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CARTA AO LEITOR
Chagamos à nona edição! Ela representa a nossa
introdução ao terceiro volume da revista, ou seja, o início
do terceiro ano de vida da Literomancia. Estamos muito
contentes em receber mais colaboradores — pessoas que
chegaram para melhorar a qualidade, e fazer moldura e
acabamento tanto para os materiais que produzimos quanto
para o os que recebemos dos autores.
Várias razões nos fizeram atrasar um pouco esta edição, de
casos de Covid a projetos pessoais. Agradecemos à paciência
de todos. Como sempre, nos empenhamos em fazer o melhor.
Agora, vocês podem conferir o resultado desse esforço!
Esperamos que gostem e, como sempre,
bem-vindos à Literomancia!
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CONFLITO:
ética e moral
Dré Santos

Toda história é feita de conflito, e todo
conflito resulta em uma mudança. Essa mudança
deverá ser moral e/ou ética. Mas o que significa
isso? Ética é o fundamento dos valores morais
que orientam o comportamento humano em
sociedade. Moral, por sua vez, são costumes,
regras e tabus de cada sociedade em específico.
A diferença entre ambas é um pouco complexa,
mas uma das formas de se olhar a questão é do
ponto de vista externo.
A sociedade vai te julgar pelo que você
fez, faz ou pretende fazer? Então, a questão está
mais associada à moral. Agora, se a questão fará
com que você julgue a si próprio, estamos mais
próximos de um problema ético. Percebe-se, logo,
que problemas éticos são os que fundamentam
as questões morais, pois partem do indivíduo
para o grupo.
As leis são o exemplo mais óbvio de moral,
visto que ajudam a guiar o comportamento de
grupo, ainda que possamos debater o ato de
roubar, por exemplo, do ponto de vista ético.
Alguns exemplos de ética estudada pela filosofia é
a ética racionalista, que acredita que a razão, por
si só, é capaz de diferenciar o certo do errado, e a
razão religiosa, oposta à racionalista, que prefere
acreditar na fé como um norte ético.
contato@literomancia.com.br

Nas histórias, muitas vezes vemos
personagens enfrentando conflitos que não
trazem mudanças em nenhuma dessas questões.
A morte é um dos conflitos mais poderosos que
existem, ainda assim, vemos constantemente
protagonistas que são máquinas de matar, e
nenhuma dessas mortes os afetam, a ponto de a
morte desses personagens secundários menores
terem se tornado um motivo de piada em várias
mídias. No filme do Austin Powers, sempre que
um capanga de um vilão morre, o filme corta
para uma cena em que a família ou os amigos
do personagem ficam sabendo e choram juntos
por sua morte. Em Star Wars, debate-se muito
a questão envolvendo a quantidade de pessoas
que morrem sempre que uma Estrela da Morte é
explodida, e como isso não parece afetar de forma
profunda nenhum dos personagens.
Em 2015, o Grupo de Estudo e Pesquisa em
Suicídio e Prevenção (GEPeSP) entrevistou, por
meio de um questionário on-line, 18.007 policiais
de diversas instituições em todo território nacional.
Desse total, 3.225 já haviam cogitado se matar e
650 chegaram a tentar suicídio (Fonte: Metrópolis).
Nesse exemplo, estamos usando, ainda, o
tipo mais óbvio de conflito. Existem inúmeras
outras questões, aparentemente menores, que
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traduzida como uma espécie de surto a partir
de um ponto de ruptura. O objetivo na série era
transformar um professor pacato em um poderoso
traficante de drogas. Para que esse surto ocorresse,
não apenas um, mas vários fatores colaboraram.
Dificuldades financeiras, uma gravidez inesperada,
inveja causada por um amigo que enriqueceu às
custas do personagem, um filho com dificuldades
físicas e, como se não bastasse tudo isso, um
câncer terminal. Mas não acaba por aí, pois esse é
apenas o início. Ao longo da série, outros conflitos
vão direcionando o personagem ao que ele está
destinado a se tornar.
Se o seu personagem é “o escolhido”,
aquele que está destinado a derrotar o vilão,
quais transformações ele precisa sofrer para
finalmente se tornar aquilo que precisa ser para
derrotar esse vilão? Você deve ponderar sobre as
mudanças psicológicas pelas quais ele vai passar,
as concepções éticas que ele irá contrariar e quais
serão as consequências dessas mudanças. Se ele
tiver que matar pela primeira vez, que males
essa subversão da sua ética fará com ele? Que
consequências ele irá enfrentar se subverter a
moral de um povo fazendo coisas proibidas,
como vender drogas, e como ele será visto por
aqueles que o rodeiam?
Agora, se usarmos a popularidade como
medida de sucesso, por que encontramos tantas
histórias com personagens que não sofrem
mentalmente as consequências de suas ações sendo
tão bem-sucedidas? A psicologia do personagem é
apenas um dos fatores a se considerar quando se
pretende contar uma história. Alguns personagens,
por exemplo, funcionam apenas como um ponto
de vista para o leitor e, por isso, é normal que
alguns autores optem por apagá-los o máximo
possível da história, tornando-os genéricos e
monocromáticos. Cabe ao autor, em qualquer
situação, decidir o que é melhor para a sua história.

"Eren Jaeger: Declaration of War — por Enzo Fernandez

acabamos deixando passar sem causar um efeito
significativo no personagem. Uma forma de se
pensar essas mudanças é por meio do planejamento
reverso. Se pensa primeiro que efeitos o autor quer
causar no seu personagem, e então, quais foram
as causas daquele efeito. George Martin, em As
Crônicas de Gelo e Fogo, queria que uma paixão
acendesse entre seus personagens Jon Snow e
Daenerys Targaryen; para isso, ele fez com que
ambos tivessem relacionamentos com personagens
semelhantes. Jon tem uma relação com Ygritte,
a quem se referem como “beijada pelo fogo”,
associação semelhante àquela do sangue de dragão
— criaturas ditas fogo feito em carne. Daenerys,
por sua vez, tem uma relação conturbada com
Daario Naharis, líder dos Corvos Tormentosos,
curiosamente semelhante a Jon Snow, comandante
de uma instituição a qual também costumam se
referir como corvos.
Em outra mídia, temos o exemplo de
Breaking Bad, gíria americana que pode ser
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INFLUÊNCIA
DO RPG NAS
NARRATIVAS
Dré Santos

No fim dos anos 1980, um jogo
aparentemente complexo a ponto de
depender de livros inteiros de regras,
discretamente começou a surgir entre
os jovens que tinham acesso a cópias
internacionais dos livros. Desde então,
esse jogo, chamado Roleplaying Game,
abreviado como RPG, cresceu até se espalhar
e influenciar toda uma geração de escritores
de fantasia, ficção científica e terror.
Mas espera. Como assim um jogo
influenciou escritores?
Uma das presunções óbvias é o fato
de que o RPG é um jogo cujo objetivo é
compartilhar histórias com amigos. No
aspecto “interpretação” (roleplay), enquanto
um jogador conta a história, os outros
são como personagens dela, podendo
influenciá-la e moldá-la de acordo com as
suas decisões e de acordo, também, com
o resultado de rolagens de dados, rolagens
estas que representam o aspecto “jogo” do
RPG.
Conforme se conta histórias com
amigos, melhores os jogadores querem
se tornar em contar histórias, e a melhor
maneira de fazê-lo é através do estudo da
contato@literomancia.com.br

narrativa. Dessa forma, como a escrita é
a melhor forma de se registrar e praticar,
torna-se, portanto, um caminho lógico
para os jogadores.
Existe também outra questão. Como
já foi dito, a quantidade de regras no
RPG é grande o suficiente para que haja
a necessidade de livros inteiros de regras, o
que assusta, faz parecer complicado, quando
na verdade não é. Muitos desses livros
são apenas suplementos para apenas um
livro principal, ou seja, não são realmente
necessários para o jogo, pois introduzem
cenários, personagens, criaturas, tudo de
forma descritiva, detalhada e repleta de
novidades que ajudam a aguçar a criatividade
dos jogadores durante a partida.
Esse resumo não faz jus ao que o RPG
representa. Quantas pessoas já sonharam
em receber a carta para estudar magia
em Hogwarts, ter seu próprio Pokémon,
vivenciar as intrigas de Game Of Thrones,
ser um super-herói com poderes especiais,
ou caçar monstros como um Witcher. O
RPG permite que um jogador se sente
com os seus amigos para simular todas
essas situações. Inclusive existem sistemas
6
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e regras específicas (oficiais ou não) para
se jogar em cada um dos cenários citados.
Mas por onde começar?
Encontre alguém que já jogue e esteja
disposto a ensinar você. A forma mais rápida
e simples de aprender é jogando com pessoas
que já tenham experiência. Caso você não
conheça ninguém, é possível encontrar na
internet versões gratuitas de livros oficiais.
O sistema 3D&T, abreviação de Defensores
de Tóquio Terceira Edição, por exemplo, é
um sistema brasileiro e simples, cujo livro
básico pode ser encontrado gratuitamente
em versão digital no site da própria editora,
a Jambô (clique aqui).
O D&D, abreviação de Dungeons
and Dragons, foi o primeiro RPG a ser
criado, ele se encontra em sua quinta
edição e é, até hoje, o mais importante do
gênero. Portanto, pode ser do seu interesse
começar logo pelo RPG que é referência
mundial para todos os outros que existem

contato@literomancia.com.br

atualmente. Nesse caso, não vai faltar
conteúdo para você, seja através de guias
básicos em forma de texto (que você pode
encontrar na internet) ou de vídeos no
Youtube, para uma referência visual extra.
Já sou escritor, há algo que o RPG
possa me ensinar?
Nesse caso, o escritor pode ver uma
partida de RPG como ler um livro em
companhia dos seus amigos, ou mesmo
como uma forma de experimentar a
reação deles ao saber da história de algum
personagem que você tenha criado. O RPG
é como uma oficina, porém, mais divertida.
A questão é que, justamente por ser uma
diversão, você poderá não ser julgado com
a mesma seriedade, o que pode ser bom se
você for um iniciante, mas ruim se você
realmente quer se especializar.
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Representação Autista
em Narrativas Ficcionais
Dré Santos

Levando em conta que, na ficção, a maioria
dos casos não são diagnosticados, temos algumas
características específicas do autismo diretamente
associadas a alguns personagens da ficção. Lembrando
apenas que muitos dos personagens citados aqui não
foram diagnosticados, porém, se enquadram em
muitas das características do diagnóstico e, por isso,
acabam sendo retratados como autistas. Mesmo
que não haja o diagnóstico na parte diegética, ou
que o próprio autor nos diga que o personagem
não é autista, retratá-lo como um é, no fim das
contas, retratar o autista. É o caso, por exemplo,
do personagem Spock (Star Trek). Sua curiosa
personalidade rígida, lógica e distante deriva do fato
de ser um híbrido entre alienígena e humano, porém,
até onde a ciência sabe, não existem alienígenas, e
toda a ficção, portanto, precisa retratar algo dentro
dos múltiplos aspectos da experiência humana, sendo
o autismo um espectro dentro desse espectro. Tudo
isso, claro, somado a características fantásticas que
amplificam a sensação “alienígena” no personagem,
visto que, infelizmente, autistas não são telepatas
Na ficção, autistas são retratados geralmente
como catalisadores dos problemas pessoais e eventuais
superações de um protagonista, como parceiros
românticos, ou em personagens extremamente
inteligentes. Essas formas de retratá-los na ficção estão
associadas a três características autistas: ao hiperfoco,
à hipersensibilidade e ao comportamento social.
Hiperfoco. Pessoas neurotípicas, ou seja, que
não possuem o transtorno, são capazes de distribuir

uma quantidade de energia igual para várias das
suas atividades diárias. Autistas, os neuroatípicos,
porém, costumam colocar toda a sua energia em
apenas uma. Essa é a característica mais comum em
vários personagens autistas da ficção, que se dedicam
obsessivamente a uma atividade aleatória que os atrai,
como Sheldon Cooper (The Big Bang Theory) e os
trens, e Samuel Gardner (Atypical) e os pinguins.
O hiperfoco tem o lado bom de fazer com que
um autista muitas vezes seja tratado como um gênio
na sua área, como o Sr. Fantástico (de acordo com
uma HQ de 2012), porém, isso lhe traz custos em
todas as outras, pois há autistas tão focados no que
gostam de fazer que podem muito bem se esquecer
até mesmo de coisas fundamentais, como tomar
banho, comer ou beber água. Observa-se que, no
caso do Samuel, seu hiperfoco não tem relação com a
sua profissão, e isso parece não o perturbar. Na vida
real, o fato de ser hiperfocado em coisas que nem
sempre são rentáveis financeiramente pode impedir
autistas de se estabelecerem profissionalmente.
Hipersensibilidade. Autistas têm a tendência
a serem hipersensíveis à luz e a sons, a certos tipos de
contato, texturas, etc. Esse tipo de hipersensibilidade
é a característica que mais se destaca nos personagens
da ficção que são retratados mais perto do nível
três do espectro. É o fato de serem hipersensíveis
que faz com que criem movimentos repetitivos,
autoestímulos, tiques que os ajudam a se concentrar
em outra coisa que não seja a sua hipersensibilidade,
seja mexendo a perna, estalando os dedos, beliscando
8
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se trata da habilidade de atribuir e representar
em si próprio e nos outros os estados mentais
independentes, como crenças, intenções, desejos e
conhecimento. Nota-se no autista uma dificuldade
com essa habilidade, que muito se confunde com
falta de empatia, falta de carinho ou egoísmo
emocional. Na verdade, não se trata de falta de
empatia, pois muitas vezes autistas preferem se
afastar de todos por medo de magoar as pessoas com
suas palavras e sua lógica fria, ou então, quando um
autista finalmente compreende os desejos de alguém,
muitas vezes ele estará sim disposto a corresponder,
ainda que nem sempre saiba exatamente como fazêlo. A dificuldade em representar em si próprio esses
estados mentais independentes faz com que autistas
fiquem confusos quando perguntam a eles coisas,
como o que é amizade, amor, felicidade ou tristeza,
por exemplo. Sherlock Holmes é um grande exemplo
de personagem com aparente falta de empatia e
habilidade social, no entanto, se fosse o caso, ele
provavelmente não conseguiria se conectar com
os mistérios para resolvê-los; inteligência aguçada
ajuda, mas não sozinha.
A superação dessa barreira emocional é bastante
usada como elemento narrativo para dramas. É
interessante que, por ter dificuldade de compreender
os posicionamentos alheios, autistas de intelecto
preservado acabam se apegando muito a lógica tanto
para fundamentar os aspectos da sua vida, quanto
para ajudá-los a compreender o comportamento
alheio, o que faz com que muitos Aspergers acabem

contato@literomancia.com.br

"The Adventure of Silver Blaze" — por Sidney Paget

partes do corpo ou balançando para frente e para
trás. É a hipersensibilidade que causa as reações
extremas, muitas vezes de violência, que vemos em
personagens da ficção. É claro, o destaque dado a
essas crises na ficção não faz jus aos momentos de
carinho que um autista pode proporcionar, porém,
desafio e superação existem e são necessários tanto
na vida quanto na ficção.
É a hipersensibilidade que faz com que o autista
opte por manter o distanciamento da sociedade, que
muitas vezes pode ser tratado como uma forma de
fobia social. Ele prefere criar ambientes seguros em
que possa trabalhar com tranquilidade e silêncio e
não gosta que esses lugares sejam perturbados, o que
acaba levando à comorbidade do transtorno obsessivo
compulsivo (TOC), visto que querem manter esses
lugares práticos e eficientes, seja um cômodo ou
uma mesa, e, claro, acabam esquecendo de todo o
resto. Esse comportamento é muito representado
pelo personagem Monk (série homônima) e Melvin
Udall (Melhor é Impossível).
Comportamento social. O comportamento
social diferente do autista se deve ao que psicólogos
chamam de teoria da mente, ou mentalização, que
9
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"Wolfgang Amadeus Mozart" — por Barbara Krafft

para entender o comportamento humano, é através
de personagens ficcionais que muitos aprendem e se
desenvolvem; por isso, não é raro observar autistas
mimetizando, no sentido literal, o comportamento
de personagens da ficção na tentativa de melhorar
suas habilidades sociais. Porém, é com personagens
com traços do espectro que os autistas realmente
conseguem criar uma identificação — apenas
lembrando que o autismo é um espectro, portanto,
nem todos podem se ver representados por certos
tipos de personagens, mesmo que compartilhem
do mesmo transtorno.
É fazendo uso do hiperfoco, da
hipersensibilidade e do comportamento social
que muitas narrativas desenvolvem personagens
interessantes, mas com problemas que acarretam
os pontos em que a trama irá se desenvolver.
Personagens inteligentes, porém, regrados demais,
que se desgastam ou até se autodestroem dentro da
sua própria obsessão, como Will Graham (Hannibal)
ou Sherlock Holmes. Personagens amorosos, mas
adentrando também áreas humanas, como no caso que vivem em um mundo à parte, preferindo a
de Greta Thunberg (ativista) e de uma enorme própria imaginação ao mundo real, como Abed Nadir
quantidade de exemplos de psicólogos e psiquiatras (Community) e Anne Shirley (livro homônimo).
que possuem a condição, como o médico ficcional
É claro, muitas vezes o autismo é representado
Shaun Murphy (The Good Doctor), ou seja, muito sem seus pontos negativos, nem toda criança autista
diferente da ideia popular de que autistas são bons
apenas nas áreas de exatas.
Apesar de não haver problema em retratar
o autismo nessas diferentes formas, é importante
lembrar que elas são estereótipos bastante utilizados
e muito repetidos. A astrônoma Cecilia McGough,
que possui o diagnóstico de esquizofrenia, lembra,
em sua palestra para o TED, que gostaria muito
de fazer com que autores entendessem que pessoas
com a sua condição são mais do que um plot
twist nas suas histórias, e, na maioria das vezes,
os esquizofrênicos é quem são as vítimas da vida.
Um exemplo é a personagem Lisbeth Salander
(Millennium), que, mesmo sendo vangloriada por
sua inteligência e habilidades, também mostra-se
vulnerável socialmente, sendo vítima de atrocidades
em sua vida pessoal.
Personagens ficcionais são extremamente
importantes para autistas. Em sua constante busca

"Mister Fantastic" — por Drums Of The Serpent
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é um gênio silencioso que sabe tudo. A verdade
é que muitas delas são agitadas, barulhentas,
frequentemente tidas como malcriadas. De certa
forma, essa é a maneira que elas encontram para
reagir a um mundo que as tortura 24 horas por
dia com sons e luzes. Ao mesmo tempo, autistas
podem sim passar por tratamentos que os permitam
superar certas dificuldades, como visto no filme
O Contador. Alguns autistas são capazes de se
autorregular, ou seja, criar métodos de concentração
para resistir a sons altos, luzes ou outros tipos de
hipersensibilidade.
Autistas também não são apenas o seu
diagnóstico. Autistas são pessoas, possuem
personalidade própria. O espectro é tão vasto e
tão cheio de personalidades, que a frase “você
não parece autista” é um clichê. Todos os autistas
possuem problemas, assim como qualquer pessoa,
e essas dificuldades podem ser retratadas e tratadas
com terapia, cuidado e carinho, mas nenhum está
quebrado e precisando de reparação. Autismo é
apenas funcionar diferente, não é algo que precise
ser consertado.

O “normal” é culturalmente definido. Assim
como um psicopata pode ser um proeminente
membro da sociedade, como Frank Underwood
(House of Cards), um autista também pode ter o
distanciamento, o comprometimento, a coragem
e a frieza necessária; porém, sem a total falta de
empatia que diferencia, por exemplo, um chefe de
um líder. No quesito humor, o jeito como autistas
agem socialmente, a dificuldade que possuem em
entender sarcasmo e ironia, por exemplo, pode sim
ser muito engraçado, mas há uma diferença entre
rir com algo e rir de algo, e autistas podem ter
dificuldade para entender algumas piadas.
Observar o comportamento de algumas
celebridades que estão dentro do espectro, associandoos a suas obras, nos ajuda a entender melhor como
funciona a mente dos autistas. O ator Anthony
Hopkins, por exemplo, é um autista famoso. Devido
à sua dificuldade social, é normal que Aspergers que
possuem a inteligência preservada se tornem grandes
imitadores e estudiosos da psique humana, o que faz
com que a carreira de ator seja algo natural para um
Asperger, assim como a hipersensibilidade aguça a
audição, fazendo com que muitos sejam maravilhosos
músicos, como era o caso, supostamente, de Mozart.
Muitos autistas se apegam à ficção para compreender
a mente humana, tornando-se escritores, roteiristas
e diretores, como no caso de Tim Burton e Lewis
Carroll. Satoshi Tajiri misturou seu hiperfoco,
que envolvia colecionar insetos, e fundiu ao seu
conhecimento como designer de jogos para criar a
franquia Pokémon. Além desses, temos os clássicos
autistas de exatas, como Elon Musk.
Pessoas que são diferentes enxergam o mundo
de forma diferente, e são muito interessantes de se
ter como personagens, desde que se entenda, através
delas, como funciona essa visão de mundo.

contato@literomancia.com.br
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DE MARY SHELLEY A
CARMEN MARIA MACHADO:
mulheres que moldaram o terror
Texto originalmente publicado por Danielle Binks no site The Guardian
T radução por Luana Nicolaiewsky

O gênero nos dá uma estrutura coletiva de referência para nossos
medos, então, não é de se admirar que as mulheres tenham
criado algumas das obras mais perturbadoras da literatura.
Você provavelmente conhece a história da
festa na casa de Lord Byron — aquela em que ele
desafiou seus convidados para ver quem escreveria a
história de fantasma mais assustadora. A adolescente
Mary Shelley venceu seu desafio por infâmia, senão

contribuíram para o gênero de terror — e o quanto
o gênero continua a refletir mulheres e as realidades
das mulheres de volta para si mesmas, Frankenstein
também é um ótimo lugar para começar.
O terror é um dos únicos gêneros que permite

tecnicidade, quando escreveu Frankenstein. Assim,
o gênero terror foi inventado por uma adolescente
marginalizada. Embora possa ser mais preciso
dizer que Shelley inventou a ficção científica nesse
momento, sua história, um mito criacionista não
religioso, iria derrubar as regras da literatura.
Frankenstein tornou-se uma análise tão influente
da distorção da natureza e da arrogância do Homem,
que parece maior no gênero do terror gótico do que
qualquer outra obra literária.
Se você quer reconhecer o quanto as mulheres

uma interação em constante evolução do factual
e do fantástico. “Quando você entra no terror,
está entrando em sua própria mente, sua própria
ansiedade, seu próprio medo, seus próprios espaços
sombrios”, disse a autora americana Carmen Maria
Machado, em entrevista para a Paris Review, em
2017.
Tendo ganhado o prêmio Shirley Jackson
por sua coleção de contos O Corpo Dela e Outras
Farras, Machado passou a usar uma estrutura de
terror para contar sua história pessoal de violência

contato@literomancia.com.br
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Mary Shelley — artista desconhecido
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doméstica queer em seu livro de memórias de 2019,

que: “Amada é horrível em razão de sua representação
dos horrores da escravidão, tanto ou mais do que
por causa da presença de um fantasma”.
O terror também pode nos oferecer um
quadro coletivo de referência para nossos medos e
experiências. Considere a peça de Patrick Hamilton,
Gaslight (que foi adaptada para o filme homônimo,
em 1944, por Ingrid Bergman), tornando-se a
abreviatura predominante para discutir formas
de violência doméstica. E em um momento pósTrump e pós-#MeToo, usamos arquétipos de terror
fictícios para descrever melhor as mudanças em
nossa realidade. É essa estranha fusão do movimento
#MeToo com o horror dos bastidores no mundo
do cinema, especialmente para atores infantis, que
levaram Danielle Binks a escrever The Monster of
Her Age.
É uma história de ficção jovem adulto sobre

Na Casa dos Sonhos. Com tropos e estilo góticos,
Machado reviveu o abuso físico e emocional que
sofreu dentro das paredes de sua mente e da velha casa
que compartilhou com sua parceira — lugar agora
assombrado pelo seu passado e seu relacionamento.
“O terror é uma coisa íntima, estranha e assustadora
e, quando bem feito, pode desfazer o espectador/
leitor”, disse ela.
O Terror ocupa cada vez mais o espaço entre
o pessoal e o político, o real e o surreal. “A história
negra é o terror negro”, disse a autora e educadora
Tananarive Due no documentário de 2019, Horror
Noire: A Representação Negra no Cinema de
Terror. Essa maior compreensão do gênero para
refletir a nós mesmos e nossas realidades viu uma
reformulação das narrativas de terror, particularmente
aquelas escritas por mulheres, e até mesmo a
reconsideração de histórias que tradicionalmente
não são vistas como terror.
O romance de Toni Morrison, Amada, que
retrata a história de uma família de ex-escravos cuja
casa é assombrada por um espírito inquieto, ganhou
o prêmio Pulitzer de ficção em 1988. A tendência
agora é ler Morrison através das lentes do terror,
embora também reconhecendo, como o faz Due,
13
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Ellie Marsden, de 17 anos, descendente de uma
famigerada família fictícia de atores da Tasmânia e
neta de Lottie Lovinger, uma "rainha do grito" (i.e.,
atriz que se tornou associada com filmes de terror)
do cinema dos anos 1970 e 1980. No romance,
Ellie estrelou ao lado de sua avó em um filme de
terror australiano, interpretando o monstro infantil;

Imagem do filme "Frankenstein" (1931)
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porém, desprotegida por sua avó faminta por fama,
a experiência das filmagens, comandada por um
diretor tirânico, foi visceral e traumática — tanto
física quanto emocionalmente.
A família de Ellie não acredita ou minimiza
o efeito que o filme e as filmagens tiveram sobre
ela, a agonia que infligiu. E esse é o verdadeiro
terror para Ellie, como é para muitas mulheres:
o medo de não ser acreditada, de sua voz não ter
peso e, como resultado, de a ajuda não vir. O único
monstro contra o qual Ellie está lutando é aquele
que ela interpretou como uma atriz mirim, mas,
ainda assim, ela admite: “Eu sei melhor do que a
maioria que algumas dores podem te assombrar. Não
importa com que idade elas aconteceram, porque elas
encontram uma maneira de crescer com você e ao
seu redor, como uma erva daninha”. O que se passa
por trás das câmeras, fora das páginas, pode ser tão
horrível quanto as histórias inventadas que usamos
para compreender a nós mesmos e nossos medos.
O gênero terror é apenas o meio para tentarmos
entender nossos medos intrínsecos.
Aqui, também encontramos nosso caminho
de volta à matriarca do gênero e seu monstro.
contato@literomancia.com.br
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Mary Shelley começou a escrever Frankenstein
naquela festa, na casa no Lago Genebra, em junho
de 1816, quando tinha 18 anos, e o terminou em
maio do ano seguinte. Naquela época, ela sofrera
o nascimento e a morte de um bebê, e, aos 16
anos, fora rejeitada e isolada como amante de um
homem casado. Esta é uma menina que, em parte,
aprendeu a ler traçando as letras da lápide de sua
mãe: a escritora, filósofa e defensora dos direitos das
mulheres, Mary Wollstonecraft, que morreu ao dar
à luz à Shelley. Na edição revisada de Frankenstein,
de 1831, a autora tentou responder à pergunta:

"Como eu, então
uma jovem, comecei a
pensar e me debruçar
sobre uma ideia
tão horrível?"
Realmente... como?!

MITHOS
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
Em uma ode ao terror, desta vez, trouxemos seis contos que evocam os
medos e injustiças mais intríssecas ao Homem. Reviva seus medos ancestrais
com Medo do escuro, de Lucas Santos de Almeida. Em A pintura, de Lígia
Diniz Donega, você viverá o horror de um artista confuso. Sinta o receio da
chegada da noite, que traz monstros e mistérios, com De quem é a vez nessa
lua cheia, de Débora Araújo. Escute as histórias da carnificina de piratas
em Jolly Roger, de Fernando Paiva. Em A coisa do lado de fora da janela,
de Heitor Zen, sinta o estranho tomar a realidade e adentrar sua alma. E,
finalmente, em Cavalo moderno, de Pedro Guerra Demingos, acompanhe
um homem desesperado em busca daquilo que lhe é devido.

Clique aqui e
envie seu conto!
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MEDO DE ESCURO
Lucas Santos de Almeida

Às três horas da madrugada, o silêncio
noturno se intensifica, e os animais da noite,
alertas e sempre sorrateiros, remoem sua
fome insaciável por novas presas que, por
algum lapso de desatenção, venham a cair
em suas garras. Nessa hora, cada indivíduo
adormecido se afunda ainda mais em sonhos
ou, às vezes, em pesadelos. É a hora escarlate,
na qual a escuridão, como teia pegajosa,
prende tudo que estiver em seu caminho,
eliminando qualquer sinal de luz e esperança.
Não há chance para bons pensamentos.
E foi na ocasião em que o pequeno
Guilherme despertou, arregalando seus
grandes olhos verdes, envolto por uma
escuridão quase que absoluta. Havia sido
acordado pelo barulho ensurdecedor de um
trovão que ribombara próximo dali. As tábuas
de madeira do chão de sua casa chegaram a
vibrar com a potência do som. Aliás, parecia
que uma grande tempestade se aproximava.
Guilherme, carinhosamente apelidado
pela família de Gui-Gui, ainda era uma
criança de apenas sete anos, e o escuro,
combinado com trovões, de modo algum lhe
agradava — assim como ocorria com a maior
parte de seus coleguinhas —; a escuridão só
lhe servia para causar calafrios. Contudo,
quando as luzes se apagavam, o que ele mais
temia, diferentemente dos demais, não era o
repentino aparecimento do bicho-papão, da
loura do banheiro ou mesmo da folclórica
Cuca. Pelo contrário! Eram as aranhas que
lhe tiravam o chão, principalmente aquelas

com patas compridas e peludas, que pulam
quando menos se espera, sempre escondidas
em buracos escuros e nojentos.
Por menor que fosse sua idade, GuiGui já era esperto o suficiente para saber
que aranhas aprisionavam suas vítimas em
teias grudentas para, depois, sugá-las até
a morte. Ao final, só sobravam cadáveres
esqueléticos, expostos como troféus de um
colecionador macabro.
O pequeno mirou o relógio luminoso que
repousava ao lado de sua cama. Escatológico,
marcava 03:02. Incomodado com o medo que
despontava, cobriu a cabeça com o cobertor.
Na verdade, estava com sede, muita
sede, mas, por um motivo bastante simples,
recusava-se a levantar: se seu quarto, imerso
na escuridão, parecia um tanto sinistro, o que
dizer então do restante de sua casa, antiga
e gigante?
Pensou em chamar por seu avô, que
dormia no quarto ao lado, mas logo concluiu
que de nada valeria. Caramba! Vovô usava
um aparelho nos ouvidos e só conseguia
ouvir quando olhava diretamente para as
pessoas. E mesmo se fosse diferente, os roncos
do velho jamais permitiriam que ouvisse
chamado algum.
Gui-Gui lambeu os lábios ressecados.
Com tamanha sede, sua língua parecia áspera
como uma casca de árvore. Imaginava-se
vagando por uma escura floresta, sozinho,
em busca de um rio para saciá-lo.
Fechou os olhos com força, insistindo
16
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no retorno do sono que já se havia dissipado,
e, para sua frustração, logo percebeu que a
simples contração das pálpebras não facilitaria
o adormecer. Precisava beber água de qualquer
jeito. Não tinha como ignorar.
Reflexivo, após permanecer imóvel por
longos minutos, soltou um suspiro sôfrego
enquanto, ainda retraído, esticava-se para
fora da cama, encostando seus pés quentes
no chão gélido.
— Vou conseguir, vou conseguir... Sou
corajoso... — sussurrava baixinho, com a voz
rouca de quem acabara de acordar, tentando
convencer a si mesmo.
Assim que alcançou a porta aberta de
seu quarto, tocou no interruptor, clareando
o ambiente com a fraca luz amarelada da
lâmpada impotente, o que provocou mais
angústia do que alívio. Respirou fundo e
seguiu em frente. Um longo corredor estendiase diante de si, quase infinito, dando acesso
a todos os cômodos da casa. Não possuía
interruptor algum, deveria ser percorrido
no escuro; no entanto, ao menos ainda era
possível contar com a tímida iluminação que
espraiava de seu quarto.
Seus passos iniciais eram inseguros,
titubeavam, porém, aos poucos, foi
caminhando com firmeza, testando e
aprimorando sua coragem, até que um
clarão metálico, acompanhado de um trovão,
estremeceu novamente a casa, que foi de
imediato engolida por um apagão
Gui-Gui se sobressaltou, dando um
pulo desajeitado.
Agora a situação havia se agravado.
Temendo que da escuridão mais
profunda saltassem vultos assustadores, o
pequeno poderia muito bem, em busca de
refúgio, retornar correndo ao seu quarto ou
contato@literomancia.com.br

à cama de seu avô, mas só ele sabia o quanto
seu corpo implorava por água.
Sede.
Teria, sim, que enfrentar seus medos a
qualquer custo.
Por um momento, pensou em seus pais
e na vovó Júlia, que estavam em algum lugar
no céu, junto às estrelas. Aqueles trovões lhe
lembravam da noite chuvosa em que todos
tinham partido.
Seu peito arfava e um leve tremor se
alastrava por suas pernas. Não era fácil,
entretanto faltava tão pouco a percorrer.
Precisava continuar, afinal, já era um
“homenzinho”, como costumava ouvir dos
adultos.
Quando finalmente aproximou-se do
final do corredor, foi surpreendido por um
barulho oco de batidas cadenciadas:
Tuc... Tuc... Tuc...
Vovô não era, Gui-Gui logo concluiu,
podia ouvir seu ronco a distância. Àquela
hora, seria Bob, o cachorro de estimação
que tinham?
Tuc... Tuc... Tuc...
Ou talvez fosse um fantasma... sugeriu
sua mente.
Sem refletir, e invadido por uma
curiosidade que nunca tivera, lançou o olhar
para a vastidão da sala, espiando-a. Sim, era
de lá que os ruídos ressoavam. Tinha certeza.
— Bob? Bob? É você, amigão? —
indagou enquanto esquadrinhava os
contornos dos móveis, no anseio de encontrar
alguma silhueta familiar. Deu dois passos à
frente. Nada, nada novo. Os sofás, o abajur,
as poltronas, a mesa de jantar, as cadeiras,
tudo permanecia intacto, no mesmo lugar.
Silêncio.
Ansioso, sentia-se afundando cada
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vez mais em seus medos; contudo, logo fez
questão de agarrar-se na velha lição de que
não existiam monstros, apenas crianças com
imaginação fértil.
Subitamente, eis que um líquido viscoso
e gelado, aparentemente vindo do alto,
saudou-lhe, caindo em seu cabelo e, em
seguida, rolando sobre sua bochecha rosada.
Tomado pelo espanto, ergueu a cabeça
até os olhos percorrerem o teto, sentindo
o movimento de cada vértebra do pescoço
como se fossem uma dobradiças rangendo.
Nunca se esqueceria daquela sensação de
desespero paralisante.
Não, não era um fantasma. Na verdade,
desejava muito que fosse qualquer coisa,
poderia ser tudo, menos aquilo... Como se
tivesse sido retirada do fundo do abismo de
seus piores pesadelos, avistou uma imensa
aranha, maior do que um cão, com patas
longas e peludas cravadas na parede, e olhos
luminosos que o encaravam vorazmente. Suas
presas em movimento ininterrupto. Parecia
estar em jejum há muito tempo, séculos
sem comida, ávida pela carne fresca de uma
criança, sua nova vítima. Talvez morasse na
própria casa, quem sabe na escuridão do
porão — lugar sombrio que Gui-Gui jamais
ousava visitar.
Em pânico, e em vão, tentou gritar.
O grito era grande demais para escapar de
sua garganta. Sua voz havia desaparecido, e
ele mal conseguia respirar. Lívido de medo,
recuou o máximo que pôde, mas, após três
passos trôpegos, enroscou os pés em um
dos vários tapetes persas que adornavam a
casa, e desabou. Suas costas bateram com
intensidade no chão, quicando bruscamente.
Uma dor aguda atravessou suas costelas
e, em um piscar de olhos, a aranha já estava

em cima de seu pequeno corpo, salivando,
prestes a devorá-lo com sua bocarra fétida.
Gui-Gui se encolheu, envolvido por
um pavor que lhe sacudia por inteiro, mas
justo no momento em que se preparava para
dar o bote fatal, a temível aranha começou
a lentamente desvanecer diante da criança,
e, igual a um passe de mágica, foi varrida
por uma luz poderosa que tomava todo o
campo de visão, estremecendo a casa como
terremoto.
De início, ele não entendeu nada do que
ocorria, até que pôde ouvir uma voz distante,
muito distante, mas familiar, aproximandose...aproximando-se...
— Gui-Gui... Gui-Gui... — soava com
insistência. — Gui-Gui... Acorde! Acorde,
meu filho!
Era uma voz conhecida e inconfundível:
a reconfortante voz do vovô.
Com dificuldade, Gui-Gui abriu seus
olhos, deparando-se com o avô em sua
frente, chacoalhando-o pelos ombros para
que despertasse.
— Você está bem, meu filho? Quase
mata o vovô do coração! Com o que estava
sonhando, hein? O que houve? Meu Deus,
você está suando! — exclamou o velho,
sacando de um de seus bolsos um lenço para
enxugar a testa do neto.
Após alguns segundos de desorientação,
olhou para os lados, percebendo que não
estava caído no chão nem deitado na cama
de seu quarto. Ao lado, a televisão transmitia
um documentário sobre a crescente infestação
de aranhas nos centros urbanos.
Aquele era um fim de tarde ameno, e
Gui-Gui, aproveitando o feriado prolongado
que suspendera as aulas, havia acabado se
rendendo ao sono no largo sofá da sala.
18
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— V-v-vovô... Uma aranha gigante me
atacou e... e... queria me matar! Eu n-nnão conseguia fugir! — confessou ofegando,
arrepiando-se só de lembrar.
— Foi apenas um pesadelo, meu pequenino!
Ah... — comentou, visivelmente apiedado. — Já
sei, já sei! São esses programas esquisitos que te
fizeram mal. Por hoje chega, vá se divertir na
rua com seus amiguinhos! Aproveite o tempo,
filho... — decretou o velho, desligando a tevê.
***
Após lavar o rosto na velha pia do banheiro
e beber um belo copo d’água na cozinha, GuiGui acabou passando sem muita atenção em
frente ao porão, cuja porta de entrada estava
coincidentemente aberta. Por um momento,
deteve seus passos, desconfiado. Tivera a
impressão de ouvir um ruído oco, cadenciado,
vindo lá debaixo, como se uma coisa grande se
acomodasse furtivamente na escuridão úmida
e pútrida do andar inferior da casa.
Tuc... Tuc... Tuc...
Será mesmo que algo morava ali? Será
mesmo que era verdade? Questionava-se,
recordando de seu pesadelo.
Respirou fundo e aguardou o retorno do
ruído suspeito.
Nada. Apenas o silêncio mais absoluto.
— Foi só um pesadelo... — murmurou
consigo, com um sorriso de alívio estampado
nos lábios. — Só um pesadelo... — e, sem
olhar para trás, disparou adiante, correndo
para brincar com seus amigos. Em todo caso,
também achava que era bom dar o fora dali...

contato@literomancia.com.br
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A PINTURA
Lígia Diniz Donega

Os mesmos olhos, mesma cor do cabelo,
a boca, os lábios idênticos...é uma duplicata.
Ele não consegue tirar o olhar dela, é muito
surpreendente. Como pode ter bem à sua frente
a mesma garota da pintura? E mais ainda, que
enorme coincidência estar no mesmo vagão
que ela, bem no seu campo de visão! O homem
toma o cuidado em não ser ostensivo, não quer
assustá-la parecendo um tarado ou coisa pior,
precisa apreciá-la o máximo de tempo que puder.
O trem para. Ela continua sentada. Muitos
saem, e uma leva de pessoas entra. Salvador
disfarça o olhar, vagueando em volta até fixar-se
novamente na garota. Uns 14 anos no máximo,
carrega alguns cadernos no colo, mochila e uma
bolsa pequena amarela a tiracolo. Calça jeans,
casaco amarrado na cintura, blusinha azul com
gola esporte, tênis. O cabelo está preso em um
rabo, tal e qual a do retrato. Ele havia entrado
no vagão e sentado em um único assento vago
disponível. Demorou a vê-la, mas reconheceu-a
de imediato. Coração disparado, primeiro pensou
estar enganado, não seria possível. Convivia há
tanto tempo com o quadro e por horas e horas
todos os dias, poderia estar sendo acometido
por algum tipo de alucinação. Todavia, depois,
olhando-a mais longamente, teve a certeza de
ela ser uma cópia da garota que tinha nascido
de uma inspiração que tivera em uma manhã
e transformado em sua obra prima, o imenso
quadro de 81X65, que estava quase pronto e que
seria a grande estrela de seu vernissage. Agora, ali
estava ela em carne e osso, sua criação tomando
vida, pregando-lhe uma peça, fascinando-o!
Felizmente, ela não percebe, está absorta
em pensamentos. O artista nota que não mexe
no celular uma única vez, parece até saber que
precisa manter a cabeça erguida para observá-la.

O entra e sai continua e ela permanece sentada.
A estação dele já tinha passado muito, depois
teria que retroceder o caminho. Descer e deixá-la
ali? Não, tinha que aproveitar o momento. Seu
celular toca, mas ignora sem olhar o visor. O
artista sobressalta-se quando ela vira a cabeça para
a direita, expondo uma cicatriz que ele não tinha
visto. Tudo indicava ser de uma queimadura. Sua
garota já começava a acumular marcas de uma
vida mal iniciada. O que teria lhe acontecido?
Mas também se alegrou ao pensar que ela não
escondia a mancha com o cabelo solto. Autêntica
e corajosa, assim como imaginou sua garota da
pintura. Começava na têmpora, emergindo da
cabeleira, descendo perto da orelha, indo até o
pescoço. Não a tornava feia, de maneira alguma.
Era apenas um detalhe, como se tivesse uma
pinta ou marca de nascença, em nada afetava
sua beleza.
O pintor mal se aguenta de curiosidade.
Como gostaria de saber seu nome e um pouquinho
de sua vida! As estações sucedem-se, ela parece
até um pouco sonolenta, boceja algumas vezes,
piscando lentamente. O celular dele toca de novo.
Ao anunciarem a penúltima estação, ela levantase. O vagão estava quase vazio. O corpo, como
pode ser tão igual? As mesmas mãos, mesmos
dedos, tom da pele. Com a mente fervilhando
de questões, Salvador sai para a plataforma,
pisando nas pegadas da garota. Passa-lhe como
um raio a ideia de segui-la. Que ideia! Não teria
por que e nem faria diferença, jamais puxaria
conversa com ela, manteria sua imagem assim,
inalcançável, apenas na imaginação. Sobem pelas
escadas rolantes, separando-se logo em seguida.
Ela segue para a saída, ele, para o outro lado
da estação.
Caminhando para casa, está alheio ao
20
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movimento intenso da rua. Um caminhão de
bombeiros passa por ele a toda velocidade. Nem
percebe, não consegue deixar de pensar nela.
Quando contasse para a esposa! Acreditaria nele?
É uma história um tanto fantasiosa, poderia bem
ser tomado por um louco que perdeu o juízo,
obcecado pela arte ou alucinado pelo quadro.
Coisas assim dão um excelente combustível para
o imaginário coletivo, talvez o fizesse famoso.
Ri sozinho com o pensamento. Não era isso que
queria. Pensando melhor, não contaria nada a
ninguém.
Relembra a manhã em que acordou com a
imagem pronta na cabeça. Dispensou o esboço
em papel e foi direto para a tela. Não levou
nem uma hora para fazer o desenho em carvão.
Retratou a garota com um braço erguido, apoiado
no batente de uma porta, com uma luz intensa
incidindo em seu rosto. Estava de costas, com
a cabeça e tronco voltados para a esquerda, de
maneira que podia-se ver seu rosto por inteiro.
Estava descalça e vestia um vestido branco de
tecido fino, comprimento até as canelas. O outro
braço pendia ao longo do corpo, com uma fita
de cetim lilás segurada pelas pontas dos dedos.
Era tão real a imagem que não teve nenhuma
dificuldade em reproduzi-la. Uma daquelas ideias
que surgem de um lugar desconhecido, sem
explicação, apenas sentida, adjetivos inerentes
à verdadeira e suma inspiração de vida própria,
combustível da arte e para a arte.
Quando a esposa viu a pintura pela primeira
vez, ficou admirando por demorados minutos.
Perguntara-lhe quem era: “uma garota qualquer,
só que não”, ele respondeu. Porém, ela havia
entendido. Não era uma qualquer porque era
sua. Por quatro meses trabalhou incansavelmente,
às vezes esquecendo-se de dormir ou comer.
Tinha verdadeira veneração pelo quadro, para
vendê-lo, o preço seria colocado nas alturas,
isso se tivesse coragem de se desfazer dele, ainda
mais agora depois de vê-la no metrô. Em sua
imaginação, a garota do quadro estava por entrar
no quarto, talvez fosse se trocar para sair, soltar
o cabelo, e alguém a chamou, causando-lhe um
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pequeno sobressalto, tirando-a de pensamentos.
Seu semblante era sereno, com um leve arquear
das sobrancelhas sobre grandes olhos castanhos
claros. Seu olhar estava desviado pouca coisa para
o lado, fitando quem a chamou. Sem dúvida,
uma bela pintura.
Seu celular toca novamente. Ele atende.
— Salvador, onde você está?
A esposa tem pressa na voz, fala alto e em
desespero.
— Estou chegando em casa, oras! O que
aconteceu?
— Seu ateliê!
— O que tem meu ateliê? Fala, Serena!
— Fogo, Salvador, fogo! — ela grita.
O artista nada responde. Sente um frio
súbito na boca do estômago, a visão turva. Perde
a fala e fica parado no meio da calçada, olhando
o além, segurando o telefone no ouvido enquanto
a mulher repete a informação. Enfim, começa
a mexer as pernas, acelerando o passo até ser
capaz de correr. Seu ateliê era em uma casinha
modesta e velha a três quarteirões do prédio em
que residia. Quase chegando, vê a esposa vindo
ao seu encontro. Não lhe dá atenção, segue
correndo até aproximar-se do incêndio. Labaredas
enormes escapam pelas janelas, vidros estilhaçamse, o teto da varanda despenca, fumaça inunda
a redondeza. Ele tenta chegar mais perto, um
policial agarra-o, impedindo. Entra em desespero,
chora em meio a enorme confusão. É levado até
a calçada oposta, onde lhe oferecem água. Cai
de joelhos, em pranto, vendo sua arte virar pó,
anos de trabalho aniquilados em um instante,
todas as 24 telas preparadas para o vernissage
sendo engolidas pelo fogo. Assim fica até o fim
quando os bombeiros começam a guardar os
equipamentos.
A casa era agora um monte de cinzas ainda
fumegantes. Salvador continua a olhar estarrecido
o que era seu mundo, completamente desfeito.
Sentia-se morto. Sem mais exposição, sem mais
ateliê, sem mais a garota. Não encontrava um
pensamento menos doloroso para apoiar-se.
Tinha diante de si um quadro totalmente negro.
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O caminhão sai, os curiosos dispersam-se, um
carro da polícia e uma ambulância dos bombeiros
ainda permanecem. Serena está sentada ao seu lado,
envolvendo-o com os braços. Olha para o marido
sem saber o que dizer. O pintor não consegue se
mexer. É como se estivesse boiando no espaço sem
a gravidade. Tudo à sua volta parece-lhe irreal. É
puro silêncio e ausência. Não está mais ali, sua
carne amortecida não tem peso, sua pele não tem
cheiro, seu coração não bate, a dor não dói mais,
os pensamentos…os pensamentos. Salvador gira a
cabeça para o lado da esposa. Tenta balbuciar algo,
mas a voz está grudada na garganta ressequida.
É, ainda há um pensamento, uma aterradora
visão agarrada no fundo do cérebro, uma maldita
lembrança de algo visto agora há pouco e impossível
de ser esquecido. Serena arrepia-se com o terror
estampado nos olhos do marido.
— Quer falar algo? Diga, Salvador. Fala pra
mim, por favor — ela implora.
Ele lentamente gira a cabeça em direção à casa.
Fala tão baixo que sua voz sai como uma expiração.
— A cicatriz, ela tinha uma cicatriz, também
foi queimada.
O medo invade Serena. O golpe foi duro
demais para ele, não iria suportar. Levanta-se e
pede ao cunhado que chame os paramédicos. Ao
conduzirem o pintor, ele vai balbuciando coisas
desconexas que nem a esposa entende. É colocado
na maca como um fantoche incapaz de reação
alguma. Deixaria para trás o esqueleto do que,
por algum tempo, foi seu universo e que passaria
a existir apenas em sua memória, assim como a
garota da pintura, a garota do metrô e todo mistério
que envolvia as duas. Um segundo antes de perder
os sentidos, tem uma revelação inesperada que
emerge do fundo de seu delírio, esboçando uma
possibilidade. Agora a conhecia, agora sabia que ela
existia de verdade. Bastaria voltar ao mesmo vagão,
exatamente na mesma hora, sentar-se no mesmo
banco e aguardar. Conseguiria reencontrá-la? A
ideia perde-se na escuridão, desmontando-se em
cinzas e fumaça, procurando a resposta em meio
ao alaranjado incandescente que tinge a tela do
seu futuro e da sua arte.
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JOLLY ROGER
Fernando Paiva

— Calem a boca, seus tolos! — O grande
homem berrou e bateu na mesa da taverna,
encerrando a discussão da dupla de marujos que,
agora, mantinha os olhos fixos no grandalhão
que até pouco tempo roncava enquanto seus
dois companheiros de mar e velas discutiam
sobre quem foi o mais terrível Capitão Pirata a
navegar pelos Sete Mares.
— O Pirata mais terrível não foi Flint,
Hook ou mesmo Thatch — continuou o homem,
como se o olhar de espanto da dupla e de toda a
taverna não significasse nada. — Esse título só
pode ser dado ao único pirata da Velha Irmandade
que ainda navega por essas águas...
— "Irmandade"? — Interrompeu um dos
marujos com sotaque espanhol — Essa confraria
de bucaneiros foi destruída há mais de 70 anos!
— O garoto fez seu dever de casa —
zombou o homem. — A Confraria foi destruída,
é verdade, mas nenhuma marinha é capaz de
derrotar o Capitão Jolly Roger!
— Digo, pois, que Jolly Roger é uma lenda,
uma história para assustar donzelas e grumetes,
e nada mais — protestou o outro marujo, com
um lenço cobrindo a careca. — Estamos falando
de capitães de verdade, meu caro.
— Quem foi esse um afinal?
— Já lhe conto, jovem. Só um instante —
O grandalhão pigarreou e falou mais alto ainda
— TABERNEIRA! Histórias pedem vinho, traga
uma garrafa.

outra e começou:
Depois de vários anos de guerra entre frotas
piratas, e com as companhias independentes
e marinhas de cada país tornando-se cada vez
mais poderosas, um grupo formado pelos mais
influentes Capitães Piratas decidiu se unir
formando, então, a Irmandade, cujo único
propósito era evitar a extinção dos Ratos do
mar, Bucaneiros e Mandriões.
Dentre os Capitães, estava o temível Jolly
Roger, o Capitão do Kraken era conhecido por

não fazer prisioneiros nem tomar navios para
uma frota como a maioria fazia. Ele perseguia,
rendia a tripulação, mutilava, violentava e ateava
fogo ao navio tomado.
Mesmo antes da fundação da Irmandade,
houveram Capitães e Almirantes que lutaram pela
sua captura ou morte, mas todos acabavam do
mesmo modo: queimados em seus navios. Surgiu,
assim, a lenda de que essa invencibilidade só
poderia ser obra de algum pacto maligno. Tanto
que, quando a Irmandade caiu pela força das
Marinhas Unidas, o nefasto capitão saiu ileso.
— Certo, certo — Interrompeu o espanhol.
— O tal Jolly Roger era um capitão extremamente
hábil e um cara cruel. Como é possível ele estar
navegando ainda hoje, tanto tempo depois?
— Ah! Os jovens e sua impaciência... escute
o resto, garoto.
Certa noite, uns vinte anos depois de todos
os Capitães da Velha Irmandade já estarem mortos
ou presos e o próprio Jolly Roger já era, então,
Assim que a garrafa foi trazida, o homem um homem de 50 anos. O mar estava calmo e a
esvaziou a metade em um único gole, pediu lua cheia, indiferentes às várias mortes causadas
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naquela mesma manhã, a tripulação do velho
Kraken dormia tranquila quando...
— DE PÉ, SEU BANDO DE BARATAS
CASCUDAS! DE PÉ! — O Capitão gritava,
fazendo os homens caírem de suas redes: — O
Kraken precisa ir para o leste, imediatamente!
Obedientes e temerosos do castigo por
insubordinação, os homens assumiram seus
postos e o navio partiu a todo pano na direção
indicada pelo Pirata Louco. Apenas os mais
antigos marujos a serviço de Roger sabiam o que
aquela atitude significava e para onde estavam
indo.
Há um ponto perdido no meio dos oceanos
em que há um pequeno arquipélago, na maior
das ilhas há uma densa floresta e lá mora uma
mulher conhecida como A Bruxa do Mar.

humildemente, pedir conselhos a uma inteligente
e nobre mulher. E como amostra de boa-fé,
trago uma oferenda. Com um gesto, Roger, fez
um sinal e o Imediato empurrou o marujo, um
jovem de apenas dezenove anos, que tropeçou
na direção da feiticeira.
Com um simples gesto de mão, a bela
mulher fez o jovem ficar paralisado, ficou de
pé e observou-o da cabeça aos pés para, então,
abrir um sorriso.
— Gostei deste. Vejamos o que farei com
você... já sei! Com um gesto largo das duas mãos,
Circe fez o jovem ficar de quatro, diminuir e
transformar-se em um cão.
O cachorro latiu e rosnou para a feiticeira

que, com apenas um olhar, fê-lo calar e sentar-se.
— Passadas as formalidades — Circe
Navegaram a noite inteira, descansaram ao sentou novamente e apontou duas cadeiras a
alvorecer e partiram novamente ao crepúsculo, seus convidados — Me diga, Roger: que demônio
pois usavam as estrelas como guia. Ao raiar do você irritou dessa vez?
terceiro dia, o Kraken aportou em uma ilha de
praias brancas e floresta fechada.
— Antes fosse um demônio, minha cara...
Apenas três homens seguiram floresta
Resumidamente, o que aconteceu foi: O
adentro: O Capitão, seu Imediato e o mais capitão pestanejava sobre mapas em sua cabine,
jovem dentre os marujos. Após um dia inteiro quando sente uma presença no ambiente. Ao
de caminhada, eles chegaram a uma árvore virar, dá de frente com uma bela dama pálida,
antiga com tronco grosso e copa alta. Dentre de olhos frios e lábios vermelhos, vestida de
os galhos, alguém atento perceberia uma série cetim preto: a Morte.
de plataformas de madeira, claro, firmes como
Para a sorte do maldito Roger, a Dama
se fizessem parte da própria árvore.
estava de bom humor naquela noite e aceitou
Os homens pararam próximo da árvore um acordo no qual ela daria para o velho pirata
sem encostar nela e, em silêncio, esperaram. Até o tempo que ele precisasse desde que ele não
que uma voz feminina poderosa disse algumas dormisse, nem mesmo que fechasse os olhos
palavras de ordem e os galhos desceram ao solo por muito tempo.
e levaram os piratas à presença da Bruxa do Mar.
Assim que ela deixou o recinto, o capitão
— Ora, ora... — disse a Bruxa, sentada partiu a todo pano para encontrar com Circe,
em uma cadeira acolchoada e abaixando um pois somente a antiga bruxa poderia tirar o nome
velho pergaminho — Que maus ventos trazem dele da lista que a Morte usava.
o Capitão Roger à minha ilha?
A Bruxa da Ilha pensou um pouco e disse
— Minha cara Circe. Vim de longe para, ao pirata que havia um meio, mas este seria
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doloroso e poderia haver consequências. O capitão
desesperado topou.
O ritual foi feito da seguinte forma: a
Bruxa cortou a mão dominante de Jolly Roger e
transformou-a em um corvo, e nela inseriu a alma
do pirata. Desse modo, o corpo de Roger poderia
descansar sem temer a Dama de Cetim, pois não
haveria alma para ela devorar.
Na manhã seguinte, os marujos viram
espantados o seu Capitão voltar a bordo com o
Imediato, com um inseparável corvo no ombro e
sem uma das mãos, que logo foi substituída por
um gancho de ferro.
Com o tempo, o pirata louco começou a
notar que não sentia mais fome ou sede, e o único
prazer que sentia era aquele ao causar dor. Desde
então, Jolly Roger, um corpo seco e sem alma,
navega mutilando e queimando embarcações. Seu
desejo por ouro e prazeres carnais foi substituído
pelo prazer de devorar outras almas.
— Bela história, Bradley! — o homem careca
puxou umas tímidas palmas da Taverna enquanto
o jovem espanhol tentava assimilar o que acabara
de ouvir.
— É realmente uma boa história — disse
o espanhol depois de um tempo — Mas chego à
conclusão de que não passa disso. Histórias. Não
há como você saber dos detalhes se apenas a bruxa,
o capitão e seu Imediato estavam lá. E você não
parece ser nenhum dos três.
O careca e o grande homem começaram a
rir, mas quando o jovem riu, também foi tirado
do chão e viu-se cara a cara com Bradley.
— Vou te falar uma coisa, seu moleque
sabichão: Blackdog Bradley não mente! Puxou
o espanhol mais perto de si e sussurrou: — Ser
escravo de uma bela bruxa tem lá suas vantagens.
Bradley deu, então, uma cabeçada no jovem,
que caiu desacordado e gritou:
— TABERNEIRA, MAIS VINHO!
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DE QUEM É A VEZ
NESSA LUA CHEIA?
Débora Araújo

— Tu já tá aqui de novo? — disse Joaquim
ao voltar para casa após sua caminhada de fim
de tarde.
Edinaldo esperava na porta, lhe apontando
uma espingarda.
— De hoje tu não passa, Joaquim.
— Deixa de ser abestado, homem. Vai
para casa.
— Vou, mas só depois de terminar o que
vim fazer. Cansei de tuas estripulias, primeiro
minhas galinhas, depois a vaca e agora meu filho.
— Fiquei sabendo do que aconteceu com
Luizinho. Sinto muito. Como é que ele tá?
— Largue de ser cínico!
Joaquim passou pelo outro e sentou-se
em uma das cadeiras de balanço que ficava em
frente à casa.
— Ô, Edinaldo, tu não acha que já tá
velho demais para acreditar nessas histórias de
lobisomem, não?
— Tu não me engana — respondeu,
mantendo o ex-amigo sobre sua mira. — Aliás,
a cidade toda já tá desconfiada, e em nome da
nossa amizade, prefiro que seja eu a dar um
fim nisso, porque garanto que vai ser rápido.
Joaquim tirou um saquinho de tabaco do
bolso e uma folha de papel.
— Esse povo gosta de história, viu? Coloca
umas armadilhas ao redor da tua casa, pega o
animal que tá fazendo isso e resolve as coisas.
Só não vem aqui ficar me perturbando, que
meu ouvido não é penico.
— Se é só um bicho qualquer, porque só
ataca em lua cheia?
— Sei lá. — Deu de ombros. — Quer
um? — Ofereceu o cigarro que enrolara.
Edinaldo aceitou. Sentou na outra cadeira

de balanço em frente a Joaquim, deixando a
espingarda encostada na parede.
— Cadê tua caixinha de fumo? —
perguntou, tirando um isqueiro do bolso e
acendendo o cigarro. — Uma prateada, com o
leão entalhado.
— Acredita que perdi? — Joaquim
respondeu bravo. — Já procurei por tudo que
é lugar e nada. Deve tá na baixa da égua.
— É uma pena. Tu era muito apegado.
Em sincronia, os dois levantaram a cabeça
e deram uma baforada.
— Tu não é mais o mesmo desde aquela
época que começou a andar com aquele forasteiro
que veio para cá, uns vinte anos atrás — disse
Edinaldo.
— Lá vem de novo falar do Álvaro. Deixa
esse coitado pra lá.
— E que fim ele teve mesmo?
— Deve ter ido embora.
— Sei nem se despedir?
— Era o jeitão dele.
— Ele não podia ouvir falar de igreja.
Parecia o diabo fugindo da cruz. Tu também
deixou de ir à missa.
— Oxe, agora deu! — Joaquim exasperouse.
— É porque tu não pode pisar mais em
lugar sagrado. Diz logo.
— É porque, Edinaldo, eu não tenho que
tá ouvindo ladainha de padre no pé do ouvido.
Se eu quiser rezar, rezo em casa.
— Tu foi lá em casa, no dia que atacaram
o Luizinho?
— Já disse que não, rapaz. Mas que diabo
de insistência!
Os dois ficaram por um tempo em silêncio,
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fumando e vendo o laranja crepuscular tocar
a serra.
— Eu já vi o bicho — disse Edinaldo,
enquanto Joaquim bufava pela retomada do
assunto. — Não é conversa do povo, não —
continuou. — Eu tinha lá por meus vinte anos.
Em uma dessas noitadas, depois que a gente se
despediu, peguei o caminho de casa, mais para
lá do que pra cá. Foi quando eu vi o tinhoso
entrando na mata, levando um porco debaixo
do braço. Tive tanto medo que melei as calças.
Joaquim riu.
— Tu acabou de dizer que tava mais para
lá do que pra cá.
— É, eu sei. Por isso que no outro dia,
quando acordei, achei que tinha sido uma
visagem. Eu sempre ouvia um ou outro contando
que o lobisomem tinha atacado o gado, uns
animais que sumiam ou carcaças encontradas
no matagal, mas, como você disse, podia ser
um animal qualquer. Isso até o mês passado. Os
bichos estavam agitados, resolvi ir até o curral
ver o que era. E lá estava ele, um cabrunco de
quase três metros sobre duas patas, com pedaços
da bichinha da Heloísa na boca. Quando o
Luizinho foi atacado, disse a mesma coisa: que
era um bicho preto, grandão, sobre duas patas.
— Tal pai, tal filho. Dois abestados —
brincou Joaquim.
— Tu nunca teve filho, nem casou.
— Não tenho essa tua paciência, não,
meu amigo.
— Cada um com sua sina, né não? — disse
Edinaldo, se espreguiçando.
Levantou-se e colocou a mão no bolso.
Dali tirou um pequeno estojo prateado com
um leão talhado nele.
— Meu estojo! — disse Joaquim alegre.
Edinaldo jogou para ele.
— Achei nas minhas terras, na noite que
o Luizinho foi atacado.
Antes que Joaquim tivesse qualquer reação,
Edinaldo estava novamente empunhando a
espingarda.
— Seu filho da mãe mentiroso! — falou,
contato@literomancia.com.br
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encostando a arma na testa do outro.
— Tu acha mesmo que isso vai matar um
lobisomem? — disse Joaquim calmamente.
— Acho sim. Isso perfura pele que é uma
beleza e pelo que tô vendo aqui, tu tem uma.
— Essa espingarda pode matar o homem,
mas a fera... Vá por mim, meu amigo, ela não
pode ser morta.
— Bora ver então!
O som do tiro cortou o silêncio do calmo
fim de tarde, junto com o barulho dos pássaros
ali perto, que voaram assustados.
No rosto de Edinaldo, o sangue quente
do amigo respingado, se misturou às lágrimas.
Rezou um “Pai nosso” e uma “Ave Maria” pela
alma do amigo.
Pegou a estradinha para casa e quando
chegou já estava escuro. Uma grande lua cheia
tomava o céu. Parou na porteira se sentindo
enjoado, o peito arfando. Horrorizado, baixou
os olhos e viu alguns pêlos que começavam a
crescer em suas mãos.
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A COISA DO LADO
DE FORA DA JANELA
Heitor Zen

A coisa estacionou ali em uma manhã
chuvosa e fria. No início, era tranquila e leitosa,
e badalava com o ritmo das gotas. O ar passava
por dentro dela, e um leve assobio arrebitava as
orelhas dos cães da vizinhança. Foram eles os
primeiros a lhe notarem a presença. Para o rapaz,
aquilo não era nada. Desligou o despertador do
celular, com a serenidade dos derrotados, e vestiuse sem demora para ganhar a rua. Entorpecido
de sono, abriu o guarda-chuva amaldiçoando o
ânimo do vendedor de bolos da esquina. Deixou
a coisa para trás.
A estação estava intransitável. A pressa
distinguia os que a usavam como abrigo dos
que a viam como mero trampolim. Aqueles
interrompiam o trajeto dos últimos, pedindo
auxílio, comida, bilhetes, alienando fones de
ouvido, carteiras de couro, mais guarda-chuvas.
Uma bagunça, mas o rapaz já estava acostumado.
Esguio, ele se furtava à presença dos obstáculos
ao seu redor e permeava entre as pessoas em
movimento, como lama que se esparrama entre
os dedos.
O cartão estava sem crédito. Desgraça.
E depois de toda a fila até as catracas. Teve de
voltar, cabisbaixo, agora sim começando a se
preocupar com o horário. As máquinas e as
bilheterias exibiam longos tentáculos humanos
diante de si e ele escolheu o que julgou ser o
mais curto. Mera ilusão. A senhora à frente não
sabia operar os botões e precisou ser auxiliada por
um funcionário não tão solícito da companhia.
Decidiu mudar de fila.
No fim das contas, chegou ao escritório
quase meia hora atrasado. Culpou a chuva,
era o que todos faziam. “Mas você não vem de
metrô?”, alguém muito prestativo se lembrou.
Claro, porque a água só servia de auxílio aos que

dependiam do trânsito. Os que caminhavam e
percorriam as profundezas da terra eram imunes
ao seu efeito letárgico. Seu chefe, por sorte, fazia
parte do primeiro grupo, e não pôde averiguar em
pessoa a que horas o “menino das olheiras” tinha
chegado. Ele estava, afinal, preso na marginal.
Aquilo era uma metonímia? Preso na marginal.
No máximo, estava preso dentro de seu carro,
que, por sua vez, estava impossibilitado de
se movimentar por conta de outros carros. A
marginal Tietê, uma localidade acidental. No
fim, não estava preso de forma alguma. E por
outro lado, não estavam todos?
O dia passou por ele como um suspiro e foi
suspirando o dia que ele se deitou. Tinha sido
longo e enfadonho. Ou muito curto, pensando
bem. Custara a terminar, por causa do clima,
porém, findo, era como se nunca tivesse ocorrido.
Na verdade, sequer conseguia se lembrar de algo
relevante que presenciara desde quando botara
os pés para fora do prédio. Tinha sido hoje
o acidente de moto na esquina da sorveteria?
Não, não, fora ontem ou mesmo anteontem.
Hoje, não acontecera nada, estava seguro. A
reunião! Claro, a reunião. Sacudiu a cabeça,
esboçando um sorriso cansado para o travesseiro.
A reunião era só semana que vem. Já a repassara
e a imaginara tantas vezes em sua ansiedade
exausta que tinha a impressão de já tê-la vivido.
Ainda não. Infelizmente.
Acordou minutos antes do despertador.
Estava seguro de ter escutado alguma coisa do
lado de fora. Afinal, seria tolice desperdiçar
aqueles segundos preciosos. Ele estava ciente de
que precisava otimizar suas horas de sono, fora o
que o médico lhe dissera. Precisava dormir mais,
e com qualidade, fosse lá o que isso significasse.
Era um contrassenso ter se levantado antes do
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necessário. Ou talvez fosse um reflexo do atraso
do dia anterior. Como se seu organismo, bem
adestrado, quisesse compensar a falha pretérita
e se precaver para o caso da chuva e do bilhete
único repetirem suas proezas. Não foi o que
aconteceu, e ele encontrou o escritório ecoando o
vazio quando desabou sobre sua mesa. Tampouco
pôde levar crédito por isso, já que o chefe só
chegou uma hora depois.
Quando voltou para casa, percebeu que
havia uma espécie de sombra parada na lateral
do edifício. Aliás, se não estava enganado, aquela
era exatamente a sua janela. Um, dois, três,
quatro, cinco. Merda. Havia uma sombra circular
gravando o espaço que havia entre seu prédio e
o vizinho. E a marca flutuante estava localizada
bem diante do seu quarto, no quinto andar.
Balançou a cabeça e deu de ombros. Devia estar
ficando louco. Eram nove horas da noite. Não
havia sombra alguma ali, apenas escuridão. A
mesma escuridão que inundava todo o hiato
que separava as torres irmãs, e que só muito de
vez em quando era rompida pelo raio azulado
de um televisor ou pelo brilho mais juvenil de
uma lâmpada de LED. Sombras estacionadas
no ar. Era só o que faltava.
A manhã seguinte o premiou de novo com
aquele despertar prematuro. E a seguinte. E a
outra depois dela. Até que ele decidiu adiantar
o despertador quinze minutos, para checar se
havia algo de errado com seu relógio biológico.
Em vão. Ele passou a acordar antes do novo
horário, como se alguma parte de seu cérebro
zombasse de seu esforço de descansar do mundo,
ainda que por tão pouco tempo.
Tentou o experimento inverso. Atrasou o
relógio, correndo o risco de perder a hora e levar
outra bronca do chefe. Seria a terceira naquela
semana, ainda que não mais pudesse se recordar
do motivo das outras duas. De qualquer forma,
a técnica falhou miseravelmente. Dessa vez,
acordou quase uma hora antes do que era preciso.
— Você tem sentido mais alguma coisa? —
o médico perguntou. Era o mesmo médico de
antes, o que recomendara mais sono e com maior
contato@literomancia.com.br
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qualidade. Só estava um pouco mais embaçado.
— Nada. Não sinto nada, nunca senti.
Só quero voltar a despertar de maneira correta.
— Não consegue pensar em nenhum
motivo para que isso esteja acontecendo?
— Nenhum. Acho que simplesmente
desaprendi a abrir os olhos no momento certo.
Ele receitou alguns remédios fitoterápicos
para ansiedade e outro para insônia. Eram fracos,
se voltasse a ter problemas, deveria marcar outra
consulta. Foi então que decidiu checar uma
última hipótese, antes de se reconhecer enfermo.
Passaria a madrugada toda em pé. Sequer
piscaria, se preciso fosse. Estivera convencido
desde o início de que havia algum outro fator
atuando ali, alguma coisa externa a si mesmo que
o forçava a abandonar os refúgios oníricos dos
lençóis e a se perpetuar pela cidade, tropeçando
pelas ladeiras até a estação e de volta para cima.
A sombra parada em frente à janela.
Abriu as cortinas, o vidro e a veneziana.
Respirou fundo. Mais tarde choveria, mas agora,
a noite estava clara e agradável, carregava um
distante rumor do mar em suas brisas taciturnas.
Estendeu os braços pelo espaço além da fronteira
do quarto e pensou ter sentido os dedos roçarem
alguma coisa. Repetiu o gesto e percebeu a
insanidade se apossando de sua mente. Não
havia nada ali, que tolice. E que tolice ainda
maior insistir no contrário.
Prosseguiu, contudo, com sua experiência.
Leu, escreveu um pouco, assistiu a sete episódios
de sua série favorita seguidos. As pálpebras
pesavam sob o ruído das gotas batendo contra
o chão e ele precisou comer alguma coisa para
permanecer desperto. E depois imaginar que
comia outra. A tática funcionou, a chuva se
foi e a manhã o encontrou consciente no sofá.
Teve um sobressalto quando percebeu que tudo
seria inútil se estivesse no lugar errado. Correu
até o quarto, deitou-se na cama, simulou o que
estaria fazendo se aquele fosse um dia normal.
Coincidentemente, não haveria nada de normal
naquele dia. Mas ele ainda não sabia disso quando
ouviu o assobio.
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Era nítido e ao mesmo tempo duvidoso.
Como se tivesse alucinado com suas notas agudas
em seu desespero por se provar são. Se fosse
mesmo real, teria sido alto o suficiente para
acordá-lo? Tinha de ser, fora intenso o bastante
para que se virasse de súbito em sua direção. A
força do barulho era sempre proporcional ao
silêncio que o antecedia, do mesmo modo que
uma expectativa não realizada feria muito mais
que a frustração aguardada.
Abriu novamente a janela. Quase nunca
o fazia, ainda mais logo cedo, quando o fulgor
solar queimava sua visão. Contudo, fora de lá que
viera o fiapo de som esganiçado e ele precisava
checar mais uma vez se não havia mesmo nada ali.
E para sua surpresa, deu de cara com a sombra.
A mesma que avistara antes, a partir da rua. Só
que agora estava travestida de luminescência.
Como se concentrasse e depois dispersasse os
raios dourados que eram jogados em sua direção,
vibrando em clave de sol enquanto o fazia. Ele
se lembrou de asfalto quente. E de moinhos de
vento. A coisa ruminava luz.
Não sabia precisar por quanto tempo
permaneceu ali, analisando a imagem translúcida
da coisa. Podia ver o outro prédio perfeitamente
através dela, mas sabia que estava ali, observando-o.
Um anel sorrateiro de radiação. Um eclipse
invertido. Pensou no olho sem pálpebras dos
filmes que adorava assistir. Aqui, entretanto,
exibiam-se pálpebras sem olho. Como se alguém
lhes tivesse tomado a vista. Ou cavado um buraco
no vazio.
O que era? E por que assobiava?
O despertador o alertou de que era
recomendável que se encerrassem as reflexões e
começasse a se vestir. Obedeceu, mas outra vez
sem propósito.
A estação estava interditada. Tinha havido
um acidente na noite anterior. As pessoas
acumulavam-se ao redor das escadarias, seus
corpos inertes protestando mudos contra a
falta de alternativas de transporte viáveis àquela
hora. Um senhor comentava com outro que
fora algo grave, e que a polícia estava varrendo

as plataformas e os túneis de cima a baixo em
busca de respostas. E quais eram as perguntas?
O celular logo soube esclarecer. Vinte e sete
pessoas desaparecidas de dentro de um trem. O
comboio partira às 00:22 carregando os últimos
passageiros do dia e de alguma forma perdera
cada um deles antes da parada seguinte. Restara
apenas o condutor.
— Terroristas — alguém concluiu,
categórico.
— Com certeza.
Foram necessários dois ônibus e muitos
passos a mais do que normalmente seriam
dados para que atingisse o décimo quinto
andar, atrasado o suficiente para que o chefe
dessa vez o notasse e repreendesse. Bastou, no
entanto, que explicasse o motivo da demora e
não se falava mais em outra coisa no escritório.
Nem todos tinham visto a notícia ainda. O
resto do período foi gasto em grande parte com
especulações e teorias mirabolantes sobre onde
estavam e o que tinha acontecido com os vinte
e sete desaparecidos. Foi construída alguma
unanimidade em torno da afirmação de que
estavam todos mortos. Alienígenas e máfias
estrangeiras também foram cogitados. Sequestro
coletivo, por incrível que parecesse, era uma das
hipóteses menos valorizadas.
De qualquer forma, houve pouco espaço
para que ele mencionasse a coisa sibilante
estacionada fora de sua janela para algum dos
poucos colegas de trabalho com quem gostava
de dividir o almoço. Preferiu acompanhar a
vontade da multidão e levantar ele próprio
algumas suposições absurdas sobre o paradeiro
atual dos passageiros sumidos.
Portanto, ao menos em um primeiro
momento, a inveja que sentia era do evento em si,
e não de suas vítimas. Pois fora o acontecimento
que o impedira de revelar que estava sendo
importunado por um círculo de luz e sombra
(a depender do período em que era observado)
que insistia em assobiar e despertá-lo nas horas
mais impróprias. Sentia que se tivesse tido a
chance de debater o tema naquela manhã com
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alguém, a coisa teria se dissipado. Como se o
mero ato de discuti-la em voz alta a incorporasse
na realidade de forma tão concreta que ela não
pudesse resisti-lo e se dissolvesse. Um riso ou
dois diante da estranheza do fato bastaria para
sepultá-lo.
Não foi o que se sucedeu, tudo graças
ao sumiço do metrô. Impedido de comentar
a coisa, foi obrigado a carregá-la consigo, no
interior de sua mente, onde assobiava sem cessar,
zombando de sua sanidade. De modo que, no dia
seguinte, com a estação reativada e as notícias
ainda girando em torno dos vinte e sete, sentiuse ridículo em sequer ter cogitado incomodar
alguém com seus problemas. Teria de lidar com
eles sozinho, sempre fora assim. A coisa estava
parada do lado de fora da sua janela, afinal de
contas. Se fosse um assunto público, com certeza
teria escolhido outro local para se acomodar,
como a enorme abertura lateral que servia de
respiro ao escritório, tal qual uma brânquia de
vidro.
Tentou ignorá-la, sem sucesso. Os silvos
tornavam-se mais intensos conforme pretendia
fingir que se calavam. E mais frequentes. Aos
poucos, passou a despertar também no meio da
madrugada. Depois, quase de hora em hora. A
vantagem era que estava sempre tão cansado
que bastava se virar para o outro lado e logo
adormecia de novo. O lado ruim era que os
cochilos também passaram a assombrá-lo em
locais impróprios, como no meio de um relatório,
nos bancos do vagão ou mesmo sobre o vaso
sanitário.
Sucedeu-lhe que deveria confrontá-la. Se
por omissão ela não partiria, então quem sabe
fosse preciso reagir. Ela não passava de uma
presença, afinal. Semitransparente, abstrata, turva
e disforme. Ele, ao revés, era um ser humano,
vivo, de carne e osso, e dotado de mais palavras
que um simples assobio. Haveria de vencer.
Iria triunfar sobre o plano nefasto que a coisa
colocara em prática.
Perdeu. Foi derrotado pela constância
inconstante do halo ruminante de luz. Ele

argumentava, mas a coisa rebatia sem palavras e o
superava. Bastava um sibilo para que percebesse
sua tolice. E a futilidade do que estava fazendo.
Como poderia avançar se não sabia com o que
estava lidando? Nem para onde pretendia ir?
Era inútil, era tudo inútil. O mais sábio era
capitular e se entregar à vontade da coisa. Tinha
de se conformar com o fato de que ela não iria
embora. Teria de suportar aquela assombração
pelo tempo que durasse.
Foi nessa época que começou a fantasiar que
sumia. Vinte e sete pessoas tinham conseguido
realizar essa proeza de uma só vez, em uma noite
qualquer, em uma estação anônima da linha
azul do metrô. Por que não ele? Imaginava-se
no lugar de uma delas. Entrando no vagão,
cansado, os ombros caídos sob o peso do
cotidiano. Repleto de problemas cuja solução
não importava a ninguém, nem a ele mesmo. E
então, puff! Ninguém chegava do outro lado. O
trem abria as portas na parada seguinte e ninguém
descia. De repente, os problemas deixavam de
existir, o que era muito melhor do que se fossem
solucionados. Responder a uma pergunta era
dar-lhe importância e reconhecer sua existência.
Abolir sua lembrança, por seu turno, equivalia
a apagar a mácula originalmente impingida e
emergir purificado no outro polo.
Convenceu-se de que era disso que
precisava. Passou a frequentar a estação todas
as noites e a embarcar no último trem, refém
da esperança de que o evento até o momento
não solucionado pelas autoridades se repetiria.
Depois, voltava para casa desapontado e ansioso
pela noite seguinte, quando tornaria a buscar
pela benção que fora concedida aos vinte e sete.
Aqueles malditos vinte e sete que agora tanto
invejava! Era injusto que não fizesse parte do
grupo. Logo ele, que morava tão próximo do
local dos fatos. Sentia-se como se todos tivessem
sido convidados para uma festa, menos ele. Uma
festa que tinha sido celebrada bem debaixo de
seu nariz.
Paulatinamente, foi perdendo forma.
A coisa seguia lá, firme e forte e assobiando,
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um símbolo admirável de estabilidade. Na
realidade, pressentia algo mais. Sabia que
ela estava cada vez mais sólida, apresentando
contornos mais definidos, silvando com mais
nitidez. Ele, contudo, era vítima do fenômeno
oposto. Talvez em decorrência de seu intenso
desejo de desaparecer. De se juntar aos vinte e
sete passageiros, estivessem lá onde estivessem.
Quiçá se relacionasse ao próprio surgimento da
coisa e de sua persistência do lado de fora da
janela. Como se ela, enquanto o observasse, o
despisse também de toda cor, substância, vigor.
Drenando-o para si, convocando-o para que se
unisse a ela, no exterior do mundo.
Um apelo grande demais, alto demais para
se ignorar. Especialmente no caso dele, que,
a esse ponto, já não conseguia se concentrar
em mais nada que não fossem notícias e novos
desdobramentos do estranho caso que se registrara
a quatrocentos metros de sua casa. Não foi
nenhuma surpresa, portanto, que quando a
polícia decidiu arquivar o inquérito e encerrar as
investigações, ele também tenha decidido desistir,
sintonizado com o humor das autoridades.
Quantos dias levaram para perceber sua
ausência no trabalho não sabia precisar. Prescindia
da informação, por óbvio. Estava absorto com
outras questões. Devagar, aprendeu a fazer com
que os raios de sol o atravessassem, quase sem
desviar de sua trajetória. Ainda era possível
distinguir um corpo ali, uma singela presença
de algo inominável. Daria um jeito nisso, com
o tempo.
O próximo passo era o reverso do primeiro.
Tinha de conseguir condensar as sombras ao seu
redor, quando já não havia luz que o transpassasse.
Foi relativamente fácil. A escuridão era mais
comportada e menos agitada que a claridade.
Era macia e suave, e irritava menos sua pele
agora tão fragilizada pelo processo que sofria.
Sem muito esforço, pôde manipulá-la como um
tecido, articulando-a em torno de si.
Por último, ensinaram-lhe a assobiar.
No início, produzia um som débil e diminuto,
mais patético que o mais insignificante dos

chiados. Teve de praticar por muitos meses até
que conseguisse canalizar o ar por dentro de
si de tal modo que emergisse um verdadeiro
estrondo agudo na outra extremidade. Satisfeito,
declarou-se pronto para a missão de que fora
encarregado. Estava formado, ou melhor,
destituído de qualquer forma.
Só restava escolher uma janela para
assombrar.
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CAVALO MODERNO
Pedro Guerra Demingos

Henrique puxou as rédeas do cavalo ao
se aproximar da cerca de madeira, em que um
homem havia se encostado para assistir à boiada
que atravessava o córrego do outro lado. O
caçador de recompensas desceu da sela e se
aproximou. Quando o outro homem não se
virou para saudá-lo, Henrique fechou os olhos
e respirou fundo. São Pedro, como ele odiava
aquele trabalho.
— Seu Francisco — disse Henrique — eu
estou aqui por causa do tal cavalo roubado. Ele
é seu, não é?
O estancieiro soltou um grunhido de
insatisfação. Suas calças estavam limpas demais
para um homem que vivia no campo, e a
careta que ele fez foi tamanha que o caçador
de recompensas conseguiu vê-la por baixo do
bigode grisalho do homem. Henrique estava no
ramo há tempo suficiente para entender aquilo
como um sim.
— Te pago dez mil cromos se tu trouxer
ele de volta — disse Francisco. — É um bom
cavalo, sabe? Um daqueles modernos. Não é
como esses aí. — Ele apontou com o queixo
para a meia dúzia de cavaleiros que conduziam
a boiada nos campos à frente.
Henrique franziu os lábios, feliz em saber
que o outro homem não estava olhando para ele.
Um vento frio bagunçou seu cabelo
escuro. O inverno nos pampas era difícil, mas o
homem se limitou a fechar sua jaqueta de couro;
um modelo novo, daqueles que esquentavam
sozinhos. Era o máximo de tecnologia que o
caçador de recompensas se permitia. Se um facão
na cintura e o lombo de um bom animal sob suas
pernas não fossem o bastante para o trabalho,
então o trabalho não era para ele. Simples assim.
— Vou trazer a sua propriedade de volta

— disse Henrique. — Alguma informação que
o senhor possa me dar sobre o ladrão?
O caçador de recompensas nunca tinha
visto um daqueles cavalos novos, do último
modelo, mas sabia a aparência que deveria ter.
Já vira animais parecidos. O problema em casos
como esse era sempre o criminoso, que, ou era
profissional, ou estava desesperado.
O estancieiro soltou um novo grunhido.
— É um vagabundo que viveu às minhas
custas durante meses. Um ingrato. Tu vai estar
fazendo um favor para o Distrito de São Pedro
se matar aquele homem.
Henrique respirou fundo. Ele realmente
odiava aquele trabalho. Mas agora sabia algo sobre
o ladrão: devia ser um homem em desespero,
precisando de dinheiro. Talvez Henrique tivesse
mesmo que matá-lo, por mais que odiasse fazer
isso. Os desesperados raramente lhe davam outra
opção.
— Alguma ideia da direção que ele tomou?
— Pensei que encontrá-lo fosse o teu
trabalho — cuspiu Francisco. — Mas sim, acho
que sei para onde aquele parasita foi. Ele disse
algo sobre a fronteira uma vez; sobre ter morado
lá. Deve ter voltado. E é bom mesmo, os hermanos
que aguentem aquele infeliz.
Henrique assentiu. Um ladrão em desespero
iria direto ao seu destino, sem se preocupar em
despistar um possível perseguidor. E ele devia
saber que haveria algum, considerando o que
havia roubado, e de quem. Mais um motivo para
correr: passando a fronteira, talvez se visse livre
do caçador de recompensas. Ou pelo menos era
isso que o ladrão devia estar pensando.
— Eu mesmo iria atrás dele — continuou
Francisco. — Tenho homens o bastante para
isso. Mas eles não são... treinados para esse tipo
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de coisa. Tu é, não é? Não vai danificar o meu
cavalo, vai?
Henrique voltou para perto de seu próprio
animal.
— Vou trazer a sua propriedade inteira.
Aquele seria um trabalho fácil. O caçador
de recompensas estava apenas um dia atrás
do ladrão, e sabia para onde ele estava indo.
Mesmo que o homem estivesse usando um cavalo
moderno para fugir, Henrique devia ser capaz
de alcançá-lo.
Cavalos tradicionais nunca o tinham
decepcionado.
***
Henrique apertou os olhos, tentando ver
na penumbra do crepúsculo; o horizonte em
chamas, os pampas reduzidos a um negrume.
O caçador de recompensas pensou ter visto a
luz de uma fogueira nos campos à sua direita.
Olhando naquela direção, o brilho desaparecia,
mas, quando ele virou o rosto para a estrada à
sua frente, as chamas voltaram a bruxulear no
canto de sua visão.
Henrique foi naquela direção; o corpo
balançando na sela, os músculos doendo depois
de todos aqueles dias de perseguição. Ainda assim,
o farfalhar da grama alta soava cada vez mais
claro em seus ouvidos, e o vento frio não era o
responsável pelo arrepio que ele sentia na nuca.
Ele estava chegando perto.
A fogueira ficou cada vez mais clara, até que
Henrique identificou a silhueta de um homem
sentado no chão, tentando se aquecer. O estranho
deu um salto quando ouviu os cascos do cavalo
que se aproximava. Recuou, colocando-se atrás
das chamas.
O caçador de recompensas levantou as
mãos para mostrar que não estava armado.
— Calma, amigo; só estou procurando
um pouco de calor. Meu nome é Henrique. Sou
digno de saber o seu?
O homem mirou-o com enormes olhos
cinza, que refletiam as chamas da fogueira. Sua

desconfiança não chegava a ser suspeita; qualquer
um agiria da mesma maneira em seu lugar. O que
fez o caçador de recompensas franzir o cenho
foram suas calças. Elas eram de um couro espesso
e excelente, mas estavam sujas, sugerindo que o
estranho passara muitos dias na estrada.
Não havia nada se movendo por perto.
Nenhum cavalo tradicional, pelo menos.
— Buenas — disse o homem. — Meu
nome é Luis. Que São Pedro o abençoe.
Ele fez o sinal da cruz. Henrique retribuiu
o gesto e desceu da sela, sem se preocupar em
cuidar do cavalo por ora. Aquele descanso talvez
não durasse muito. Tudo o que ele pegou dos
alforjes foi um pequeno copo de latão.
O que o caçador de recompensas precisava
fazer logo era alimentar sua jaqueta, que não
comia há horas. Não seria nada bom se ela
parasse de produzir calor no meio da noite.
Fazia frio. Não era de se admirar que aquele
Luis tivesse acendido uma fogueira, ainda que
o fogo chamasse a atenção.
Assim que Henrique se sentou perto das
chamas, arrancou um tufo de grama e o enfiou
no bolso, fechando o zíper em seguida.
Depois de alguns segundos de hesitação,
o outro homem se sentou de frente para ele; as
chamas crepitando entre os dois. Os olhos do
estranho às vezes desciam para o facão na cintura
de Henrique. O caçador de recompensas precisava
acalmá-lo. Se Luis fosse inocente, não havia por
que entrar em desespero. E, se não fosse, era de
máxima importância que não entrasse.
Henrique abaixou o copo de latão,
segurando-o junto ao corpo e inclinando-o
de leve no nível do chão. Com a outra mão,
pressionou a dobra da jaqueta, onde uma válvula
estava escondida sob o couro. Um jato de leite
fresco saiu por um canal imperceptível na peça,
enchendo o copo.
O caçador de recompensas ofereceu o
líquido ao outro.
— Não, obrigado — disse Luis. — Eu
prefiro as cosas mais... tradicionais.
— Eu também. Mas nem sempre tenho
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essa opção.
Ele deu um gole; o leite morno aquecendo
seu peito. Mas o outro homem ainda parecia
tenso.
— Sabe — continuou Henrique —, os
primeiros modelos dessas jaquetas tinham as
válvulas na altura do peito, uma de cada lado.
Pareciam mamilos. Graças a São Pedro que os
engenheiros genéticos mudaram de ideia.
Luis deu uma gargalhada.
— Sim, eu me recuerdo. Era ridículo. As
vacas de hoje são muito melhores que as daquela
época.
— Mas não tão boas quanto as de quatro
patas, na minha opinião. O mesmo vale para
os cavalos.
O sorriso do outro homem desapareceu
em um piscar de olhos.
— Eu estava me perguntando... —
Henrique pôs o copo no chão. — Onde foi
que você arranjou esse seu?
Luis parecia prestes a dar um salto. Henrique
não tirou os olhos dele; sequer olhou para as
calças do homem enquanto perguntava sobre
elas. São Pedro, como ele odiava chamá-las assim.
O mesmo valia para sua jaqueta. Cavalo, vaca.
Como se aquelas peças de roupa bio-inteligentes
fossem animais de verdade.
Luis chutou a madeira incandescente na
direção de Henrique.
O ar se encheu de fagulhas; o chute tendo
mais força do que poderia ser natural. Henrique
rolou para o lado, escapando do fogo. Levantou
o rosto a tempo de ver Luis correndo para a
escuridão a uma velocidade impossível.
Aquelas eram as calças do estancieiro,
então. O cavalo roubado.
Henrique correu e montou no próprio
animal, disparando atrás do ladrão. Era impossível
ver na escuridão do crepúsculo, principalmente
depois de ter estado tão perto de uma fogueira.
Mas não havia obstáculos no caminho, e o som
do homem fugindo era claro como o vento.
Em instantes os olhos do caçador de
recompensas se acostumaram ao escuro. A silhueta

do fugitivo tomou forma à sua frente. Henrique o
estava alcançando; o cavalo tradicional vencendo
o bio-inteligente. Ele nunca tivera dúvidas quanto
a isso. Aquelas calças até podiam ter músculos
sintéticos por baixo do couro, mas não tinham
a potência de um animal de verdade.
Henrique puxou o facão da cintura. Um
favor para o Distrito de São Pedro, o estancieiro
havia dito. Mas esse era um ponto sobre o qual o
caçador de recompensas não tinha tanta certeza.
Ele girou a arma e, cavalgando ao lado do ladrão,
acertou sua cabeça com a lateral da lâmina.
Henrique puxou as rédeas e deu meiavolta, retornando ao local onde o homem caíra.
Luis ainda estava no chão; uma mão na cabeça,
como se estivesse tonto demais para levantar. O
caçador de recompensas não ousou se aproximar
demais. Se levasse um coice do homem enquanto
ele estava com aquelas calças, talvez nunca mais
se levantasse.
— Você roubou esse cavalo de um homem
chamado Francisco.
Luis gemeu.
— Eu... eu não queria, mas ele... Por favor...
— Tudo bem. Eu estou ouvindo; pode falar.
Ele escutava os ladrões sempre que podia.
A versão dos desesperados era sempre mais
interessante do que a dos ricos que mandavam
Henrique atrás deles, e, em geral, o caçador de
recompensas se sentia inclinado a acreditar nela.
— Eu trabalharei para ele durante meses,
señor Henrique, mas ele nunca me pagou. Dizia
que esperaria mais um mês... e mais um mês...
e mais um mês... Eu não podia esperar mais,
señor. Eu tenho mulher e filhos do outro lado
da fronteira. Por favor...
O caçador de recompensas franziu os
lábios. A menos que ele tivesse nascido ontem,
aquilo era o tipo de coisa que um homem como
Francisco faria.
— Quanto?
— Señor?
— Quanto o estancieiro te deve?
— Cinco mil cromos, señor. Cinco mil
cromossomos. Pelos meses trabalhados. Eu sei
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que o cavalo dele vale mais que isso, mas...
Henrique o interrompeu:
— O que você acha de dividirmos a
recompensa?
Silêncio.
Luis devia estar se perguntando se podia ou
não confiar nele. O caçador de recompensas não
podia culpá-lo. Ele mesmo estaria questionando a
história que o homem lhe contara, se já não tivesse
passado pela mesma situação uma centena de vezes.
Aquilo era exatamente o tipo de coisa que
um homem como Francisco faria: oferecer mais
por uma peça de roupa do que se dignava a gastar
com a família de um de seus trabalhadores.
— O señor faria mesmo isso?
Henrique sorriu e desceu do cavalo.
— Com uma condição. Você precisa prometer
que não vai me dar um coice.

36

Pedro Guerra
Demingos
É engenheiro químico e aluno de pósgraduação na UFRGS. Quando não
está pesquisando nem programando,
ele dedica uma fração insalubre da sua
energia à escrita criativa, pois acredita
que a ficção ergue pontes entre as
pessoas. Tem vários contos selecionados
para antologias de diferentes editoras,
bem como poemas classificados em
concursos literários. Também tem um gato
e uma coleção de canecas para tomar
café, porque sem ajuda fica difícil.
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Parceria Literária:

LUCAS VIAPIANA + MATCHUCA

Lucas Viapiana

é autor formado em Escrita Criativa pela
PUCRS. Escreve nos gêneros de terror
e fantasia. Já participou da Literomancia
(edição 1) e teve contos publicados em
diversas antologias, como Veludo&Sangue
e Contos de Tarot. Ainda este ano, o autor
lançarã seu primeiro livro, intitulado A
Torre do Tempo.

Matchuca

é ilustrador da Literomancia e trabalha
com pintura digital e tradicional. Ilustrou,
dentre outras, a antologia Lovecraft: Reimaginado, da editora Diário Macabro. Estuda
Design Gráfico, Animação 2d e Produção de
Quadrinhos.

Confira, a seguir, o resultado dessa parceria: uma
ilustração e um microconto que se complementam!
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ESTRANHA CRIATURA
Texto de Lucas Viapiana | Arte de Matchuca
Primeiro, senti medo. É assim quando nos deparamos com coisas novas,
não é? Mas minha curiosidade é uma força da natureza maior do que qualquer
instinto ou paixão, pois é, ao mesmo tempo, ambos.
No primeiro minuto, me chamou a atenção nossas cavidades nasais. Confesso
que demorei muito para conseguir aceitar, compreender até, como aquele ser
conseguia respirar.
No segundo minuto, percebi que nossas bocas não são tão diferentes assim.
Talvez eu e ela comamos da mesma forma? Sentimos as mesmas fomes?
No terceiro minuto, observei os olhos. Essa sempre é a parte mais difícil. Ver
a própria imagem refletida no outro. Os olhos em si são como um processo de
descobrimento dentro do processo de descobrimento. Fiquei mais tempo neles,
senti medo novamente. Mas minha curiosidade sempre vence depois de algum
tempo.
Até esse momento, fui com extrema cautela, pois a criatura não se mexia.
Eu não sabia se estava viva ou morta, inconsciente ou desperta. Me aproximei
mais. Toquei-a. Sem reação.
Não consegui acreditar no quão distintas nossas peles são. Texturas opostas.
Uma lisa, outra rugosa, uma macia, outra dura, uma elástica, outra rígida. Uma
quente, outra fria.
Mas o que mais me chamou a atenção foram duas coisas: primeiro, que ela
possuía duas protuberâncias nas laterais da cabeça, ao toque, semelhantes ao resto
da pele, mas que tinham padrões distorcidos, reentrâncias, e dobravam-se sobre
si mesmas. No fim de cada uma, uma cavidade que parecia levar ao interior da
cabeça. Segundo, que a criatura tinha no escalpo uma pelagem longa e lisa.
Realmente, um ser muito estranho.
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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
Nesta edição, a Literomancia trouxe duas obras de temática infantojuvenil super legais! Confira a seguir as tirinhas de Tê Rex, por Marcel Ibaldo
e Marcelli Ibaldo, e a história de Ceci: a menina que podia voar, por Helena
Thomassim Medeiros e Carolina TM.

Clique aqui e
envie sua arte!
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Marcel Ibaldo & Marcelli Ibaldo

TÊ REX
Com roteiro de Marcel Ibaldo (vencedor no Troféu HQMIX e
premiado no Silent Manga Audition, no Japão) e arte de sua filha
de 11 anos Marcelli, Tê Rex publica digitalmente um novo trecho
da saga por semana. A HQ também foi lançava em meio impresso.
Saiba mais e acompanhe as publicações no site oficial,
clicando aqui!

Sinopse:
Tê Rex é uma série de tiras de humor sobre uma tiranossaura nerd
com os dilemas do colecionismo, discordâncias em relação ao
contexto à sua volta e às dificuldades do que é crescer sendo a
"esquisita" que sempre está lendo. A história revisita o nerdismo
desde eras imemoriais, em que os dinossauros ainda transitavam
pelo planeta, e em que encontrar uma HQ não amassada na
banca era um dos grandes desafios diários de sobrevivência.

A

seguir , confira

alguns trechos de
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Helena Thomassim Medeiros & Carolina TM

Ceci
a menina que podia voar
Com história de Helena Thomassim Medeiros e ilustrações de
Carolina TM, o livro aborda o elemento metafórico, os diferentes
animais e as relações familiares. Ceci foi realizado por meio de
financiamento com recursos da Lei Aldir Blanc, em Gravataí/RS.
Para conhecer mais sobre o livro ou adquiri-lo, entre em contato
pelo site oficial, clicando aqui!

Sinopse:
Cecília é uma menina de 5 anos que não aceita a chegada de um
novo membro na família. Ao conhecer seu irmão recém-nascido,
Ceci enfrenta dificuldades para aceitá-lo. De tanto questionar
sobre os porquês, a menina acaba com a cabeça nas nuvens —
e começa a voar. Carregada pelo vento, ela viaja pelo planeta
Terra observando pessoas e animais, suas relações familiares e
seu crescimento. Com isso, aos poucos, a pequena percebe a
importância do novo papel que assumirá em sua vida: ser uma
irmã mais velha.

A

seguir , confira

alguns trechos o livro !
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NOSSA EQUIPE
Conheça a equipe por trás da Literomancia: profissionais que se dedicam para
incentivar a escrita e a ficção especulativa nacional, além de trazerem conteúdo
diferenciado aos leitores a cada trimestre!

Luana Nicolaiewsky

Editora-Chefe e Diagramadora
Graduada em Escrita Criativa pela PUCRS. Trabalha como editora
na +A Educação. Cursou WebDesign e Jornalismo e tem vasta
experiência em revisão gramatical e literária. Também publicou
em antologia pela editora Bestiário.

Dré Santos

Diretor de Redação
Graduado em Escrita Criativa pela PUCRS. Foi bolsista de iniciação
científica em projeto de tecnologia e ficção, além de ser publicado
em antologias pelas editoras Bestiário, Metamorfose, Flyve, AVEC
e nas revistas Dragão Brasil, Paranhana e Forgotten Magazine.

Marcela Bezerra

Editora, Revisora e Coordenadora de Mídias Sociais
Graduada em Letras Espanhol pela UFPel. Pós-graduanda em
Revisão de Textos pela PUC Minas. Trabalhou com produção editorial
na +A Educação. Atualmente, presta serviços como revisora e
designer instrucional junto a grandes editoras da área da saúde
e empresas de comunicação.

Matchuca

Ilustrador e Capista
Trabalha principalmente com pintura digital e tradicional. Ilustrou
a antologia Lovecraft: Re-imaginado, da editora Diario Macabro.
Estuda Design Gráfico, Animação 2D e Produção de Quadrinhos.
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NOSSOS SERVIÇOS
A equipe da Literomancia oferece paralelamente serviços personalizados de revisão,
crítica, mentoria, diagramação, ilustração e até mesmo elaboração de capas. Porém,
deve ficar claro que a revisão dos contos publicados na Revista continua inteiramente
gratuita, e a Revista não publicará material que seja produto de nossos serviços
externos. Os valores foram preestabelecidos, mas, para todos os serviços, podem
ser negociados, a depender da complexidade, prazo, quantidade, etc. Saiba mais em
contato@literomancia.com.br

EDITORIAL
com

TEXTUAL

L uana N icolaiewsky

com

Diagramação (R$5,00/lauda diagramada)
— Este é o processo de transformar seu
texto em livro, deixando a obra prontinha
para ir à gráfica ou ser publicado online.

M arcela B ezerra

Revisão gramatical (R$5,00/lauda)
— Abrange todos os aspectos necessários
para o sucesso do autor quanto à norma
culta da língua, respeitando o contexto de
cada obra.

AUTORAL
com

D ré S antos

Mentoria (R$20,00/hora)
— Um mentor literário é como um técnico e
professor. Ele irá ajudar você com uma agenda
de escrita, estabelecerá metas, organizará a
estrutura, fará a leitura de trechos e pode até
ajudar a encontrar bons locais de publicação.
Importante deixar claro: ele não irá escrever
por você.

Leitura Crítica (R$8,00/lauda)
— A leitura crítica envolve perceber furos
na história, destacar problemas de estrutura,
incoerências, adequação ao gênero e ao
público e originalidade. Trata-se, portanto,
de um tipo de serviço criado para ser feito
antes da revisão.

CONCEITUAL
com

M atchuca

Capa/contracapa (a partir de R$ 600,00 cada)
— Ilustrações de capa originais e personalizadas
para seu livro.

Ilustração interna (a partir de R$150,00 cada)
— Ilustrações personalizadas para preencher
as páginas da sua obra.

Obs.: Os valores das ilustrações são para pessoas físicas apenas, e podem ser negociados dependendo da complexidade,
prazo, etc. Esses valores são referentes a um produto em específico. Seu uso posterior em materiais de divulgação, novas
edições, formatos ou plataformas deve ser negociado com o artista.
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