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EDITORIAL 
 
É mês de mudança de estação. E, para 

comemorar a primavera e a variedade de 

climas que ela sempre nos oferece, esta 

edição da revista traz uma poetisa que 

celebra a beleza, seja em versos alegres 

ou intimistas, um entrevistado que fala de 

temas delicados, como o politicamente 

correto e a falta de qualidade em certas 

manifestações artísticas, contos que 

viajam do lindo mundo da imaginação 

infantil ao sombrio universo de quem 

está abraçado à morte e, na sessão 

dedicada a opiniões, uma reflexão de 

dois autores sobre onde reside a maior 

dificuldade quando um escritor iniciante 

tenta publicar seu livro. Flores, 

tempestades, frio, calor... Tudo o que 

encontramos na 

primavera está, em 

prosa e verso, na 

revista Verlidelas de 

setembro. 

Luzia Barbosa 
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Nascido em Franca, interior de São 

Paulo, graduou-se em História no ano 

de 2010 e cursa Psicologia na 

UNIFRAN. Dedicando-se à literatura 

há pouco mais de oito anos, nesse 

período atuou como revisor, lançou 

os romances “Olhos Vendados” 

(2015) e “O Matador e o Peregrino” 

(2018). Também integrou as 

antologias “Indrisus” e “Aquela Casa” 

(2019). Fará parte da coletânea “Cura 

Poética”, tendo sido apontado pelos 

jurados como um dos doze melhores 

poetas do livro. Nas próximas 

páginas, ele fala de sua literatura e 

mostra espírito crítico em uma 

entrevista forte e sincera 
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Fale um pouco de você e sobre como se tornou es-

critor. 

Sobre mim, há dois pormenores que considero 
primários e singulares: a curiosidade patente e a 
reverência pelo passado; de fato, eu amo o passado. 
Penso que essas particularidades foram 
importantes para o meu desenvolvimento, ainda 
que tardio, como leitor e, posteriormente, como 
escritor. Li meu primeiro livro com 20 anos, e 
priorizei somente os autores “da moda”. Seguindo 
as demandas de minha curiosidade, e por 
intermédio de muita pesquisa, comecei a entender a 
importância dos autores clássicos e das obras que 
marcaram, sobretudo, o século XX. Ao me deparar 
com a engenhosidade e a profusão emocional e 
existencial nessas tramas, me encantei de modo 
irremediável. A decisão de tentar escrever algo 
sério emergiu assim que me formei em História. 
Meus primeiros esboços de romances tinham 
muitos traços históricos, assim como minhas 
primeiras composições poéticas, todas ruins. A 
influência acadêmica obviamente me influenciou na 
época; e ainda perdura de forma intensa, o que para 
mim é uma constatação encorajadora. 
 

Suas composições – sejam romances, poesias ou 

contos – costumam trazer um linguajar mais 

erudito. Como surgiu essa tendência e o que acha 

dela? 

Essa tendência relativa à minha composição 
narrativa teve como fundamento a admiração por 
Dostoiévski. Lembro-me de ler “Recordações da 
Casa dos Mortos” com 23 anos e ficar atônito ao 
perceber que se insinuava em seu estilo um 
elemento crucial para quem ama a literatura: o 
conhecimento do significado das palavras. Toda a 
exuberância dos sinônimos e a riqueza que havia na 
linguagem, assim como a harmonia notada entre os 
parágrafos, chegaram a mim e foram acolhidas com 
entusiasmo. Posteriormente, Nabokov e seus 
seminários nos Estados Unidos foram importantes 
no sentido de mostrar enfaticamente que a estética 
é tão importante quanto qualquer outro item do 

processo de criação ficcional. Penso que essa minha 
tendência também é um modo de reverenciar os 
grandes mestres; jamais pensei na linguagem 
erudita ou clássica como uma imposição, e, sim, 
como um meio de aprender. 

 

A cultura de nossos dias perdeu qualidade? 

Sim, a cultura definitivamente perdeu qualidade. 
Essa afirmação foi compartilhada por pensadores 
como Mário Vargas Llosa e Roger Scruton. Vejo que 
movimentos ideológicos buscaram e capturaram as 
pessoas comuns, cidadãos do dia a dia, ainda 
carentes de conhecimento, incutindo em suas 
mentes a ideia controversa de que a arte pode ser 
popularizada (na má acepção do termo), 
simplificada, abruptamente afastada das obras e 
mestres que formaram nosso patrimônio cultural. 
Quando impuseram uma perspectiva em que o 
arcabouço cultural pode e deve contemplar uma 
gama forçosamente ampla de manifestações, 
militantes diversos conseguiram forjar e manter 
uma filosofia que desintegrou ao longo das últimas 
décadas a valorização do conhecimento e da perícia 
em nome de um superficial discurso de igualdade. 
Como consequência, vários segmentos passaram do 
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extraordinário para o comum. Sendo um elemento 
histórico e civilizatório, a cultura de um modo geral 
deixou de representar o homem a partir do apogeu 
de suas habilidades e penetrou em um cenário em 
que o principal objetivo é a ideologização. Nos dias 
de hoje, Chopin é aristocrático e pretensioso; por 
outro lado, o “funk carioca” é visto como uma 
aliança da música popular com seu povo, ainda que 
os grandes sucessos desse estilo estejam apoiados 
em apologias perversas e pornografia barata. 
 

O livro “O Matador e o Peregrino” traz personagens 

fictícios em meio a fatos reais. Uma obra assim 

exige um esforço dobrado, pois – além de todo o 

trabalho criativo em relação ao lado ficcional da 

trama – há a necessidade de uma pesquisa histórica 

profunda. Conte-nos 

sobre esse processo. 

O processo foi de-
morado e excitante, 
pois para compor 
esse gênero de his-
tória é necessário 
encontrar maneiras 
verossímeis de inse-
rir os personagens 
sem distorcer os fa-
tos e seus contextos. 
Tudo começou com 
a leitura de “Os Ser-
tões”, de Euclides da 
Cunha; sua narrativa 
social e antropoló-
gica é totalmente 
vívida e convincen-
te. O que fiz, em 
linhas gerais, foi buscar outros autores que se 
debruçaram sobre os fatos concernentes à guerra 
em Canudos, sublinhar as ocorrências mais citadas 
e os antecedentes e, então, fixar personagens entre 
figuras reais, conectando as necessidades de uma 
ficção à pesquisa realizada. Um romance histórico 
surge, sobretudo, desse processo investigativo, que 

exige uma busca por brechas para encaixar os 
protagonistas fictícios aos fatos da realidade, não 
como uma sobreposição, mas como uma imagem 
integrada capaz de gerar beleza e reflexão de modo 
honesto. 
 

Vê-se que a História e a Filosofia estão bastante 

incorporadas aos seus textos. Há outras áreas ou 

temas que você dê um valor especial ao compor 

suas histórias e poemas? 

História e Filosofia formam o cerne do que 
componho como escritor. Da História, minha 
primeira paixão, incorporo os fatos que sempre me 
impressionaram e seus contextos imbricados e 
vastos; os temas surgem de análises dos elementos 
que constituíram o homem em sua jornada 

evolutiva, de sua 
gênese animal aos 
dias dos pensado-
res. Isso sempre se-
rá fascinante para 
mim. Da Filosofia, 
ressaltando os gre-
gos e os existencia-
listas, eu incorporo 
as análises acerca do 
indivíduo e suas e-
moções, sua cami-
nhada para o reco-
nhecimento de si 
mesmo. Essas duas 
áreas do conheci-
mento me garantem 
temas reais, perti-
nentes, e uma base 
muito sólida para 

reflexões que compreendem a temporalidade 
humana, as dimensões metafísicas do pensamento e 
as transformações sociopolíticas das sociedades. 
Sobre outras áreas que me influenciam, cito apenas 
a própria Literatura, que se afigura como um 
imenso porto ao qual me ancoro – a partir de 
perspectivas sempre históricas. 
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Os autores atuais vêm sofrendo certas cobranças, 

como o respeito ao politicamente correto, ao lugar 

de fala etc. Como você vê essa questão e como isso 

afeta a sua produção? 

O movimento do politicamente correto não afeta 
minhas criações, pois nada sobre suas intenções é 
proficiente ou adequado sob meu ponto de vista. A 
gênese desse movimento e seu contexto revelam 
somente uma ideologização da linguagem, o que é, 
em última instância, não somente uma violação da 
semiologia, como uma deturpação cultural. Entre os 
séculos XVIII e XIX, o escritor e filósofo Joseph De 
Maistre já advertia que toda degeneração individual 
ou nacional é imediatamente revelada por uma 
degradação diretamente proporcional na lingua-

gem. Esse movimento esquerdista in-
tenta assumir as rédeas do idioma, 
porque controlando seus signos e va-
riações pode controlar toda uma cul-
tura. Em suma, não me curvo a este tipo 
de ideologização perigosa e ela não me 
pressiona ou impressiona de modo 
algum. Pura bobagem! 
 

Gostaria de mencionar alguns livros e 

autores que admira? 

Considerando os autores que mais 
admiro, e são muitos, poderia citar: 
Albert Camus, Vladimir Nabokov, 
Hermann Hesse, Ray Bradbury, Aldous 
Huxley, Mia Couto e meu primeiro ídolo 
no mundo literário, Stephen King. Um 
dos livros mais importantes para mim é 
“Fahrenheit 451”, distopia escrita em 
1953 por Bradbury. A realidade imersa 
em futurismo absurdo e passado 
histórico enfatiza de modo profundo o 
poder do conhecimento e como ele pode 
ser usado para o bem e para o mal. 
Outro grande clássico que me conduziu 
a impressões reflexivas e comoventes foi 
“O Lobo da Estepe”, de Hesse. Toda a 
jornada de Harry Haller e sua busca 

incomum por autoconhecimento e individuação 
será sempre extraordinária. 
 

Tem projetos literários em andamento? 

Bem, terminei há poucas semanas um livro de 
poemas que apresenta uma face, poderíamos dizer, 
conceitual. Tudo gira em torno do homem e sua 
percepção da realidade, desde a criação do universo 
até a formação de ideias como transcendência e 
morte. Também alinhavei o roteiro e o primeiro 
capítulo de um romance histórico ambientado na 
Bahia do século XIX. De modo paralelo, sigo atento 
aos projetos de antologias que a editora sempre 
difunde, o que me permite mais aventuras com 
contos e poemas temáticos.                                          ■ 
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Trechos de “O Matador e o Peregrino”: 

 

“Todos foram se aproximando de modo inofensivo; os que traziam 

armas baixaram a guarda. Muitos tinham lágrimas nas faces sujas. 

Reconheceram o homem. Misturado àquelas pessoas de 

semblantes desamparados, estava ele, o matador. A imagem do 

peregrino o deixou verdadeiramente pasmo pela primeira vez na 

vida.” 

 

“O funeral coletivo e as preces pelos falecidos tomaram todo o dia 

seguinte. O peregrino se equilibrou num dos andaimes 

posicionados na fachada lateral do templo e falou a todos sobre a 

tristeza e a magnitude daquelas mortes. Os irmãos ceifados 

haviam cumprido o desejo de Deus. Foram arrebatados aos céus 

pela intrepidez virtuosa de seus atos. Salvaram vidas, centenas de 

vidas, e mantiveram a cruz do bom Jesus ilesa. O povo não deveria 

amar e comemorar a morte, tampouco desejá-la, mas – sem 

homens e mulheres dispostos a lutar – o mundo renasceria em 

trevas e destruição. Todos que ali viviam em irmandade e tantos 

outros que logo chegariam em grande número, profetizou, 

sobreviveriam caso inclinassem suas vontades ao sacrifício do 

amor incondicional e da luta. O mal chegaria a Belo Monte. E a 

penitência, em vez de assustá-los, iria endurecê-los contra o 

inimigo matreiro.” 

  

https://www.verlidelas.com/product-page/o-matador-e-o-peregrino
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Visite: 
https://www.adrianovilla.com.br/ 
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“MIRAR UMA BAZUCA PARA A LUA e… BUM!” 
Essa foi a minha ideia quando suspeitei que 
aquela bola cheia de furinhos, que eu 
contemplava pelo buraco do vidro da janela do 
barraco onde morava, era feita de queijo. Esse 
seria o jeito de fazer cair uma chuva de 
grãozinhos daquela delícia sobre todas as 
pessoas que estivessem com fome. Neve era feita 
de lua ralada, eu tinha certeza. 

Minha mãe me disse que nem tudo é o que 
parece. Certamente, isso serviria para a lua, que, 
descobri depois, não era feita de queijo, nem 
fazia a neve. 

Acho que a bazuca é o que parece, ela é 
potente e provoca a queda de pedacinhos das 
coisas depois de atingi-las. Minha mãe deve ter 
esquecido que a regra dela não serve para as 
armas. 

Eu descobri a neve pela televisão da casa da 
Vilma. 

Minha mãe trabalhava na casa da mãe dela 
todas as quartas-feiras e, às vezes, me levava 
junto. 

Vilma tinha a mesma idade que eu e tornou-
se minha melhor amiga. Ela tinha uma TV 
enorme com muitos canais divertidos. Tinha 
outras coisas também, muitas coisas, muitas das 

quais só vi na casa dela. Era bastante rica, não sei 
se de dinheiro, mas de coisas ela era. Vilma tinha 
edredom, mais de um travesseiro e usava 
pantufas de ratinho – e só estou citando as coisas 
macias. 

Eu não descobri a arma pela televisão da 
casa da Vilma. 

Na verdade, já tinha visto algumas, mas não 
uma bazuca, logo a que eu achava ser a única 
capaz de fazer o tiro chegar tão longe, até a lua. 

Meu padrasto tem duas e meu irmão mais 
velho disse que já pegou a dele. Minha mãe não 
gosta muito disso, disse para eu não mexer em 
arma “por nada nesse mundo, por Nosso Senhor 
Jesus Cristo”. Eu disse “Tá, mãe, por Jesus não 
mexo.” 

Minha mãe não estava em casa no dia em 
que meu padrasto me mostrou uma pela 
primeira vez. Não contei a ela, prometi por Jesus. 

Eu estava próximo quando ele encaixou o 
cano no buraco do vidro da janela – aquele 
mesmo buraco por onde eu olhava a lua de 
queijo – e mandou eu prestar atenção, 
“moleque!” Pensei “Vai fazer neve de queijo 
hoje, Raimundo?”, mas não disse. Raimundo não 
gostava de responder “besteiras de criança”. Eu 
sabia que Raimundo não queria fazer neve, nem 



Revista Verlidelas nº 03 

 

 

11 

mirar na lua. Ele disse “Arma mostra quem é 
forte, moleque!” Raimundo ficava valente de 
arma lá na vila. 

Como minha mãe tinha 
me falado que nem tudo é o 
que parece, eu sabia que 
Raimundo não era valente. Ele 
sempre ficava quieto depois 
que a mãe o xingava por não 
ter trazido pão para casa. 
“Pedi só o pão, e nem isso, 
imundície?!” 

Minha mãe nem pedia 
para ele comprar queijo, o que 
me fez ter ainda mais certeza 
de que alguém fazia o queijo 
cair da lua em forma de neve. 
Até que vi, na casa da Vilma, que a neve não vem 
do queijo, e nem o queijo vem da lua. 

“A neve é água congelada, seu bobo”, Vilma 
riu e ligou a TV em um canal que passava 
pequenos filmes sobre fenômenos da natureza. 
Eu nem acreditei no que vi. 

Fiquei sem jeito por ter falado besteira sobre 
queijo, lua e neve e acabei falando de uma coisa 

que eu conhecia mesmo: “Eu 
sei como é uma arma de 
verdade!” Mas Vilma não riu. 
“Isso nunca vi, e nem quero”, 
deu de ombros. Eu corei. 

Lembrei de Raimundo. Fui 
tão besta quando disse isso 
para a Vilma quanto ele tinha 
sido no dia em que me 
mostrou a arma, só para 
parecer forte. 

Por sorte, a Vilma tam-
bém é rica de amizade. Depois 
do filme da neve, assistimos a 
um sobre queijos, e ela me 

deixou calçar suas pantufas de ratinho. Rimos 
juntos. 

Pensei na minha mãe. A regra de que nem 
tudo é o que parece também não serve para a 
Vilma. 

■   ■   ■
 

  

SABRINA DALBELO é gaúcha e reside em Bento Gonçalves (RS). Com formação em Direito, trabalha 

como servidora pública desde 2003. Escreve contos e poemas e colabora com o blog As Contistas. 

Tem textos em diversas antologias e páginas literárias eletrônicas. Participa do coletivo Mulherio das 

Letras, nacional e gaúcho. É autora dos livros de poesia “Baseado em Pessoas Reais” (Poesias 

Escolhidas, 2017) e “Lente de Aumento para Coisas Grandes” (Penalux, 2018). Participou da antologia 

“Histórias do Cotidiano” (Verlidelas, 2020), livro do qual foi tirado o conto acima. Inspira-se em 

variadas coisas, gosta de inventar verbetes e de se utilizar dos paradoxos. Acredita que uma pequena 

palavra possa carregar um conteúdo imenso. 

 

 

VISITE NOSSA LIVRARIA 

 

 

  

https://www.verlidelas.com/shop-1


Revista Verlidelas nº 03 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Revista Verlidelas nº 03 

 

 

13 

O RELÓGIO DE PAREDE ESTÁ QUIETO. Lá fora, a escuridão invade a 
luz. Solitário, a sala me parece espaçosa e cheia de ausências. Além da 
solidão, os setenta anos que vivi, uma cadeira, uma mesa e um rato. 
Meus pensamentos fazem um barulho infernal, mas tudo silencia para 
eu ouvir apenas aquele roedor a me explicar os caminhos por onde 
andou. Ele me fala da vida efêmera e sem consciência. 

Assim como as águas de um rio correm sempre no sentido da 
correnteza, o tempo na vida só flui em uma direção. E o que vivi já 
engoliu quase todo o tempo que tenho para existir. A fração que me 
resta é como um grande espelho mágico a mostrar o passado. Ele 
reflete a saudade enganchada em várias épocas, junto com o odor das 
flores que enfeitam a morte. 

As lembranças talvez sejam modos de traduzir o que vivemos, 
mas não sei se todas as memórias são verdadeiras. De repente, minha 
infância vem à tona junto com a imagem de Paulo Henrique. 

 
*** 

 
Depois que o sol nos acordava, os objetos em nossos quintais eram 

transformados em seres encantados. Momentos inesquecíveis. 
Eu o invejava pela mãe que tinha, pois desejava um amor como o 

que ela lhe dava. A vida não me fez entender por que existo. Em uma 
relação extraconjugal e de pouca importância para os amantes, fui 
concebido. Sou o resultado de uma noite celebrada com cervejas, 
irresponsabilidades e a busca do prazer genital, que faz o macho agir 
como animal, sem se preocupar com a possibilidade de gerar uma 
vida. Isso lhe diminuiria o prazer. Não sei quem foi o homem 
responsável por minha existência. Já minha mãe, contam que lutou 
exaustivamente para eliminar a prova daquela atitude pecaminosa; na 
época só a mulher era condenada pelo gozo dos amantes. Os deuses, 
no entanto, queriam me retirar da lista dos não nascidos e 
invalidaram todos os métodos usados por ela. 

Nascemos em um paraíso, mas quando experimentamos o fruto 
do conhecimento esquecemos os segredos do universo e somos 
levados a perceber o que é dor e prazer. Ficamos entre essas duas 
sensações enquanto nos iludimos com o que chamamos de “mundo 
real”. Ainda criança, pensava até onde iria nosso universo. Não 
conseguia pensar o espaço e o tempo sem limite. Tudo o que me 
ocorria eram infinitos mundos que se repetiam sem que nunca um 
deles estivesse delimitado. Desse pensamento só a morte poderia me 
livrar. Então, no velório de Paulo Henrique, tive inveja mais uma vez 
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de meu amigo, que – aliás – nunca gostou de minhas reflexões. 
Quando eu caía nesses pensamentos, ele me chamava para cavar um 
buraco, enterrar algum pequeno animal – como um grilo ou um 
sapinho – dentro de uma caixa de fósforo e acompanhar o sufoco do 
bichinho, com a satisfação de um deus que determina o destino de um 
ser. 

Diante do caixão, meus neurônios, como as cordas de um violino, 
tocavam a “Ave Maria” de Schubert. Ao som dessa melodia, assustei-
me com a possibilidade de ter outra vida e ser obrigado a cumprir 
uma eternidade. Fiquei desconfortável, pois não suporto a ideia de 
algo que nunca termina. Nunca ou sempre são as fantasias mais 
agressivas que podem me ocorrer. Não conseguimos responder sobre 
a razão de existirmos, o fim da vida e a existência ou não de Deus. No 
entanto, cada um pode ter suas certezas e seus mitos para diminuir a 
angústia causada pelo mistério. 

 
*** 

 
Vou até o jardim. As flores exibem aos meus sentidos uma 

exuberância de fragrâncias e beleza. O rato me conta que isso é para 
atrair os insetos, um ato para corromper o outro e realizar segundas 
intenções. Era também assim a beleza e os atrativos de Marília, que 
me fizeram ir de encontro aos valores da sociedade e da família. 

 
*** 

 
Ela exercia um fascínio que arrebatou de mim qualquer retidão e 

tudo que pudesse ser chamado de “livre-arbítrio”. O que fazem os 
homens com a dor de amar? Poetas nos dizem que é melhor sofrer por 
amor que ser privado de amar. Se amor é dependência e 
envolvimento, então talvez só haja gozo se houver sofrimento na 
mesma intensidade. Para sentirmos prazer, aceitamos a possibilidade 
de dor. 

Numa noite que disparava flechas em meio a estrondos de 
trovões, Marília e Sarah chegaram molhadas. Estavam úmidas, mas de 
paixão, dizendo que uma não podia viver sem a outra. Marília propôs 
que eu aceitasse Sarah e vivêssemos uma nova forma de amar. Dois 
estava sendo pouco, três seria bom; ou isso, ou eu seria um, 
companheiro da solidão. Não pude rejeitar. 

Sarah e Marília tinham belezas diferentes, que – como tudo mais 
nelas – se completavam e se uniam como em um círculo. Minha 
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presença fazia esse círculo se transformar em um triângulo, cujas 
pontas ameaçavam nos ferir. Com o rato, ainda oculto, formávamos 
um quadrilátero. Porém era o pentágono que, tal qual uma faca 
serrilhada, feria Paulo Henrique. Ele amava Sarah e tinha estado junto 
dela por muitos anos. 

A inveja que me ferira na infância agora o fustigava. Ele escondia 
o sentimento para continuar se relacionando comigo, mantendo-se, 
assim, próximo a Sarah. Nesses momentos a serrilha o cortava. Sua 
dor podia ser percebida no rosto dilacerado. Eu não tinha uma 
maneira de aliviá-lo, assim como na infância ele nada pudera fazer 
por mim. Então, à tortura da alma uniu-se a dor do corpo. O médico 
lhe disse que uma imagem, que mais parecia um rato, se espalhava 
por seus pulmões. 

Todas as noites eu olhava para o infinito. Queria entender a 
imprecisa distância que separa a pessoa que ama sozinha da outra que 
não corresponde. Talvez seja igual ao intervalo que separa os vivos 
dos mortos. Ainda jovem aprendi que amor pode ser o mesmo que 
preenchimento de uma falta. “Sendo essa falta repreenchida por outra 
pessoa, o amor original acabaria?”, perguntei-me sofrido. Chegou o 
dia em que Marília e Sarah se bastavam. Fui abandonado e feito em 
pedaços. Não mais existiu a trituradora de cinco pontas. Comigo, só 
restou o sofrimento. 

 
*** 

 
Minha dignidade está na coragem de enfrentar o próprio destino. 

Sou como aquela plantinha que nasce delicada e desprotegida, mas 
que vai se fortalecendo com os empurrões dos ventos. Assim, consegui 
atravessar a solidão e vencer um desejo devorador que nunca se sacia. 

 
*** 

 
Durante a doença de Paulo Henrique, eu sonhava com ele 

embaraçando-se em ratos. Cada um mais volumoso que o outro. 
Estavam agitados na corrida de quem luta para sobreviver. Certa vez, 
esse pesadelo me acordou no meio da noite. A culpa e a piedade 
tinham se unido para bater em mim. Nesse momento, fiquei 
imaginando que meu amigo sonhava com ratazanas, tentando vencê-
las para se desapegar da vida. 

Pela manhã, fui visitá-lo. Das diversas mulheres que passaram em 
sua vida depois de Sarah, só lhe restava a empregada. Ela abriu a porta 
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e me encaminhou ao quarto, onde estava instalado o home care. Com a 
falta de ar e as dores o maltratando, pediu a ausência do cuidador 
para poder me fazer uma confissão. Falou-me com voz embargada: “A 
criação de um além metafísico é a ilusão necessária para suportar o 
sofrimento até a morte.” Eu lhe respondi: “Talvez a vida seja um deus 
que nos faz imaginar sua existência para brincar conosco.” Saudade, 
culpa, piedade e o rato passaram a formar comigo um pentágono que, 
como uma nova serrilha, me destroçava o corpo-espírito. 

Para Paulo, o sofrimento passara a ter a mesma extensão de seu 
tempo ainda por vir. Ele me perguntou por que o homem não tem 
consigo mesmo a piedade que concede aos animais agonizantes. 
Concordei. Ele se pôs a refletir, em voz alta, sobre a falta de sentido de 
sua via crucis. Tinha que prosseguir só para seus médicos honrarem 
Hipócrates? “Isso é honesto?”, questionou indignado. 

No dia seguinte, voltei a visitá-lo. Levei um sorvete do sabor que 
ele adorava. Paulo o tomou com muita felicidade e disse que eu era um 
bom e fiel amigo. Beijei sua mão em agradecimento e saí. O veneno 
para matar ratos cumpriu seu papel. 

 
*** 

 
Hoje fui condenado por homicídio. Meu advogado disse que posso 

recorrer em liberdade, mas lhe confessei que não faz diferença. 
Espero ser preso numa cela sem espaços vazios. Seremos apenas eu e o 
rato, que se tornou meu grande amigo. Sinto-me redimido. 

 

■   ■   ■ 

 

CARLOS SÃO PAULO 

É médico, analista junguiano, diretor e fundador do Instituto Junguiano da 

Bahia (IJBA), além de atuar como professor nos cursos de pós-graduação 

da mesma instituição. Escreve para a coluna Literatura no Divã, da revista 

Psique (editora Escala), na qual analisa personagens e obras literárias sob 

o viés da psicologia de Carl Gustav Jung. Em 2010 lançou seu primeiro 

livro, “Luzes e Sombras do Cotidiano” (Eleva Cultural), uma coleção de 

contos que retratam a vida humana em todos os seus aspectos sob o 

“olhar clínico” de um psicoterapeuta. Em 2017 veio seu segundo livro, 

“Símbolos na Literatura” (Gato Preto), uma obra que provoca o encontro 

entre a psicologia junguiana e a literatura com o objetivo de tornar a 

psicologia analítica acessível ao público em geral. Participou da antologia 

“Histórias do Cotidiano” (Verlidelas), na qual publicou o conto “Quando 

Acabamos de Viver”. 
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O Literagindo foi idealizado pela jornalista cega Lúcia 
Mara Formighieri, que atuou como voluntária em 
projetos de inclusão social em Brasília e na webrádio 
portuguesa Sons do Tempo. Com textos de qualidade, 
o blog é voltado a pessoas com deficiência. Seu prin-
cipal propósito é permitir a acessibilidade aos livros 
por meio da leitura inclusiva, que também é apresen-
tada ao público geral. A partir de obras literárias di-
versas, o Literagindo realiza uma interação com o lei-
tor, seja indicando livros, narrando histórias do coti-
diano, respondendo aos comentários do público-alvo 
ou transmitindo um conteúdo acessível que visa prio-
ritariamente a transformação da vida das pessoas. 
 
https://literagindo.com.br/ 
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Cida e Sérgio Simka têm livros acadêmicos e infantojuvenis, alguns publicados por editoras tradicionais. Com a 

Verlidelas, lançaram “O Enigma da Biblioteca” e seguem organizando antologias diversas. 

 

 

 
NO AFÃ DE PUBLICAR SUA OBRA a todo custo, 
talvez até almejando atingir o mesmo patamar 
de sucesso de autores renomados, o escritor 
iniciante se lança a essa tarefa sem se preocupar 
com certas ações, que – se devidamente 
observadas – poderiam levar a uma carreira 
promissora; e a uma vida literária mais feliz. 

Como hoje existem muitas plataformas de 
autopublicação, não podemos falar, a princípio, 
que há empecilhos para se lançar um livro. Se, 
porém, focarmos nos autores que desejam um 
selo para a sua obra, talvez comecemos a 
considerar que possa, sim, haver certa 
dificuldade, pois há editoras que cobram o “olho 
da cara” para o autor ter em mãos algumas 
dezenas de exemplares. Se delimitarmos a 
questão à publicação por editoras tradicionais, 
deveremos novamente concordar que há 
dificuldade, pois elas não apostam em novos 
autores sem um mínimo de visibilidade, 
preferindo os consagrados ou aqueles iniciantes 

que já despontaram em várias mídias. 
Dito isso, aqui entram as ações a que nos 

referimos acima. O escritor ou candidato a esse 
nobre ofício precisa escrever um original com 
qualidade literária, com competência linguístico-
discursiva, aproveitando até as “dicas” pro-

porcionadas por oficinas de es-
crita criativa e de storytelling ou 
por cursos de pós-graduação nes-
sa área. 

A qualidade literária se al-
cança fugindo do senso comum, 
do que os outros costumam es-
crever, concatenando de modo e-
ficiente toda a macroestrutura da 
narrativa, para que as pontas não 
fiquem soltas. Um dos piores de-
feitos de um texto diz respeito à 
contradição, que seria, por e-
xemplo, apresentar um aconte-
cimento em certo ponto da trama 
que seja desconexo com outro 

https://www.verlidelas.com/product-page/o-enigma-da-biblioteca
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mais adiante. O mesmo se pode dizer da carac-
terização física e psicológica do personagem: em 
uma página, o autor aponta que Fulano de Tal 
apresenta determinados comportamentos e/ou 
atributos; depois, coloca o dito-cujo para realizar 
algum ato que contradiz tais propriedades, sem 
que nenhuma justificativa para tal seja apre-
sentada. O candidato a escritor deve se per-
guntar se conhece as categorias esquemáticas 
que compõem a macroestrutura da narrativa; se 
ele, em seu texto, consegue criar uma ex-
pectativa,  quebrá-la por meio da instauração do 
conflito, buscar a resolução deste e, no final, 
apresentar uma avaliação, ou seja, uma “lição de 

vida”, explícita ou não. O escritor precisa ter em 
mente que o conflito é a principal característica 
de uma narrativa de ficção. E o domínio dessas 
técnicas é reforçado pela leitura dos clássicos, ou 
de todo e qualquer bom livro. Conforme acon-
selha o professor Luiz Antonio de Assis Brasil, 
antes de se pensar em sucesso, deve-se pri-
meiramente pensar em ser competente. 

Em resumo, publicar um livro hoje é fácil se 
estivermos falando da quantidade de meios 
disponíveis para tal. No entanto, publicá-lo com 
qualidade, levando-se em consideração tudo o 
que essa palavra abarca, demanda uma estrada 
árdua que poucos se dispõem a percorrer.           ■ 

 

 
"Atmosfera Literária com 

Fabio Shiva" é um quadro do 

programa ATMOSFERA 102, 

apresentado todo sábado por 

Fernando Bamboo na Rádio 

102.7 FM, de 12h às 14h 

Confira online 

Apoio: Verlidelas Editora 

                      

https://www.radios.com.br/aovivo/radio-1027-fm/17615
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