não Aposentando-se em 15/02/1991.
produzir um? Existem
hoje centenas, na verdade
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Sim, D.D. Anginni, o autor de
Guerra dos Selos. Fui eu quem
pediu que esta história fosse
escrita. Infelizmente ainda
não devo me revelar. Seria
muito perigoso.

UM NOVO APRENDIZ

Prepare-se para esta
inesquecível viagem
e abra o livro.
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expressão de horror
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dominou
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Os olhos de Daniel eram
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LAJOSY SILVA nasceu em

Capinópolis-MG, 05 de julho de
1974. Fez Letras na Universidade
Federal de Uberlândia e pósgraduação na UNESP e na USP, onde
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desenvolveu pesquisas
na área de
literatura, teatro e cinema.
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Uma explosão celeste partiu
de Daniel.

+/(#(!/7''#'#!'&&#1!(.
e O Fim de Nós (2012), além da
'/(5)-)')-,/#(-&7')(),'&
coletânea de contos Campos Tristes

(2010), com histórias inspiradas por

-$)&"./))'+/---'#("-
sua cidade natal. Atualmente leciona
língua e literaturas em língua inglesa
1*,#8(#-(,#+/6'-/0#-$)/(5)
na UFAM – Universidade Federal do
)')'),/-

www.guerradosselos.com.br
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seu neto e ilustrador desta obra,
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—, de inventar enredos
engenhosos, frequentemente forçados; diálogos
mais inteligentes que os
da vida real; finais surpreendentes; descrições que
só tomam tempo; apelo
ao sexo para manter o leitor aceso; necessidade de
agradar e, principalmente, de não desagradar.
O ensaísta normal, não
corrompido pelo poder
ou pelo dinheiro, deve
buscar somente a verdade. Atua à semelhança de
um perito, ou juiz, não
como advogado. Se “advoga” uma causa é porque
ela lhe parece justa, não
porque precisa agradar
um “cliente”. Se for um
imaginativo, que use sua
imaginação apenas para
construir uma inteligente
rede de convencimento,
mas com argumentos honestos. Deve, porém, ser
cavalheiro, preservando
o amor próprio de quem
pensa o contrário. Quem
sabe um dia você estará
pensando como ele. Se
é preciso salvar a pele,
em assunto perigoso, aja
como recomenda um
provérbio inglês: “Diga
a verdade e corra!” Mas
diga...
Dados para eventual contato estão no Prefácio. Espero que meus textos pelo
menos façam pensar.
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características da infância. Isso tudo fez o
autor desenvolver uma visãoIlustrações
multifacetada da realidade em que vivemos.
Hoje vive em Hortolândia – São Paulo, onde coordenou um projeto de arborização em seu bairro juntamente com
40 adolescentes, plantando mais de 600
árvores.
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Tendo que escolher entre agradar ou dizer a (relativa) verdade o autor
preferiu a franqueza. Daí a explicação do título.
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FRANCISCO CESAR PINHEIRO RODRIGUES

s temas deste livro — composto de 80 artigos — são, na maior parte,
sobre Política Internacional e Justiça. No mapa contido na capa o
leitor mais observador notará que existem pequenas estrelas — uma em
vermelho (Oriente Médio) e as restantes em laranja (Washington, Pequim, Moscou, etc.) — simbolizando o grau local de “calor” político que
preocupa a paz mundial.
MARIA ESTELA ESCANHOELA
Quanto à Justiça, no título, refere-se principalmente à brasileira, evitandoé graduada em Psicologia
o jargão jurídico. Mostram os pontos fracos da legislação. Sugerem modi-(Faculdades Objetivo), Mestre
(USP) e Doutoranda em
ficações capazes de diminuir a lentidão e a impunidade.
Psicologia Clínica (PUC-SP).
Quanto à Política Internacional, todos os ensaios envolvem polêmica:
as mortes de Sadam Hussein e Kadafi; o caso Cesare Battisti; a “novela”Formação em Psicanálise
Doninique Strauss- Kahn; a quase anarquia jurídica internacional; Wiki-Winnicottiana (Centro
leaks; Barack Obama; Ban Ki-Moon; Netanyahu; o Conselho de Segu-Winnicott São Paulo). Filiada
rança da ONU; a “Frota da Liberdade”; a “bomba iraniana”; os hackers;à Sociedade Brasileira de
as vantagens e desvantagens do capitalismo; o conflito Israel versus Pales-Psicanálise Winnicottiana.
Membro fundador do Núcleo
tinos + Irã e o governo mundial.
Psicanalítico do Espírito Santo
Para aliviar a sisudez dos textos, o autor acrescentou alguns temas varia(NUPES), de Vitória (ES).
dos: atos de compaixão e bravura; a religião; a valorização da ciência;
a opinião sobre um Nobel de Literatura; o congelamento de pessoas e
reflexões sobre a mídia.

por Lucas Torquato

“Recortes da Vida não é um livro de palavreados
obscuros e nem de pretensões intelectuais vazias.
É um livro de coletâneas coloquiais, crônicas
e poesias, e cheio de sabedoria, pois sabedoria
VHH[SULPHHPVLPSOLFLGDGHHPDWRVHUHÁH[}HV
diários, sem precisar se esconder atrás de
rebuscadosInternacional
pré-fabricados. e Justiça
Ensaios sobre Política

”

Maria Estela Escanhoela

O autor Francisco César
Pinheiro Rodrigues.

— Dra Virginia Mercia S. Pearson
–Palm Harbor, Florida, EUA Estimulado por um grande advogado, mencionado na dedicatória, decidi
transformar em livro impresso pelo menos metade dos meus artigos publicados na internet, em
sites jurídicos e no site de
relações internacionais
www.MundoRI.com.
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A imaginação infantil é o
mote para a criação desta
obra. Trata-se de uma aventura
espacial, que pode ser lida
por crianças de até 80 anos
de idade. De uma forma
suave, traz princípios baseados
na psicologia e na filosofia,
evidenciados na atitude
dos personagens, como não
poderia deixar de ser, muitas
vezes comparados com os
terráqueos, pela presença
de nossos heróis terrestres
que visitam o Planeta Etna
fazendo contatos com amigos
e inimigos, proporcionando
uma eletrizante sequencia
de peripécias.

MARIA ESTELA ESCANHOELA

www.livrus.com.br

À premissa de uma nova e futura visão, ‘’De Volta à Pangeia’’ torna-se
indispensável.
Filippi S. Timo
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Em nosso cotidiano é comum verificarmos a formação de casais,
os casamentos consequentes dessa união e finalmente o nascimento
dos filhos. É uma época maravilhosa e ao mesmo tempo comum
a quase todas as pessoas.Os pais e muitas vezes as mães saem para
trabalhar, obtendo assim os recursos necessários para uma vida
normal, ficando as crianças aos cuidados das babás ou nas creches,
com o intuito de obterem um desenvolvimento saudável e consequente
socialização, desenvolvimento este que eles não têm a mínima
condição de acompanhar em todos os seus momentos.
Com os avós, normalmente já aposentados, a história é outra. Geralmente
SIDNEI SALAZAR
nasceu em São Paulo,
eles têm mais tempo disponível pelo menos em relação aos pais, e
mas viveu boa parte
assim podem se dar ao luxo de observar as brincadeiras da gurizada.
do tempo pelo inteNo meu caso, foi essa observação que deu origem à elaboração
rior do centro-oeste
desta obra, que mostra de uma forma que pode também ser apreciada
brasileiro. Inclusive, por
pelos adultos, a postura das crianças em relação às aventuras muitas
oito meses, num garimpo
vezes observadas nos filmes que assistem, às discussões e às soluções em Nova Roma – Goiás. Fez um
para os problemas encontrados.
pouco de tudo na vida: de artesão no
Trata-se de uma aventura espacial do avô e seu neto, que somente
Embu na década de 1960 a dono de faruma criança poderia conceber, mas de uma forma bem simples pretende
mácia e gerente de marketing em uma
mostrar ao leitor o quanto é poderosa a imaginação infantil, nosempresa de tecnologia em Brasília. Teve
dois cânceres, além de todas as doenças
convidando a entrar neste mundo e entendê-lo com muito carinho.

Benjamin João Torquato, autor
também do livro O Sumiço do
Boné e + mais 61 crônicas, nascido
a 23 de junho de 1943, trabalhou
37 anos em empresas privadas.
Possui curso de técnico em
contabilidade e graduação
em Ciências Econômicas
pela FEAO de Osasco.

Felizes de nós que contamos com escritores como Sidnei Salazar,
para nos levar a uma jornada épica fantástica e de perder o fôlego.
Em “De volta a Pangeia” somos transportados a um mundo de ficção
(será?) incrível como toda boa história, com detalhes impressionantes
e que nos evoca a vontade de sairmos à procura da entrada para esse
mundo. Leitura obrigatória.
Maria Tereza Germani

 

9 788564 855717

Sidnei Salazar

“De Volta à Pangeia” propõe-nos reflexões e autoanálise.
Enquanto o mundo exterior degrada-se de forma assustadora, a
Hueya encontra seu equilíbrio nos valores humanos. A utopia existe
e se mostra aqui, numa aventura “profunda” e cativante.
Júlio V R Lopes

9 788564 855304

Orgulho é uma releitura moderna
de Orgulho e Preconceito (1813) da
escritora inglesa Jane Austen. A ação
se passa em São Paulo ao descrever
RVFRQÀLWRVHQWUHRVFDVDLV5REHUWRH
Dárcio, Jane e Jorge, separados pelos
preconceitos de classe e os desencontros
amorosos nos tempos modernos.

orgulho capa final.indd 1

O autor Sidnei Salazar nos mostra nesta narrativa a possibilidade de
alcançar a utopia no conceito original da palavra descrita por São
Thomas More. Deslumbra-nos com um mundo que prima pela
igualdade entre seus habitantes, pelo desenvolvimento sustentável e
pela solidariedade, recheado de aventura, romance e suspense.
Franz Dreier

Boa viagem!
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ORGULHO

Amazonas, onde também dirige um
grupo de teatro chamado TUFAM.

,6%1

SOBRE O AUTOR
Oscar Nestarez nasceu em São Paulo, em
1980. É formado em Comunicação Social
pela ESPM e especialista em História
da Arte pela FAAP. “Poe e Lovecraft:
um ensaio sobre o medo na literatura”
é seu primeiro livro.

5REHUWR'iUFLR-DQH-RUJH:LOOLDP/tGLD'(OL]DVmRSHUVRQDJHQV
de um romance bem humorado sobre desencontros amorosos, separações
e julgamentos baseados nas primeiras impressões, uma releitura de
Orgulho e Preconceito (1813) de Jane Austen para o século XXI.

o Cisne (2007), &RQ¿VVmR (2008)

que envolvia o garoto.

www.facebook.com/GuerraDosSelos

Ao utilizar a imagem da Pangeia,
época em que os continentes ainda não
haviam sido separados pelos oceanos, o
autor nos possibilita uma viagem exploratória sobre nosso propósito enquanto
civilização humana.
Por um lado, o texto conduz o leitor
a uma fascinante aventura ao interior da
Terra e ao encontro de uma civilização
significativamente mais avançada do
que a que habita a superfície do planeta. Nas inevitáveis comparações entre
as civilizações interna e externa, vamos
percebendo o que motivou seu avanço
em termos de organização, cultura, filosofia, espiritualidade, ciência e tecnologia, ecologia, etc.
Por outro lado, a aventura maior é
empreendida pelo autor ao deparar-se
com seus questionamentos sobre a condição de vida do ser humano. Ao longo
da narração, vão-se estabelecendo sinapses entre a realidade e a imaginação,
entre o que é externo e o que é interno
ao ser humano, entre o possível e o (aparentemente) impossível e, sobretudo, levando o leitor a percorrer caminhos que
ampliam a consciência humana.
Algumas perguntas surgem ao longo
da leitura. Será possível uma civilização
no interior da Terra? Será possível ao ser
humano encontrar a sua essência? Qual
é a viagem mais significativa e desafiadora: a externa ou a interna? Qual é a bagagem necessária para cada uma dessas
viagens? O que é preciso deixar para trás
para empreender a viagem? Uma vez
iniciada, há possibilidade de volta? De
volta à Pangeia?
Ao leitor caberá a tentativa de descobrir respostas. E, mais do que isso, formular novas e intrigantes perguntas.

Nem todas dependeriam de um homem ou acreditariam que, aos vinte
e sete anos, seriam um fardo para a família. Nem todo homem também
iria gostar de uma mulher, assim como nem todas gostariam de um.
Por mais que essas verdades universais tenham se perdido no tempo,
outras tantas mudanças, ainda havia uma necessidade essencial
para quase todos: um desejo de se ter, pelo menos uma vez na vida,
XPÀHUWHFRPDSDODYUDamor por mais relativo que esse sentimento
tenha se tornado.”

O autor escreveu artigos sobre
--7/'&#0,)'),&'#("!,).*),
literatura e cinema que estão
./))+//-)/,)')-&9,#)-+/#
disponíveis em versão eletrônica
)(.#)--*#-/-,0)8)')&#0#)
")os romances
pela internet. Publicou
+/?2#--)
O Sexo do Pêssego (2006), Lêda e

intensa luz azul.

)&  "4, #'   /'(
O mesmo azul da densa aura
)/'#!,,) ()/' 7

capa guerra selos e2.indd 1

Fabiano Bartolomeu

“Não seria mais uma verdade universalmente conhecida que
todo homem independente estaria necessitado de uma esposa.
Talvez ainda estejam por pura convenção e não sabem o que estão
perdendo por seguir o que lhes dizem como certo e seguro, longe
das admoestações e os perigos da solteirice. Nem todo homem seria
tão independente assim mais, a ponto de dispensar uma mulher que
trabalhasse fora. Nem toda mulher precisaria se casar para sobreviver.

ORGULHO

O portal que você segura irá levá-lo a uma sucessão
de batalhas, perseguições, misticismo, lendas, torneios,
caças a tesouros e romances capazes de
arrancar o fôlego de qualquer herói.

UM NOVO APRENDIZ

Entretanto posso encontrá-lo em
meu esconderijo. O caminho
está logo abaixo. Chegando lá,
procure por mim atrás da árvore.
Precisamos unir forças para
enfrentarmos as negras sombras
que nos aproximam. Mergulhe
neste mundo e deixe que a
história que eu presenciei chegue
até você. Torne-se um de nós
contra os impiedosos Rebeldes.
Contamos com você... E rápido.

Guiado por seu mestre Jihlava e contando com a companhia
de seus amigos, Daniel deverá dominar seus novos poderes,
enfrentar sombrios inimigos e despertar os antigos e
invencíveis Selos equilibrando as forças entre os Rebeldes
e a Resistência. Somente assim, ele evitará que um novo
Armagedon destrua a humanidade.

-.-5),&.)-,#-

  

D. D. Anginni

Caro amigo, sou eu.

Mais uma vez ele se sentou.
Agora escorado contra a
coluna metálica. Sentiu algo
molhado e quente em sua
mão que repousava no chão
de mármore frio. Fechou
os olhos e uma lágrima de
fúria escorreu. Mordeu seu
lábio com força, até sangrar.
-..+/#--)&8)&#0,)$4
Sentiu#'(5)#
o gosto doce na boca.
)/3/'&#0,).,#-.
Uma chama
queimava
+/# &)/) (+/(.)
) -,0#
 em
seu corpo. Esqueceu a dor,
#--)7.,#-.&,)-.5)&,.'
7'-.,*)#-&#+/#/
o medo e os ferimentos.
+/#&(),&()#--)+/0#-&,
Simplesmente se ergueu.

Fabiano Bartolomeu

D. D. Anginni

Eis em suas mãos um poderoso artefato capaz
de transportá-lo a uma fantástica aventura
com os mais antigos e poderosos seres
que já habitaram a Terra: os Selos.
Entre no Universo de Daniel Winkcler,
um jovem de apenas 15 anos que descobre ser
a peça chave de uma guerra milenar.

Apesar de, na área de
ficção, ser autor de três
romances — “A Rainha
da boate”, “Do amor e
outras fraudes” e “Criônica”, e um livro de
contos”Tragédia na ilha
grega” — cheguei à conclusão de que o ensaio é
o gênero literário mais
adequado à minha constituição mental. Nele, não
há necessidade — como
no romance e no conto
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Este livro reúne as crônicas contidas na coluna “Espaço
Emocional” do Jornal Terra, da
cidade de Piedade (SP) e região,
publicadas desde julho de 2010,
quando foi inaugurada a coluna,
até dezembro de 2012.
Baseados tanto em minhas
experiências pessoais como nas
SURÀVVLRQDLV RV WHPDV GLVFRUreram sobre aspectos e conteúdos da natureza humana numa
linguagem simples, sustentados
pela minha formação psicológica e psicanalítica.
Assim, a vida em forma de
recortes agora poderá ser desfrutada em forma de livro, que
chega como “Recortes da Vida”.
Fica aqui o convite para que
você, leitor, possa tirar proveito
do conteúdo.
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