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CARTA AO LEITOR
Apesar de todos os problemas que o mundo está 

enfrentando, é bom tirar um pouco de conforto do fato 
de estarmos conseguindo completar um ano de revista. 
Seguimos nos esforçando para criar um conteúdo de 
qualidade no meio de todas essas mudanças.

Falando em mudança, nós sabemos: mudar é sempre 
complicado, para algumas pessoas mais, para outras 
menos, mas, em geral, mudanças sempre trazem novos 
problemas. Algumas pessoas reagem a elas ficando tristes, 
outras ficando com raiva, outras com ansiedade e estresse. 
É normal.

A mudança também é o que move todas as histórias. 
Isso porque elas fazem parte da vida. Tudo começa no 
mundo comum, na nossa rotina e, então, a mudança 
acontece. E é importante lembrar: o herói é justamente 
aquele que encara todas as etapas dessa mudança.

Claro, é normal que o herói também passe pela fase 
de recusa ao chamado. Mas ele também encontra força 
em um mentor quando preciso, que o ajuda a sobrepujar 
os desafios, encontrar o elixir e então voltar para casa.

A diferença dos heróis para nós, pessoas comuns, é 
que todos esses arquétipos da ficção residem em nós ao 
mesmo tempo. Então, sempre que possível, procure um 
mestre, ou torne-se você mesmo um mestre para quem 
precisa.

Esperamos conseguir assumir um pouco desse papel 
nesta edição.

Bem-vindo à Literomancia
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LITERATURA POLICIAL E 
SUSPENSE: O MÉTODO

Dré Santos

Um corpo. A confirmação da morte. Às 
vezes acontece logo no início, com um breve 
vislumbre do crime que dá ao leitor migalhas 
de informação, mas não revela nada. Às vezes 
acontece mais tarde, depois que conhecemos 
alguns personagens: o inspetor cão de caça que 
não resolve nada, o parceiro do detetive, os 
primeiros suspeitos. Em outros casos, temos uma 
breve demonstração das capacidades do detetive. 
O cenário está armado: entra a segunda etapa.

As peças se movem. Não é hora de dar 
respostas, mas sim de levantar as perguntas. 
Onde está a arma do crime? Qual foi o motivo? A 
vítima tinha inimigos? Entrevistem os suspeitos! 
Então, um beco sem saída. O detetive mergulha 
em detalhes que ninguém mais vê, muitas vezes, 
se afogando em seus vícios. Mas veja só, um 
segundo assassinato! As primeiras respostas 
e, então, entra ela. Sim, a espiã, a renegada, 
a femme fatale. Envolvida demais, perigosa 
demais. Atraindo a visão de todos, inclusive 
a do leitor, ela manipula todo o jogo. Aliada? 
Inimiga? Ela é um mistério tão grande quanto 
o próprio assassino.

Então, o detetive tem uma luz, bola 
um plano, usa o máximo de suas capacidades 
para surpreender a todos e voltar a colocar a 
investigação nos trilhos. Como ele faz isso é 
uma das respostas mais importantes da literatura 
policial, pois envolve seu método de investigação. 
E a literatura policial tradicional é um jogo de 
arquétipos e métodos.

É estranho fazer uma introdução, pois 

qualquer um que goste desse tipo de literatura 
deveria conhecê-la: Agatha Christie, a Rainha do 
Crime, a mais famosa autora do gênero. Por que 
ela tem dois detetives? A vasta maioria dos outros 
autores de literatura policial possui apenas um. 
É normal na literatura policial ouvirmos falar de 
linhas investigativas. Há várias formas diferentes 
de se perseguir um caso, e, justamente por isso, o 
trabalho policial real não gira ao redor de apenas 
um detetive que descobre tudo sozinho, mas 
sim de um trabalho conjunto de policiamento 
e investigação. Agatha Christie era tão genial 
que dominou duas técnicas diferentes, dois 
processos, e criou dois personagens diferentes 
para exemplificá-los.

Poirot tem um bigode enorme. Baixinho 
e atarracado, sua cabeça é comparada a um ovo. 
Ele é quase uma caricatura criada por Agatha, 
pois não é nada modesto e beira a arrogância. 
Foi criado assim, pois ele é o detetive tradicional, 
com a linha de observação e dedução dos 
detetives clássicos. Aficionado por método, nos 
primeiros livros se dedicava a procurar pistas 
diretamente na cena do crime, como qualquer 
outro dos seus predecessores. A partir de certo 
ponto, porém, ele passa a desprezar a ideia de 
ir até a cena do crime procurar pistas, chama 
os detetives que o fazem de “cães de caça”. Ele 
acaba preferindo interrogar suspeitos e fazer 
deduções com base na psicologia e afirma que 
pode solucionar crimes no conforto de um sofá. 
A própria Christie dizia não gostar muito do 
personagem, o considerava arrogante demais, 
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e disse nunca ter unido ele e Miss Marple, pois 
Hercule Poirot jamais aceitaria dividir um caso.

Miss Marple, por sua vez, foi publicada 
quase dez anos antes de Poirot, e Agatha teve 
muito mais tempo para desenvolver os métodos 
por trás da linha de investigação dessa senhora. 
Se é que podemos chamar o que ela faz de linha 
de investigação. O que a Rainha do Crime 
fez com essa personagem é absolutamente 
genial, pois Marple não apenas investiga, ela 
cria armadilhas para os criminosos. Essa é sua 
grande habilidade. Quando não há mais nada 
que a lei possa fazer, Marple, por não ser, na 
verdade, uma detetive, acaba encontrando uma 
alternativa nada tradicional para desentocar os 
vilões. Mentiras, pistas falsas, iscas, nada está 
fora do alcance de Miss Marple.

A série O Mentalista nos traz um detetive 
com um método muito peculiar, mas que, em 
parte, não é original, mas sim uma homenagem a 
ela. O próprio detetive da série se chama Patrick 
Jane, sendo Jane o primeiro nome da nossa 
querida Marple. Na série, você pode encontrar 
todas as velhas jogadas dela além, é claro, de 
alguns truques novos.

Há vários casos diferentes, na vida real, de 

peritos sendo chamados para opinar a respeito 
de algum detalhe de uma investigação ou, 
muitas vezes, consultando ao longo de todo 
o processo. Ilana Casoy — autora de vários 
livros sobre assassinos em série e investigação 
de casos populares no Brasil, como A prova é a 
testemunha e Serial killer: made in Brazil — é 
um exemplo muito bom disso, visto que ela 
sempre agiu e pesquisou tais assuntos por pura 
curiosidade, já que é formada em administração 
e não em algo diretamente relacionado ao tema. 
Ainda assim, Ilana tornou-se uma perita, prestou 
consultoria em casos reais e entrevistou homicidas 
pessoalmente. Em um dos seus casos, um perito 
em nós de cordas foi chamado para ser consultor 
em um caso em que o assassino amarrava as suas 
vítimas de uma maneira diferente.

Na ficção, qual a linha do seu investigador? 
O que faz dele um bom observador ou um 
especialista? Ele tem profundo conhecimento 
da psique humana, ou ele é como o doutor 
House, da série homônima, que prefere manter 
distância das pessoas? Ele é um profissional ou 
apenas um curioso? Tudo isso é elementar, meu 
caro leitor.
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NARRATIVA ORAL:
escrita e PerformaNce

Dré Santos

Uma arte performática é aquela que envolve 
uma performance para um público. A escrita não 
pertence a esse grupo, porém, o quanto podemos 
aprender com essa arte? É normal que algumas 
pessoas comparem certas técnicas narrativas a 
um truque de mágica, mas qual a razão disso? 
Afinal, a mágica é uma arte performática, em que 
durante todo o momento devemos considerar a 
presença e o olhar do público. Na escrita realista, 
o leitor é completamente desconsiderado, e no 
estudo da narrativa, há teorias em que o próprio 
autor também é desconsiderado, sendo julgada 
somente a escrita. Na escrita fantástica, porém, 
nos aproximamos mais da arte performática e 
não nos desassociamos de ambos.

Dr. Seuss não gostava de aparecer, pois 

não queria decepcionar as crianças que o 
imaginavam como uma criatura fantástica. 
Outros autores, em contrapartida, gostam de 
usar de indumentárias, como Alan Moore, ou 
abraçar certas denominações específicas, como 
o autoproclamado “mago” Paulo Coelho.

As técnicas de escrita facilitam que 
consigamos transcrever em palavras as imagens 
que temos na cabeça. Quando fazemos isso 
sem técnica, a transcrição torna-se fraca e o 
leitor não consegue revertê-la em sua cabeça; 
quando isso não acontece, ele não se interessa 
pelo que escrevemos. Pensar a escrita como uma 
performance para esse leitor que, na verdade, 
representa um público, ou uma plateia, pode 
mudar totalmente a forma como escrevemos, 
basta pensar, para cada frase que colocarmos no 
papel, “como meu público reagiria lendo esse 
trecho?”. Afinal, não devemos esquecer que ser 
escritor é, essencialmente, ser um contador de 
histórias.

Uma piada, que também pode ser feita 
de maneira performática, é dividida em setup e 
punch line. O setup é tudo aquilo que prepara e 
dá força para o “punch” (termo inglês para soco) 
da punch line. A ideia é igual à da mágica, onde 
o preparo que é feito antes é tão importante 
quanto a revelação final. E o mesmo vale para 
a escrita de uma narrativa fantástica. O livro 
Segredos da comédia stand-up, do polêmico Léo 
Lins, fala sobre como a ordem de uma frase 
pode alterar a força de uma piada, e, inclusive, 
traz pequenos balões com falas que representam 
o pensamento da plateia de acordo com cada 
ordem possível de palavras em uma frase e que 
tipo de emoções e ideias cada uma das palavras 
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pode deixar transparecer. O livro é uma aula 
de escrita criativa melhor do que muitas que 
existem por aí, e o melhor de tudo: foi escrito 
por um brasileiro, pensando em um público 
brasileiro — ainda que sirva para qualquer tipo 
de público.

Uma das dicas mais esquecidas pelos 
escritores é a de ler em voz alta seu texto. Fala-
se sobre a palavra escrita servir a palavra falada, 
porém, existe um abismo entre uma e outra. 
A escrita é uma forma de utilizar sinais para 
representar ideias, e não foi necessariamente 
feita para representar a fala. Em muitos casos, 
sozinha, não é suficiente para tal, já que temos 
esse costume de expressar através da fala ideias 
desconexas e sem sentido objetivo. Mesmo a fala, 
sozinha, é incapaz de representar todas as nossas 
ideias, visto que gestos e expressões muitas vezes 
podem expressar tanto quanto textos inteiros. 
Mesmo assim, é inegável que existe uma relação, 
mas como ela, a narrativa oral, pode melhorar 
a narrativa escrita?

Entrando na área da especulação, podemos 
supor que existe uma diferença entre ser um bom 
escritor e ser um bom contador de histórias. 
Alguém pode não saber formular direito suas 
ideias na hora de transcrevê-las, mas pode fazer 
qualquer um rir ou chorar quando conta uma 
história de maneira oral, cara a cara com o seu 
público. Eis que temos a primeira vantagem da 
narrativa oral: a resposta imediata do público. 
Se sua história for ruim, você saberá. Meios-
sorrisos, olhares desviados, braços cruzados, 
costas recostadas nas cadeiras e outras reações 
desanimadas. Em uma boa história, contada 
na frente de um público, teremos olhares 
arregalados, expressões sérias e concentradas, 
olhares reflexivos, sorrisos sinceros, gargalhadas 
que vêm do diafragma, troncos curvados para 
frente, dedos entrelaçados. Com essa resposta, 
fica muito mais fácil evoluir como contador 
de histórias. Um escritor pode melhorar muito 
sua capacidade de contar histórias se, de fato, 
contá-las oralmente para um público.

Ainda assim, existe uma diferença. A 

sensação de ler um conto não é a mesma de 
ouvir uma história. As expressões e os gestos 
podem ser uma vantagem e uma desvantagem 
na história oral. Alguém contando uma história 
dará a sua versão das expressões e dos gestos dos 
personagens, sacrificando a oportunidade de dar 
ao leitor a chance de pensar por si próprio como 
eles seriam. Ainda assim, com a resposta mais 
rápida, é possível observar nossos defeitos em 
técnicas narrativas. Estamos demorando demais 
para entregar uma revelação na nossa história? 
Quais são os momentos-chave? Quais serão as 
reações da nossa plateia em cada um dos trechos 
da nossa história?

Um dos melhores espaços para se contar 
uma história de maneira performática é em uma 
roda de amigos. Você é escritor, não é? Alguém 
pergunta. Sim, você responde, quer que eu te conte 
uma história? Pronto, agora você tem a atenção de 
um público e precisa mantê-la em você. Muitos 
escritores colocam a culpa do número ínfimo de 
leitores na falta de costume que o povo brasileiro 
tem de ler. Em alguns casos, isso pode ser o 
mesmo que querer que seus amigos prestem 
atenção na história que você vai contar porque 
eles precisam ter esse costume, ou acreditar que 
precisamos de mais ouvidores de histórias.

E você? Saberia contar uma boa história 
nessa situação, ou congelaria na frente dos seus 
amigos? Talvez você precise ser mais que um 
escritor; talvez você precise saber contar histórias.

https://www.behance.net/somilee
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LUTA!
Dré Santos

Como descrever uma cena de luta? Para 
responder isso, precisamos dar uma volta.

Bruce Lee foi talvez um dos maiores artistas 
marciais do mundo. Ele é para as artes marciais o 
que o Arnold Schwarzenegger é para o fisiculturismo, 
o Pelé é para o futebol, ou o Michael Jordan é para 
o basquete. E ele também era um ator. Justamente 
por ser um ator, muito do que Bruce fez, ou do que 
significa para o mundo das artes marciais, ainda é 
posto em xeque, mesmo que o Jeet Kune Do, estilo 
criado por ele, tenha sido o predecessor do MMA.

Kung Fu (pode ser traduzido como trabalho 
duro ou dedicação). Na China, não é a luta, mas sim a 
filosofia da arte marcial. Lá é dito que qualquer coisa 
que você faça com empenho, dedicação e esforço, 
em busca da verdadeira perfeição, é chamado de 
Kung Fu. A modalidade de luta que chamamos de 
Kung Fu aqui no ocidente é, na verdade, o Wushu 
(pode ser traduzido como luta ou arte marcial).

Se Sun Tzu e a filosofia taoísta dizem que o 
verdadeiro general não é aquele que tem cem vitórias 
em cem batalhas, mas sim aquele que vence sem 
precisar lutar, o Kung Fu é a arte que tem essa ideia 
em sua essência. Mesmo o gesto simples e repetitivo 
de encerar um carro, ou de pendurar, retirar e 
colocar um casaco, se feito com dedicação, pode 
se transformar em seu Kung Fu. Se nos dedicarmos a 
escrita por tempo suficiente, por exemplo, podemos 
derrotar qualquer inimigo e sobrepujar qualquer 
obstáculo apenas com o poder da palavra.

Mas o que significa 
derrotar inimigos e 

sobrepujar obstáculos?

A derrota é um estado mental. Quando se 
estuda defesa pessoal, é normal parar para assistir 
vídeos de brigas reais na internet, e para um olho 
treinado, é interessante ver como um soco ou 
mesmo um tapa bem dado pode mudar, como um 
passe de mágica, o estado psicológico do oponente, 
transformando-o de alguém hostil em alguém em 
situação defensiva ou mesmo de fuga. Derrotar, 
portanto, não é matar, ou fazer desmaiar, como nos 
jogos de videogame (na realidade, nós não temos 
uma barrinha de vida), mas sim inserir na mente da 
pessoa a ideia de que ela perdeu. Por isso, a maioria 
das técnicas de defesa pessoal tem como objetivo 
paralisar o oponente por instantes, o suficiente para 
permitir uma fuga.

Certa vez, o boxeador brasileiro Maguila quis 
adentrar um dos parques de São Paulo para relaxar. 
O segurança do local, porém, insistiu que aquele 
se tratava de um portão de acesso restrito. Uma 
discussão teve início. Os relatos divergem, mas, 
de acordo com o boxeador, o segurança ameaçou 
o lutador com um facão. Maguila aplicou um jab 
no segurança, que o colocou para correr com facão 
e tudo.

Nessa pequena história, a luta não começa 
quando Maguila desfere o soco, mas começa no 
conflito, que se eleva quando o boxeador, até então 
em vantagem por ser um lutador profissional, se 
vê desafiado pelo facão. Se isso de fato aconteceu, 
o espectador já cria, em sua mente, a ideia de um 
segurança covarde, justamente por sacar uma arma 
contra alguém desarmado. Ainda assim, a luta de 
fato termina em um soco, que expõe o lado covarde 
do segurança e confirma a hipótese do leitor em um 
processo catártico.

Concluímos, assim, que uma luta, na realidade, 
é algo dinâmico, acontece em um intervalo de tempo 
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bem curto e nem sempre acaba com um derrotado 
morto ou desmaiado.

Arte envolve expressão. “Marcial” vem de 
Marte, deus da guerra na mitologia romana. E daí 
vem arte marcial. Sendo a violência um aspecto 
inato da humanidade, não há razão para esconder a 
ideia de que podemos transformá-la em algo bom, 
em uma forma de expressão. Dessa forma, a luta 
é, portanto, uma troca de informações. O famoso 
teórico militar Carl von Clausewitz afirma que a 
guerra é uma extensão da política, ou seja, uma 
forma extrema de negociação.

A vitória e a derrota são relativas. Tente pensar 
os motivos por trás da ideia de Ash Ketchum sempre 
ter esse costume de perder competições em Pokémon. 
O que significam essas derrotas?

Se reparar bem, você perceberá que algumas 
das lutas mais icônicas da ficção não tiveram os 
protagonistas como vencedores, ou sequer tiveram 
alguém que podemos chamar de vencedor. Seja a 
luta dos heróis em Guerra Civil, da Marvel, seja 
em 300 de Esparta.

Vejamos uma análise breve da luta de Brienne 
contra Jamie Lannister, em Crônicas de Gelo e Fogo, 
de George R. R. Martin. A história é narrada sob o 
ponto de vista de Jamie: ele, magro e cansado após 
ser capturado, acorrentado, obrigado a usar as duas 
mãos em uma espada feita para ser usada apenas 
com uma. Ainda assim, ele era ameaça, estava cheio 
de fôlego, continuou lutando mesmo depois que 
ambos estavam desarmados. Golpeou Brienne até 
colocá-la de joelhos, quando, então, o cansaço fez 
efeito e ela conseguiu virar o jogo. Ele estava em 
aparente desvantagem, mas ela não estava lutando 
para matá-lo, e ele se aproveitou disso. Ela pode ser 
considerada vencedora?

Martin descreve os golpes de maneira genérica, 
traduzindo vários movimentos, os descrevendo 
como uma dança. Você pode descrever golpe por 
golpe, é preciso ter um objetivo. Ainda falando de 
Crônicas de Gelo e Fogo, quem não lembra do corte 
em Khal Drogo? Na série televisiva, foi no ombro, 
mas no livro o corte dividiu o mamilo do guerreiro 
ao meio. Um talho inocente com reverberações 
gigantes na história.

Sobre preparo

Técnica é fundamental. Mais do que força 
ou velocidade, se você tiver técnica, você vai longe. 
Repare por um instante no físico do Anderson Silva 
e responda, baseado apenas nisso, se você acha que 
ele parece mesmo capaz de fazer tudo o que faz. 
Anderson é inteligente, ele é uma esponja de absorver 
e aplicar técnicas. Há vídeos dele aprendendo uma 
técnica com Steven Seagal e, meses depois, usando 
exatamente a mesma técnica para derrotar Vitor 
Belfort. Isso é o que faz de Seagal um verdadeiro 
mestre, e do Anderson, um grande campeão.

eScrevendo uma cena de luta

Para Mike Tyson, fora ensinada uma sequência 
que lhe abriu portas. Tratava-se de um gancho no 
corpo seguido de um upper com a mesma mão no 
queixo — exatamente o que ele usa para nocautear 
José Ribalta e tantos outros. O primeiro soco faz o 
alvo abrir a guarda, o segundo o manda para Nárnia. 
Se você olhar os vídeos, nas primeiras vezes vai pensar 
que o primeiro soco parece não ser assim tão útil, 
mas depois que ver Tyson usando isso em várias 
das lutas, inclusive nocauteando muitos de seus 
oponentes, vai começar a perceber que o primeiro 
soco envia uma mensagem: “abra os braços, pois eu 
vou machucar suas costelas”. Quando o alvo então 
abre os braços, o soco fatal entra.

Tudo é uma troca de informações. Mas como 
escrever uma cena assim? Primeiro, vamos ver o que 
costuma aparecer em muitos textos por aí:

Mike Tyson dá um soco nas costelas com o 
braço direito, depois aplica outro soco com o mesmo 
braço no queixo. Ribalta cai.

Não tem nada errado nesse texto, porém, 
ele não traz a fluidez de uma cena de ação. 
Lembre-se: infelizmente, a descrição detalhada 
precisa ser sacrificada em nome da sensação e 
do objetivo. Por exemplo:

Tyson ataca as costelas, abrindo a guarda de 
Ribalta para o soco que define a luta.

http://literomancia.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=VYeR8koQWbk
https://www.youtube.com/watch?v=VYeR8koQWbk
https://youtu.be/BJVOxaNFmMc
https://youtu.be/BJVOxaNFmMc
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No primeiro trecho, há uma repetição de soco 
e braço — repetições são normais em cenas mais 
tensas. O escritor se empolga e escreve baseado 
na imagem mental que cria da luta e ignora as 
técnicas de escrita. O escritor também tenta ser 
específico, para que o leitor crie a mesma imagem 
que ele na cabeça, e por isso se concentra em 
detalhar que Tyson está usando o mesmo braço 
para os dois golpes, quando isso muitas vezes 
apenas desacelera a leitura.

Causa e motivação são aspectos-chave da 
luta. Existem inúmeros relatos de guerra em que 
inimigos aparecem confraternizando, algumas 
vezes, antes da batalha. Relatos de soldados 
solitários conseguindo render dezenas de inimigos. 
Ninguém arrisca a vida apenas por estar vestindo 
um uniforme. Por que um grupo de bandidos 
lutaria até a morte contra um grupo de heróis? 
Eles provavelmente se renderiam assim que vissem 
que a situação se complicou e tentariam fugir ou 
negociar.

É justamente a causa e a motivação que 
ajudam a determinar as consequências. Afinal, 
como já dito, derrota e vitória são estados mentais. 
Voltando à filosofia oriental, o ditado “Antes de 
sair em busca de vingança, cave duas covas” existe 
justamente porque antes da luta o estado mental 
do oponente já está definido. A maioria das pessoas 
normais nunca se vinga porque isso exige uma 
determinação poderosa; em contrapartida, um 
vingador luta mesmo que tenha que morrer para 
isso, e quando ele pensa assim, já está abraçando 
o estado mental da derrota, o que, na ficção, faz 
com que ele tenha tendência a morrer.

Sobre situação, um dos aspectos fundamentais 
de uma luta é a capacidade de escolher bem o 
local e de escolher suas armas, pode ser o clássico 
espadas em um salão de castelo, ou podem ser dois 
monstros gigantes manipulados para duelarem 
em plena Tóquio. Mesmo que se escolha uma 
temática geral, é interessante improvisar dentro 
dela também. A lendária luta entre os samurais 
Miyamoto Musashi e Sasaki Kojiro é um belo 
exemplo. Musashi precisava de alcance para lutar 
contra a espada longa de Kojiro, e por isso esculpiu, 
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do remo do seu barco, uma espada maior. O 
oponente tratou como ofensa o que era estratégia.

cena de luta em ação

Motivações. Por quê? A motivação é o que 
levou a luta a acontecer. Uma motivação não precisa 
ser super clara logo de início, mas, quanto antes 
melhor, principalmente para a luta final, seja ela 
uma grande batalha ou um combate contra o vilão. 
A tendência é que as primeiras lutas de um livro 
tenham motivações simples e objetivas, mas quem 
quebra essa premissa geralmente são os melhores.

Causas. Quem começou? Diferente das 
motivações, as causas são o que tornam a luta 
inevitável. Afinal, a tendência não é que uma 
luta simplesmente aconteça. O que faz com que 
a luta com o vilão precise acontecer e não possa 
ser resolvida com conversa? A motivação é algo 
mais geral, por exemplo, o Homem-Aranha luta 
porque acredita que é sua responsabilidade (grandes 
poderes significam grandes lutas), mas o que o faz 
entrar em batalha contra Rino, por exemplo, é o 
fato de o vilão estar atacando alguém, roubando 
um banco ou tramando algum plano maquiavélico.

Consequências. Que fim teve a luta?

As consequências da luta são tão importantes 
quanto a luta em si. Ela precisa trazer algum sentido 
para a narrativa ou para o próprio herói. Uma luta 
onde o protagonista é derrotado pode trazer uma 
lição importante para ele, o que costuma acontecer 
quando o herói encontra o mestre na Jornada do 
Herói, por exemplo.

Situação. Em que lugar no tempo e espaço? 
Uma lição que se aprende com o RPG: o local 
da batalha é de suprema importância. Ayrton 
Senna, por exemplo, era um grande piloto, mas 
na chuva ele era surreal! A habilidade de fazer 
com que o cenário esteja vivo enquanto a luta 
acontece separa lutas boas de ruins. Uma luta em 
um campo aberto pode ser legal, mas uma luta 
de magia em um desfiladeiro, em que gigantes de 
pedra se arrebentam na pancada...

Como. Quais são as armas, os estilos, pontos 
fracos e fortes? Uma luta não precisa envolver socos. 
Ela pode ser uma batalha intelectual, como Raito 
e L, em Death Note, em que o objetivo dos dois 
jovens gênios, durante a série inteira, é descobrir 
a identidade um do outro.

Pense nessas questões, planeje a cena e faça 
seus personagens caírem na porrada.
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Recebemos muitos textos bons de verdade, 
mas notamos que algumas questões equivocadas 
e/ou problemáticas vêm se repetindo bastante.

Somos uma revista de literatura especulativa 
e suspense, falamos muito de todos esses gêneros 
aqui, ao mesmo tempo em que damos liberdade 
para o autor explorar os limites deles. Contudo, 
muitos autores acabam se esquecendo do que faz 
com que a literatura especulativa e o suspense 
sejam caracterizados como tal: o elemento 
fantástico. Claro, agora você pode estar se 
perguntando o que tem a ver suspense com 
fantasia. Bom, aceitamos contos de suspense 
justamente por termos como verdade a ideia do 
teórico Tzvetan Todorov, de que um suspense 
é um texto fantástico até o momento em que o 
segredo (inexplicável) por trás de um mistério 
é revelado, antes que isso aconteça, o mistério 
parece tão improvável de ser solucionado que 
essa possibilidade mais parece um milagre, 
uma fantasia. Então, uma dica importante 
para todos que nos enviam contos: estudem 
o gênero. Procurem artigos, livros, teóricos e, 
principalmente, leiam e apoiem revistas literárias.

Precisamos falar um pouco sobre a importância 
da imagem do autor. Recebemos alguns e-mails 
nos questionando a respeito da necessidade de 
uma foto do autor no conto. Além da questão 
ter inspirado um artigo inteiro dessa edição, é 
interessante responder a questão de forma mais 
objetiva aqui nos apanhados: nós queremos publicar 
e apoiar pessoas que aspirem à profissionalização. 
Sabemos que isso não vai acontecer sempre. Que 
alguém assumidamente amador possa ser publicado, 
ainda assim, se o fizermos, será com a esperança de 
que ver sua imagem em uma revista literária possa 
fazer nascer o desejo por algo maior. Há aqueles 
que desejam manter o anonimato parcial ou até 

mesmo total, mas como essa questão é muito dúbia, 
inclusive quanto a direitos autorais, na Literomancia 
se optou por não publicar tais autores.

Outra questão que, estranhamente, se 
repetiu ao longo das cinco edições até agora, 
foi o tema estupro. Textos bons, sempre de 
autores homens e que, por alguma razão, 
acabam abordando o tema, mesmo que não 
necessariamente se encaixe na trama. Nós 
acreditamos que o escritor deve ter liberdade 
para escrever sobre o que quiser, porém, desprezar 
a existência de um público durante a escrita é 
um erro, principalmente para autores de ficção 
especulativa. Por isso, toda violência deve ser 
trabalhada de forma inteligente, estudada, e não 
usada apenas como um recurso, principalmente 
desse tipo.

Cuidado com contos que se baseiam ou 
recontam contos de fadas e histórias conhecidas. 
Muitos autores usam essa tática, e por isso é 
melhor que o seu seja muito especial para poder 
se destacar no meio dos outros, estando muito 
bem escrito e trazendo alguma novidade, além de 
simplesmente fazer um conto de fadas macabro, 
ou apenas trocar o final, ou “trazer para os tempos 
contemporâneos”, por exemplo. Trocar o nome 
dos personagens e pequenos pontos de uma 
história já existente não é fazer uma história 
original. Agora, basear-se em algo conhecido 
para criar um mundo, personagens ou narrativas 
novas é fazer uma história original. A ideia 
central não é dar seu toque ao conto de fadas, por 
exemplo; é trazê-lo para dentro do seu domínio.

Redundâncias sempre são um problema grave. 
Um conto, diferentemente de um romance, precisa 
ser objetivo. Cada pedaço de informação que o 
autor dá para o leitor precisa ter uma função, 
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precisa ser importante. Não é necessário descrever 
que o personagem abriu a porta antes de entrar 
no quarto, se basta dizer que o personagem está 
dentro do quarto para presumirmos que ele entrou 
pela porta — isso se chama elipse. Isto é, quando 
o artista suprime informações que o público pode 
presumir por conta própria. Toda repetição em um 
conto precisa ser calculada, precisa fazer um sentido 
maior do que o simples “dar ênfase”. Recebemos 
vários textos com problemas como “texto escrito”, 
“fatos reais”, “nariz no rosto dele”, “garoa fina”.

Infelizmente, muitos deles ainda têm 
problemas com os inícios pouco atraentes. Inícios 
que já começam apresentando o mistério, que 
já trazem informação que prensam o leitor. 
Observe o seguinte trecho:

Agora, observe esse outro início e responda 
qual chama mais seu interesse:

Outro ponto que, infelizmente, precisamos 
reforçar é a escassez de autoras mulheres. Dos 
contos que recebemos mensalmente, apenas um 
terço é de autoria feminina. Isso nos intriga, pois 
sabemos que não significa que há menos mulheres 
escrevendo. A presença feminina na literatura atual 
é notável, e é exatamente isso que gostaríamos de 
encorajar. Queremos incentivar e proporcionar 
um caminho de iguais possibilidades a todos os 

amantes da literatura fantástica. Então, gostaríamos 
de fazer um apelo a todos os nossos leitores: se 
você conhece uma autora, a incentive e encoraje 
a enviar seus textos.

Temos autores de todos os tipos, que enviam 
sem revisar, que não lêem o edital, que nos enviam 
contos de trinta páginas; muitos, mesmo vendo 
que não estão sendo aceitos, continuam enviando. 
Todo fracasso é parte de um processo, e nós já 
publicamos autores que tentaram por muito tempo 
até conseguir, autores repletos de diplomas, e 
autores super iniciantes que quase não tinham 
o que colocar na biografia solicitada no nosso 
formulário de envio. 

então não Se acanhe, 
envie Seu material!

Eram seis horas da tarde, do dia 
vinte e um de setembro de dois mil 
e um. Estava chovendo um pouco, o 
vento balançava as árvores na rua. 
Lúcio se olhava no espelho e via um 
jovem de vinte e tantos anos, sardas 
sobre o nariz comprido e fino, cabelo 
castanho desarrumado, pijama 
desalinhado, olheiras profundas ao 
redor dos olhos verdes...

Há dezenove anos, Lúcio viu no 
espelho que um dos seus belos olhos 
verdes estava fora da órbita.



IVAN
FREITAS

Em uma sólida carreira como 
executivo de marketing,  Ivan 
Freitas e sócios fundaram a 
Chiaroscuro Studio e a Comic 
Con Experience. Além disso, 
Ivan é um grande colecionador, 
tornando-se também curador 
de várias exposições de cultura 
pop, como a Expo Quadrinhos.

LT — Nas suas redes sociais é possível apreciar sua 
vasta coleção de estatuetas, HQs, artes originais de 
diversos artistas, etc. Nos conte um pouco de como 
e quando surgiu seu amor pelos quadrinhos, quais 
suas inspirações e influências?
Freitas — Sempre li quadrinhos, mas comecei a 
colecionar aos 12 anos, após ler Heróis em Ação 
nº 7, de janeiro de 1985. Era uma publicação mix 
da Abril, em formatinho, que trazia histórias dos 
Novos Titãs, Esquadrão Atari e Mulher-Maravilha. 
O universo DC se tornou uma paixão desde então.

LT — Você lembra qual foi o primeiro original 
que você adquiriu? E qual seria o item mais raro e 
o que você mais gosta dentre todos da sua coleção?
Freitas — Na verdade, foi um presente: um esboço 
da Morte (personagem de Sandman, de Neil 
Gaiman) enviado por Chris Bachalo em resposta 
a uma carta (sim, carta!) que enviei a ele. Tenho 
esse desenho até hoje. Todos os itens da coleção 
de artes originais são igualmente raros por serem 
únicos, porém, tenho especial carinho por itens que 
têm uma história atrelada a eles, como é o caso das 
artes que recebi como presente de amigos, entre elas, 
uma página dupla de Green Lantern #25, presente 
do amigo Ivan Reis.

LT — Você é publicitário e atua também como 
executivo de marketing. Em que momento na 
sua jornada profissional lhe surgiu a ideia de criar 
a Chiaroscuro Studio? Você vislumbrou uma 
oportunidade de negócio, ou estava seguindo uma 
paixão?
Freitas — Sempre quis atuar profissionalmente nessa 
área e fiquei longos anos buscando identificar uma 
oportunidade. Após 8 anos organizando exposições 
em eventos, destacadamente para 4 edições do 
Festival Internacional de Quadrinhos (FIQ) de Belo 
Horizonte, esse projeto se concretizou com a criação 
da Chiaroscuro Studios com meu sócio, Joe Prado.

LT — Como surgiu a ideia de criar a CCXP? Qual foi 
a sensação de ver o evento sendo realizado pela primeira 
vez? Havia algum medo ou receio da sua parte? Pois, até 
então, nada como a CCXP havia sido feito no Brasil.

https://www.instagram.com/ivan_costa/
https://www.facebook.com/ivanfcosta
http://chiaroscuro-studios.com/
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Freitas — Desde sua origem, a Chiaroscuro Studios 
também é uma empresa de eventos, e criar uma 
Comic Con sempre esteve nos nossos planos. O 
contato com os sócios do Omelete e da PiziiToys 
levou a uma união de forças para a criação de um 
evento de grande porte no Brasil. Ver a primeira 
edição do evento (em 2014) foi tão impactante 
para nós quanto para o público: era o início de 
uma tradição pela qual esperamos por muito tempo 
aqui no País.

LT — E hoje, qual é o seu sentimento em saber que 
a CCXP, fruto do seu trabalho e da sua equipe, é o 
maior evento de cultura “nerd” do mundo? Ainda 
dá aquele friozinho na barriga quando chega a data 
do evento?
Freitas — O crescimento, sucesso e repercussão da 
CCXP é resultado do trabalho e da confiança de 

vários agentes: criadores, expositores, patrocinadores, 
público e mídia. A decisão de praticamente recriar 
o evento a cada ano — da comunicação à estrutura 
física e tecnológica — impõe desafios que são 
recompensados pelo retorno que recebemos desses 
mesmos agentes.

LT — Em algumas ocasiões você comenta que a 
CCXP tem como referências eventos como a New 
York Comic Con e a San Diego Comic-Con, Rock 
in Rio e LollaPalooza. Que tipo de referência e 
mensagem você quer que a CCXP transmita para 
eventos que sonham um dia em ser também os 
maiores do mundo?
Freitas — Estamos sempre buscando inspiração no 
que há de mais novo, de mais moderno e diferente no 
mundo, não nos limitando a Comic Cons ou eventos 
de cultura pop. Por isso, todos os anos participamos 
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dos eventos mais diferentes, de pequenos festivais 
de arte à South by Southwest (SXSW), que reúne 
centenas de milhares de pessoas nos EUA. O maior 
recado é este: a inspiração vem de todos os lados 
e, não menos importante, do próprio público, que 
oferece feedbacks importantes.

LT — Além da CCXP, você organizou diversas 
exposições voltadas para quadrinhos, nos últimos 
dois anos foram duas: “Quadrinhos”, no Museu 
da Imagem e do Som (2018–2019), e Batman 80 
anos, no Memorial da América Latina (2019–2020), 
ambas sucesso absoluto de bilheteria e de crítica. 
Como é conciliar tudo isso em um período tão curto, 
sendo que, ao mesmo tempo, há outros eventos 
acontecendo, que necessitam da sua atenção? Quais 
as diferenças em fazer a curadoria desses eventos 
para a organização de uma Comic Con?
Freitas — Fazer tudo isso simultaneamente é 
bastante desafiador. Mas entendo que são iniciativas 
que se complementam e que tornam o cenário de 
cultura pop do País mais rico e diverso. As diferenças 
entre eles são muitas, começando pelo fato de que 
a CCXP é uma experiência mais dinâmica e de 
grupo, enquanto exposições são mais imersivas e 
contemplativas.

LT — A PerifaCon, a “ComicCon das favelas”, 
é um evento anual que vem ganhando espaço no 
calendário “nerd” no Brasil, inclusive, a Chiaroscuro 
Studios participou do evento com seu stand e artistas. 

Para você, qual a importância de um evento como 
esse para as comunidades carentes de hoje e para o 
cenário da cultura pop nacional?
Freitas — A Chiaroscuro Studios foi a primeira 
empresa a entender e a apoiar a PerifaCon, a ponto 
de termos sido o único patrocinador corporativo da 
primeira edição do evento. A decisão de apoiar o 
evento está em linha com nosso objetivo de ampliar 
o acesso à cultura. Iniciativas como a PerifaCon são 
absolutamente necessárias e merecem ser estimuladas.

LT — Mesmo em meio a tantas crises nacionais, 
você vê novas oportunidades e espaços em que a 
CCXP, FIQ, Comic(Con)Floripa e PerifaCon possam 
crescer e se desenvolverem ainda mais?
Freitas — Meu sonho é ter pelo menos um grande 
evento em cada capital do País, realizado por empresas 
locais, colecionadores ou quem se dispuser a abraçar 
essas iniciativas. Entendo que isso é fundamental 
para atender artistas, expositores e fãs de todas as 
regiões que se beneficiariam ao participar de um 
evento com essas características.

LT — Quais são suas cinco obras favoritas?
Freitas — Sempre cito as primeiras obras que vêem 
à minha cabeça. No momento, são: Camelot 3000, 
Elektra vive, A saga da Fênix Negra, Grandes 
Astros Superman e Ronin.

LT — Ivan, qual é seu maior sonho já realizado? 
Você ainda tem algum que deseja realizar um dia, 
seja profissional ou pessoal?
Freitas — Tenho inúmeros! Mas eu gostaria de ver 
um Brasil que oferece educação de melhor qualidade 
para o seu povo, que, por sua vez, passaria a ler mais, 
levando também a mais leitores de quadrinhos.

LT — Como última pergunta, que dicas ou conselhos 
você tem para quem está iniciando sua coleção de 
quadrinhos/artes?
Freitas — Leiam tudo que puderem, 
independentemente de gênero, época ou autores. 
Descubram, desde o início, que quadrinhos são uma 
mídia na qual cabem histórias de terror, infantis, 
aventura, super-heróis, etc.



VITOR 
SANTOS

Vitor Santos tem formação em 
roteiro dramático, atuação 
e também é investigador 
especializado em análise de 
comportamento facial e não 
verbal. Além disso, é criador 
do canal Metaforando, o maior 
canal de linguagem corporal 
da América Latina.

Caso tenha mais interesse 
no assunto, Vitor Santos 
apresenta um curso exclusivo 
chamado detecção de Micro 
expressões faciais, onde ensina 
como identificar as emoções 
das pessoas e se elas são 
condizentes com a mensagem 
que verbalizam!

LT — Escritores têm curiosidades específicas sobre 
a rotina dos seus personagens, é uma espécie de 
estudo que se faz para poder planejar a história. 
Como é o trabalho de investigador no Brasil?
Vitor — Existem diferentes linhas de trabalho 
que um investigador comportamental pode adotar, 
ele pode ocupar seus dias se debruçando sobre 
algum caso complexo, geralmente envolvido 
em uma investigação policial ou algum caso/
processo jurídico, existem também os especialistas 
em análise de comportamento, que se dedicam 
a criação ou negociação de suas palestras, 
treinamentos, consultorias (passa boa parte 
do dia interagindo com turmas de alunos, ou 
lidando com sua cartela de clientes). Outros 
pesquisadores se dedicam exclusivamente às áreas 
da pesquisa e desenvolvimento teórico das ciências 
comportamentais (por cerca de 3 meses no ano 
de 2019, essa foi minha realidade diária, quando 
participei da pesquisa Facial Affective Brazilian Set 
— children image and video database FABS). Minha 
rotina como analista do comportamento facial e 
não verbal se resume, atualmente, em produção de 
conteúdo digital (artigos sobre linguagem corporal, 
pesquisa e estudo sobre comportamento não verbal 
e psicologias associadas), produção de vídeos. Em 
paralelo, tenho meus trabalhos nos casos judiciais. 
Geralmente, passo os dias analisando vídeos de 
clientes, na maior parte do tempo, se tratando 
de suspeitas de abuso sexual (até pelo contexto 
onde a “análise da veracidade” é mais requisitada, 
por se tratar de um tipo de crime que geralmente 
não produz muitas evidências). Minhas atividades 
podem variar de entrevistar algum cliente ou 
pesquisar sobre seu caso específico, até analisar 
os vídeos do caso, ou revirar fotografias antigas 
envolvidas no caso do cliente, para entender 
melhor as dinâmicas afetivas das pessoas associadas 
a essa investigação (ou perícia).
 
LT — Quais as novidades nessa área? Como um 
escritor que queira vir a pesquisar sobre o assunto 
pode se manter informado?
Vitor — Falando especificamente sobre a “perícia 
facial”, essa sem dúvidas é uma área em expansão. 

http://www.facebook.com/Metaforando/
https://www.youtube.com/c/Metaforando/videos
https://www.instagram.com/metaforando.vitor/
https://metaforando.com/deteccaodemicroexpressoes/
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A variedade de trabalho para um perito facial 
certificado é tamanha que ele não precisa nem 
atuar na área de investigação, se não quiser, 
pois, para ter noção, hoje uma certificação em 
codificação facial (FACS Certified Coder) é um 
pré-requisito básico para coordenar uma equipe 
de animação de personagens dos estúdios PIXAR 
e até mesmo de outros estúdios, como o estúdio 
de games Quantic Dream. A área aparentemente 
em maior desenvolvimento hoje em dia (associada 
a microexpressões faciais), é a de inteligência 
artificial. Alguns estudos recentes indicam que a 
precisão das máquinas em detectar microexpressões 
faciais avança cada dia mais, para se aproximar 
da precisão humana de um técnico experiente (os 
estudos são publicados periodicamente no site 
da empresa Noldus — principal pesquisadora 
na área e desenvolvedora do software “Face 
Reader”, que tem maior precisão em detecção de 
microexpressões faciais no mercado). Para quem 
queira se inteirar mais sobre linguagem corporal, é 
recomendado que compreenda o básico de alguma 
teoria (visto que são muitas). Eu particularmente 
indico os trabalhos iniciais de Paul Ekman, Wallace 
Friesen e Silvan Tomkins, pois além de terem uma 
longa lista de artigos e pesquisas com bastante 
respaldo científico, também são responsáveis 
pelos principais trabalhos que servem como base 
para qualquer desenvolvimento atual (teórico ou 
prático).
 
LT — No seu canal do YouTube, o Metaforando, 
há vários vídeos que falam sobre comportamento 
e usam personagens ficcionais como exemplo. 
Você consome muita ficção? Como é sua relação 

atual com ela?
Vitor — Consumo sim. Como também tenho 
formação em roteiro dramático, procuro estudar 
a habilidade de escrita criando alguns curta-
metragens (um deles, do gênero terror, será gravado 
e postado em breve na internet, chama-se O vigia). 
Gosto muito dos gêneros terror e ação nos filmes, 
e, embora não acompanhe muito da literatura 
épica mais popular (como Game of thrones e Senhor 
dos anéis), sou amante da série The witcher, de 
Andrzej Sapkowski. Quando mais jovem, li boa 
parte da série Deltora quest e também As aventuras 
do caça-feitiços, além de ser fã assíduo de toda a 
saga Star wars. Vejo uma relação muito próxima 
ao meu trabalho no personagem Alan Wake, do 
game de título homônimo, no sentido de que o 
protagonista visa entender o que está acontecendo 
ao seu redor, buscando por pistas e “realçando essas 
pistas” com o uso de uma lanterna. O Conceito 
de “iluminar a escuridão escondida nos outros” 
me chama muito a atenção nesse jogo por ser, 
muitas vezes, parte do meu ofício, e por esse fato 
também, considero Alan Wake meu jogo favorito 
de todos os tempos. Obviamente, conforme já 
comentei em várias entrevistas, o seriado Lie to 
Me, foi minha principal inspiração para iniciar 
os estudos em linguagem corporal, há mais de 10 
anos, apesar de hoje compreender que boa parte 
do que está lá é meramente ficção.
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LT — Uma das habilidades que um escritor precisa 
desenvolver é a da escrita de diálogos. Como você 
acha que a análise de linguagem pode melhorar 
especificamente o diálogo na ficção? Você poderia 
indicar livros que abordam esse assunto na escrita 
ou na fala?
Vitor — A postura, o movimento corporal e 
as microexpressões faciais podem realçar uma 
ideia verbalizada (um diálogo) como verdadeira, 
honesta, ou o extremo contrário: os movimentos 
corporais podem acabar gerando um contraste, 
em comparação com a ideia verbalizada, e 
evidenciar um comportamento incoerente com 
o que está sendo falado (teoria cinética, de Roland 
Tompakow e Pierre Weil). Abordar a linguagem 
corporal de forma enfática em cenas de diálogo 
é uma forma de também “desenhar” um tipo 
de diálogo, o diálogo não verbal, a meu ver, a 
forma mais antiga de comunicação interpessoal 
que possuímos como seres humanos. Acho que a 
descrição não verbal, em cenas de diálogo, pode 
criar uma imagem visual muito forte para quem 
lê, até porque, curiosamente, muitos relatórios 
de veracidade gerados anteriormente por peritos 
não verbais eram feitos apenas de forma escrita, 
e a descrição precisava ser completa (de tudo 
que era verbalizado, e de como estava o corpo 
do entrevistado naquele momento) para que os 
outros investigadores ou oficiais envolvidos no 
caso conseguissem entender a conclusão do perito 
sobre a veracidade ou inveracidade do relato 
colhido. Um livro muito interessante que tenta 
evidenciar o “diálogo corporal” é o tão conhecido 
Corpo fala: A linguagem silenciosa da comunicação 
não verbal, de Pierre Weil e Roland Tompakow. 
Esse livro tem uma parte que se predispõe apenas 
a “traduzir a fala” dos movimentos corporais. 
Para os mais entusiastas sobre as incoerências 
não verbais, recomendo o Telling lies: Clues to 
deceit in the marketplace, politics, and marriage, 
de Paul Ekman.

LT — O quão bom alguém realmente pode ficar 
em perceber detalhes como microexpressões? É 
algo que se nota instantaneamente depois de 

muita prática?
Vitor — Com base em pesquisas feitas por 
renomados psicólogos e pesquisadores como Paul 
Ekman, Aldert Vrij, Ray Bull e Cliff Lansley, a 
precisão na detecção de mentiras, de um técnico 
certificado e experiente, aplicando um protocolo 
de análise não verbal que contemple ao menos 
seis canais de comunicação, pode variar entre 70 
e 90%, sendo a precisão máxima passível de ser 
obtida em contextos nos quais o técnico tenha um 
tempo maior para explorar o material analisado e, 
preferivelmente, seja uma análise em vídeo e não 
em tempo real. As pesquisas apontam que uma 
análise em tempo real tem uma variação de precisão 
mais baixa do que em análises feitas de vídeos 
(em que conseguimos ver toda a cena de forma 
mais detalhada). Em suma, ter um conhecimento 
sólido sobre linguagem não verbal (entende-se: 
não acreditar em materiais sem base científica 
como pistas oculares, fisiognomia e afins) e ter 
um histórico de aplicação prática, significa ter um 
estado de atenção bem mais alerta e geralmente 
mais perspicaz em realmente entender as outras 
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pessoas ou “onde elas querem chegar” durante 
interações interpessoais, consequentemente, 
dificultando muito que alguém consiga te enganar 
sem que você não perceba ao menos um sinal do 
que está acontecendo.

LT — Alguns colegas escritores podem se preocupar 
com a nossa busca pela verossimilhança em uma 
obra. Afirmam que estraga diversão — e, de fato, 
essa é uma preocupação justa. No seu caso, o 
conhecimento específico estraga a diversão de 
acompanhar uma série, livro ou filme policial?
Vitor — Infelizmente, sim. Em muitos casos, 
chego a perder a ansiedade da expectativa em 
alguma obra audiovisual fictícia em detrimento 
da atuação do ator. Acaba sendo algo muito 
gritante para mim, e não me refiro nem à atuação 
ruim, mas sim a toda a construção de realidade 
levantada dentro do universo fictício do filme 
que estou vendo. Por exemplo: algum tempo 
atrás, assisti um filme em que um detetive — que 
era tido por todos os demais personagens como 
“experiente” e “perspicaz em interrogatórios” 

—, em algumas cenas, descobre uma mentira 
pressionando a vítima e a agredindo (algo que, 
de fato, não funciona na vida real), esquece onde 
deixou uma importante ficha policial, e segura 
a pistola com a mão sobre o slider (algo que 
definitivamente não ocorreria, e muito menos 
com um policial experiente), vendo esses pontos 
somados a um roteiro bem pretensioso, quebrei a 
imersão rapidamente. Em contrapartida, cenas que 
aparentemente são simples para algumas pessoas, 
quase me fazem chorar, tamanho o realismo na 
atuação; por exemplo: as cenas em que Leonardo 
DiCaprio, no filme O regresso, se lembra de sua 
mulher e filhos.

LT — Há algum projeto futuro que você gostaria 
de compartilhar, ou então algum recado final?
Vitor — Eu agradeço pelo convite, é um prazer 
falar sobre essa ciência que tanto me intriga e 
me motiva a estudar cada dia mais. Por último, 
gostaria de compartilhar que estou trabalhando 
atualmente em um livro sobre conceitos básicos de 
linguagem corporal, explicados de forma prática, 
porém, com base científica. Fica meu convite a 
todos os leitores conceituados da Literomancia 
que quiserem se aprofundar no tema, para que 
me sigam nas redes sociais e acompanhem as 
novidades desse projeto, que tem previsão de 
lançamento para o final de 2020!

http://literomancia.com.br/
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Nosso diferencial é querer dar prioridade àqueles que querem seguir carreira 
artística. Queremos nos tornar um outdoor de futuros grandes autores. E, 
por isso, essa não é a última vez que você irá ouvir falar dos escritores que 
publicamos. Além das atualizações constantes em nossas redes, agora você 
pode conferir e acompanhar a carreira de todos os nossos autores por suas 
páginas de perfil em nosso site. Clique aqui e descubra mais!

Nesta edição
Histórias são feitas de mudanças. Em Psicostasia, de Caliel Alves, a 

mudança está no processo de autodescoberta de um homem sob julgamento 
divino. Em 15 minutos em Fêmina, de Juliana Schaidhauer, a mudança 
está na exploração de um mundo desconhecido. A corrupção do corpo 
e da alma de um homem é o agente da mudança em Sacrilégio, de Carol 
DerMond. O estranho povoa o conto de Francisco Jefferson de Sousa, em 
Os outros, o mesmo.

A mudança também pode já ter acontecido, como na história de 
lembranças em Uma última contagem, de Allen Rose. Medo, perdas e batalhas 
selvagens proporcionam diversas mudanças no mundo dos personagens de 
Raquel Mello, em Depois da meia-noite. A agonia do silêncio sobrevoa as 
mudanças que acontecem em O paradoxo de Ellison (Tenho boca, mas não 
consigo gritar), de Diego Mendonça. Por fim, a arte é levada ao extremo 
no conto de Hitallo Dalsoto, O Losango.

Clique aqui e 
envie seu conto!
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Eu acreditei que, naquele sábado, teria 
uma manhã comum como qualquer outra. Como 
estava enganado! Durante toda a minha vida 
tentei ser um homem razoável, pratiquei o bem 
que estava ao meu alcance e evitei o mal à medida 
do possível. Estudei e trabalhei arduamente para 
garantir melhorias para os meus parentes, e um 
futuro para a família que constituí.

Após me formar, trabalhei cinco anos 
em uma empresa. Nessa época, conheci minha 
esposa. Ficando desempregado, montei meu 
próprio negócio e prosperei. Os filhos vieram 
em seguida. De todas as coisas preciosas que eu 
já conquistei, minha família é a mais valiosa. 
E a melhor herança que posso deixar aos meus 
filhos é a minha fé.

Sábado, pela manhã, fomos a um piquenique 
no Parque do Ibirapuera. Brincamos por algum 
tempo e depois tomamos um belo café da manhã. 
De repente, uma dor intensa explodiu no meu 
peito. Parecia que o sangue se tornara fogo, 
desmaiei. Embora me alimentasse bem, não 
bebesse álcool ou usasse drogas — tampouco 
tivesse histórico familiar —, tive um infarto 
fulminante.

Depois que desfaleci, não vislumbrei o 
que aconteceu com meu corpo. Quando voltei 
a sentir a matéria, estava em uma enorme sala 
de espera. Acreditando estar no hospital, me 
levantei do meu lugar e procurei o recepcionista. 
Ele estava de costas, e para chamar sua atenção, 
o cutuquei.

— Bom dia, senhor. Em que hospital nós 
estamos?

— Em nenhum hospital, senhor — disse, 

virando-se para mim. Ele tinha uma cabeça de 
falcão em vez de uma face humana. — Estamos 
na vara de Julgamento Universal.

— Então, eu estou morto? — ele fez que 
sim com a cabeça. — Então tá.

Acreditando estar sofrendo de alguma 
experiência de quase morte, voltei a sentar no 
meu lugar. Magicamente, o meu assento vazio 
estava na segunda fileira. Apertei os meus olhos e 
não consegui ver os últimos assentos. Milhares de 
pessoas, talvez milhões, estivessem ali esperando 
o seu julgamento. Sentei-me. De dentro da sala, 
saiu um homem chorando copiosamente.

— Por que ele está chorando? — perguntei 
a um colega sentado ao meu lado.

Ele se virou e segredou:
— Deve ter sido declarado culpado.
Continuei a achar aquilo tudo muito 

hilário, afinal de contas, eu não acreditava em 
espiritismo de nenhuma espécie.

— O que acontecerá com ele agora?
— Irá para o Inferno, onde um monstro 

vai devorar a alma dele completamente.
Todo o meu corpo se arrepiou. Ele foi 

chamado. Para minha surpresa, os nossos assentos 
estavam na beirada da última fileira, eu estava 
prestes a ser chamado. Aquilo, de alguma forma, 
me trouxe agonia. Tentei vislumbrar uma saída 
daquele pesadelo, mas não encontrei nenhuma. 
Lá de dentro, meu amigo saiu sorridente e me 
fez um leve aceno. O cabeça de falcão chamou 
o meu nome.

Indicou a porta com a mão e eu entrei. 
Não era uma ilusão criada pela minha mente 
convalescente, tudo era real. Do lado de dentro, 

PSICOSTASIA
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dois guardas passaram a me acompanhar. Os dois 
tinham cabeças de leopardo. O juiz tinha feições 
humanas, mas não levei a cor da sua pele azulada 
em consideração, em se tratando do limiar entre 
a vida e a morte, tudo podia acontecer. Sentei 
e esperei o juiz falar.

— Queiram levantar-se em respeito ao 
excelentíssimo juiz Osíris, júri absoluto da vara 
do Julgamento Universal — disse um porta-voz 
—, esse será o réu. — Apontou para mim e 
pronunciou o meu nome completo. — O senhor 
Pecado será o advogado de acusação. A senhora 
Virtude será a advogada de defesa fornecida por 
esta Casa.

— Como assim? — estava muito confuso. 
— Eu não deveria estar aqui. Quem escolhe 
quem vai ser julgado? Quem vai me defender 
são vocês mesmos?

— Realmente, nobre réu, os antigos 
julgamentos eram mais fáceis. Era só pesar o 
vosso coração em uma balança. Alguns tentavam 
me convencer usando o Livro dos Mortos, mas 
nem sempre conseguiam se salvar — disse Osíris. 
Como eu estava sentado logo à sua direita, tive 
uma visão geral dele, parecia um faraó vestido 
de juiz, com martelo e tudo o mais. — Quanto 
a sua inocência, ela terá que ser provada aqui. 
A senhora Virtude é automaticamente escolhida 
pelo seu inconsciente, não temos nada a ver 
com isso.

Depois disso, calei a boca. O júri popular 
estava lá. Cerca de sete seres humanoides com 
cabeças de animais. À esquerda, o escrivão do 
processo trajava terno e tinha uma enorme cabeça 
de cão, se não me engano, era o deus Anúbis. 
Depois disso, Osíris deu a palavra a Anúbis, 
que se levantou.

Vindo até mim com o livro dourado em 
mãos, me pediu que eu colocasse a mão na capa e 
jurasse que falaria a verdade, somente a verdade, 

nada mais que a verdade perante aquele júri. Jurei 
que sim. Na capa do livro estava escrito: Livro 
da Vida. Osíris prosseguiu com o julgamento, 
dando a palavra ao senhor Pecado, que tinha 
um aspecto humanamente sombrio.

— Vejam senhoras e senhores, se este rosto 
não mostra a degradação.

— O quê? Que negócio é esse, isso é uma 
ofensa! — falei, exasperado.

Osíris deu umas marteladas na mesa. 
Depois apontou para mim.

— O réu não pode falar. Você responderá 
quando for perguntado. A senhora Virtude 
poderá pedir objeção, mas não pode impedir 
que o senhor Pecado fale.

Me calei. Tinha que confiar em minha 
advogada para sair dessa.

— Veja só, ele nem respeita a autoridade 
judicial.

— Protesto, meritíssimo! O senhor Pecado 
tenta fazer de um pequeno equívoco motivo de 
alarde. Meu cliente jamais esteve em um júri e 
desconhece a sua dinâmica, não muito diferente 
de outros que estiveram aqui.

Enquanto Pecado rosnava, Osíris acatou 
o protesto. Pecado cerrou os olhos.

— Em verdade vos digo: este homem 
merece a condenação máxima, que é ter sua alma 
destroçada no Inferno. Durante toda a sua vida 
ele foi movido a egoísmo. Mesmo em suas ações 
mais simples ou nas supostas “boas ações”, vive 
para si mesmo. Tudo não passa de um embuste 
para esconder suas verdadeiras intenções, ele 
busca se autopromover em tudo...

Fez uma explanação de mais ou menos 
uma hora, apontando todas as minhas falhas e 
defeitos. Meus olhos percorreram a sala com os 
olhos, Anúbis digitava em seu netbook com uma 
incrível rapidez, suas orelhas seguiam o ritmo 
do discurso. O júri popular parecia envolvido 

http://literomancia.com.br/
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pelas palavras do Pecado. Com sua perfeita 
dicção e força nas palavras, conseguiu suspiros 
de admiração e desaprovação em relação a mim.

— Agora a palavra é da senhora Virtude. 
A senhora tem direito a não fazer a réplica — 
disse Osíris.

— Farei com muito gosto — respondeu a 
bela Virtude. — Tudo que o senhor Pecado disse 
não passa de uma visão unilateral e distorcida dos 
fatos relevantes que foram protagonizados por 
este jovem senhor. Note que quando o senhor 
Pecado fala de suas ações, visa apenas desvirtuar 
suas qualidades. Meu cliente, durante toda sua 
vida, buscou a sabedoria e trabalhou arduamente 
para trazer a felicidade para sua família; inclusive, 
pessoas que ele nem conhecia ainda.

A senhora Virtude continuou, em uma 
linguagem simples e objetiva, desfazendo o que 
ela própria chamou de “mal-entendidos”. Os 
jurados pareciam ter aceitado a mensagem dela. 
A Virtude sentou e o senhor Pecado veio me 
fazer indagações. Parecia querer fazer perguntas 
de duplo sentido.

— É verdade que o réu fez de tudo para 
ser demitido da empresa em que trabalhava para 
montar o seu próprio negócio, isso quando a 
empresa em que estava trabalhando entrava em 
estado de pré-falência?

— Não me demiti por essa causa. Fui 
demitido porque não aguentava mais o ritmo de 
trabalho da empresa. Era apenas um trabalhando 
como dois.

— Então tudo foi motivado por preguiça?
— O quê?! Não, de maneira nenhuma.
— E quanto ao afastamento de seus 

familiares, sua intenção com a faculdade não 
era sumir da presença deles?

— Não, minha intenção era estudar e 
produzir melhoria de vida para eles.

Essa ladainha se seguiu até o senhor Pecado 

estar satisfeito. Tentei responder sempre com o 
máximo de segurança, nem sempre conseguia. 
A Virtude se absteve de me fazer perguntas. Sai 
do púlpito e logo uma testemunha foi chamada 
pela Virtude. Para minha surpresa, a testemunha 
arrolada era a senhora Memória. Parecia frágil 
e assustada.

— Diga-me, senhora Memória — disse a 
Virtude com uma entonação branda —, esteve 
com o meu cliente durante toda a sua vida. O 
conhece como a palma da sua mão. Olhe para o 
meu cliente. É possível que em algum momento 
a senhora tenha sentido que ele usava suas boas 
ações para algum tipo de soberba?

Por alguns segundos ela se mostrou indecisa. 
Olhou para mim e depois para o júri. De modo 
gaguejante, ela respondeu:

— N-não.
— Durante sua trajetória, o meu cliente 

buscou realizar seus sonhos, bem como promovê-
lo aonde pudesse de acordo com suas condições?

— Protesto, meritíssimo! — Pecado parecia 
furioso. — A senhora Virtude tenta produzir 
artificialmente uma imagem messiânica desse 
homem.

— Protesto negado! — respondeu Osíris.
Pecado bufou, furioso. Sentia que perdia a 

peleja. Mas preparou uma virada de mesa quando 
minha advogada de defesa cedeu a testemunha.

— Senhora Memória, sabemos de sua 
fragilidade em relação a determinar o “onde” 
e “quando”. A senhora pode determinar com 
exatidão quando tal e qual fato foram motivados 
por uma boa ou má ação?

A Memória tentou se defender, fugir do 
assunto. A resposta foi um aceno de cabeça 
indicando não. Depois de triturá-la com 
perguntas diversas, o senhor Pecado me sorriu 
diabolicamente e sentou satisfeito. Indaguei à 
Virtude:
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Caliel Alves

Nasceu em Araçás (BA) e, desde 

cedo, se encantou pela cultura 

pop e busca nela inspiração para 

escrever seus contos e noveletas. 

Começou escrevendo poemas 

e crônicas. Desde 2019, vem 

participando intensamente de 

concursos literários e seleções de 

antologias como a Creepypasta 

Vol. 2 (Lendari) e Campos santos 

(Sem Tinta). Seu último trabalho em 

destaque é a antologia ACID+NEON 

2.0 (Coverge) que integra literatura, 

jogos, artes visuais etc. Recentemente, 

autopublicou o conto de fantasia 

urbana Distante do céu em eBook 

na Amazon. Publica uma webnovel 

shonen em seus perfis na internet 

chamada Um reino de monstros.

— Qual a nossa chance?
— Baixas, nossa testemunha não mostrou 

confiança nas respostas.
Aquilo ia mal, o júri se retirou para dirimir 

a sós, nos mantivemos dentro do recinto. Anúbis 
conversava com Osíris, estavam impressionados com 
a reviravolta do caso. Depois de um longo período, 
os sete jurados entraram novamente. Todos nós 
nos sentamos e Osíris pegou o papel onde estava 
a sentença. O analisou e tirou suas conclusões. 
Achei a otimização do julgamento algo surreal, 
imaginei quando aquilo seria implementado no 
Brasil, a resposta foi “nunca”. Batendo o martelo 
na mesa, o juiz Osíris falou:

— O réu foi declarado culpado pelo júri 
popular. — Ao falar isso eu quase morri de novo. 
— Mas devido à falta de provas materiais dos 
atos criminosos a que lhe atribuíram culpa, eu 
declaro que o réu em questão poderá responder 
ao processo em liberdade. Poderá ser chamado a 
depor novamente após nova análise do processo a 
decorrer sem previsão.

Depois disso eu fui envolvido em um clarão. 
Quando meus sentidos despertaram para a vida, 
estava na maca de um hospital. Minha esposa 
alisava o meu pulso. Uma enfermeira injetava soro 
no cateter do meu braço direito. Ela começou a 
falar que eu tinha voltado, lhe respondi que tinha 
voltado por nós, com um sorriso enquanto me 
beijava.

Minha esposa disse que durante todo o tempo 
eu tinha falado sobre coisas estranhas como Virtude, 
Pecado e Memória. Nunca lhe relatei o que tinha 
visto. Se tudo aquilo não passou de uma alucinação 
provocada por minha mente naquele estado entre 
vida e morte, não saberei dizer. Mas, por via das 
dúvidas, afinei minha memória para as coisas boas 
da vida a partir dali.
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Pedro e Melissa estão agachados no chão 
quadriculado da cozinha, com os olhos nervosos 
que ora se entreolham, ora desviam para observar 
os cantos, o teto e a si próprios. Ele segura 
nas mãos uma espingarda, antes apenas para a 
decoração, enquanto ela segura o tecido frágil 
de sua roupa. São quase doze horas da noite. 
Eles rezam em silêncio para quem quiser ouvir 
e esperam. Pelo medo. Pela dor. Pela morte que 
espreita seus corpos e o corredor bloqueado pela 
pilha de móveis. O relógio arrasta a noite com 
seu bater lento e preciso, Melissa tenta, mesmo 
com a aspereza que corta sua garganta, conter o 
choro e esfrega o rosto com a manga do casaco 
para espantar as lágrimas. Pedro desliza os dedos 
pelo cano frio da arma, ajeitando-a e fingindo 
procurar uma posição mais confortável. Quer 
abraçar Melissa, dizer que vai ficar tudo bem, 
mas ela sempre soube reconhecer a mentira no 
seu tom de voz, por mais sutil que fosse.

A noite escura invade a casa pelas janelas 
escancaradas, trazendo consigo um pouco do 
brilho amarelo da lua.  As sombras se espalham 
pelas paredes, devorando os objetos e adornos 
da sala. Um assobio de vento entra por entre as 
frestas e faz ranger as dobradiças das portas, quase 
como um grito agudo e fraco que ecoa pela casa. 
Melissa estremece. Pedro enrijece, prendendo 
fundo o ar dentro dos pulmões. Quando olham 
para os ponteiros, faltam apenas cinco segundos. 
Ele começa a contar em voz baixa. Ela fecha os 
olhos e abraça os joelhos contra o peito ossudo.

1
2
3
4
5

Nada acontece de imediato, mas eles não 
baixam a guarda. Permanecem em alerta. Com 
os ouvidos, olhos e músculos atentos a cada 
movimento.

Então um grito estridente estoura em 
seus ouvidos. Cheio de raiva, de descontrole 
e desespero. Ele faz seu caminho até a última 
porta à esquerda. Dentro do quarto protegido 
por sete trancas e sete tábuas de madeira, a 
cama balança para cima e para baixo, de um 
lado para o outro, arranhando o chão com seus 
pés de ferro. As correntes se repuxam, em busca 
de liberdade. Tilintam e tilintam. É o sino da 
campainha, anunciando sua chegada ao mundo. 
Tilintam e tilintam, forçando as barras de metal 
nas extremidades da cama. Tilintam e tilintam 
até arrebentaram em um puxão, estourando sob 
o colchão nu. Os seus restos se espalham pelo 
quarto mal mobiliado. O segundo grito é um 
ranger de dentes, um grito sofrido. O corpo rola 
para fora e cai de quatro no chão, se apoiando 
com os cotovelos e joelhos.

Tenta se erguer, mas é inútil. Os ossos 
começam a estalar por debaixo da pele, como se 
fossem rasgá-la de dentro para fora. O cabelo, 
antes ralo, vai ganhando volume, descendo pelo 
rosto em direção ao peito, braços e costas. Agarra 
a cabeça e o terceiro grito é seguido de uma 
sequência de tantos outros, chamando por uma 
ajuda que não existe e que não virá. Está sozinho. 
Perdido. Só lhe resta se entregar.

Os dedos e as mãos curvam-se para dentro, 
enquanto as unhas se tornam longas e pontiagudas. 
Já os pés, se duplicam de tamanho, formando 
um pequeno gancho nas pontas. Seus olhos, que 
antes tinham uma íris verde claro, meio castanho, 
se repuxam para os lados, assumindo um tom 
amarelo lunar. Suas pupilas dilatadas se tornam 

DEPOIS DA
MEIA-NOITE
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dois riscos de lápis. Com apenas um golpe, joga 
a cama contra a janela gradeada, a quebrando 
em várias partes. Ergue-se, fincando as garras na 
parede. No peito, as batidas se aceleram. Precisa 
se alimentar, precisa sair. Aqui já não é mais o seu 
lugar. Sua respiração está ofegante, a boca seca 
e salivando por entre as presas. Solta um último 
grito antes de caminhar até a porta.

É seu aviso final. Está livre.
Melissa abraça a si mesma, pois é a única 

saída. Pedro se afasta dela para poder enxergar 
melhor a barricada e o corredor. Posiciona os 
dedos no gatilho da espingarda e a empina para o 
alto, segurando firme o cano. Cada estalo, grito e 
movimento, causam pequenos espasmos no corpo 
dela. Não tem coragem de se levantar e espiar por 
cima da bancada, nem de abrir os olhos. Quer 
manter as lembranças, a boa e velha imagem do 
que um dia foi. O conhecido é o único lugar 
seguro agora. Lá, Melissa pode encontrar um 
tempo onde as coisas eram melhores, onde eles 
podiam rir sem preocupação e curtir a companhia 
um do outro. Eram os três contra o mundo e não 
dois contra um. Ela sente falta das caminhadas 
na praia, as idas ao cinema, os cafés da tarde na 
varanda e os passeios no parque que fica no final 
da rua. Pedro olha de relance para Melissa. Ele 
aprendeu a manter a calma e a fingir, também, 
frente a situações do tipo, porém, sabe que a 
companheira não tem a mesma facilidade.

Está partindo Melissa ao meio.
Pedro pensa em todas as vezes que os 

sorrisos eram mais frequentes que o medo e as 
lágrimas de hoje. Queria poder dar um futuro 
melhor para eles, voltar no tempo e fazer escolhas 
melhores. Ele endireita a postura, apoiando-
se nos joelhos e deixando parte da cabeça se 
sobressair para fora do esconderijo. Os cabelos 
ruivos o entregam fácil, um alerta vermelho 
para o inimigo. A hora está chegando, ele sabe 
o que precisa ser feito e, no entanto, sente que 
talvez não seja a escolha certa. É a saída mais 
prática, uma dor de cabeça menor. Pedro tinha 
cansado de procurar resposta atrás de resposta 
e acabar voltando para a estaca zero. Não dava 

mais para esperar ou aguentar calado. Verifica 
mais uma vez seu estoque de munição, quando 
escuta o estrondo de uma cama sendo destroçada 
contra a parede. Ele quase deixa as balas caírem, 
mas reencontra o equilíbrio erguendo um pouco 
mais o corpo.

A porta começa a bater, lutando contra 
as trancas e tábuas. Pedro se abaixa novamente, 
faz sinal para Melissa — que agora levanta o 
rosto para olhá-lo por entre as mechas negras do 
cabelo — ficar em silêncio e se põe em posição 
de ataque. Não pode ter o luxo de errar, precisa 
ser preciso e rápido.

O bang bang fica cada vez mais alto e a 
madeira está começando a se partir. Seus berros 
se tornam impacientes. Pedro respira fundo. 
Melissa fica de joelhos, com as costas encolhidas, 
agarrada no tecido do casaco. As garras cortam a 
porta de cima a baixo. Ele mantém as mãos firmes 
na arma, ela se aproxima arrastando o corpo no 
chão. Desce de quatro e se joga contra a porta, 
arrebentando-a de vez. O estrondo e a facilidade 
como o quarto foi aberto faz Pedro pensar que 
faltará pouco para a barricada sofrer o mesmo 
destino. Melissa brinca com o cordão em seu 
pescoço com ansiedade, olha para Pedro pedindo 
perdão. Suplicando com as últimas forças que 
lhe sobraram. As patas deslizam pelo assoalho. 
Sacode a cabeça para se livrar dos pedaços de 
madeira e dobradiça presos em seu pelo. A visão 
está turva pelo impacto e seus pensamentos se 
misturam. Duas mentes com desejos opostos 
disputando o território.

Pedro engole em seco. Melissa engole o 
tremor. O cheiro de suor o perturba, significa 
carne fresca. Sabe quem são, mas não consegue 
evitar. Já está fora de seu controle. Caminha 
lentamente em direção à barricada, bufando 
e rosnando enquanto saliva transborda de sua 
boca. Eles ouvem os móveis tremerem à medida 
em que são atacados. Logo vão deixá-los à mercê 
da própria sorte. Melissa apoia a mão no chão 
em busca de impulso e Pedro conta os segundos 
para o fim.

http://literomancia.com.br/
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Como uma explosão, a barreira cai. No 
lugar, apenas uma trilha de fúria descuidada e 
sedenta. Levanta-se com cuidado por entre o 
caos, se pondo em duas patas. O peito largo, 
cheio de músculos e pulsando com avidez, está 
repleto de escoriações e feridas abertas, por onde 
o vermelho escarlate escorre. Não se incomoda, 
nem parece sentir dor alguma. Talvez fosse a 
adrenalina. Pedro se levanta, apoiando a arma 
e o tronco sob a bancada, o alvo está na mira. 
Basta apertar o gatilho. Três tiros, ele calcula: 
um na cabeça, dois no coração. Deve funcionar 
ou dar tempo suficiente para fugir, pegar Melissa 
pela mão, correr para a porta e entrar no carro. 
Sem olhar para trás. A mulher respira fundo, 
uma, duas, três vezes e passa por trás dele, se 
colocando entre a mira da arma e o alvo.

Mel, mas que merda?!
Ainda é ele, Pedro. Ainda é.
Sai, Mel, sai antes que eu te meta bala 

também.
Não saio. Pode atirar.
Pedro hesita, pensativo. Ela o conhece 

bem demais. Não adianta ameaçar, gritar ou 
convencer. Melissa, quando quer uma coisa só 
vai lá e faz. Foi assim no casamento, na faculdade 
e também na gravidez.

Oh, meu bem. Sou eu, lembra?
Apenas um rosnado confuso responde, mas 

não se mexe, apenas a fita com certa curiosidade. 
O cheiro e a voz lhe são familiares.

Tá tudo bem. Eu tô aqui agora.
Vem aqui, vou cuidar de ti como deveria. 

Vou te cantar aquela música, contar a velha 
história dos dois carneiros e te colocar na cama 
como antes.

Vamos, é só um sonho ruim.
Balança a cabeça, não tem certeza, mas 

ainda assim, caminha arisco em sua direção. Ela 
parece tão miúda de perto, tão delicada, prestes 
a partir com um simples sopro.

Se aconchega aqui no colo, bem. Deixa eu 
sentir teu abraço, ele faz falta.

Não tenha medo, por favor.
Por favor, deixa eu te abraçar como antes. 

Aqui ainda é tua casa, teu lar.
Agacha-se com cuidado e passa os braços 

distorcidos pelos músculos em volta dela, 
repousando as mãos de selvagem em suas costas. 
Melissa sente com os dedos os ossos saltados do 
seu corpo, os pelos ásperos e ralos, as cicatrizes 
que agora estão praticamente secas. Ainda tem o 
perfume de suas lembranças, isso a acalma. Pedro 
permanece imóvel do outro lado, sem tirar as 
mãos do gatilho. Está firme, pronto para qualquer 
movimento brusco. As patas inofensivas expõem 
suas unhas afiadas e penetram por completo na 
carne magra de Melissa. O sangue escorre pela 
blusa e boca dela, mas, Melissa não chora, não 
grita. Apenas vira a cabeça de leve na direção 
de Pedro para vê-lo pelo canto do olho e sorri.

Tá tudo bem, querido.
Foi a última vez que Pedro viu o rosto suave 

e gentil de Melissa. Em um segundo, ele revive 
todos os bons momentos que teve ao seu lado. 
Os encontros, o pedido, a igreja, os jantares, 
as noites viradas assistindo televisão, os beijos, 
toques e palavras.

E então, com um simples movimento de 
mãos a parte ao meio, como se fosse uma folha 
de papel. As entranhas derramam no chão, em 
uma onda vermelha coberta por estilhaços do 
que antes foram os ossos de Melissa. O último 
grito é ainda mais estridente. Sente dor, culpa, 
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remorso. Queria que a lua tirasse dele aquele dom 
maldito, não lhe serve de nada agora. Pedro, com 
o pouco de coragem que lhe restou, acerta os três 
tiros, um atrás do outro. Cai de joelhos e as íris 
amarelas dizem “obrigada” antes de apagarem e o 
corpo despencar vazio, por fim.

Pedro desmorona, colocando para fora todas 
as lágrimas que havia deixado de chorar. Elas lavam 
do seu rosto as manchas de sangue e o cheiro de 
perda que impregna sua pele e vestes. Nas paredes 
da sala, uma fotografia de família pende torta e 
marcada com respingos e vidro quebrado. Melissa, 
Pedro e no meio o menino de olhos verdes meio 
castanhos. Um, dois, três sorrisos para a câmera e 
uma praia no fundo.
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Despertei-me assustado com o estrondo. 
Parecia vir da rua.

O relógio marcava 02:17. Continuei 
deitado enquanto ponderava se levantava ou não 
para averiguar o que havia acontecido. Decidi-
me após alguns segundos. Busquei entre os 
livros da faculdade os óculos sobre a cabeceira. 
Esbarrei no Borges que estava lendo e deixei-o 
cair, provavelmente desmarcando a página. Tateei 
até encontrar os chinelos e os calcei ainda sentado 
sobre a cama. Levantei-me bocejando no quarto 
escuro, já no corredor previ o dia difícil que 
teria. Iluminada apenas pela luz da cozinha, a 
casa permanecia em seu estado de repouso e as 
caixas espalhadas dificultavam a locomoção no 
novo lar. Tudo meio bagunçado pela mudança. 
Ainda atordoado pelo sono, segui pelo corredor 
em direção à porta, curioso do motivo que me 
fez acordar àquela hora da madrugada.

Já naquela época, não costumava levantar 
durante a noite, nem quando tinha os piores 
pesadelos. Isso, ainda hoje, me faz acordar tarde 
no dia seguinte, além de me guardar certas 
lembranças pavorosas. Curiosamente, a casa 
permanecia calada. Papai era conhecido por 
ter o sono pesado, mas mamãe não. Ela sempre 
acordava ao menor barulho.

Notei um burburinho à medida que 
me aproximava da porta que dava para a rua. 
Aquela mixórdia de vozes parecia-me familiar. 
Eram todas vozes de homens. Ouvi lamentos, e 
alguém desesperava-se em prantos. Um calafrio 
percorreu-me o corpo. Abri uma fresta da porta 
para ver o que se passava na rua. Parecia ser uma 
cena de acidente quase na frente de minha casa. 
Com a vista ainda borrada pelo sono, percebi 
um carro capotado do outro lado, um pouco 
mais ao longe, não precisei seu modelo pois 

nunca fui grande conhecedor de automóveis. 
Observei pessoas ao redor do que inferi ser um 
corpo estendido no chão, havia uma poça de 
sangue de onde ramificavam-se filetes vermelhos 
pelo asfalto.

As luzes da noite pintavam um quadro 
confuso da cena.

Olhei mais atentamente. Atônito, recuei 
alguns passos. Aguardei uns segundos. Respirei. 
Voltando à porta, pude constatar a inacreditável 
realidade. Como em um estalo, meu corpo pareceu 
perder seu peso, senti-me anestesiado ante a visão 
que se descortinava. Vi a mim mesmo, em um 
vestido florido, chorando copiosamente diante 
do corpo estirado na via, a distância não me 
permitia, concretamente, determinar o fato, 
mas aquela parecia ser a minha voz, ali estavam 
meus cabelos loiros, a barba por fazer e os olhos 
de peixe morto que sempre me caracterizaram 
por detrás dos óculos de armações redondas. O 
que significava aquilo? Com olhos arregalados, 
visualizei as pessoas que se apresentavam àquele 
quadro bizarro. Cerca de nove pessoas vêem o 
episódio. O número certamente não é preciso, 
mas é o que consigo afirmar. Todos com o mesmo 
rosto, mas com diferentes expressões umas das 
outras. Alguns assustados, outros compassivos. 
Todos curiosos. Distintos pelas roupas que 
vestiam. Minha insignificância multiplicada.

Enquanto meu coração fazia seu caminho 
até a boca, pude perceber o homem que jazia no 
chão da rua. Não conseguia verificar seu rosto. 
Minha visão era bloqueada por aqueles “outros”, 
chamo-os assim por falta de expressão melhor. 
Percebi apenas do tronco para baixo seu (meu?) 
corpo. Vestia umas calças que provavelmente 
nunca fariam parte de meu vestuário e calçava 
uns sapatos que a mim pareciam caríssimos. Meu 

OS OUTROS,
O MESMO
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ceticismo lutava contra meus olhos. Corri até 
o quarto de meus pais, esbarrando nas paredes, 
minhas pernas tremiam com nunca antes. Gotas 
de suor deslizavam sobre meu rosto. Bati à porta 
com a força que me restava. Nada. Tentei ainda 
com gritos e chutes. Ninguém. Não fazia ideia de 
que porra estava acontecendo. Naquele instante, 
a dúvida que me assolava era se eu era eu mesmo.

Ouvi sons de sirene e corri até meu ponto 
de observação. Um carro de polícia aproximava-
se de uma ambulância que já estava estacionada 
no local do acidente. Duas pessoas desceram 
do veículo policial, seus rostos eram o meu 
rosto. Um deles usava brincos e tinha as unhas 
pintadas, afastava os curiosos. O outro trazia uma 
caderneta e parecia colher informações de alguns 
moradores. Tentei racionalizar o máximo que 
pude. Cheguei à conclusão de que estava mesmo 
em um sonho. Era o mais plausível. Imaginei 
que tudo não passava de um sonho lúcido.

Resolvi sair à rua.
Dei os primeiros passos, e com eles percebi 

o absurdo de minha situação. Eu estava preso 
em uma fantasia.

Caminhei em direção ao ilógico.
Aproximei-me, ainda em choque. Já 

próximo de um deles, comentei, nervoso:
— Foi uma pancada e tanto, hein.
Minha voz saiu trêmula. A sensação era a 

de estar falando com um espelho e ao mesmo 
tempo perceber que aquele no reflexo não era eu.

— É, aparentemente alguém estava bêbado 
e atropelou o rapaz ali. O coitado já deve estar 
morto — respondeu a figura estranha.

— Por que diz isso? — perguntei, enquanto 
imaginava se o causador da tragédia teria meu 
rosto.

— Ora, reconheço o choro de luto quando 
ouço um. — Os gritos vindos das proximidades 
do corpo ficaram ainda mais pungentes. — Além 
disso, o corpo já está coberto.

Como se a situação em si já não 
fosse suficientemente absurda, senti certo 
estranhamento do mundo, como se aquele fosse 
um ambiente novo. Não falo da vizinhança, que, 

realmente, tinha pouca familiaridade. Mas o ar 
parecia diferente, as vozes me faziam lembrar de 
tempos que certamente não vivi mas que, ainda 
sim, percebo-os como lembranças.

Como seria possível ter lembranças de algo 
que nunca vivi? Não eram nem, objetivamente, 
lembranças. Não eram memórias. O que eram 
então? Sei que sentia algo, mas não sabia dizer 
o quê.

O céu estava ali, parecia o mesmo. A rua 
continuava sendo aquela imagem suburbana que 
mamãe detestava. Estavam ali as casinhas coloridas 
e os jardins verdinhos, agora iluminados pelas 
luzes amarelas dos postes. As pessoas, hipnotizadas 
pelo evento incomum, não demonstravam nada 
nem parecido com o horror incomensurável que 
me consumia. Eu olhava uma pintura onde eu 
era o protagonista.

Não consegui ver o rosto do morto. Isso 
me aflige até hoje.

Durante aqueles minutos, aproximei-me 
de vários daqueles “outros” e só constatei a 
indiferença para com nossas fisionomias, como 
se aquilo fosse natural.

— Olha meu rosto. Vê algo estranho? — eu 
disse, esperançoso, para outro deles.

— Não, você tá com alguma espinha? Tenho 
um creme lá em casa que pode te ajudar. Amanhã 
eu trago para você. Ah, você é o novo vizinho, 
né? Seja bem-vindo. — O nome desse cara era 
Jefferson, como o meu. Segundo ele, todos o 
chamavam de Jeff. Era como me tratavam. E 
provavelmente tinha 20 e poucos anos, como 
eu tinha naquele momento. — Já estão levando 
o pobre rapaz embora. Pobre Jeff, ele estava 
escrevendo um livro, sabia?

Todos já estavam seguindo rumo às suas 
casas. O tal Jeff, meu novo amigo, despediu-se 
e foi embora.

— Até amanhã, Jeff! — ele disse, acenando. 
Não consegui responder.

A coisa toda aconteceu em menos de uma 
hora. Perto do fim, segui até a porta de minha 
casa, sentei, e observei a rua, já quase vazia. O sol 
nasceria algumas horas a partir daquele instante. 
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Senti o aroma da madrugada e respirei fundo.
Segui pelo corredor, a porta do quarto de meus 

pais permanecia cerrada, e refleti sobre a situação 
disparatada que havia acabado de experienciar. Que 
sonho maluco. Isso daria uma boa história, pensei.

Sem sono, apanhei o “Livro de Areia” e reli 
o primeiro conto da coletânea. Ri da ironia.

Em algum momento, dormi.
Vivi sozinho desde então, em um mundo 

onde eu existia aos montes. Nunca mais vi meus 
pais, se é que já os vi algum dia, quando acordei 
no dia seguinte haviam sumido. Lembro que, já 
naquele dia, guardava uma lembrança vaga de seus 
rostos. Uma memória distante.

Foi árduo acostumar-me com as faces, além 
disso, ouvir minha voz saindo da boca de outras 
pessoas não é algo com que eu pensasse me habituar. 
Os nomes ainda causam certa confusão.

Nas raras vezes que caminho pelas ruas, 
percebo os olhares e tenho a certeza que me julgam 
estranho. No início, considerei-me louco, achei 
que todos à minha volta estavam fora da realidade. 
Tentei adaptar-me com minha desgraça e acho que 
fui bem-sucedido. Inúmeras vezes planejei pôr 
fim à minha existência, mas o medo que tenho da 
morte é maior do que minha coragem.

Hoje, 66 anos depois, ainda acredito que um 
dia acordarei, sairei à rua e verei um rosto diferente 
do meu. Sonhos de velho.

Francisco Jefferson 
Rodrigues de Sousa

Psicólogo não praticante, escritor 

em construção e homem inacabado. 

Tenho 25 anos e alguns planos 

que vão de ler mil livros antes de 

morrer até aprender a falar com as 

pessoas sem cutucá-las (este mais 

difícil que aquele). Leitor de grandes 

e pequenos, clássicos e vulgares. 

Convicto de que ler é uma atividade 

bem mais prazerosa do que a escrita. 

Por que escrevo? Aí não sei.

jeff.desousa@hotmail.com
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Laura segurava o anel de ouro e diamantes 
em suas mãos como se sua vida dependesse 
disso; mas o fazia por outros motivos, e não 
por estar ciente dos incontáveis perigos aos 
quais estava prestes a se submeter. A jovem 
pesquisadora cria que o referido objeto seria o 
fator determinante de seu tempo-destino, por 
isso o pressionava daquela forma, imaginando 
as inúmeras possibilidades futurísticas que ela 
estava prestes a desvendar. Isso, é claro, se o 
experimento fosse bem-sucedido.

— Você está pronta? — perguntou Alice, 
a pesquisadora-chefe, que tentava dissimular seu 
próprio nervosismo. Ao que Laura respondeu com 
um balanço afirmativo de cabeça. — Não esqueça, 
você só terá 15 minutos, não os desperdice.

A jovem assentiu novamente, pensando na 
relatividade do tempo e em como ela poderia 
lhe dar muito mais ou muito menos do que 15 
minutos para coletar informações. De qualquer 
forma, essa incerteza a obrigaria a ser objetiva, 
e foi com isso em mente que ela fechou a parte 
frontal de seu capacete, tornando todas as partes 
de seu corpo cobertas — e, preferivelmente, 
protegidas.

O computador emitiu sua mensagem sonora 
ao mesmo tempo em que a pesquisadora-chefe 
enunciava sua frase de despedida, deixando Laura 
com a tarefa de decodificar duas mensagens 
desconexas em polifonia: Inicianboa deslocasorte.

A jovem não demorou mais do que alguns 
segundos para separar e compreender as duas 
orações: iniciando deslocamento e boa sorte. 
Alguns segundos a mais bastaram para que ela se 
perguntasse onde estava o barulho ensurdecedor 
do mundo se rasgando em seus ouvidos, as dores 
agudíssimas de seu corpo se partindo em mil 
pedaços, ou as deformações na estrutura da 
realidade que a traumatizariam para sempre. 
Absolutamente nenhum desses fenômenos tão 
recorrentes no mundo da ficção se fizeram 
presentes. Era como se nada tivesse acontecido, 
o que levou Laura a concluir que o experimento 
havia falhado. Mais uma vez.

Então o barulho de algo se chocando 
contra a superfície foi seguido pela terrível 
sensação de ter seu cérebro rodopiando dentro 
do crânio. Acionar o botão despressurizador 
do capacete e retirá-lo foi a única coisa que a 
jovem conseguiu fazer antes de sentir suas pernas 
curvando-se contra a sua vontade e tombar de 
joelhos. Sem o capacete obstruindo sua visão, 
ela pôde, enfim, ver o ambiente no qual se 
encontrava. Tratava-se de uma peça ampla e 
toda feita de um material violáceo translúcido 
e aparentemente desconhecido. No chão, havia 
alguns poucos objetos espalhados, os quais 
Laura perdeu algum tempo tentando identificar. 
Dentre eles, havia uma espécie de brinquedo 
hologramático, um par de sapatos infantis, uma 
boneca multifunções e, confirmando uma de suas 
hipóteses deslocamentais, algumas joias. A partir 
deste último gênero de objetos encontrados, 
Laura teve a comprovação de que o deslocante 
surge no espaço ocupado pelo objeto ao qual 
se atrela no início do deslocamento; e como 
ela se atrelara a um anel, surgira em meio às 
joias. Mas o que aconteceria se, por exemplo, 
alguém estivesse com o anel no dedo durante o 
momento de chegada?

Antes que pudesse sequer refletir sobre esse 
novo questionamento, Laura foi interrompida 
pelo aparecimento de um homem de meia idade 
no batente da porta. Mas, ao contrário do que ela 
e sua chefe haviam presumido a respeito da reação 
de um tempo-nativo à inexplicável presença 
de um deslocante, o homem não demonstrou 
nenhum sinal de perplexidade ou medo.

— Olá, Mana. É uma graça conhecê-la.— 
foi o que ele disse com a maior naturalidade, 
nunca imaginada para a situação. E como a jovem 
não respondera nada, ele acrescentou. — Qual 
é a sua nomeação?

— Minha nomeação? — a pesquisadora 
repetiu, sem saber exatamente a que o homem 
se referia; mas então, como se seu cérebro 
rodopiante conseguisse finalmente completar 
algumas sinapses, ela compreendeu. — Laura. 

15 MINUTOS
EM FÊMINA
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Minha nomeação é Laura. E a sua?
— Tenho duas nomeações, Mana Laura, 

uma de fábrica e uma familiar. Qual das duas 
gostaria de saber?

— De fábrica? — a jovem repetiu, atônita 
— Quer dizer que você é um robô?

— Precisamente falando, Mana Laura, 
minha titulação é de androide; a titulação de 
robonetas, às quais estava provavelmente fazendo 
referência por meio da palavra “robô”, é dada 
apenas a máquinas de menor complexidade e que 
não apresentam formas humanas. — todo esse 
discurso informativo foi enunciado no mesmo 
tom cordial e levemente sedutor que o não-
mais-homem-e-sim-androide utilizara desde o 
momento de sua chegada. — A Senhora precisa 
de ajuda? — o androide perguntou, estendendo 
a mão ao perceber a dificuldade que a mulher 
estava enfrentando para se levantar.

Talvez o deslocamento tivesse exigido mais 
do seu corpo do que ela pôde notar, ou talvez os 
movimentos giratórios que seu cérebro parecia 
descrever estivessem sugando toda a sua energia. 
Seja qual fosse a causa, Laura preferiu aceitar 
a ajuda e finalmente pôr-se de pé. — Muito 
obrigada — disse logo em seguida.

— Mana, não deve agradecer-me. É meu 
dever e minha satisfação servi-la.

Os dois agora estavam bem próximos 
já que, mesmo após levantá-la, o androide 
continuava servindo de apoio à mulher, que cairia 
novamente caso ele a abandonasse. Foi graças 
a essa proximidade que Laura pôde observar 
aquela criatura com mais atenção e, após alguns 
segundos fitando-o sem pudor, concluir que 
nunca desconfiaria de sua verdadeira natureza se 
dependesse apenas do aspecto físico do androide. 
Tal era a semelhança dele com qualquer homem 
que Laura já tivesse conhecido em sua vida.

Enquanto a jovem chegava a tais conclusões, 
a linguagem corporal do androide mudou 
significativamente, tornando todo o seu corpo 
rígido e esticado em um momento, como se 
estivesse colocando-se em posição de sentido.

— Peço sua licença, Mana Laura, mas é 
chegada a hora de eu buscar minha Mana-Mor 
na Academia Educativa.

— Academia Educativa? — Laura repetiu. 
— Posso ir com você?

O androide não demonstrou nenhuma 
contrariedade, respondendo apenas: — Sim, 
Mana.

Ele manteve a personalidade mais séria 
e concentrada durante o trajeto. Laura tinha 
milhões de perguntas a fazer para aquela criatura 
singular que acabara de conhecer, mas percebera 
que não adiantaria fazê-las enquanto o androide 
permanecesse naquele estado. Portanto, decidiu 
aproveitar para observar o máximo que pudesse 
da realidade à sua volta.

A pesquisadora reparou que, até onde seus 
olhos podiam ver, toda a cidade era construída 
do mesmo material violáceo translúcido do 
qual o seu ambiente de chegada era feito. Era 
como se ela estivesse em uma enorme bolha 
violeta. Entretanto, a tonalidade parecia mais 
fraca agora do que em sua chegada, ao passo que 
o céu estava mais escuro. Além disso, a jovem 
reparou que todos os automóveis dirigidos por 
figuras masculinas seguiam pelas faixas da direita, 
com velocidades baixas, ao passo que os carros 
dirigidos por figuras femininas ocupavam as 
faixas da esquerda, geralmente em velocidades 
altas e fazendo muito ruído com seus motores.

Cada uma dessas observações encheu a 
cabeça da jovem com mais e mais questionamentos. 
Que material era aquele e por que tudo naquela 
cidade o utilizava? De todas aquelas pessoas, 
quais eram humanas e quais eram máquinas? 
Que tipo de segregação de gênero governava 
aquele lugar? E, o mais importante de tudo, em 
que lugar e em que época ela estava?

Laura teria continuado a multiplicar o 
número de dúvidas a respeito de seu tempo-
destino se não fosse a parada sutil do automóvel 
em frente a um prédio repleto de crianças. 
Ao observá-las, a pesquisadora percebeu que 
absolutamente todas as crianças pertenciam 
ao sexo feminino, assim como todas as pessoas 
mais velhas vestindo o uniforme branco da 
instituição denominada Academia Educativa. 
Em contrapartida, todos os motoristas sentados 
nos carros que aparentemente aguardavam pelas 
crianças eram homens. Ou talvez todos fossem 
androides, assim como a criatura à sua frente.

— Robbie! — uma menininha gritou 
entusiasmada após abrir a porta do automóvel, 
mas o grito foi interrompido assim que ela 
vislumbrou a outra figura lá dentro. — Quem 
é ela?

— Por que você não pergunta isso 
diretamente para ela, Elyria? Creio que seria 
muito mais educado, não é mesmo? — o tom do 
androide havia mudado outra vez. Agora ele não 
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era sedutor nem sério, mas sim doce e pedagógico, 
como um pai zeloso.

A garota sentou ao lado de Laura, examinou-a 
e falou — Tenho três perguntas para você, mana. 
Quem é você? — Ao que a pesquisadora respondeu 
com a mesma palavra que o androide havia usado 
anteriormente:

— Minha nomeação é Laura, e a sua?
— Elyria — a menina respondeu de pronto. 

— O que você está fazendo no veículo transportador 
do meu androide, mana Laura?

— Ah... ele estava me ajudando, para falar 
a verdade. Eu não estava me sentindo muito bem.

A menina sorriu largamente, virando-se para 
o androide. — Robbie é mesmo incrível, não é? O 
melhor de todos, eu diria. — e então, virando-se 
para Laura novamente, ela continuou — Robbie foi 
considerado o androide mais exemplar de Fêmina 
no ano passado, sabia? E olha que a competição de 
8724 foi a mais minuciosa de todas — a criança se 
entusiasmara novamente ao falar desse assunto, por 
isso continuou tagarelando a respeito. Mas Laura 
não estava mais prestando atenção. As últimas 
informações que ela absorvera e sobre as quais não 
conseguia parar de pensar eram “Fêmina” e “8724”, 
as respostas para a sua pergunta fundamental.

— Mana Laura! — a menina gritou depois de 
algum tempo sem resposta — Você não respondeu 
à minha terceira pergunta.

— Desculpe-me, querida — a pesquisadora 
respondeu, voltando a prestar atenção à garota. 
— Qual foi mesmo a sua pergunta?

— Perguntei por que você está com o meu 
anel em seu dedo, mana.

Mas antes que Laura fosse capaz de 
formular uma resposta, o capacete que jazia em 
seu colo começou a emitir um apito constante e 
ensurdecedor, obrigando a pesquisadora a vesti-lo 
e fechá-lo apressadamente, para, então, desaparecer 
do automóvel, deixando apenas o anel de ouro e 
diamantes no lugar em que antes se encontrava.

Juliana Schaidhauer

Estudante de Letras (UFRGS) de 23 

anos. Bolsista de Iniciação Científica 

em Escrita Criativa e revisora de 

textos. Sempre apaixonada por livros 

e com imaginação de sobra, decidi 

colocar no papel toda a loucura 

que estava só na minha cabeça.

https://www.facebook.com/juh.oliveira.564
https://www.instagram.com/beijuh_/
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Na cabeça, uma voz.
Aquela voz.
A maldita voz.
O medo de ela voltar era uma angústia 

constante; e quando voltava...
Ele estava sufocado e inquieto. Tentou 

disfarçar, pois estava no trabalho e não podia 
se dar ao luxo de fazer cena no meio da cozinha 
da hamburgueria. Felizmente, nessa noite a 
casa estava cheia, e os colegas, tão atulhados 
de funções, nem perceberam sua inquietação. 
Agarrou com força o terço que sempre deixava no 
bolso, mas assim que apertou sentiu o crucifixo 
na ponta quebrando. No mesmo instante, ouviu 
uma gargalhada infernal reverberar em sua mente. 
Um arrepio o percorreu de cima a baixo, gelando 
seu sangue, que passou a correr mais grosso.  
Tentou se benzer, mas a mão travou no meio do 
movimento. Trêmulo e desesperado, ele correu 
para o banheiro, e, justo nessa hora, um colega 
cruzou seu caminho.

— Opa, Francisco! Aonde vai com tanta 
pressa? Os hambúrgueres já estão prontos?

— Eu... eu... preciso ir.
— Chico, você tá bem? O que aconteceu?
Ele ia falar, mesmo correndo o risco de 

parecer um louco. Mas, ao olhar no rosto de 
seu amigo, ele viu: olhos vermelhos e brilhantes, 
como se iluminados pelo fogo do inferno.

— Sai daqui, demônio. Você não vai levar 
minha alma, não vai!

Francisco saiu correndo, empurrando o 
colega, que caiu com as mãos sobre a chapa 
quente. Os gritos causaram uma grande comoção, 
e, na bagunça que se seguiu, até esqueceram-se 
da estranheza e da fuga de Francisco.

Ele correu pelas ruas sem rumo. Não sabia 
aonde ir, não sabia onde estaria a salvo. Em todos 
os rostos, olhos vermelhos lhe encaravam. A voz 
em sua cabeça ficava cada vez mais alta.

Você sabe que não vai escapar. Você sabe que 
sua alma é minha. E essa noite, eu vou pessoalmente 
buscá-la.

Ele chorava e implorava pela misericórdia 
divina. Uma vida inteira dedicada a Deus deveria 

valer alguma coisa. E era isso que não entendia. 
Ele tinha fé, tinha amor por Deus e pela religião 
que seguia. Ia à igreja três vezes por semana. 
Seria um teste de fé? Ou sua fé era fraca como 
sua carne?

Francisco sentiu o corpo ardendo. Olhou 
para as próprias mãos e as viu derreter. Suas 
roupas estavam em chamas. Em desespero, puxou 
tudo o que vestia, até não restar nada, e continuou 
a correr, batendo as labaredas do corpo, que por 
nada se apagavam.

Cego pela dor, não viu o poste à sua frente 
e bateu a cabeça com força. Caído e à beira da 
inconsciência, tentou uma última prece.

— Meu Deus, meu pai. Sozinho eu sou 
fraco, mas contigo ao meu lado tenho fé que 
poderei vencer o mal que me aflige. Intercedei 
por mim. Tenha piedade de minha alma.

A risada macabra e debochada do demônio 
em sua mente estilhaçou sua esperança, mas, ao 
se virar, viu que estava aos pés de uma igreja. 
Isso lhe deu forças, e mesmo com dificuldade, 
levantou e correu pela escadaria, entrando 
esbaforido pela porta entreaberta. Correu pelo 
corredor em direção à enorme cruz de madeira 
que dominava a parede ao fundo e se deitou aos 
pés do altar. O frio do chão de mármore aliviou 
a dor das queimaduras. Naquele solo sagrado, 
se sentiu seguro.

Você se conforta com tão pouco. É patético.
— Nãonãonãonãonãonão NÃO!
Não vai se livrar de mim. Sua vontade é 

minha.
Francisco sentiu o corpo retesar. Percebeu 

que estava ficando de pé. Aquilo o aterrorizou. 
Nesse momento, viu um padre surgir próximo a 
ele. Já de idade avançada, vinha com um sorriso 
nos lábios. Parecia frágil e gentil.

— Boa noite, meu filho. Em que Deus 
pode lhe ajudar hoje?

— Eu... eu... ajuda... — Para seu desespero, 
as palavras não saíam.

 — Fique calmo, filho. Venha, sente comigo.
O padre o puxou até um banco próximo. À 

direita do padre, Francisco pôde ver uma bacia 

SACRILÉGIO

http://literomancia.com.br/


37 http://literomancia.com.br

LITEROMANCIA

de água benta.
— Não precisa ter pressa em me contar — 

disse o padre, gentil. — Seja o que for, Deus já está 
a par de suas mazelas. E se chegou aqui, é porque 
aqui encontrará conforto e orientação.

Francisco estava perdendo a luta pela própria 
consciência. Já era um mero espectador, não 
podendo pedir ajuda. O demônio em seu corpo 
tomou conta até de sua voz.

— Meus pecados são muitos... e a lista vai 
crescer. As ações de Deus já não podem me alcançar.

— Nenhuma alma está perdida para Deus. Se 
você tiver fé e implorar pelo perdão d’Ele, poderá 
se redimir e ascender ao reino dos céus.

— Aí está uma questão crucial, padre. Eu 
não me arrependo. Eu quero pecar mais.

— Vejo que está preso no caminho obscuro. 
Espero que essa noite eu possa iluminar seus 
pensamentos, e o traga um pouco mais perto da 
luz de Deus.

— Não, padre. Acho que eu é que o levarei 
para a luz e para perto do seu Deus!

Francisco assistiu, horrorizado, de dentro da 
própria cabeça, o desenrolar dos acontecimentos. 
Com uma força sobrenatural, viu o demônio pegar 
o padre pela nuca e levantá-lo com uma só mão. 
Em seguida, enfiou a cabeça dele na bacia de água 
benta e pressionou. Rapidamente, a água assumiu 
um tom rosado doentio, e o padre começou a se 
debater com violência. O demônio ria sadicamente, 
se deleitando com o sofrimento e desespero do 
homem em sua mão. Quanto mais se debatia, 
mais escura ficava a água, e os gorgolejos sofridos 
ecoavam na igreja de maneira profana.

Finalmente, o velho corpo se rendeu. Depois 
de mais alguns espasmos, o movimento cessou. O 
demônio, não contente, não o soltou; levantando-o 
mais uma vez, arremessou o corpo desfalecido em 
direção à grande e sólida cruz, com tamanha força e 
fúria que o corpo se partiu, fazendo chover sangue 
e vísceras sobre o santo altar.

Nesse ponto, Francisco já não podia aguentar. 
Queria se distanciar de tudo aquilo, se afastar 
daquele destino maldito. Sentiu-se afundar ainda 
mais, até estar preso em uma torturante escuridão. 
Francisco sentiu o fogo consumir sua alma, mas 
só seu grito de angústia podia ser ouvido.

Enquanto isso, o demônio saía triunfante 
pela porta. Cada passo dado rachava um degrau da 
escada. Ao pisar no último, o teto da igreja ruiu. 
Não havia mais o que fazer. Um possuído estava 
solto no mundo.

Carol DerMond
Carol DerMond é o pseudônimo 
de Gabriela de Oliveira Santos. A 
piauiense de 24 anos é escritora em 
início de carreira, ainda em busca do 
próprio estilo de escrita, passando 
pela literatura infantil, ficção cientifica, 
ficção fantástica, terror, suspense e 
poesia enquanto tenta coordenar a 
rotina de escrita com a rotina de mãe 
e os vários outros projetos culturais. 
Além de contos, a autora está 
escrevendo seu primeiro livro, que 
está previsto para 2021.
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A ÚLTIMA CONTAGEM
Eu voltei para casa depois de muitos 

anos, mas ninguém abriu a porta para mim. 
Não é culpa deles, os fantasmas daqui já 
foram embora faz tempo. A madeira velha 
ainda rangia. Esse som nostálgico um dia fora 
meu despertador, sempre revelando uma nova 
e empolgante aventura. Os fantasmas iam 
comigo, todos os dias. Primeiro descíamos as 
escadas, quase tropeçando no último degrau 
quebrado. Sempre. Agora, anos no futuro, 
vendo minha casa assim, aos pedaços, vazia... 
é mais do que posso aguentar.

Encontrei um jeito de entrar, com muito 
esforço. Pedi perdão pelo chute na madeira, 
o buraco ali provavelmente jamais vai ser 
consertado. Locais assim, esquecidos pelo 
tempo, nunca recebem a devida atenção. 
Talvez seja hipocrisia da minha parte, afinal 
só voltei para cá depois de anos e, mesmo 
assim, não planejo presentear a casa com uma 
nova vida. Caminhei um pouco, chegando 
na cozinha. Ah, a saudade vai me matar!

O vampiro vivia por aqui, sempre 
fazendo deliciosas panquecas para a gente. 
Ele acordava costumeiramente quando o sol 
dormia, descia as escadas sem fazer barulho e, 
com um enorme amor no coração, cozinhava 
algo para nosso café da manhã. O pessoal 
daqui chegava tarde. O vampiro nos esperava. 
Sempre. Já faz muito tempo que não sinto 
o cheiro de sua comida.

Tirei um caderninho da minha mochila, 
arrancando a primeira folha e colocando-a 
sobre a mesa. Fazendo isso, consegui tomar 
uma coragem desconhecida para seguir em 

frente. A próxima área visitada foi a sala 
de estar. Ah, a saudade vai me matar! O 
lobisomem estava sempre jogado no sofá, 
vendo futebol ou qualquer outro esporte 
de sua preferência e reclamando quando 
não trazíamos sua cerveja favorita. Algumas 
vezes, durante a lua cheia, ele e o vampiro 
brigavam. Podíamos ouvir a luta durante 
a madrugada toda, mas sempre acabavam 
achando um jeito de se entender antes do 
sol aparecer. Ver a sala vazia me faz sentir 
saudades até daquele sofá velho.

Deixei mais uma página ali, no chão. 
Meus pés descalços não faziam barulho. 
Acabei passando pelo corredor que levava 
até a escada. Ali tinham vários quadros, 
mas a maioria deles estavam quebrados ou 
haviam desaparecido. Retratos da família. 
Pinturas. Ah, as pinturas! A saudade vai 
realmente me matar. Tinha uma garota das 
neves aqui. Ficou pouco tempo. Questão 
de cinco anos, talvez. Brigávamos muito. 
Todas as pinturas do corredor foram feitas 
por ela. Vivia mudando a cor do cabelo e 
reclamando quando eu dormia até tarde. 
Essa sempre foi a parte mais fria da casa. E 
agora, tudo o que restou foi o calor de uma 
tarde quente de verão.

Tirei uma fita adesiva da mochila, 
grudando o papel rasgado na parede. Minha 
mão ficou sentindo o calor por mais um 
tempo. Segui minha jornada, subindo as 
escadas sem fazer barulho. Tinha uma gata 
zumbi aqui, naquela época. Mesmo com um 
buraco no peito, ela continuava correndo, 

http://literomancia.com.br/
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indo de um lado para o outro, sem se importar 
com qualquer ferimento. Eu não queria 
perdê-la então tentei fazer o possível para 
seu corpo não apodrecer. Talvez essa pequena 
quantidade de amor diário acabou sendo 
útil. Suas ataduras, ainda jogadas no chão, 
me faziam querer chorar.

Joguei mais uma folha rasgada no 
chão. Fechando os olhos, me esforçando 
para conter as lágrimas. Quantas coisas boas 
perdemos no meio do caminho? Quantas 
coisas ruins permanecem com a gente? É, é 
meio complexo. Me esforcei muito para esse 
pensamento não chegar naquela pequena 
múmia, sempre ouvindo música alta trancada 
em seu quarto. Ela brigava com todo mundo. 
Diziam ter personalidade forte. Ah, esse 
sentimento! Sempre odiei suas músicas, 
todas elas. Infelizmente, ela sempre foi a 
única a acreditar no meu sonho bobo. Queria 
ser palhaço de circo! Veja só, que sonho 
mais estúpido, perfeito para um palhaço, 
infelizmente não realizado.

Não tive coragem de abrir a porta do 
quarto, então joguei o papel rasgado por 
baixo da porta. Existiam quatro quartos no 
segundo andar. Um deles, o do vampiro, nos 
permitia ver a casa da frente. Agora ela está 
destruída. O quarto também, não consigo 
nem abrir a porta. Me lembro muito bem 
daquela outra casa. Tinha uma família de 
gigantes ali. Cada um deles dominava um 
elemento diferente. Me ensinaram muitas 
coisas. Eram como minha segunda família. 
A vovó gigante sempre cozinhava coisas boas, 
enquanto o vovô gigante construía máquinas 
divertidas para os seus filhos. Está tudo 
destruído agora. Meu coração não aguenta 
mais.

Deixei uma página ali também, 

encostando minha cabeça na porta de 
madeira pela última vez. Os outros dois 
quartos. Um deles foi meu, enquanto o outro 
sempre ficava trancado. Conseguia ouvir os 
barulhos. Diziam algo sobre ter um monstro 
ali. Terrível, feroz e, muito provavelmente, 
se preparando para matar todo mundo. Que 
bobagem! Eu conversava com ele durante 
meus sonhos. Ele os visitava. Esse sempre 
foi seu poder. Nossa última conversa foi na 
minha formatura da faculdade, quando ele 
me contou algumas coisas sobre sua vida. 
Foi um ótimo dia. Foi muito bom poder 
conhecer mais sobre esse monstro.

Coloquei um papel menor na porta. As 
páginas estavam acabando. Minha trajetória 
até essa casa levou consigo quase todas as 
folhas. Meu quarto, como planejado meses 
atrás, seria a última parada. O início e o final 
de tudo. Quando parei ali, hesitante em abrir 
a porta, me veio em mente algumas coisas. 
Deve existir uma razão, certo? Para minha 
vida ter se interligado com a de todas essas 
criaturas. Deve, sim, deve existir. Nunca 
vou saber a razão, porque não estou mais 
próximo de nenhum deles, mas... isso é algo 
que posso aguentar.

Eu abri a porta segurando o último 
papel. Como imaginei, lá estava ele, todo 
destruído e esquecido pelo tempo. Os outros 
setenta e sete fantasmas que, no passado, 
coexistiram comigo nessa pequena peça, 
agora, anos depois, estão espalhados pelo 
mundo, assombrando outros locais. Aqui, 
um dia, só teve festa, por mais dolorosas que 
fossem. Derramamos lágrimas inexistentes 
e debatemos sobre um futuro onde, de 
alguma forma, estaríamos juntos. Fazíamos 
uma contagem regressiva todo final de ano, 
gritando em voz alta diversas coisas sem 
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Allen Rose

Amigo de todos os monstros, 

guaxinins e aliens. Não confio em 

reptilianos. Me graduei em Escrita 

Criativa e não sei bem onde me 

enfiar desde que acabou o curso. 

Não sou bom falando sobre mim 

mesmo e meu melhor amigo é um 

Psyduck de pelúcia. Só escrevo na 

madrugada.

sentido.
Larguei a folha rasgada no chão. Essa 

foi a nossa última contagem. A minha última 
contagem.

Agora só me resta achar um jeito de seguir 
em frente, no meu próprio ritmo.

Saí pelo buraco na parede criado mais cedo, 
colocando meus sapatos anteriormente jogados 
no gramado. Voltei para o zero. A contagem 
provavelmente vai recomeçar a qualquer 
momento, então preciso estar preparado! Assim, 
quem sabe, eu possa contar uma história melhor 
que essa. Um dia de cada vez.

https://twitter.com/ayayatsuji
https://www.instagram.com/crownkuraun/
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Dedicado a Harlan Ellison,
o mestre que inspirou este conto.

Os zumbis estão se amontoando sobre Ellen. 
A maioria deles tem semblante ensanguentado, 
carne purulenta, uma compleição descarnada que 
repugna e me faz querer vomitar. Vejo minha amiga 
ser dilacerada por dentes podres e quebrados. Ela 
grita a plenos pulmões: um som tão alto e rouco, 
quase gutural, que chega a doer os meus ouvidos. 
Eu não estranharia se suas cordas vocais estivessem 
se rompendo. Porém, isso já não importa. Ela 
está morrendo, sofrendo múltiplas lacerações, e 
aqui nessa rua deserta, depois de fugirmos por 
horas da horda que nos perseguia, fui incapaz 
de avisá-la dos monstros que a surpreenderam. 

Quando mais jovem, eu conseguia falar, 
mesmo que bem baixinho; contudo, à medida 
que fui crescendo, o dom da fala passou a fugir 
de mim. Já adulto, eu fui diagnosticado com 
mudez permanente. Nem que eu dispusesse de 
muito dinheiro haveria modo de reverter minha 
situação. Esse fato não me atrapalhou tanto quanto 
as pessoas imaginaram. Vivi bem sem poder falar, 
e continuaria vivendo, não fosse o que aconteceu 
com a minha amiga há muito pouco...

Eu olho para os mortos-vivos se avolumando 
sobre Ellen e não consigo fazer nada para impedir. 
Estou paralisado, não sei se tento ajudá-la ou se 
fujo para o mais longe possível. A culpa me corrói 
de dentro para fora, eu poderia ter evitado a sua 
dor se conseguisse me expressar. Desde o início 
de toda essa situação apocalíptica, Ellen se juntou 
a mim na batalha pela sobrevivência. A loucura 
se instaurou pelo Brasil inteiro e, honestamente, 
não sei há quanto tempo aguardo pelo fim da 
pandemia.

— Me ajuda! — Ellen grita, os pulmões 
ainda potentes. — Me tira daqui, não fica só 
olhando, porra! Me ajuda! 

Obviamente ela se dirige a mim, mas a essa 
altura eu não posso fazer nada. Ela foi mordida 
múltiplas vezes, está condenada a se tornar um 
deles.

— Então me mata! Me mata agora, por 
favoooor!

Os rosnados dos mortos-vivos são medonhos 
e irregulares, mas há algo no som que me faz crer 
em certa consciência em suas mentes. É como se 
tivesse virado uma chave dentro da mente dos 
mortos e eles se tornassem algo além ou, talvez, 
anterior ao ser humano. Crer na senciência de 
um zumbi me apavora, e, provavelmente, eu não 
esteja longe de minha suposição, porque tudo 
aconteceu tão depressa, de modo praticamente 
imprevisível. 

Tenho vontade de me enfiar entre os zumbis 
para resgatar Ellen, de sair correndo para longe 
daqui, de chorar, de dizer o quanto sinto muito, 
e também expressar todos os sentimentos que 
guardei para mim. Eu devo tanto a ela, temos 
um vínculo espiritual tão poderoso que vê-la ser 
destroçada diante de meus olhos só me faz ficar 
paralisado. 

“Desculpa”, eu digo, mas apenas movo os 
lábios. Não sai nenhum som de minha boca. Eu 
vejo Ellen, mas ela não me vê. Se visse, talvez 
pudesse entender o que estou tentando dizer. 
Nasci com um defeito genético, apenas um, e 
foi logo esse defeito que custou a vida da minha 
melhor amiga. 

Do que adianta ter boca se eu não consigo 
gritar? 

Mesmo assim, sofrendo, Ellen não se cala. 
Isso não é uma queixa, por mais que pareça. Eu 
adoro isso nela, o fato de ser uma mulher tão 
de bem consigo mesma, decidida e confiante, 

O PARADOXO DE ELLISON
(teNho boca, mas Não coNsigo gritar)
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com ideias próprias e opiniões formadas. Mas, 
infelizmente, foi isso que a matou. Seu falatório 
atraiu os zumbis que dormiam no alto das árvores 
que cobriam nossas cabeças. Havíamos fugido das 
aberrações que nos perseguiam. Ela tomou a dianteira 
e comemorou o escape, eu fiquei para trás, apoiado 
nos joelhos, tentando recuperar o fôlego. Quando 
dei por mim, vi algo se mover nos galhos altos do 
ipê de flores amarelas que estava logo acima dela. 
Repentinamente, Ellen foi sobrepujada por vários 
mortos-vivos. Lembrando disso, o pavor me invade 
e rege minha mente com um poder absoluto. Quero 
chorar. Os gritos são tão altos, estão cheios de 
súplica e descrença.

Ela grita de novo, mas já não há mais resistência 
de sua parte, ela sabe que vai morrer, ela aceitou 
seu destino.

— Fuja... — Ellen me diz. — Não precisa 
ficar aqui para me ver morrer. Vá logo embora e 
se proteja...

“Não posso”. Meus lábios se movem sem 
produzir nenhum som. “Eu jamais te abandonaria”.

— Se ficar aqui, nada vai mudar — ela 
responde, como se tivesse lido minha mente. — 
Viva uma boa vida... adeus... eu te a...

Ainda estou parado no mesmo lugar; não pude 
fazer nada enquanto Ellen era massacrada. Ao morrer, 
ela deixou um silêncio pendurado no ar, sufocado. 
O que restou foram os rosnados dos zumbis, os 
gemidos e berros lunáticos do erro científico que esses 
monstros são. Ossos são quebrados, carne é rasgada, 
e, subitamente, eles perdem o interesse na mulher 
que devoravam. Pouco a pouco, os zumbis deixam de 
mastigá-la e se viram em minha direção. Mais atrás, 
Ellen se levanta de forma torta e esquisita, a roupa 
rasgada e os ossos à mostra, mas ela não está viva, 
muito pelo contrário, seus olhos leitosos e apáticos 
objetam a minha negação em vê-la transformada.

Derramo a primeira lágrima de uma torrente 
que sei que virá em breve, giro nos calcanhares e 
fujo para bem longe daquele lugar. 

Corro com todas as minhas forças de volta 
ao bunker. E preciso muito gritar, você não sabe 
o quanto.

Diego Mendonça

Diego Mendonça, nascido em 

1991, gaúcho de Porto Alegre, é 

majoritariamente autor de Ficção 

Científica e Horror, embora escreva 

de tudo um pouco. Tem contos 

publicados por diversas editoras 

e revistas, como Diário Macabro, 

Avec, Trasgo, entre outras. Também 

organizou uma coletânea chamada 

Dossiê Macabro: OVNI, pela Editora 

Diário Macabro. Em 2019, publicou 

seu primeiro romance: O dia de 

Saturno — uma mescla entre a Ficção 

Científica e o Horror —, pela Cartola 

Editora.
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É difícil encontrar alguém que não tenha 
lido ou ouvido falar de Joana Beumo, talvez a 
escritora mais prolífera e popular da atualidade. 
Suas histórias conquistaram legiões de fãs que 
até mesmo brigavam por seus personagens e 
pelo direito de amar suas obras. Há quem diga 
que Joana Beumo era uma fraude e que seria 
impossível produzir tantas obras com tantos 
sentimentos distintos e tamanha riqueza de 
detalhes imaginativos, pois um ser humano 
seria incapaz de reproduzir tão bem o que ela 
descrevia com tanta maestria. Foram 42 livros 
publicados em apenas 49 anos de vida — um 
absurdo.

“A cidade em chamas”, primeiro livro 
da autora, foi um grande fracasso de vendas 
e de críticas. Já seu segundo livro, lançado no 
mesmo ano, “No cume das estrelas”, arrecadou 
milhões em vendas e a consagrou como um dos 
expoentes da literatura mundial. Desde então, 
absolutamente todos os seus livros bateram 
recordes de vendas e seu nome se tornou sinônimo 
de sucesso e padrão de criações literárias. Seu 
estilo de escrita elaborado, que levava os leitores 
por labirintos de sentimentos e aventuras, se 
tornara tema de estudo de cursos nas mais 
conceituadas universidades do mundo.

Diziam alguns que ela era o Paganini da 
literatura, pois muitas lendas começaram a brotar 
para explicar o exponencial sucesso da escritora. 
A própria editora Mundo Aberto — que detinha 
todos os direitos sobre as obras de Joana — 
recusava-se a fomentar boatos, mas também não 
os desmentia. O importante era que o nome da 
autora estivesse sempre em voga.

Os fãs tinham como presente uma única 
foto da escritora, estampada na contracapa de seus 
livros, a mesma em todos eles: uma imagem dela 

sorrindo para a câmera, cabelo chanel e paletó 
preto. Com sorte, conseguiriam informações, 
como ano de nascimento da autora, escola em 
que se formou, que não cursara faculdade, se 
casara com Endri Pasquale, em 1996, e que tinha 
uma filha desse casamento, chamada Camile. 
Essas informações nunca mais foram atualizadas. 
E para somar ao ar de mistério, Joana Beumo 
não dava entrevistas, assim como não aparecia 
em eventos.

O novo editor chefe da editora Mundo 
Aberto optou por conhecer sua mais célebre e 
rentável autora. O contato todo seu deu com 
Camile, que aceitou receber a visita do editor 
depois de muita insistência.

A mansão amarela se levantava distante 
da civilização. A anfitriã também foi a filha 
de Joana que, muito sorridente, ofereceu toda 
a hospitalidade que tinha à disposição. O 
editor tentava esconder as mãos molhadas de 
nervosismo. Não havia admitido, mas era um 
dos grandes fãs da escritora. Estava lá em mais 
por admiração do que por negócios.

— Infelizmente, minha mãe está indisposta 
hoje, peço desculpas por não poder apresentá-la. 
Estou disponível para qualquer esclarecimento 
que desejar — disse Camile, com um sorriso 
honesto.

Foi como levar uma marretada no estômago. 
O editor teve que se manter profissional e 
procurar outros assuntos a tratar com a filha 
da escritora. Balbuciou algumas ideias sobre uma 
trilogia, o que foi prontamente descartado por 
Camile. Ela argumentou que a mãe não escrevia 
continuações. O editor foi obrigado a se despedir 
levando consigo o sonho de conhecer sua autora 
favorita. Camile, muito caridosa, se dispôs a dar 
um livro autografado para que o visitante não 

O LOSANGO
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partisse de mãos vazias. Ele esperou na sala por 
alguns minutos, mas sua curiosidade e admiração 
por Joana o fizeram perambular pela casa.

Ele admirou algumas fotos de família, todas 
de Joana Beumo mais jovem, com sua filha ainda 
pequena no colo e seu marido ao lado. E nenhum 
retrato após essa época. Enquanto andava por 
um corredor comprido decorado com quadros de 
paisagens, ele ouviu um zunido tímido. Seguiu o 
som até uma porta de maçaneta redonda. Parou 
alguns instantes com a mão apoiada na porta e 
encostou a cabeça. Do outro lado, o zunido se 
fazia mais alto.

Criou esperança de que Joana estivesse 
do outro lado. Lá estava sua chance, talvez a 
única chance de um fã encontrar um ídolo, o 
expoente da literatura mundial, a mulher que 
se tornou clássica, uma lenda viva. Ele sabia 
que se entrasse lá nunca mais seria convidado 
a retornar, e nunca mais veria a escritora. Ele 
arriscou. Girou a maçaneta e abriu a porta: 
não houve rangido, não houve aviso. Ele ficou 
estancado na entrada.

Era um quarto pequeno e abafado, sem 
janelas ou entrada de ar. Um odor azedo 
impregnava o cômodo. Quase não se enxergava 
o chão, pois estava coberto por papéis com 
palavras. Era apenas um quarto pequeno com 
uma mulher de cabelo comprido e grisalho, que 
descia até o chão. Magra, vestindo roupas que 
não ficariam tão largas mesmo se estivessem em 
uma criança. A cena por si só já havia causado 
um misto de repulsa e espanto no visitante, 
mas, logo a mulher velha já não parecia nada, 
comparado ao losango que flutuava sobre sua 
cabeça. Joana Beumo olhava com olhos injetados 
para a forma flutuante. O losango mudava de 
cor a cada segundo, repetindo todas as cores do 
arco-íris. Ele não sabia se Joana havia tomado 
consciência de sua chegada e pigarreou. Não 
houve resposta.

— Não adianta — disse a voz de Camile 
atrás dele. — Você pode tentar qualquer coisa.

— Ela está bem?
— Sinceramente, nem sei se ela está aqui.

— Temos que levá-la ao médico.
Ele se aproximou e tocou o ombro dela, 

nesse instante pôde ver em cima da escrivaninha, 
na frente da autora, um punhado de folhas que 
se preenchiam automaticamente com palavras, 
formando frases e parágrafos, sem que ninguém 
escrevesse. Ele leu alguns trechos e identificou a 
escrita de Joana. Virou os olhos para a escritora e 
encarou um rosto magro com o maxilar coberto 
por uma fina camada de pele, em nada parecia 
com a foto da linda mulher que estampava a 
contracapa dos livros. Ela não piscava, e sua 
boca estava entreaberta. Era como se sua face 
estivesse congelada em meio a uma lamentação. 
Ele estava a centímetros do rosto da escritora, 
e ela não reagia.

— O que aconteceu com ela?
Camile puxou o editor para a porta, e 

fitaram Joana.
— O sonho dela sempre foi ser exatamente o 

que ela é para o mundo hoje em dia: uma escritora 
de sucesso, influente e rica. Ela conseguiu, não 
podemos negar. Mas essa situação começou 
depois do fracasso do seu primeiro livro. Quando 
eu era criança, ela chegou em casa com uma caixa 
de metal. Lembro que nunca a tinha visto tão 
feliz. Dentro estava aquela coisa ali — Camile 
apontou para o losango colorido. — Meu pai 
perguntou o que era, e ela respondeu que era um 
Coletor de Ideias e que ganhara de uma mulher 
de pele roxa. Depois explodiu em risadas. Meu 
pai, achando que era brincadeira, entendeu 
que ela havia saído com algumas amigas, ou 
visitado os pais. Mas ela era outra pessoa, estava 
constantemente alegre e seus dedos pareciam 
coçar para escrever. No começo, ela se trancava 
em um quarto e escrevia em seu ritmo normal. 
Acordava pela manhã e escrevia até o fim da tarde. 
Meu pai, para apoiá-la, cuidava das despesas e 
da casa. E eles eram felizes assim. Eram cheios 
de sorrisos, brincadeiras, fotos. Ela terminou o 
segundo livro em tempo fenomenal, encaminhou 
para sua editora e deram-lhe uma nova chance. 
O livro se tornou um best-seller, como você 
sabe, assim como todos os outros. Logo, ela 
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escrevia até mais tarde, depois mudou seu local 
de trabalho, alegando que havia muito barulho 
em seu escritório. Mudamos mais duas vezes antes 
de virmos para cá. E ela escrevia cada vez mais. 
De início, fazia pequenas pausas para comer e 
conversar. Às vezes, saíamos a passeio, mas ela 
parecia odiar cada minuto longe daquela coisa. 
Começou ficando dois dias sem dormir, depois 
uma semana. Ela criava initerruptamente. Sua 
saúde foi piorando, os médicos não encontravam 
causa para seu estado. Era como se as páginas 
sugassem sua vida, como se cada palavra arrancasse 
um pouco dela. Meu pai foi embora, os poucos 
amigos a esqueceram, e eu cresci vendo minha 
mãe de costas. Há uns anos, encontrei umas folhas 
amassadas, era algum tipo de conto inacabado 
escrito à mão. Acho que está aqui. Talvez ajude 
a entender a situação dela.

Camile passou próxima ao losango e esticou 
a mão para pegar algo em cima de uma prateleira 
do lado oposto da sala. Ela entregou para o 
editor algumas folhas. Ele passou a mão sobre 
a primeira página para retirar o pó. Não havia 
título. Ele começou a ler:

“Ao fim de tudo, chego ao fim da vida. 
Falhei em um sonho desgraçado. Tudo me foi 
tirado com o fracasso do livro. Em um momento 
final, prestes ao último passo dessa humilhante 
existência, ouvi o som que nada no céu e na terra 
pudesse imitir. Procurei, encantada e receosa, 
até me deparar com uma casa próxima. Dela, 
uma luz brilhava entre frestas de uma porta 
entreaberta, por onde exalava um forte cheiro 
de amônia. Limpei as lágrimas e dei um passo 
reluto para o outro lado. Pensei que veria uma 
sala velha iluminada, mas do lado de lá, juro, 
havia uma paisagem tão fantástica, que por 
segundos pensei ter morrido e me livrado de 
meus fracassos.

“Me vi em uma plataforma cintilante sobre 
um chão gasoso, como um mar esbranquiçado 
querendo ser amarelo. E pude ver o céu em 
laranja-escuro — ah, aquele céu! Nele, enxerguei 
um rastro branco seguindo até onde minha visão 
alcançava. Para enfeitar ainda mais o que já era 

belo, contei muitas luas próximas e distantes 
dessa linha que dividia o céu. Ao me afastar da 
porta, fui envolvida por uma manta dourada, que 
me esquentou dos pés até o fio de cabelo mais 
longo. Ao mesmo tempo em que uma máscara foi 
acoplada em meu rosto. Meu coração palpitou 
ao ver a responsável por tal ação. Eu sabia que 
era mulher, não sei como, mas podia ter certeza 
disso. Passava de dois metros facilmente, de 
ombros largos, poderia me machucar se quisesse. 
Possuía dois olhos profundos sem pálpebras, 
que me fitavam duelando com o medo em meu 
olhar. Tudo nela era digno de atenção, a pele 
completamente roxa era quase uma obra de 
arte. Ouvi um som vindo de seus lábios brancos 
e finos. Queria poder descrever o que ouvi, 
queria que existissem palavras suficientes em 
todos os dialetos para transcrever o som daquela 
fala. Sim, era uma fala. Seus lábios se moviam 
direcionados para mim.

“Percebendo que eu não a compreendia, 
ela pôs em meus ouvidos uma espécie de gel frio 
azulado e falou outra vez. Não só ouvi, como a 
compreendi. ‘Funcionou’, disse ela. Olhei para 
trás e a porta estava se fechando. Corri para voltar 
a tempo, foi inútil. ‘Está segura, vou reabri-la 
depois’ — de algum modo, essas palavras me 
acalmaram.”

O editor olhou para Camile, e ela fez sinal 
para que continuasse lendo.

“Fui convidada para caminhar. A mulher 
roxa estava nua, assim como os outros nativos. 
Além deles, cruzei por criaturas maiores que 
dinossauros, flutuando sobre o gás em volta 
da plataforma. Tão dóceis quanto pequenos 
cães. Se fosse descrever incríveis criaturas, 
me esforçaria para misturá-las com aranhas, 
mamutes e tubarões. Os nativos me olhavam com 
admiração e sem medo. Isso ajudou a acalmar 
meus receios. Caminhando, ela me explicou em 
pausas que aquela porta não havia sido aberta 
pela primeira vez, fazia parte de um estudo de 
anos e que normalmente era aberta em locais 
aleatórios do planeta Terra. Foi quando ouvi 
exatamente isso, ‘planeta Terra’, que consegui 
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perguntar em que planeta estava. ‘Tul-La-Bur, 
mas vocês conhecem por outro nome. Existem 
dois planetas entre o seu e o nosso. Há anos 
que estudamos seu lar, assim como estudamos 
os outros dois’, explicou ela.

“Não era como estar em uma viagem, pois 
nada em volta era comum ou semelhante. Ela 
falava com delicadeza e paciência, tal como 
quem conversa com uma amiga. Me levou a uma 
estrutura marrom erguida em forma circular, onde 
todas as plataformas se encontravam. No interior, 
outros semelhantes à minha acompanhante 
perguntaram se poderiam me tocar. Concordei, 
e eles foram respeitosos a ponto de encostar 
somente em meus ombros e braços. Senti suas 
peles esponjosas e delicadas, sem peso algum. 
Perguntaram se eu poderia descrever alguns 
detalhes de minha anatomia, principalmente no 
que se referia à alimentação. Entendi como sendo 
curiosidade deles. Entretanto, achei estranho 
quando me perguntaram sobre o poder de fogo 
do meu planeta, não pude responder por falta 
de conhecimento sobre o assunto. Depois me 
ofereceram um líquido rosado e morno para 
beber. Aquilo saciou minha sede e fome. Em 
seguida pediram permissão para encostarem dois 
objetos do tamanho de botões em minha cabeça, 
aceitei. Estavam me estudando, é claro, mas 
não me machucaram. Quando saí da estrutura, 
entendi que tudo aquilo estava dentro de um 
tipo de cúpula, e só percebi tal coisa quando 
os ventos sopraram forte do lado de fora, e em 
nada abalaram o lado de dentro.”

Camile, repassando a história na memória, 
suspirou.

“Passei o que me pareceu um dia naquele 
lugar. Conversei com crianças, tive a sorte de ver 
outros animais. Tomei coragem para fazer mais 
perguntas, inclusive perguntei sobre o interesse 
que tinham no planeta Terra. A mulher roxa 
respondeu que gostariam de entender o nível 
de evolução dos humanos, antes de revelar suas 
intenções. Ela disse isso com o que parecia um 
sorriso. Perguntei se pretendiam nos fazer mal. ‘Se 
quiséssemos, certamente não diríamos’. Admiti 

que minha pergunta não fora inteligente. No 
final, ela perguntou qual era meu dever entre 
meu povo. Tomei que ‘dever’ pudesse ser minha 
profissão. ‘Conto histórias’, respondi. Ela não 
entendeu e expliquei de muito bom grado.

“Ao fim do passeio, ela me levou de volta ao 
local onde eu havia chegado. Passou sua mão por 
uma esfera colorida e uma luz brilhou a minha 
frente. Essa luz se expandiu até se tornar um 
retângulo, do outro lado pude ver a rua na qual 
eu estivera antes. A visão era da outra calçada, 
de modo que eu podia enxergar a casa em que 
eu havia entrado mais cedo. ‘A sincronização de 
localização não é perfeita, mas trabalhamos para 
que você retornasse o mais próximo possível do 
local de onde veio’, disse ela, no que parecia um 
pedido de desculpa. Eu disse que não queria 
voltar, pois nada havia para mim no planeta 
Terra. Ela me deu um presente: uma caixa leve 
de metal. Depois ela retirou minha máscara e 
minha capa quando eu já estava próxima da saída. 
Confessei que gostaria de deixar um presente para 
ela, então ela pediu que eu contasse histórias 
sobre seu povo e o universo. Foram as últimas 
coisas que ouvi antes que ela retirasse o gel de 
meus ouvidos.

“Para minha surpresa, havia se passado 
quase onze horas no planeta Terra. Voltei, mas 
sinto que meu coração ficou naquele lugar.

Quero voltar, quero mais do que tudo 
voltar.”

— O que você acha disso? — perguntou 
o editor após o término da leitura.

— Eu tive muito tempo para pensar sobre 
isso. Acho que o povo daquele planeta testou 
algum tipo de arma, ou alguma forma de roubar 
informações da mente humana — Camile indicou 
o losango.

— Me referia ao conto. Acha que... 
aconteceu de verdade?

— Ah, isso. Não pude mandar essa história 
para publicação, está longe da qualidade da escrita 
de minha mãe. Mas ainda é a melhor explicação 
que tenho para aquela coisa sobre a cabeça dela.

— Já tentou retirar aquilo daqui, ou destruir?
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— É indestrutível e não se move.
— Você perguntou sobre isso para ela?
— De nada adiantou. A última vez que ela 

falou comigo foi sobre seus livros, murmurou: 
Publique tudo, são para a Mulher Roxa. Depois 
disso, ela nunca mais falou, tudo que faz é criar 
histórias, uma atrás da outra.

Ambos permaneceram em silêncio olhando 
para Joana. Eram tantas perguntas que saltavam à 
mente do editor, mas ele só conseguiu articular uma:

— Meu antecessor sabia disso?
— Sim, ele também tentou um encontro com 

minha mãe.
Ele suspirou e deixou os ombros caírem.
— Ela é nossa autora mais rentável, vamos 

continuar com o mesmo contrato — respondeu 
ele muito sério.

— Aqui está seu livro autografado.
— Ela autografou?
— Não, fui eu. Aprendi a falsificar a assinatura 

dela.
Ele aceitou o livro, na capa se lia o título “A 

última beleza do cosmo”. Eles caminharam pelo 
corredor em silêncio, se afastando do zunido do 
losango colorido.

Hitallo Dalsoto

Nascido na capital gaúcha, morou 

na cidade de Cachoeirinha antes 

de retornar para Porto Alegre. 

Conquistou quatro prêmios como ator 

de teatro. Atualmente, possui cinco 

obras publicadas: Histórias críveis 

e incríveis (contos), A vida de um 

homem medíocre (crônicas), Diário 

de um suicida (humor), Chicão e a 

Morte (romance) e Essa visita está 

adiantada (romance).

https://www.wattpad.com/user/Hitallo_Dalsoto
https://www.instagram.com/hitallodalsoto/
https://www.facebook.com/hitallo.belmont/


A literatura não está somente na palavra escrita. Aqui na Literomancia, 
consideramos literatura todos os tipos de narrativas. Quadrinhos e tirinhas 
contam histórias e encantam aos leitores tanto quanto contos e romances. 
Da mesma forma, ilustrações e desenhos carregam complexas narrativas e 
segredos em cada pincelada, seja o pincel feito de cerdas ou pixels.

Nesta edição
Nas páginas seguintes, você encontrará incríveis ilustrações de Fernando 

Siqueira e Gê Mendes. Esses artistas, além de muito criativos, desejam divulgar 
seu trabalho e levar cada vez mais cultura e conscientização aos fãs. Venha 
descobrir mais sobre eles!

Clique aqui e 
envie sua arte!
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FERNANDO 
SIQUEIRA

DESIGNER E ILUSTRADOR

Natural de Porto Alegre, Fernando Siqueira é formado em Design 
Gráfico pela Uniritter e trabalha com design e ilustração freelancer. 
Ilustra desde pequeno, testando e transitando entre os estilos e técnicas 
do ofício, indo do tradicional ao moderno. Atualmente tem focado 
sua arte no desenho digital e se aventurado no mundo do Instagram.

a Seguir, confira algumaS daS

arteS de fernando Siqueira!

siqueirasilv4@hotmail.com

https://www.instagram.com/kodac.o/
https://www.instagram.com/kodac.chibi/
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GÊ MENDES
AUTOR E ILUSTRADOR DE LIVROS E QUADRINHOS

Desenhista desde os 7 anos, Gê Mendes se 
diz picado pelo mosquito da arte sequencial e 
contaminado pela vontade de desenhar Marvel 
ou DC a qualquer custo. Hoje, mais velho, mais 
experiente e sempre buscando evoluir, tenta 
empoderar jovens e adultos negros através de 
histórias, mesmo que apenas um zine, um print 
ou uma comission.

Em seu trabalho, a principal idéia é mostrar 
a força do povo negro e suas origens.

Em 2013, lançou sua primeira HQ, Legado, 
totalmente ambientada em Três Coroas — cidade 

gaúcha em que reside —, e que já está em sua 
segunda edição, agora ambientada na cidade 
vizinha, chamada Igrejinha. Além dela, lançou 
também os zines Bateu forte, NUU, Abrapoema 
e Guardiões — que também se passa no Rio 
Grande do Sul e mostra um grupo de heróis cujas 
características são baseadas em esportes radicais. 
Por fim, lançou uma aventura nos moldes de 
A hora de aventura e Senhor dos anéis chamada 
Guante Saga, história que o autor promete: ainda 
vai se tornar um jogo!

a Seguir, confira algumaS

daS arteS de gê mendeS!

https://lapispreto.weebly.com/
https://www.instagram.com/gemendes30/
https://www.facebook.com/gemendes30/
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