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p r o s e a n d o
p r o v o c a ç õ e s  s o b r e  m e t a m o r f o s e

p o r  c l a u s  a .  c o r b e t t

“Na natureza nada se cria, 
nada se perde, tudo se 
transforma.”¹ É comum 

pensarmos sobre momentos de 
mudança como momentos de perda 
ou de ganho. Um nascimento pode 
ser um momento positivo, ganhamos 
alguém em nossa vida; mas uma 
morte costuma ser entendida como 
uma perda – alguém não existe 
mais. Em círculos espiritualistas 
ou religiosos, no entanto, há 
explicações diferentes para o pós-
vida e nos permitimos entender que 
ninguém é destruído, ninguém se 
perde – aquelus que amamos apenas 
se transformam.

“Nada do que foi será de novo 
do jeito que já foi um dia.”² Somos, 
em verdade, seres em constante 
mudança e adaptação. Não gosto 
de falar em constante crescimento 
ou evolução pelo peso da ideia de 
um caminho fixo. Seguimos nos 
adaptando em direções que não 
permitem a consideração de melhor 
ou pior – nos tornamos apenas 
diferentes. Mas não somos só nós 
que mudamos: tudo no mundo está 
em movimento e em constante 

mudança. “Tudo passa, tudo sempre 
passará. A vida vem em ondas como 
um mar, num indo e vindo infinito.”³

“A verdade é desagradável. 
Precisamos da arte para não perecer 
da verdade.”⁴ A arte também é, em 
si, mudança e veículo de mudança. 
A arte pode ser um catalisador para 
todos os processos que desejamos, 
escolhemos, vivenciamos. A arte 
nos permite fazer perguntas 
que iluminam a transitoriedade 
inerente ao mundo, à natureza, a 
nós mesmos. Através dela, não só 
podemos ver por outros olhos o que 
é, mas também podemos iniciar 
nossa observação com um singelo 
“e se”.

E se viver pode ser uma arte, 
talvez caiba também perguntar: e se 
tudo isso coubesse em um casulo, o 
que sairia dele? Que processos essa 
arte vivenciaria antes de a onda 
deixar apenas marcas na areia? E se 
tudo que entendemos por realidade, 
por fixo, por concreto e por 
inabalável pudesse simplesmente... 
mudar? Que alquimia poderíamos 
usar para libertar o futuro de nosso 
presente? E, ao final de tudo isso: o 
que mais é possível?



E S T R E L A S
E N T R E A S

N A D AO

C L AUS  A .  C O R BE T T

Em qualquer lugar deste mundo,

mesmo no meio de lugar algum,

há sempre a teia invisível de 

ditames e olhos sedentos por 

condenar.

Há sempre um vazio muito cheio.

Me canso de não ser nada, 

de não ser ninguém. Perco a fala

e a falta de silêncio me aperta o 

peito.

Quero vagar, ignorar e esquecer 

tudo e todos. Deixar para trás 

o que não sou e o que não sei.

Deixar de não ser ninguém.

A noite traz conforto e liberdade.

Posso sonhar, viver e não me 

importar com cobranças e 

expectativas.

Acho que é isso que procuro, afinal.

Quero os pés descalços na praia 

vazia, 

iluminada apenas pelo palor da lua.

Quero entrar no mar calmo e nadar 

pelo vazio  entre as estrelas.

Voltar, estranho, mais puro do céu.

Dançar com o fogo, cantar com o 

trovão.

Abandonar a guiança desse ‘não’,

desfazer, enfim, a negativa do ser.

Me tornar, de fato, o nada. Ser 

ninguém,

para cegar os olhos que me 

perseguem 

e, no final, abraçar tudo aquilo

que até agora não coube em mim.



O  R I O 
D E  M I L 
N O M E S

R A P H A E L  C A R M E S I N

Tenho mil nomes e percorri mil caminhos. Sou portento, prodígio, 

maravilha. Da terra, Artéria Aorta; do Oceano, filho dileto. Em 

tempos imemoriais ia para o Oeste, desaguava no Pacífico. Vi ilhas 

submergindo, continentes, geografias labirínticas. 

Minhas águas? Provocação, testemunho, impermanência... Nelas 

contenho a gramática do mundo: a Filosofia do movimento. Sou o ardil de 

quem pensa que a terra firme é firme. Mesmo os continentes são meras 

jangadas em rios de fogo. 

Sou deslocamento, energia, instante. Ignoro fronteiras. O que 

me contém não dura mais que um segundo e, não obstante, forjo-limites. 

Transbordante, lírico, selvagem. Vida e Morte de mim emergem e todas as 

formas são precárias por onde passo. 

Ao redor, frutos lenhosos, em mim, germinam, vultos se enredam. 

Já os atraí antes que chegassem. Alimento, dou casa, sou nascedouro e 

mortalha. Árvores centenárias me prestam reverências. Abraço raízes nas 

profundezas da terra. Aceito dádivas que, em mim, se afogam. 

Muitos me chamam caminho, outros, me chamam mundo. Em 

minhas águas, as grandes serpentes primevas trocavam de pele. A Boiúna 

carregada de sombra, o Boitatá língua de fogo. Preencheram meu leito suas 

presenças voláteis, sorvedouros em furos d’água. 

Presenciei abalos. Embalei corpos. Transmutei palavras,

Metamorfoseei prosa em poesia...

—

 



Testemunhei o nascimento de Cordilheiras míticas, 

Espadas ameaçadoras,

Acendidas pelo gelo, 

Desafiando o céu.

Rebentei em mim 

novas profundidades...

Jacaré-açus de trinta metros, senhores dos estrondos

Muiraquitãs gordos de feitiços

Poraquês em forma de raios

Em mim fizeram morada e tempestade.

Inverti meu curso 

Beijei o Atlântico.

Em minhas margens 

Castanhais, Samaúmas, 

cerrados, igapós, várzeas

se ergueram 

[em cosmopolitismos vários].

Um cipoal de rizomas

Novelos e brenhas

Todos pertenciam a todos,

todos eram livres em seu exílio,

ligados por finas teias de raízes, brotos, tubérculos.

A floresta se ergueu, barriga 

Cheia de vida

Tucanos, cutias, aramãs carpinteiras

     Gentes e bichos que me singravam,

Vi todos que chegavam e partiam.

Caças e caçadores

Tolos e sábios.

O vozerio da Terra aumentou 

Ensurdeci o que falava

A multidão de árvores estendidas, 

A noite carregada de uivos,

Os espíritos que nos protegiam.

O Jurupari, a Caipora.

  Ao som de maracás antigos, a cadência de tambores ancestrais, o 

cântico de Encantados de cada tipo. 

Sob meus pés,

 Memórias de raízes e bichos vagavam por baixo 

e por cima da terra,

Águas turvas, presentes para outros tempos

Escorriam com o tempo dos antigos

Relógios feitos de Sol e Lua

Poesias feitas de pinturas

[Quando chegaram]

—

Na viração do tempo.

Caravelas circundantes,

A Cruz, a Espada, brilhando no horizonte

Escreviam outros nomes



Invocavam outros deuses

Línguas afiadas, cheias de empáfia

Romperam o negrume da mata

     Quando os vi

Ganhei rasos

Adoeci, tomado de tumores.

Fraquejei ao ver o futuro

Corpos de aço me mordendo,

Mãos de garimpo, fogo ardido,

Árvores-avós tombando ao meu lado

Fogaréus estralando em meus ouvidos

Um odor funéreo, mesmo oculto, 

exalando de minhas brenhas.

Me transformaram em esgoto, 

esgotaram o poema. 

—

Antes profundo, tenho rasos. Em outros lugares, já sequei.  Tive mil 

nomes, percorri mil caminhos. Hoje, ganhei outro batismo. Um velho com 

um bordão a tiracolo cuspiu no barro e me chamou: “Sertão”.



A  D O R  
Q U E  E U 

S I N T O

J O Ã O  R I C A R D O  BE T  V I E G A S

A dor que eu sinto não dói

Do jeito antigo de doer

Não mata, nem engorda

Faz perecer

A dor que eu sinto é enjoada

Indestrutível e furtiva

Sua presença é desastrosa

Sua ausência, temida

A dor que eu sinto não existe

No extramuros do pensamento

É importante sem importar 

É ignorante e ignorada

A dor que eu sinto porém

Tem mundo próprio no casulo

Que é viver para dentro

Em constante digestão



A dor que eu sinto é uma vaca

Tem quatro estômagos

E rumina culpada

O que a ignorância absolve

A dor que eu sinto disso não passa

Não conserta e se conserva

Não metamorfoseia

A dor que eu sinto é lagarta

A dor que eu sinto, a mim, cabe

Pois a abençoada ignorância

Tem beleza muito cara

Borboleteia até afogar

A dor que eu sinto, em mim, não cabe

Porque não tive a bênção

E disso sou grato

Por refletir na treva

Ainda prefiro apesar de tudo

Procurar sentido

E o todo ir sentindo

A bater sentido

A dor que eu sinto não cabe

A mim, cabe

Em mim, não cabe

Mas seguirá até que acabe.



P O E S I A

J O S É  R O N A L D O  D A  S I LVA  S A N TO S

Ela cansou

De 

Era uma vez

Saiu…

           E

Resolveu aventurar-se 

Viu

que sapo só é príncipe em contos 

de fadas

Viu

que princesa não acorda com beijo

 Viu

que sapatinho de cristal não passa 

de borracha empoeirada

Ela 

Cansou…

De tanto era uma vez…

Ela

Viu

a vez que sua amiga foi embora 

pelas miudezas das entrelinhas que 

costura o tempo

Viu

a vez que embaraçou seus sonhos 

revelando o manto que cobria as 

utopias do amanhã

Ela 

Cansou…

Can         sou

Can

Sou



C A S U L O

M A R I A N A  L I O



S U A 
C O R  D E 

F U M A Ç A

R O D R I G O  H I P Ó L I TO

Eu o observei acordar pela última vez. Puta merda! O desgraçado era 

bonito pra caralho! Nunca deixei de me incomodar com a porcaria 

do ronco dele. Só que até isso, agora que é lembrança, fica meio fofo. 

Se eu tivesse entendido tudo um pouco mais rápido, será que eu conseguiria 

evitar? Duvido muito. Já parei de me culpar faz tempo. Tem coisas que você só 

consegue entender depois de acontecerem e essa porcaria aqui não dá para 

entender até hoje.

Ele sempre acordava depois que eu abria a janela. O vento balançava 

as cortinas curtas e verdes e o tecido roçava no seu rosto. Ele é quem havia 

insistido para colocar aquelas cortinas berrantes no quarto e, por conta disso, 

eu acordava primeiro. O sol começava a bater na porcaria daquele pano verde 

e parecia que alguém tinha acendido um refletor com cor de marca-texto. 

Como não acordar com dor de cabeça? Confesso que dava um prazerzinho 

quando ele abria os olhos assustado com o pano verde batendo na cara. 

Naquele último dia, quem ficou assustado fui eu. Detesto insetos. 

A gente tava de conchinha e eu vi uma coisa amarela brilhando e se 

contorcendo perto da orelha dele. Era a porcaria de uma lagarta do tamanho 

de um mindinho inchado. Ela tava tão perto do meu rosto que entrava e saía 

de foco. Eu me lembro bem, mas posso ter construído essa memória também, 

já que deve ter sido um acontecimento de segundos. Os anéis rechonchudos 

brilharam quando ela se retraiu e se esticou para dentro do ouvido dele.

Só então eu acordei de vez. Afastei a cabeça, arregalei os  

olhos e prendi o ar. Com certeza tinha sonhado. Não tinha como ele  

continuar dormindo tranquilamente se um bicho daquele tamanho tivesse 

entrado no ouvido.



Quando eu era criança, uma aranha pequenininha caiu do teto de 

telha colonial e se enfiou no ouvido da minha mãe. A velha parecia que ia 

arrancar a cabeça fora. A enfermeira do posto tirou o bicho injetando água 

com uma seringa sem agulha. Até a gente se mudar daquela casa, nunca mais 

dormi com a cabeça descoberta. 

Conclusão: eu tinha sonhado. Só depois que me acalmei é que 

consegui abrir a janela para ele acordar. A fumaça subia volumosa. Quando 

o dia nasce para ser ruim, não tem jeito, a merda só cresce. Achei que algum 

vizinho pé-no-saco tava inventando moda. Deviam ser os moleques mimados 

da república do segundo andar. Era uma fumaceira meio lilás, como se 

alguém tivesse acendido a porra de um sinalizador. Fechei a janela depois de 

um minuto, mas tudo bem, ele já estava de olhos abertos.

Sorriu e se espreguiçou. Dei beijo de bom dia, beijo na testa, na 

bochecha, no nariz. Abaixei a cabeça sobre o seu peito e fiquei olhando a 

barriga subir e descer. Se eu deixasse minha taquicardia rolar, ia descontar a 

irritação nele. Com o tempo, a gente aprende a reconhecer quando tá irritado 

com o mundo e não com a pessoa que a gente ama. A diferença entre essas 

duas emoções não é lá muito grande e é fácil transformar em alvo quem tá ali 

todo dia com você, desprotegido e relaxado. Felizmente, ele não ficava muito 

tempo na cama depois de acordar, até porque era impossível sustentar uma 

cena romântica no meio daquele inferno fluorescente.

Foi durante o banho que eu comecei a notar que o dia seria bem 

mais estranho. Mesmo depois de colocar o chuveiro no frio, a água continuou 

a cair pelando, e encheu tudo de vapor. Até aí, tudo bem. Mas, quando fui 

abrir o basculante do box, quase cai para trás. Tinha um enxame de moscas 

se amontoando na parte de fora do vidro. Centenas? Milhares? Aquilo devia 

fazer um zumbido horrível.

Como é que ele foi no banheiro antes de mim e não ouviu aquela 

porra? E não era mosquinha pequena não! Eram umas varejeiras maiores que 

grãos de feijão. Elas tinham um reflexo azul elétrico que eu nunca tinha visto. 

Já vi umas moscas esverdeadas, que brilham de modo meio artificial. Aquelas 

eram diferentes.

Devo ter gritado sem perceber, pois, quando sai do banheiro, ele 

colocou os pratos sobre a mesinha da cozinha e perguntou se tava tudo bem. 

Cogitei apontar para o banheiro, mas o enxame já tinha ido embora. Deixei 

pra lá. Só de pensar em explicar tudo, já dava preguiça. Além disso, as janelas 

continuavam fechadas por conta daquela invenção de modo dos vizinhos. Não 

tinha chance de nenhuma mosca entrar. De repente, a fumaça era dispersar 

as moscas. Já tinha passado umas três faixas de fumaça só no tempo de eu 

trocar de roupa, duas amarelas e uma bem rosa. Elas subiam lentas até serem 

levadas pela corrente de vento.

Quando cheguei na cozinha, ele já tinha servido meu café no copo. 

A gente só tinha um copo americano em casa. Ele tinha comprado no dia em 

que décimos morar juntos. Assim que a gente se conheceu, comentei que não 

gostava de tomar café em caneca ou xícara. Tinha que ser copo americano. 

Cinco anos depois, ele ainda se lembrava do comentário que eu fiz apenas 

uma vez.

Apontei para os olhos dele, pois não paravam de lacrimejar e 

ele coçava com força. Se fosse conjuntivite eu já teria pagado! Não era 

conjuntivite. O vermelho era diferente. Bem mais vivo. Invadia as pálpebras. 

Não me lembrava de ele ter nenhuma alergia. Além do quê, só tinha café, pão e 



manteiga na mesa. Olhei de perto e me assustei. Não era apenas vermelhidão, 

mas uma pulsação que olhos não deveriam ter. Que porra era aquela?

Eu me lembrei da lagarta. Aquilo não fora um sonho. Eu deveria ter 

falado. Mas ele iria acreditar? Eu iria acreditar?

Ele largou a caneca de café com todo o cuidado sobre o porta-copos 

bordadinho que eu fiz de presente de aniversário. Nunca vi alguém cuidar tão 

bem de um porta-copos. Mas, o cuidado acabou aí.

A faca cheia de manteiga caiu no chão. Ele apontou pro peito e 

para garganta e tentou explicar que estava sem ar. Os gestos engolidos pelo 

desespero. Tremia e as veias brotavam no pescoço e na testa. Uma baba roxa 

ou púrpura começou a escorrer do canto da boca e ele saiu correndo para 

sala.

Fui atrás e tentei segurar. Ele batia no peito e apertava a garganta, as 

veias cada vez mais saltadas sob o sol. Abri a janela para circular o ar e peguei 

o celular. Ia procurar as chaves e ir bater na porta da vizinha da frente. Só que 

ele puxou meu braço e me virei.

Seus olhos já estava tomados de vermelho e seus lábios quase pretos 

brilhavam com aquele líquido que escorria até o pescoço. Fez questão de 

me olhar de frente. Sei que a intenção era se despedir com um último gesto 

romântico. Mas, hoje, esse olhar é uma marca nos meus pesadelos.

A parte de trás da cabeça dele se abriu como um balão de festa 

estourando em câmera lenta. O rosto tombou em direção ao queixo e uma 

nuvem de pó turquesa cobriu tudo.  Senti sua mão me soltar e o corpo descer 

pesado no chão. Quando o vento puxou a nuvem de pó, eu já tinha me afastado 

e estava grudado na parede. Havia começado a chorar? Não sei.

Olhei para baixo, em uma reposta involuntária. Seu corpo dava 

uns tremores, apoiado nos joelhos e com o rosto sem rosto no chão. Não 

havia sangue espalhado. Foi tudo o que eu consegui reparar antes de notar o 

movimento do bicho.

As asas cresceram e se abriram, cada uma do tamanho de um prato, 

amarelonas, com manchas púrpuras e verdes. Era como ver uma dobradura 

de papel ganhando vida. As patas de esticaram, as antenas se desenrolaram 

e voltaram a se enrolar, a cabeça retilínea girou, diretamente encaixada no 

corpo liso e, com um balanço do abdômen peludo, a borboleta voou.

Ainda demorei um tempo com o olhar perdido sobre o corpo.  

Não me abaixei, não gritei e não o abracei aos prantos. Lá fora, a fumaça 

colorida continuava a aumentar. Aquela não foi a única cabeça que explodiu 

naquele dia.



P A L A V R A S 
S E C A S

YA S M I N  V I C TO R I A  B OT E L H O  LO U R E I R O

Cuspo palavras num papel 

que um dia já foi árvore.

As palavras secas e escuras grafadas 

afundam

no papel branco que não tem vestígios

As palavras sufocam gradativamente a mim e o papel.

Lembro que foi difícil colocá-las ali

e que um dia elas irão apagar

junto com minha existência e tinta.

As palavras que antes passeavam pela minha cabeça

agora dançam gentilmente na folha 

que um dia será outra coisa

elas dançam enquanto podem

e eu decido fazer o mesmo. 



M E D O S

T H A I S  C O U T I N H O

Eu não sei o que escrever. Na verdade, todas as minhas ideias se 

evaporaram e eu encaro essas páginas em branco de um livro que 

nem teve um começo. Eu procrastino, eu travo, estou paralisada.

Poderia dizer que não sei o que está acontecendo, poderia culpar 

a pandemia e o medo de um novo mundo que está surgindo em que estamos 

todos distantes, cada um tentando provar estar rendendo mais que o outro, 

quando na verdade estão morrendo de tédio. Mas não é sobre os outros que 

quero falar, é sobre mim.

Não tenho medo de doença, não tenho medo de morrer ou ser 

assaltada. Pode parecer presunçoso, mas essa é a verdade. Claramente não 

desejo nada disso, mas o que tiver que ocorrer,ocorrerá, certo? Paramore já 

dizia “tem um tempo e um lugar para morrer.” Não podemos fugir do inevitável.

A morte pode ser grotesca e injusta quando tira a vida de uma 

criança com câncer, mas já pensou como ela pode ser uma trascedência, uma 

passagem para algo maior que não temos o menor reconhecimento. E não digo 

pelo lado religioso, e sim como uma forma do universo de deixar-nos viver 

para cumprir um propósito, até sermos mais necessários em outros planos e 

dimensões que nossas mentes limitadas não tem condições de imaginar. Platão 

estava certo o tempo todo, estamos em um mundo espelhado e imperfeito e 

talvez só com uma evolução além dos segmentos terrenos podem nos levar ao 

mundo perfeito.

Pode parecer insensível falar da morte desse jeito em um cenário 

devastador que desola famílias inteiras. Eu sinto a dor de cada notícia, é difícil 

ouvir os noticiários e não ter ideia de quando tudo vai voltar ao “normal”. Só 

que a verdade é que nada será normal de novo, passamos para uma nova fase, 

esteja o mundo preparado ou não.



Refletindo sobre toda essa doença, morte e perdas, eu refleti sobre 

medos e quais são realmente os meus. Descobri que são mesquinhos. Eu 

poderia florear e tentar convencer a ver as coisas aos meus olhos, mas eu 

não sou uma escritora de verdade, apenas me aventuro a pôr em palavras 

os sonhos que surgem, as agonias que transbordam, as histórias que me 

inspiram. Mas tudo isso é uma digressão para falar do que realmente tenho 

medo: do fracasso e mediocridade.

Eu sei, você pode pensar, quem não fracassou na vida? Temos 

sempre que tentar. Falhou, levanta de novo. Errou? Tenta concertar, mas não 

é simples assim. O fracasso ele não é pontual. Óbvio que fracassamos no dia 

a dia. Fui fazer um omelete e saiu péssimo, tive que comer banana, fracassei 

na cozinha, mas to bem com isso. Mas o que realmente me assusta é fracassar 

na vida. Olhar lá no futuro para trás e pensar: eu nunca fui boa de verdade 

em nada. Eu fracassei em ser alguém, fracassei em ser uma boa pessoa e boa 

profissional, fracassei como mãe, filha, irmã. É um fracasso a longo prazo que 

devora sua mente pouco a pouco e te faz duvidar da tua capacidade de ir além 

da mediocridade. Pois é disso que estamos falando também! MEDIOCRIDADE.

O fracasso e a mediocridade andam juntos às vezes. São primos 

de 2° grau. Diante de um mundo em que todo mundo ao seu redor parece 

estar crescendo e desenvolvendo todas as suas habilidades para transformar 

o mundo, o que uma garota como eu pode fazer para se destacar? Eu não 

tenho talentos, não sou a mais inteligente e nem a melhor pessoa. O que 

posso servir ao mundo? Aceitar e fazer um trabalho mediano, conhecer 

pessoas medianas, viver na linha do comum, nunca conhecer o mundo, viver 

pendurada em dívidas, viver para trabalhar e não trabalhar para viver, e no 

fim da vida, quando falarem de você não haverá uma luz de reconhecimento 

pelo que você fez e por quem foi. Isso é ser medíocre, isso é meu fracasso.

Eu estou cansada desses medos, eles me exaurem. Mas como lidar 

quando seu maior problema é sua própria mente? Ideias a mil, mas muito 

assustada para coloca-las em prática, por que, no meu pensamento, como 

eu seria capaz de fazer dar certo? Presa em uma rede de medo, insegurança, 

angústia e falta de autoestima, tudo me impede de começar, de construir.

No entanto, maior que meu medo é minha perseverança em ser 

tão inspiradora quanto diversas mulheres em minha vida, reais, próximas, 

celebridades ou fictícias. Minha vontade é de ter a capacidade transformadora 

de mudar a vida das pessoas e a minha. Desejo que elas ouçam meu nome, 

lembrem de algo extraordinário que faça valer a pena a minha jornada. Quero 

que meu nome seja valorizado, que minhas ideias sejam ouvidas, que eu 

alcance meu maior potencial e, principalmente, de achar meu propósito e 

construir meu legado.

Procuro um caminho para me livrar dos meus demônios. Não tenho 

receitas, só a força de vontade de mostrar ao mundo que EU ESTIVE AQUI e 

ele saberá quando eu partir.

Eu tenho medos bobos e coragens absurdas.

Clarice Lispector



Q U A N D O  É 
T A R D E

F I L I P O  BR A Z I L L I A N O



M E T A 
F O R M A

K É R E N-H A P U Q U E

Sou, é, serei. 

A de ontem, hoje, amanhã talvez. 

Formo as metas que forjam a fôrma

Amorfas, em razão do sempre não sei. 

Que fui naquela Era descompreendo, 

Como estou agora no vindouro saberei, 

Ou desconhecerei no despertar que volta

E confunde as formas que já sei. 

E nesse vai e vem, 

O casulo é um clausuro;

Ou uma fortificação na qual me encerro em tremendo medo? 

A meta é o contínuo do ser que descontinuo 

Em poderá a vulnerável eu que mudo 

Abrir o eterno bater de asas ao mundo. 



V I S I T A N T E

C A I O  BU L A

quando voltei à minha cidade natal

meu velho pai e seu modo ne varietur

foram os guias para expor as novidades

no final do tour

a cidade não me reconheceu

entre tantos

tinha um beijo em meus lábios

onde antes não existia

um ou outro canto envelheceu

passei por muitas reformas

mudaram vários sentidos de minhas vias

– direita e esquerda –

o número de habitantes cresceu

apesar dos registros de perdas

a apresentação foi pró-forma

na próxima visita a cidade verá

esquisita versão deste visitante

quem virá será outro eu



P E R F O R M A N C E

A L I N E  M A G A L H Ã E S

eu me permito ser eu

me tornar quem eu sou

performar eu mesma

apesar de

e junto de 

tudo que fui, nesse grande mar violento que 

me atravessa a alma turva de sedimentos que 

eu não quero mais

que aqui nesse espaço hoje se torna mais 

clara e leve

como as palavras que eu me digo quando sim 

e quando 

não

quero

mais

ser outra, inacabada, louca, rouca

viva

vi-va



C L A R Ã O

M AT R I Z

O que muda conosco quando

nossa consciência se expande;

Torna-se alegria todas as dores

e conhecimento todos os desfalques da vida,

A película de vidro que engloba nossas orbes trinca,

Nos fere nos pontos mais íntimos de nossas índoles.

Seus cacos finos penetram sem pudor essas íris;

que antes nada viam senão a fantasia.

Perde-se o filtro que nos mantém seguros da crua realidade,

E de repente o chão sede

como se feito de areia, em grãos.

Um mórbido breu nos devora em sua gula por ingênua ignorância.

E é frio, é escuro, um mordaz som silencioso nos envolve.

Absorve-se o puro medo de algo

(algo escondido nas sombras)

Permanece então submerso no vazio, por um tempo que parece 

interminável

por um tempo que se assemelha a eternidade.

Mas então sai

Se sobressai

Submerge àquele estado crônico

Sua mente transcende os pântanos do terror do que lhe foi apresentado.

O peito se enche de algo

(algo que sempre esteve escondido nas sombras).



A agitação lhe corrompe o cérebro,

Os neurônios zumbem como mísseis em pleno ar;

Torna-se uma mixórdia.

Nada faz sentido,

Mas tudo possui um significado.

Saímos do breu para a luz

E o meio-termo livra-se dos extremos

E aqui estamos nós

caminhantes,

Sobreviventes.



E M  A L G U M 
L U G A R 

D E  U M A 
T R O C A 

D E  P E L E , 
S E M P R E

M A R I A N A  L I O



D E S E N H I S T A

K O D A  G A BR I E L

Fazia duas semanas que ele não saia de casa. Estava pálido, com 

olheiras fundas, o olhar abatido. Todas as janelas estavam tampadas, 

todos os espelhos, não havia nenhuma brecha. Tudo que existia era 

ele, sua mesa, suas folhas e seus desenhos. E o poder do gênio. O — não tão 

— incrível poder do gênio, que apareceu tão gentilmente, pulou de dentro 

daquele livro velho e concedeu um desejo. Dominique não hesitou ao pedir, 

gritando com tanta força que sentiu a garganta doer: “Quero me redesenhar!”. 

E então ele pôde.

O gênio é poderoso, mas não milagroso, e toda magia tinha um 

preço, então Dominique deveria decidir sua nova aparência antes de ser 

visto por outras pessoas. Depois, seria definitivo. Definitivo. Que palavrinha 

miserável! Ele não queria admitir, mas era ela que estava acabando com o seu 

sono e a sua sanidade pouco a pouco.

Como voltar atrás não era uma opção, ele continuou desenhando. 

Pegou um álbum de fotos velhas, como referência e refez o próprio rosto várias 

vezes. Fotos de criança, uma carinha inocente, uma menina adorável. Menina. 

Dominique se perguntava quanto da sua aparência presente era irremediável, 

e o que daria para evitar se mexesse em fotos antigas o suficiente.

Definitivo.

Ao lado da mesa, uma pilha raivosa de bolinhas de papel, folhas 

rasgadas, uma lixeira com o fundo queimado, apenas cinzas sujando o chão ao 

seu redor. Ele tentou de tudo. Referências de famosos, selfies, outras ilustrações, 

e considerou até mesmo se transformar em um coelho antropomórfico, em 

um momento frágil de loucura. A verdade nua e crua era: ele não sabia mais 

o que fazer. Odiou cada um dos desenhos que fez.



Quando o fim do primeiro mês em isolamento chegou sem aviso, 

Dominique estava se sentindo derrotado. Tinha um poder brilhante nas mãos, 

a capacidade de finalmente dar um basta em todas as suas vergonhas, todas 

as angústias que comiam suas entranhas e queriam a sua carne… e, mesmo 

assim, só conseguia sentir ódio. Uma raiva que o fazia tomar banho de luz 

apagada, chorando lágrimas salgadas em meio a água quente do chuveiro. 

Um desespero que só era realmente visível quando ele gritava alto contra o 

travesseiro, abafando a voz, tremendo muito.

Ele se perguntou, em uma rara madrugada silenciosa, se o mundo 

envenenara tanto as suas veias a ponto dele nunca mais ser capaz de se amar.

Mas nas manhãs seguintes acordava confiante, com a certeza que 

tinha uma saída. Do jeito que ensinam nos filmes. Ou como seus amigos, que 

encontraram autoamor até mesmo quando o mundo gritava asneiras sem fim. 

Ele era capaz de cultivar carinho e admiração por tantas pessoas. Todos lindos 

à sua maneira, do seu jeito. Mas ele só merecia isso: um fim em si mesmo de 

uma compaixão inexistente.

Então mais uma semana se passou, e a derrota se transformou em 

exaustão. Dominique chegou a conclusão terrível de que não havia nada que 

poderia reparar o ódio que o ensinaram a sentir. E com essa aceitação, ele 

ruiu. Se sentiu errado, como não sentia há muito tempo. E desistiu de vez de 

sair de casa, poupando o mundo e ele mesmo do sofrimento da sua existência.

Apesar de quebrado, Dominique continuou sonhando. Lia sobre 

mundos impossíveis, desenhava cenários surreais, delirava com contextos 

melhores, menos cruéis. E foi em uma dessas histórias, em um sábado 

abafado — ou seria domingo? —, que ele encontrou a frase que mudou tudo. 

Em uma fanfic obscura, de um fandom não muito conhecido, de um autor que 

não usava o próprio nome: 

Diga-me, Fliq, quem ganha com o seu silêncio?  Quem vence se você desiste? 

Quem é visto quando você se esconde?

Dominique chorou. Enrolado na cama, os olhos molhados, o brilho 

do celular incomodando, a cama fria demais, o quarto, a casa inteira fria 

demais. Alguém certamente estava vencendo naquele dia, naquelas semanas, 

naquele ano, e não era ele. Era qualquer um, menos ele. Aquele amargor na 

boca, a sensação tenebrosa na garganta, fazia tudo ter gosto de derrota.

Então ele vomitou. Tanto e tantas vezes que o mundo deixou de 

parecer real, e já não parecia ter mais nada em seu corpo para ser expelido, 

e o suor se misturava com as lágrimas, o cabelo grudava na testa, as roupas 

no corpo, e algo estava se mexendo dentro dele, aflito, e ele deixou. Não tinha 

mais para onde fugir.

Quando acabou, Dominique estava encolhido no chão do banheiro, 

e seu último pensamento antes de desmaiar questionava se era assim que era a 

sensação de morrer.

Não era.

No dia seguinte, ele se levantou dolorido. Tomou um banho longo, 

sentindo o silêncio e a escuridão ao seu redor como presenças amigas. Depois 

de se vestir, pegou uma sacola e limpou a mesa de desenho. Jogou fora os 

rabiscos incompletos, as folhas amassadas, as cinzas da lixeira queimada.

Acendeu a luz.

Encolheu-se instintivamente, mas não desistiu. Pegou uma última 

folha, e se desenhou. Seu próprio rosto, sem mudanças. Seu próprio corpo. 

Sem muitas mudanças. Decidiu que só precisava de duas coisas, porque era 



mais simples, barato e menos dolorido fazê-las pelo papel. No seu próprio 

peito, não colocou nenhum volume. Ao invés disso, desenhou cicatrizes, e 

uma tatuagem ao redor delas. Espinhos e rosas. Como ele, lindas e incômodas. 

Incríveis e doloridas. Frágeis, mas sempre renascendo.

Pela primeira vez em muito tempo, sorriu. Levantou da cadeira e 

puxou o tecido que tampava seu espelho. Encarou o próprio reflexo, e soube 

que a construir a própria identidade é algo que só poderia vir dele mesmo, 

aos poucos, e precisou renascer para perceber que nunca precisou renascer. 

Percebeu, só naquele instante, que o gênio estava errado. Nada era definitivo. 

Ele podia mudar sempre que quisesse.

Limpou lágrimas fujonas, colocou um casaco, e saiu pela porta da 

frente. Estava com uma fome de milênios. Desistiu se esconder.



V I D A  E
E S Q U E C I M E N T O 

D E  A L B E R T O 
P E R E I R A  D A 

S I L V A
H E I TO R  Z E N

29ºC: Primavera

Começou a desconfiar de que algo estivesse errado no seu aniversário 

de trinta e cinco anos.

— Você não mudou nadinha! — Diana apontou, meio espantada, 

mas com certeza pensando que fazia um elogio.

— É, todo mundo costuma comentar — Alberto torceu a boca num 

meio sorriso, enquanto coçava o topo da cabeça com uma das mãos. 

A bem da verdade, havia uma única diferença, pelo menos até onde o 

próprio Alberto conseguia notar. Um singelo fio de cabelo branco, que insistia 

em crescer às polegadas, por mais que o jovem se empenhasse em arrancá-

lo. Aquilo incomodava Alberto. Se fosse para permanecer inalterado, que a 

constância fosse exprimida por cada centímetro de seu corpo e de sua alma. 

Aquele pequeno pedaço de vida desbotada o perturbava, como um resquício 

de mortalidade a lhe recordar do que tinha se esquecido de propósito.

— E como vão as coisas?

— Eu suponho que bem — ele tinha que dar um jeito de se livrar de 

Diana. Amigos antigos ansiavam por novidades. Nada mais natural. Talvez não 

contassem com outra ocasião para se atualizar, não até a primavera seguinte, 

quando se iniciava de novo a temporada de aniversários. Só que nada em 

Alberto era natural. 

— Estão indo, pelo menos?

— Indo?

— As coisas. Eu perguntei como elas vão.

Ah, um trocadilho. O bom humor de Diana era contagiante.



— Desculpa, mas tenho que dar uma olhada no João. Ele se queixa 

se o deixo muito tempo sozinho. 

35ºC: Verão

O posto de gasolina ficava na beira da estrada. O asfalto tinha 

se desprendido e a areia tomava posse de tudo, do caminho à loja de 

conveniência. Mas o posto em si resistia com certa teimosia. A cobertura, 

por algum milagre, sustentou-se através dos anos, mesmo frente às últimas 

tempestades de vento, cada vez mais comuns. Ajudava que a chuva tivesse 

desistido de cair. O único problema era que as bombas estavam todas vazias. 

Primeiro aos poucos, depois de súbito — quando todos fugiram — elas haviam 

se esgotado. Agora, nem uma gota de combustível caía das mangueiras e João 

passou as últimas horas em busca de um estoque secreto de óleo que diziam 

existir nos barracões além da pista. 

— Você não vai me ajudar?! — ele perguntou, enquanto se aproximava. 

A exasperação em sua voz não encontrava correspondente visível em seu 

rosto, ocultas como estavam suas feições debaixo de camadas e mais camadas 

de poeira grudada em suor. 

— Estou tranquilo — Alberto respondeu, e deixou que a fumaça 

saísse devagar por entre os lábios. 

— Eu sei que está! Esse é o problema, Beto. Você está sempre 

tranquilo! E nós não podemos ficar aqui pelo resto da eternidade! 

Outra baforada, então apagou o cigarro na pilastra em que se apoiava 

e deixou que caísse no chão. 

— E por que não? 

Apesar do pó, apesar daquela segunda pele de terra, fuligem e areia 

que poderia indicar há quantos meses eles estavam por conta própria, lutando 

para sobreviver no desamparo, tal qual outrora tinha sido possível calcular a 

idade de uma árvore a partir dos anéis em seu tronco, Alberto percebeu o 

esforço que João fazia para se manter calmo. Ou pelo menos civilizado. 

— Bom, para começar, nossa comida e água estão quase acabando. 

Eu sei, eu sei, podemos voltar para a cidade e saquear algum mercado. 

— Exato.

— Mas não é só isso, Beto! Todos os outros já partiram, você não 

percebe? 

E, como que para pontuar o argumento, um urubu veio se empoleirar 

sobre a placa enferrujada onde antes se lia algo como “posto de gasolina”. 

— Nós fomos deixados para trás. E daí? 

— Não, não. Se tivéssemos sido abandonados, como você diz, eu 

não estaria tão puto. O foda é que nós escolhemos ficar. Nós não, você. Eu 

só acompanhei, eu acho. Nunca soube ao certo o que fazer. Você, por outro 

lado, Beto! Tão seguro de si, tão permanente. Eu tinha outra escolha? Me 

diz, eu tinha? — ao invés de responder, Alberto preferiu aguardar que ele 

prosseguisse. — Prefiro acreditar que não. Fiquei grudado em você como 

mosca na teia. Eu era fraco demais, ainda sou. Caralho, o tempo que você 

levou para reconhecer que tínhamos alguma coisa, Beto! – ele se interrompeu 

para rir. Um riso seco, isolado, que implorava por uma continuação. Tal como 

ficou, nem podia ser chamado de riso. – Engraçado como agora, mais cansado 

do que nunca, eu resolva me rebelar.   

— É isso que você está fazendo? Se rebelando?

Ele ficou pensativo por dois segundos antes de declarar:



— É. É isso sim.

— Pois então vá.

— Oi?

— Se está assim tão infeliz, pode ir. 

— Não é isso que eu quero, Beto.

— Então o que é? Que porra você espera de mim?!

— Você é um egoísta filho de uma puta mesmo, Beto. 

31ºC: Outono

Foi despertado pelo Sonho da Manhã de costume: um lagarto 

banhando-se ao sol e deixando, no ritmo verde dos répteis, que a língua 

detectasse a atmosfera úmida e repleta de insetos em que se resumia o 

pântano. Com exceção do sol e da corruptela fabricada que fazia as vezes de 

atmosfera naqueles dias, nenhuma daquelas coisas existia mais. O que trazia 

certo alívio a Alberto. Por isso foi o sonho escolhido por ele ao programar o 

Despertador Onírico.

O escritório espalhava-se por todas as direções. Ele se dirigiu à 

mesa que lhe foi designada e se pôs a trabalhar. O andar estava praticamente 

vazio. Conseguia distinguir a senhora dos óculos dourados dez fileiras 

adiante e o rapaz sem queixo próximo às janelas. As baias logo à sua volta 

estavam desocupadas. Ativou o sistema, sincronizou-se com os dados do 

período, entregou-se à análise, salvaguarda e descarte. Não que o ofício fosse 

imprescindível à sociedade. Nenhuma atividade laboriosa o era. As máquinas 

davam conta de tudo sozinhas. Aquilo era uma opção, e de certo modo um 

engodo. Mas se deixar enganar dava no mesmo que não se deixar enganar. 

E Alberto julgava que os minutos se arrastavam com menos letargia quando 

estava logado. 

Depois do almoço, tinha se habituado a passear pelas margens do 

canal artificial que ali atuava como rio. Às vezes, o garoto estrábico que lhe 

lembrava João se encontrava com ele na segunda ponte.

— Você está atrasado — ele comentou, a censura das palavras ausente 

em sua entonação apática.

— Como foi sua semana? — Alberto perguntou.

— Igual. E a sua?

— Também. Ontem descobri um defeito. 

— Outro?

Alberto concordou com um aceno e se debruçou sobre o parapeito. 

O canal traçava uma linha reta até os confins da cidade. A visão do sol 

resplandecente em suas águas era quase bela.

— A Liderança já consertou. 

— Estranho, todos esses defeitos, e logo depois da Atualização. Será 

que terão de regressar?  

— Acho que não chegará a tanto. 

— Tomara que não. 

Mais tarde, no quarto de Alberto, o garoto queria saber, pela décima 

vez, qual o nome do rapaz da foto. 

— É muito parecido comigo. Eu mereço saber.

— É mesmo? Não tinha notado. 

— Não desvia, Beto. Ele não é daqui.

— Não é.

— Não foi uma pergunta.



Alberto se levantou da cama e foi até a cozinha beber alguma coisa. 

Os cômodos, contíguos e sem paredes que os separassem, não passavam de 

mera ficção. 

— Se chamava João.

— Hum. Ninguém mais se chama João hoje em dia. 

— Nem Alberto.

— Nem Alberto. 

Ficaram em silêncio por alguns instantes. Alberto ligou o cigarro. 

— Ele significava muito para você?

— Não sei. Não sei o que é significado. 

— Você o perdeu?

— Perdi. Há muito tempo. Achava que essa parte era óbvia. 

— Você também vai me perder. 

— Eu sei. 

— Não te incomoda?

— Não mais. 

 

33ºC: Inverno

Se as temperaturas variassem mais, ajudaria. Pelo menos, haveria 

uma ilusão de passagem do tempo. De avanço, como Diana tanto desejou, 

já não se recordava quantas décadas atrás. Mas até isso o sol lhe negava. 

Onde quer que fossem, onde quer que se escondessem, a constância do calor 

impregnava até os ossos. E agora, o que foi antes uma exclusividade das terras 

tropicais que chamava de lar, parecia se estender mundo afora, apagando as 

linhas imaginárias que dividiam latitudes, alturas, zonas climáticas, estações. 

Agora, o verão tinha se multiplicado e conquistado o ano todo, como uma 

praga. Seu corpo tinha se acostumado com essa ubiquidade do calor, mas sua 

mente ainda ansiava por uma quebra. Que nunca vinha.

Ele acompanhou a descida das corredeiras aos saltos. A trilha seguia 

o leito do rio o melhor que podia. Só se deixou desviar e penetrou de volta na 

mata quando ficou claro que um abismo se entrepunha entre ele e a vila de 

pescadores lá embaixo.

Leu num livro, durante a faculdade, que o tempo dava voltas em 

torno de si mesmo. Já não se lembrava do título. Algo sobre a solidão. Sorriu 

e afastou um galho para o lado, os passos largos cobrindo com rapidez a 

distância entre ele e seu objetivo. A frase carregava muita verdade dentro de 

si. Podiam ser círculos crescentes, uma espiral ascendente (ou descendente, 

tanto fazia), porém círculos assim mesmo. Queria que fosse diferente, gastou a 

vida toda naquele desejo. Ou então, se não ela inteira, ao menos sua sobrevida, 

o período após a perda de João, a fase do inconformismo. 

No entanto, ali estava ele: a demonstração fatal do axioma. A vila 

primitiva de pescadores não deixava que mentisse.

A floresta tinha se transfigurado, renascido, plantas enormes tinham 

surgido graças à abundância de carbono e de espaço. As algas cialúx, parentes 

distantes das algas que estudou na escola, tinham despoluído (ou transpoluído, 

como disseram alguns) os córregos, lagos e mares. Peixes e crustáceos 

de cores absurdas já perambulavam alegres por toda parte. Os animais 

terrestres demorariam mais para retornar. Alguns insetos mais resilientes, 

contudo, já podiam ser vistos durante a tarde e à noite, zumbindo ao redor 

das poças. Também tinham sofrido, espremidos pela pressão do apocalipse, 

obrigados a se desvendar em outras possibilidades. E foram bem-sucedidos.  



Adaptaram-se. O próprio vento vinha em golfadas inéditas até Alberto. Cheirava 

e fluía de maneira desigual, desprendido do passado, ignorante acerca dos 

anos em que sua pestilência era suficiente para assassinar rebanhos inteiros. 

O ar renovado alardeava o fracasso humano mais do que o resto. Começou a 

chover. 

— Você está ensopado — a mulher disse, sem lhe dirigir o olhar. 

— Enxugue-se bem antes de entrar, não quero o tapete fedendo a mofo por 

semanas de novo.

Ele obedeceu. Tinha alcançado um estado próximo à felicidade 

naquela hospedaria, em meio aos sobreviventes simplórios que durante o dia 

pescavam e durante a noite dormiam, comendo entre um e outro período. 

Encontrou seu espaço entre eles, como explorador. Deu um jeito 

de ficar responsável pela ampliação das fronteiras do diminuto aglomerado 

urbano. Enfim, algo que não o aborrecia. Corria, saltava, descobria cavernas 

e colinas. Uma vez, viu um pássaro voando ao longe no horizonte. Ninguém 

acreditou, ele deu de ombros. Se contentava em saber que ele estava lá, 

chocando seus ovos em um ninho solitário oculto pelas copas das árvores. 

Sorriu e degustou da carne amarela em seu prato. Alberto sorria com 

frequência desde que tinha se instalado no lugar. 

Quando achou que estava seco o bastante, subiu. Em seu quarto 

havia duas camas e um armário. Seu colega de quarto já dormia, embalado 

pelo trabalho nas correntezas. Ele remava, e os remadores estavam sempre 

exaustos. Atravessou o aposento sem fazer muito barulho e desabou sobre 

o colchão. Tinha perdido a foto de João na etapa das calamidades. Tudo 

se perdeu durante aqueles anos. Até a humanidade se divorciou de seus 

antepassados, não podia lamentar a perda de uma foto. Que soubesse o que 

era uma foto constituía quase um milagre. Lamentava de qualquer forma. 

Queria pedir desculpas, voltar atrás, se comprometer. Sentia tanto, sentia 

muitíssimo. Mas se ficasse preso ao remorso trocaria um lamaçal por outro e 

seguiria estagnado. 

Surpreso, se deu conta de que não conseguia mais visualizar o rosto 

dele. Como se a poeira do posto tivesse borrado a memória. Fechou os olhos, 

disposto a adormecer. A oportunidade perfeita. Se não progredisse agora 

jamais progrediria. 



O  V A Z I O 
D O  C É U

LO R E N A  R I BE I R O

Não há árvores em Marte. Embora eu saiba que não é nada pessoal, 

sinto este fato como um tapa na cara de Marion e de tudo que 

sacrificamos. Olho para a minha filha, confortável ao meu lado. O 

suor cola a franja à testa e seu corpo está quente de tanto brincar. Em outras 

ocasiões, ela já havia perguntado sobre a moça das fotografias, a que se parece 

conosco. As memórias retornam com uma intensidade que há muito não me 

visitava. Sob o céu vermelho-rosado da Colônia, me preparo para finalmente 

contar esta história — não pela última vez perguntando o que teria acontecido 

se tivesse sido eu em seu lugar.

—

Naqueles dias, era difícil ir ao mercado do centro da cidade sem 

ser interpelada por dezenas de vendedores. Mais difícil ainda era discernir 

os picaretas em meio à barafunda. A calma e o mormaço, essa combinação 

pastosa do tédio, tinham lugar apenas no passado remoto da infância.

Eu havia ficado em casa na tarde fatídica em que Marion, minha 

irmã, retornou animada, trazendo a sacola quase vazia a tiracolo.

— Sempre tive curiosidade, Ren, você sabe — ela cantarolou, 

esfregando a terra das mandioquinhas. — Como nunca ouvimos nada antes?

Marion discorreu sobre os detalhes da imagem, a um tempo 

hipnotizante e horrorosa, que lhe mostraram atrás das tendas. O barro subia 

por suas canelas como um manto de cansaço. Segundo ela, o vendedor que 

a abordou trabalhava para o governo. Os boatos eram todos reais, sussurrou 

com triunfo, e o Programa de Transição, do qual se falava à boca miúda, um 



sucesso estelar. Como algo tão inovador estava acontecendo debaixo dos 

nossos narizes?

— Sabe o que isso quer dizer? A mamãe poderia descansar, fazer 

aquela cirurgia. Os prêmios que dão aos voluntários são vitalícios. 

— E onde você estaria neste cenário, o que sequer seria?

— De certa forma, eu estaria em toda parte, não acha? E você poderia 

finalmente ir…

Interrompi seu discurso com um gesto. Não tinha certezas, apenas 

medo, e sua decisão calma me assombrava. Nunca pensei que seria eu a 

reprimir o instinto de fuga inoculado ano a ano em cada esquina da cidade.

Quando o caldo ficou pronto, nos sentamos no cômodo que fazia as 

vezes de quarto, sala e cozinha. Nossa mãe estava calada. Hora de comer não 

é hora de falar, e logo se iniciou a sinfonia de colheres. Enquanto sorvíamos 

a mistura subterrânea, minha irmã fascinada descrevia como o brilho do 

uniforme do vendedor o destacava da multidão, imaculado.

— Se tiverem uma ideia melhor, sou toda ouvidos.

Hesitei, dividida entre continuar comendo e regurgitar o que 

pensava. O tilintar da colher de minha mãe não parou um segundo.

— Além disso, tô cansada, Ren — ela acrescentou baixinho.

Depois do seu anúncio, saí para espairecer. À medida que eu corria, 

a casa e seus demônios ficavam para trás.

Sabia que não era recomendável ir muito longe sem um traje protetor, 

mas, naquele momento, pouco importava. Queria me tornar podre como o 

solo sobre o qual pisava. Ao contrário de Marion, no entanto, eu gostava dos 

meus membros humanos com uma paixão egoísta. Apesar de não conceber 

um plano melhor, tampouco me voluntariaria em seu lugar.

Sem fôlego, abracei as pernas, sentada em um terreno deserto. Não 

conseguia imaginar sacrificá-las em nome de qualquer coisa — nem de nossa 

família — e, por isso, estávamos ambas condenadas.

—

As páginas lustrosas grudavam na palma da mão.

— O que você acha dessa? — Marion perguntou. — Aqui diz que a 

jabuticabeira simbolizava… “Fartura e abundância”.

— Então não combina com você, concorda? — bufei, devolvendo a 

brochura do Programa.

Marion me olhou de soslaio e continuou a caminhar pelo salão.

Como em todo prédio do governo, o Instituto tinha o chão mais 

limpo que se poderia encontrar naqueles anos malditos em que vivíamos.

Ela se debruçou sobre o mostruário feito uma criança investigando 

uma poça no chão. O rosto refletido no vidro era igual ao meu, mas doce. Sua 

mão traçava a textura das amostras de casca de árvore, pequenos retângulos 

ancestrais em cujas ranhuras passeava com os dedos.

— Acho que sei qual escolher, Ren.

Marion sorriu diante do pedaço de tronco, como se ele significasse 

algo além do fato de que em breve seríamos apenas uma (eu), minha iteração 

solitária responsável por tudo o que deveria ter sido nosso, meu e de minha 

irmã.

—



Na véspera da transição não houve festa. Em mais uma mostra 

de sua existência diáfana, Marion não quis se despedir. Às vezes, eu evitava 

piscar, para não correr o risco de que ela desaparecesse. Os parentes mais 

próximos não se opuseram, enquanto nossa mãe — minha última esperança 

— apenas a abraçou, evitando meu olhar. Nunca nos recuperamos da sua 

renúncia calada.

Durante a noite, minha irmã deitou no meu lado da cama para que 

brincasse com seus cabelos uma última vez.

— E se as pessoas perguntarem onde você tá, o que eu digo?

— Diz que consegui um trabalho no governo ou qualquer coisa  

do tipo.

Nós rimos, nervosas, sabendo ser impossível.

Havíamos discutido inúmeras vezes, naquele mesmo lugar, como 

faríamos para concretizar nosso sonho máximo de escapar. Trabalharíamos 

nas mineradoras da galáxia. Ela, com suas mãos curiosas e delicadas, 

no laboratório; eu, debruçada sobre uma picareta. Ao longo dos anos, 

esconderíamos lascas preciosas na costura das roupas, para depois dá-las de 

presente nas visitas quinquenais à Terra.

— Ouvi dizer que eles conseguiram fazer água líquida em Marte.

— Jura?

— Aham. E que os marcianos são mais generosos do que  

os terráqueos.

O riso de Marion torceu um punhal de saudade.

— Nisso eu acredito — ela sussurrou.

Quando dormiu, eu quis trancar as portas e esconder a chave.

—

Não foi difícil encontrar Marion, encostada em uma parede de terra, 

com a cabeça pênsil. O processo, que diziam ser irreversível, havia iniciado. A 

cela onde ficavam os voluntários não tinha grades, já que as pesquisas haviam 

indicado que as substâncias que provocavam a transformação causavam 

entorpecimento. A hora era tarde até para desistir.

Outras pessoas estavam sentadas ao seu redor em diversos graus 

de metamorfose. Uma garota de no máximo dez anos tinha um par de lírios 

no lugar das mãos, mas minha irmã era a única cujos cabelos cascateavam 

esverdeados sobre os ombros. Não sei quanto tempo a observei cutucar o 

braço, absorta, até arrancar uma tira da própria pele com um movimento 

rápido demais para quem estava supostamente torpe.

Esperei a noite cair e adentrei o espaço arado que cheirava a argila. 

Um galho quebrou sob meus pés, seguido de um gemido. Estava escuro para 

desviar de todos sem causar nenhum dano. Alguns me olharam passivamente, 

enquanto me desvencilhava das copas de árvore que tomavam o lugar  

de cabeças.

Um jardim grotesco desabrochava com o intuito de trazer ar puro 

aos habitantes que ainda não haviam se desesperado o suficiente para se 

juntar a ele. Pés perfuravam o solo em forma de raízes, cavando túneis em 

troca de sacos de comida e dinheiro.

Nós estávamos quase na borda da cidade quando Marion virou-se 

para mim com olhos vegetais. O brilho do pequeno agrupamento humano 

que teimava em habitar a Terra bruxuleou ao longe. Eu a havia ajudado a 

caminhar até que suas pernas endureceram por completo, arrastando-a no 



chão pelo último quilômetro. Ali, a lama seca cedia de forma abrupta e dava 

lugar a um raro bosque selvagem.

Minha irmã segurou meu rosto. Não era hora de chorar ainda. Eu a 

depositei ao lado dos outros ipês e a beijei, os musgos recobrindo seus ombros 

como um vestido de festa. Pelo menos, ela estaria entre os seus. A redoma de 

fios verdes me embalou durante toda a noite, até que acordei sozinha com o 

trilar perfurante dos pássaros.

—

 Minha filha ainda não disse nada sobre a história que contei, seu 

rosto redondo banhado pela luz suave de Fobos, uma das luas dúplices que 

orbitam o planeta. É raro ver ambas ao mesmo tempo, Deimos se esconde em 

pontos cegos no espaço — mas nada disso passa por sua mente.

Virando-se para mim, sua voz pequena questiona:

— O que são “pássaros”?

Ao invés de respondê-la, eu a abraço e olho para cima. Como explicar 

a água ao deserto?

A verdade é que não estaríamos aqui sem o sacrifício de Marion. 

Ainda assim, quando Fobos mergulha no horizonte, meu peito infla não 

pela primeira vez com ansiedades antigas. Tenho pesadelos com braços 

metamorfoseados em asas, cristas no lugar de cabelos e lábios que gorjeiam. 

Acordo todos os dias rezando para que a Colônia não repare no vazio do céu.





C O L H E I T A 
D E  B A C U R I

BI A  C H AV E S

Desde que sua avó falecera, a menina vinha quieta, introspectiva, 

arisca. “A única pessoa que me importava e que se importava comigo 

se foi”, pensava. Se era verdade ou não, não cabe a nós saber, mas 

era verdade no coração da menina, e isso era mais importante que tudo.

Em seu luto, ela realizava suas tarefas sistematicamente. Morava 

sozinha no sítio e só tinha um caseiro para ajudá-la, e o homem aparecia uma 

vez por semana, podava a vegetação do muro e já escapulia. Para a menina 

isso não era problema; cultivava sua solidão como cultivava as árvores de 

seu pomar. E todo dia era o mesmo: levantava, preparava seu solitário café, 

limpava a casa — cada cantinho muito bem espanado, lavado e varrido — 

alimentava os animais, regava a horta e arrancava com raiva e vigor as ervas 

daninhas do jardim.

Então, passava à sua atividade favorita: caminhar pelo pomar.

O pomar era o tesouro de sua avó, que ensinara a neta a amá-lo 

também, de todo o coração e alma. Havia um pé de açaí, com suas frutinhas 

despencando dos galhos, um de jabuticaba, cujas frutas possuíam a cor dos 

olhos da menina, um de cupuaçu, um de manga...

Ah, mas havia o xodó da avó da menina. E agora, da própria menina. 

O pé de bacuri, lá no canto, alto que só ele, e que dava as frutas mais doces das 

redondezas — assim diziam. A avó adorava colher os bacuris para fazer doce. 

A infância da menina fora enraizada naquela árvore. E por isso agora ela se 

deitava, todo o fim de tarde, na sombra de seus galhos frondosos, e ali ficava, 

horas e horas, até o cair da noite, como se quisesse se fincar ali também.

A menina não era de todo abandonada. Não de início, ao menos. Nas 

primeiras semanas, recebia visitas constantes de vizinhos que vinham prestar 

as condolências e oferecer apoio e auxílio, e até recebeu uma proposta de 



moradia vinda de parentes distantes. Tudo a menina recusou. Tanto recusou, 

se fechou, criou uma casca grossa em torno de si, que por fim as pessoas 

desistiram. E ela conseguiu sua sonhada solidão.

Foi num dia quente de verão que a menina sentiu uma comichão 

estranha nas palmas das mãos. As encarou atentamente, e constatou que havia 

uma espécie de casca dura cobrindo a pele, amarronzada, tornando áspero o 

que antes era macio. Ela não deu muita atenção a isso, porém. Acreditou que 

eram calos advindos do trabalho manual árduo, e deixou o assunto de lado.

Mas a cada dia que se passava a menina ia se sentindo mais e mais 

exaurida. Ao longo do outono e de todo o inverno, a comichão foi se estendendo 

por seus braços, pescoço, tronco e pernas, e agora ela sabia que havia algo de 

definitivamente errado, mas se recusava a ir ao médico — havia se fechado, 

criado um cerco para bloquear as pessoas, afinal. Já não sabia como vencer 

seu isolamento. Mas era difícil viver assim agora. Seus pés estavam pesados, 

pareciam não querer mais sair do lugar. O único lugar onde se sentia bem, 

revitalizada, era debaixo do pé de bacuri.

Um dia, já no despontar da primavera, se ergueu da cama e sentiu 

uma pontada dolorosa. Olhou para baixo, para a planta dos pés, e observou 

pequenas ramificações despontando da pele. Tocou-as, experimentalmente, 

tentou até arrancá-las, mas isso provocou uma dor tão forte que acabou 

desistindo. Foi andando até a cozinha aos tropeços, sentindo fisgadas onde os 

raminhos arranhavam seu pé quando em contato com o chão.

Tentou tomar o café e a tapioca como de costume, mas isso não a 

satisfez; pelo contrário, causou um rebuliço em seu estômago. Tinha desejo 

de outra coisa; um desejo quase visceral, voraz. Saiu de casa e foi-se andando 

pelo jardim, reparando que os animais a lançavam olhares estranhos ao 

passar, como se não a reconhecessem muito bem.

E de fato, nem mesmo a menina se reconhecia. Mirou as galinhas 

que ciscavam pela grama e reparou que elas pareciam muito mais distantes 

vistas de cima. Percebeu então que havia ficado mais alta, muito mais alta, o 

que era estranho, pois já não estava mais em idade de crescer. Suas pernas 

agora, além de insanamente compridas, estavam grossas, enrijecidas, com a 

casca marrom cobrindo quase toda a pele.

Com um esforço quase hercúleo, conseguiu chegar aonde queria: o 

pomar. E mais ainda: a seu tão adorado pé de bacuri.

Colheu as frutas com facilidade — estava altíssima agora, afinal — 

e as devorou num átimo; seu estômago enfim se acalmou e pareceu saciar-

se. Aliviada e de barriga cheia, a menina se encostou no tronco da árvore 

com um suspiro de contentamento. E, enfim descarregando todo o seu  

cansaço, cochilou.

Quando acordou, já era auge da noite. Abriu os olhos num susto, 

olhando em volta — Deus, precisava voltar para casa! — mas quando tentou 

se mover, não conseguiu. Seus pés estavam fincados na terra, firmes como 

cimento. A menina tentou em vão se balançar, arrancar-se dali, mas nada 

adiantava. Olhou para si mesma. Seu corpo era uma casca dura. Seus braços 

estavam rígidos, estendidos de cada lado do tronco. E onde antes havia seus 

dedos, havia galhos finos, com tímidas pétalas que começavam a florir. As 

flores eram familiares — tinham cheiro de bacuri.

A menina se debulhou em lágrimas — foi difícil derramá-las, pois 

seus olhos estavam já duros e secos — e pensou em pedir socorro, mas quem 

haveria de ouvir? Seus pensamentos vagaram, e estacionaram na avó. Sua avó, 



que a amaria mesmo que fosse um pé de bacuri. Que a estaria abraçando 

agora. Memórias dançaram na cabeça da menina — já não mais menina — de 

uma mão enrugada segurando a sua, balançando-a entre os galhos das árvores 

do pomar, erguendo-a para que colhesse as frutas. De um abraço quentinho 

envolvendo-a sob as cobertas no inverno, sussurrando histórias de ninar de 

tempos passados, a sensação doce de ser querida, protegida, amada.

E de repente, a árvore-menina se sentiu em paz. Remanesceria 

ali, em seu lugar de maior aconchego no mundo. E com sorte, seria palco de 

memórias de outra menina. Forneceria sombra, frutos e alegria. Acalentaria 

sonhos. E descansaria, enfim.

Fechou os olhos. Suas raízes se estenderam até o infinito. Floresceu 

e logo em seguida deu frutos. Estancou ali, e em seu último suspiro, sentiu o 

carinho da avó em seus cabelos que agora já eram folhas. E transformou-se 

com um derradeiro sorriso.



A  B A R R I G A 
D A  C A B R A

M A Í R A  F E R R E I R A

Tira a mão daí, grito. Já falei outras vezes, mas ela não me ouve. Mania 

irritante de enfiar a mão em tudo. Bem que a minha mãe diz que Ana 

é abusada. A cabra dá um empurrão de leve nela, parece que também 

não gostou. O filhote está no chão, envolto em uma gosma esbranquiçada, em 

silêncio. Nós duas ficamos olhando, paradas, sem saber se ele está vivo ou 

morto. É difícil saber. Eu nunca tinha visto o parto de uma cabra, Ana também 

não. Sua tentativa de limpar o focinho do filhote não parece ter dado certo. 

Ele só se mexe quando a mãe vai lá, lamber ela mesma o corpinho dele. Aí 

sim, levanta, olha pra um lado e pro outro, nem parece que acabou de nascer.

Os bichos são tão estranhos, comento, Nascem como se não fosse 

nada demais. Ana está encarando as mãos sujas da gosma que há pouco 

tempo estava dentro da cabra, diz que tem um cheiro esquisito, cheiro morno, 

azedo. Enfia a mão no meu nariz: Olha, cheira. Me afasto. Não sei por que 

ela tinha que ir lá encostar. Parece criança. Às vezes acho que não são só três 

anos que separam a gente. Tento lembrar quando foi que ficamos amigas, mas  

não consigo.

Chego em casa e vou direto pro banho. O cheiro morno gruda por 

dentro do nariz. Antes de dormir, fico pensando no filhote. Será que continua 

vivo? Parecia tão pequeno e quebradiço. A cabra, quando pariu, mal olhou 

pra trás. Se tivesse nascido morto, acho que ela nem teria reparado. Dizem 

que alguns bichos comem os próprios filhotes quando é assim. Adormeço 

pensando em bichos sendo paridos e devorados, a mistura de mucos e 

sangues. Quando acordo, minha mãe me pergunta por Ana. Ninguém sabe 

onde ela está.

—



No começo, parecia um sumiço temporário. É claro que ela voltaria. 

Procuramos muito, em todos os lugares possíveis. A polícia veio, fez perguntas. 

O sumiço comoveu a região e folhas com o rosto de Ana começaram a ser 

pregadas em todos os muros e postes, no açougue, no mercado. A palavra 

DESAPARECIDA se repetia em todos os lugares pra onde eu olhava, como se 

estivesse prestes a engolir a cidade.

Eu acordava e ia dormir com o rosto de Ana latejando na minha 

cabeça. Aposto que vai aparecer morta em algum canto, ouvi minha mãe 

comentar com minha avó na cozinha. Senti o estômago encolher, naquela 

noite sonhei com o corpo de Ana aberto, cheirando morno feito a barriga da 

cabra. Expelindo criaturas também mortas, também silenciosas. 

Mas agora já faz um ano e até hoje não houve corpo. Qualquer 

tentativa de busca esfriou faz tempo. Os papéis com o rosto dela foram 

desaparecendo, os que ainda existem estão desbotados e rasgados. Visito as 

cabras às vezes e falo sozinha como se falasse com Ana. Conto a ela que aquele 

filhote morreu uma semana depois. Conto que, desde então, nenhuma outra 

cabra pariu.

Um dia, quando estou fazendo o caminho de volta, vejo uma silhueta 

em frente à casa dela. De longe, consigo perceber: é Ana. Usa a mesma roupa 

que usava naquele último dia, um ano atrás, o cabelo continua igual. Só o 

rosto que está mais anguloso, mais adulto. Saio correndo em direção a ela.

— Onde você andou?

— Não sei.

— E como voltou?

— Não sei.

—

A polícia faz muitas perguntas. Ninguém consegue entender onde 

ela esteve ou o que houve. Cada hora, Ana conta uma versão diferente. A mãe 

dela diz à minha que a levou até o hospital da cidade e parece que não tem 

nada errado. Só anda esquisita. Fala pouco, passa horas olhando pro nada, não 

quer mais comer as coisas que comia antes. Uma médica do hospital disse: É 

trauma. Eu não entendi, mas me explicaram que sumir como a Ana sumiu 

pode deixar a pessoa estranha. Tem que ter paciência, ela diz, Ninguém sabe 

o que ela passou.

— Lembra do filhote de cabra? — pergunto, quando Ana vem à 

minha casa.

— Que filhote?

— O que a gente viu nascer. Não lembra?

Ela me encara em silêncio. 

— Ele tava gosmento depois de sair da cabra, não se mexia. Você 

tentou ajudar.

— Não lembro.

Seu rosto parece desgastado, velho. Chego a esquecer que ela tem 

só 14 anos.

—

Desde que voltou, Ana parece que está em outro planeta. Ela me 

olha com os olhos esbugalhados, demora a responder minhas perguntas, 

nunca sabe do que estou falando. Em seu braço esquerdo, reparo que existe 



uma marca que antes não existia. Grande, com contornos irregulares, não 

parece com nada que eu já tenha visto. Pergunto se ela se machucou e ela 

diz que não, foi um presente. Mas você não entenderia, completa. A ideia de 

que ela está recebendo presentes que eu não sou capaz de entender me irrita, 

então não pergunto mais nada.

Depois fico sabendo que a mãe dela também reparou, chegou a 

levá-la ao hospital outra vez, mas Ana disse a eles que tinha se machucado, só 

não lembrava como. Feitos alguns exames, deram o assunto por encerrado. 

Quando volto a reparar, tenho a impressão de que a marca está diferente. Às 

vezes, parece mais arredondada. Às vezes, retangular. Em alguns momentos, 

chego a ficar na dúvida se era no braço esquerdo ou no direito. Ou se era 

mesmo daquele tamanho. Dependendo da hora, fica maior, como se de 

alguma forma se expandisse ou dilatasse. 

Uma mancha que parece um organismo vivo, respira e infla, se 

move. E observa.

—

— Não é ela — digo, categórica. Minha mãe me encara, confusa. — 

Não é Ana.

— Como assim não é ela, Beatriz? Deixa de doidice.

— Não é — insisto. — Não sei quem é, mas não é Ana.

—

Meses após seu retorno, decido levá-la até as cabras. Ela aceita e 

vamos caladas por todo o caminho. Dessa vez, a mancha está próxima à mão 

direita. Ana faz carinho nela enquanto caminha, distraída. Assim que entramos 

no cercado, todas as cabras parecem tomadas pelo pânico. Elas se amontoam 

tentando se afastar de nós duas, andam pra lá e pra cá, desesperadas, fazem 

um barulho insuportável. Tento acalmá-las, mas uma delas reage mordendo 

minha mão.

Quando olho pra trás, Ana já não está mais lá. Volto pra casa 

enrolando a mão ensanguentada na camiseta e só quando já estou dentro do 

banheiro é que tenho coragem de olhar o corte. É feio, mas não é fundo. Não 

deve precisar de pontos. Faço eu mesma o curativo.

No dia seguinte, fico sabendo que três das cabras apareceram 

mortas. Suas barrigas abertas, os órgãos retirados. Meu tio acha estranho, diz 

que nunca viu bicho que mate assim.

—

— Tem certeza que não quer comer, Ana?

Minha mãe insiste, Ana mal tocou na comida. Ela diz que não, 

esboça um sorriso tímido. Mais tarde, ouço minha avó dizendo ao meu pai 

que, pobrezinha, só Deus sabe onde andou essa menina. Foi ela que chamou 

Ana pra dormir aqui. Insiste que eu preciso ajudá-la, parar com essa besteira 

de dizer que não a reconheço. Ainda que eu não a reconheça. Vez ou outra 

repete a palavra dita pela médica do hospital como se falasse com muita 

propriedade: É trauma, Beatriz, trauma. As pessoas mudam.



À noite, acordo assustada. Há meses sonho com fluxos de sangue, 

líquidos espessos misturados à carne apodrecida de algum bicho que não 

consigo identificar. Ana dorme no colchão ao lado da minha cama. Exceto que 

raramente dorme. Quando acordo de madrugada, vejo que ela está imóvel, os 

dois olhos acesos, fincados em mim.

Isso acontece várias vezes, ao longo de várias noites. Costumo fingir 

que estou dormindo, me cubro até o pescoço, o peito atravessado pelo olhar 

afiado dela. Até que, uma noite, abro os olhos e ela está sentada sobre a minha 

barriga. Uma perna de cada lado, o rosto sério me encarando no escuro. 

Chamo o nome dela, numa tentativa de fazer com que retorne. Nada.

Ana, repito, me perguntando se há qualquer resto de Ana naquele 

corpo. Ela se aproxima, cheira minhas bochechas, minha testa, meu cabelo. 

Seu rosto encosta no meu. Quando se afasta, penso que está com olhos de 

bicho. A mancha, agora no braço direito, pulsa, vibra, rosna. Lentamente, 

ela levanta a blusa e vejo que há outras, espalhadas pela barriga, pelo peito, 

pelas costelas. Diversas manchas com formatos diferentes que parecem se 

comunicar em um idioma que não entendo. Encosto em uma delas e percebo 

que é áspera. Um cheiro morno sobe pelo meu nariz, um cheiro como o do 

líquido que cobria o filhote da cabra.

Quero perguntar alguma coisa, mas não dá tempo. Em um 

movimento rápido, Ana salta pela janela. Vejo sua corrida desengonçada pra 

longe e sei que, dessa vez, ela não volta mais.



A R T E S A L V A

D A N  A R S K Y



O S Ó R I O

M O A C I R  F I O

Nem sempre a semente germina. Veja bem, muita gente atravessou a 

vida inteira sem ter que passar pela chateação de chifres brotando 

na testa de uma hora pra outra ou longos bigodes nascendo no 

rosto ou — particularmente inconveniente — cascos se formando no lugar 

dos dedos. Não me entenda mal, todos sempre nasceram com a semente. Ela 

estava lá só esperando a hora; o solo é que precisava ser fértil, digamos assim.

Quando começou, os cientistas ficaram todos malucos, lembra? Ok, 

é verdade que eles demoraram um bocado pra levar o assunto a sério. Todo 

caso que aparecia era logo tratado como crendice, superstição, ignorância. 

As lendas de lobisomens e vampiros também não ajudaram, essa coisa toda 

de cultura pop. Daí, quando a coisa se espalhou de verdade e os jornais 

começaram a dar notícia, teve quem achasse que era o fim do mundo. É meio 

doido que as pessoas prefiram acreditar em apocalipse e essas besteiras do 

que aceitar que as espécies podem ser próximas a ponto de ser possível a 

metamorfose.

Bem, eu sei que metamorfose não é o termo técnico, mas foi o que 

a TV popularizou. Acho bem apropriado. Gosto de pensar na imagem de uma 

pessoa acordando do nada transformada em besouro, olha que loucura, ainda 

que o fenômeno só tenha sido registrado entre mamíferos até agora. Adorei 

ler Kafka, mas, se alguém se viu transformado em inseto, guardou isso só  

pra ele.

Voltando aos cientistas, fizeram uma penca de estudos pra entender 

se características físicas poderiam provocar as metamorfoses, cruzaram 

antecedentes em bancos de dados de metamorfos, fizeram análises de DNA, 

introduziram sondas em diversos orifícios. Há boatos — não confirmados, 

importante frisar — sobre a prática de dissecação. Mas a semente não é física, 



ela não tá escondida por trás de um apêndice ou de um rim. A semente está 

na gente, esperando.

Até então não se sabia de casos de antropomorfose, esse termo 

arrogante usado pra descrever quando bichos se tornam humanos. Também 

nunca se observou bichos se metamorfoseando em outras espécies de bichos. 

Só se tinha notícia de humanos que viraram outros mamíferos e, quando 

isso ocorria, a comunicação se tornava impossível, óbvio. Em um raríssimo 

caso de metamorfo golfinho, pelo que sei, ainda se conseguiu uma certa 

compreensão, mas ainda muito distante de abarcar os conceitos necessários 

pra que ele pudesse explicar aos cientistas o que de fato aconteceu.

É aí que eu entro. Foi graças a mim que as coisas ficaram mais claras. 

Pois é, talvez você tenha me reconhecido: eu sou Osório, a Capivara. No dia 

a dia, as pessoas não me chamam mais assim, exceto podcasters que vez ou 

outra me convidam pra uma entrevista. Tô nos livros de História mais como 

uma curiosidade, mesmo que tenha sido eu o primeiro a falar sobre o papel 

das emoções na metamorfose. Enquanto os cientistas só queriam me espetar 

pra coletar sangue ou me meter em máquinas de ressonância, eu repetia 

sobre a semente germinar graças a sentimentos. Esse era o terreno fértil.

Demorou um bocado até que eu fosse levado a sério.

Sim, ninguém fala mais “semente”. Há um termo técnico super 

complexo pra isso que eu nem consigo pronunciar. Mas quando o idioma de 

vocês começou a fazer sentido em meus ouvidos e a fala surgiu em minha 

garganta, “semente” foi a palavra que me ocorreu. Isso é um mistério que 

vai permanecer: como eu consegui já surgir como um ser humano adulto 

capaz de raciocínios complexos, como a minha capacidade de fala já abrangia 

até figuras de linguagem. A Natureza encontra um jeito, não é assim que  

dizem no filme?

Nunca pensei nessas questões quando era capivara. Sabe como é, 

meus pensamentos eram mais imediatistas. Consigo lembrar bem dos meus 

momentos no rio, de quando saía pra pastar nos fins de tarde, de quando me 

esparramava na margem esperando os passarinhos tirarem carrapatos dos 

meus pelos. Os dias se confundem uns com os outros. Minha vida seguiria 

nesse ritmo lento, tranquilo, sem passado nem futuro, se eu não fosse tão 

fraco a ponto de acabar sendo expulso do bando.

Você não é a primeira pessoa que fica de queixo caído. Todo mundo 

tem essa impressão de que capivaras tão sempre tranquilonas, na maior paz, 

mas macho é chato em qualquer espécie. E o macho dominante do meu grupo 

era terrivelmente insuportável. Um idiota, mas um idiota que pesava mais 

de cem quilos e que implicou comigo, talvez porque eu me desse bem com  

todo mundo.

Fui expulso, e fiquei vagando pelos campos por um bom tempo, já me 

preparando pra morrer. Bichos não são estúpidos como vocês pensam, a gente 

sabe que ficar fora do bando é quase uma sentença de morte, especialmente 

pra um molenga como eu. A gente fica triste, fica estressado e sente a morte 

chegando. Sim, inclusive os frangos.

Então, o que aconteceu de diferente comigo?

Eu compreendi a rel dimensão de estar, de fato, sozinho. Na ânsia 

de sobreviver, nós, capivaras e outros bichos, mesmo quando estamos nessas 

situações mais complicadas, ainda continuamos sempre preocupados demais 

em procurar abrigo ou comida, e aí não temos tempo pra refletir sobre a 

existência. Mas talvez porque eu estava cansado demais pra continuar andando 



sem rumo, comecei a pensar em minha solidão de modo mais aprofundado, 

o que me encheu de angústia.

Quando percebi que eu seria só mais uma capivara a morrer sem 

que o universo se desse conta, me senti alheio. O rio passou a ser uma coisa 

indistinta, os pastos se tornaram indiferentes, nem mesmo os meus pelos 

pareciam fazer sentido. Estava tão sozinho que não me reconhecia mais 

capivara. Algo se mexeu em mim, uma mudança muito mais espiritual do que 

física.

E então, por um acaso qualquer, me tornei humano.

Por isso, fui tão valioso pra ciência em um primeiro momento. 

Acharam que minhas respostas poderiam ajudar a parar com essa pandemia 

de metamorfoses. O problema é que, no final das contas, eu só constatei o 

óbvio. Depois, os psicólogos chegaram com as terminologias bonitas.

Sim, vocês vão continuar virando cachorros, gatos, golfinhos, 

cavalos, bois e até capivaras.

Não acho que muitos outros bichos tenham se metamorfoseado 

em humanos. É uma coisa que depende de tantos fatores imprevisíveis que 

deve ser como um raio caindo dez vezes no mesmo lugar. Se eu tive sorte? 

Não acho que dê pra chamar de sorte. Hoje, não preciso me preocupar em 

ser expulso do bando, porque o bando de vocês é tão grande que eu não 

conseguiria sair nem se tentasse muito. Mas a solidão humana… essa eu nunca  

experimentei igual.



A  O U T R A 
L Ú C I A

M AT H E US  P I C A N Ç O  N U N E S

Ajuda-me, pai, se em ti habita, como nos rios, o poder divino,

destrói minha figura, que apraz em demasia, e a transforma!

Mal acabara a prece, um pesado torpor acomete os membros;

seu tenro peito é envolto por fina casca

crescem seus cabelos em folhagem, em ramos os braços;

o pé, ainda há pouco tão veloz, detém-se em inertes raízes;

o rosto é cimo. Permanece nela uma só beleza.

Metamorfoses, Ovídio

Lúcia, ele chama, e sua voz é pegajosa, sua voz é uma nota em falso 

despontando no silêncio cuidadosamente arquitetado. Lúcia, ecoa 

ao longe, mas já se aproxima, sim, em breve ele estará aqui, já não 

só em voz, mas em carne e pele diante de seus olhos, cheirando a banho 

recém-tomado, fragrância adocicada — pois prefere os perfumes femininos — 

cabelos jogados para trás, despenteados, e o sorriso, o sorriso que ela passou 

a detestar, porque no meio daqueles dentes, aqueles dentes tão alinhados, tão 

artificialmente brancos, havia um que não era alinhado, que não era branco; 

aquele dente, aquele bendito dente, depois de um tempo passou a incomodá-

la. Gostaria de arrancá-lo num golpe só, um golpe tão exato e cirúrgico quanto 

as pinceladas na tela em branco. Sim, se pudesse recriar Otávio à sua maneira, 

refazendo-o em cores e linhas como aquelas flores, como aquelas árvores, 

faria-o diferente. Aí, então, as coisas seriam mais simples, não seriam?

Lúcia! Ele já está aqui, agarra-a por trás, beija-lhe o pescoço. É o 

suficiente para que seja arrancada do espaço onde existe sozinha, cercada 

pelas begônias que, de dentro das telas, sussurram-lhe segredos ancestrais; 



pelas flores murchas que, dentro dos vasos, sopram no ar um cheiro doce 

e úmido que está também em seu suor, em seu sexo; pelo espelho oval 

que, no canto da sala, reflete um solitário raio de sol. Quer se afastar, quer 

empurrá-lo, mas deve controlar-se. Deve sempre controlar-se. O que é que está  

pintando aí? 

Ela encara a tela por um momento antes de responder: Um loureiro. 

Ainda não está pronto. O desenho de repente lhe parece feio, simplório; o 

cômodo volta a ser um estúdio bagunçado, pequeno demais, quente demais, 

em vez de um espaço sacralizado. Ela mesma torna-se outra — ou volta a ser 

aquela que tão impiedosamente a clama.  

Mamãe! Mamãe! Lá vem Maurício com sua voz fina e embalada por 

um amor que, de tão puro e recente, é medíocre. Escuta os passos do filho em 

corrida, antecipa o momento em que se jogará sobre suas pernas e a agarrará 

com fúrias de animal, a boca babada, os olhos castanhos enormes e inchados 

de paixão, os cabelos bagunçados, o corpo pequeno e roliço. Abraça-o e sente 

o cheiro de xampu infantil, de leite, de talco, de qualquer outra coisa que não 

pode definir, mas que a intimida, que a faz pensar: esse ser saiu de dentro de 

mim, e ainda assim. Ainda assim.

Sabia que eu te amo? É o que diz, enquanto lhe afaga a cabeça. Diz 

porque parece ser o correto a dizer, lhe afaga porque parece ser o correto 

a fazer, mas quem diz, quem faz é uma Lúcia cuidadosamente construída 

e cheia de artimanhas, sobreposta à outra que despreza a própria fama de 

pintora, a criança que em suas pernas clama por amor, o sexo ruim de Otávio. 

Priscila vem logo atrás segurando o menino. Vem, Maurício, vem 

brincar, não perturba dona Lúcia que ela está pintando. Lúcia tenta sorrir para 

a babá, tenta parecer aquela que esperam que seja, mas com ela sente-se 

sempre exposta, colocada sob o telescópio dos olhos de lince, ameaçada pelos 

seios que estão sempre apontados em sua direção, roliços, pontudos sob o 

tecido fino: como é difícil desviar o olhar.

Priscila sorri de volta, e há em seu sorriso algo de cúmplice, algo de 

cínico, como se soubesse que por trás da Lúcia meticulosamente arquitetada 

há outra: ilícita, imprópria. Outra Lúcia que a deseja com fúrias inimagináveis. 

Talvez por isso se aproxime dela dessa maneira, sorrindo com todos os dentes 

tortos, pontudos demais, tocando-lhe o braço enquanto diz que Maurício 

está fazendo sim os deveres, dona Lúcia, não precisa se preocupar, e olhando 

como quem olha não para o que há diante de si, mas para o que pulsa além. 

Lúcia não consegue sustentar esse olhar por muito tempo: teme derreter-se, 

transformar-se em coisa sem formas e contornos que a contenham. Bonito 

esse quadro, dona Lúcia, bonita essa árvore. 

Ela sorri, nervosa, em resposta. Priscila consegue notar? Ao fundo, 

Otávio brinca com Maurício, ameaça pintar o nariz do menino com um pincel 

que ainda pinga tinta fresca. O filho gargalha. Há um misto de exasperação 

e culpa no peito de Lúcia: os dois desequilibram a harmonia silenciosa que 

surge repentina entre ela e Priscila, a cumplicidade que vacila entre erótica 

e fraternal, a coisa — como chamá-la? — que está presente não nas poucas 

palavras que trocam, mas nos silêncios cavados entre elas. 

Otávio diz qualquer coisa sobre o trabalho. Irá trabalhar até tarde 

naquele dia, sim. Passei só pra dar um beijo, minha flor, espero não ter atrapalhado. 

Minha flor — algum dia ela havia achado esse apelido agradável; agora sorri 

apenas para conter o desprezo. Beija-a novamente. Ele não é capaz de perceber 

como Lúcia se crispa, como deseja enrolar-se toda dentro de si mesma quando 

ele encosta em seu corpo.



O filho também se despede, abraçando-a forte. Priscila é quem 

ainda demora um instante — é por acaso? — perguntando: quer um café, dona 

Lúcia? Responde que não, um não enviesado, um não, obrigado, tão trêmulo, 

tão baixo, que a menina parece não escutar. Sorri antes de sair, retornando 

àquele universo apartado de Lúcia, onde está a sala de estar, os corredores, os 

quartos, a existência consideravelmente luxuosa para uma mulher que vive 

de pintar quadros — é o que pensam —, quadros simples demais para o preço 

que tem — é o que dizem. 

Agora resta só ela, mais uma vez. Deve voltar-se ao loureiro; 

deve, mais uma vez, pegar o pincel, imergir na tela, recompor-se após a 

breve interrupção. Mas sabe que já é tarde: o loureiro não é mais o mesmo, 

tampouco ela. Otávio e Maurício já deixaram seus rastros, seus cheiros, seus 

hálitos e hábitos no ar. Estão sempre ali como um lembrete de que ela é outra, 

e não aquela que pensa ser, não aquela que deseja ser. Priscila, por outro lado, 

perturbou-a com o desejo, do mesmo modo que um pedregulho perturbaria 

as águas calmas de um lago antes de afundar sem retorno. Agora é impossível 

voltar ao ponto zero, ao vazio, à morte necessária. 

Com um suspiro, arranca a tela do cavalete e arremessa-a num 

movimento ágil, já automatizado, ao canto da sala. Coloca outra tela em 

branco diante de si. Suas mãos, que ainda fervem com a memória recente 

do loureiro, recomeçam o trabalho: primeiro o marrom, pouco a pouco 

formando o contorno frágil que em breve será preenchido. Esse contorno, 

antes de tornar-se tronco, pode ser qualquer coisa: somente ela sabe seu 

destino, somente ela possui a liberdade de alterar esse destino, surpreender a 

si mesma. Talvez não pinte mais um loureiro — pode transformar o traço em 

bicho, em casa, em corpo. Mas não: será, sim, um loureiro. É preciso que seja. 

Pouco a pouco está sendo recolocada no lugar: aquele lugar somente 

seu, inviolável. Sabe, porém, que a outra Lúcia ainda está ali, sub-reptícia, 

encarando-a zombeteira. Essa Lúcia sabe que, no fim das contas, ao fim do 

dia, terá que abraçar o filho e dizer que o ama; terá que se entregar aos desejos 

de Otávio. Aí então a verdadeira Lúcia, a que pinta o loureiro com tanta fúria, 

estará subjugada, mas nunca silenciada: a verdadeira Lúcia sempre dá um jeito 

de se insinuar. Quando Otávio está por cima, gemendo feito bicho, tremendo 

ridiculamente, a verdadeira Lúcia pinta o corpo de Priscila no escuro dos olhos 

fechados, imagina o cheiro de seus pelos. Priscila, em sua mente, desfaz-se 

até se tornar uma amálgama de outros corpos, outras mulheres.

Sente o suor escorrendo sobre os lábios, sente o cheiro das flores 

saturando o ar, o calor, o desejo, a fúria, a agonia, cada uma daquelas coisas 

se misturando à tinta, às pinceladas firmes que cortam a tela e parecem, 

também, cortar sua pele, penetrá-la sem piedade. Por um instante, as duas 

Lúcias entram em comunhão, uma comunhão traiçoeira, pois algum dia será 

necessário cortar a cabeça de alguma.

Lá fora, o sol está a pino, atravessa a cortina da veneziana, incide 

sobre os quadros, sobre os vasos, sobre o seu corpo, sobre o loureiro que, 

depois de algumas horas — quantas? — por fim está pronto, vibrando em tinta 

ainda viva, quase movimentando-se sobre o fundo turquesa. Lúcia o admira: 

está aquém do que imaginou, mas pelo menos foi finalizado. 

Deita-se no sofá velho, vermelho puído, sob a janela. Encara o teto 

por um instante. Tem algumas horas antes que Otávio e Maurício voltem e ela 

tenha que cruzar a porta, voltar ao outro mundo, ao outro lado. Terá de sorrir, 

terá de parecer feliz por tudo aquilo que tem, pois sabe que deve estar feliz 

por tudo que tem, sabe que algum dia foi aquilo que desejou. 



No dia seguinte, mandará Priscila embora. Sabe que é necessário; 

sabe o que deve ser feito. No canto da sala, o loureiro a observa com melancolia. 

Sob o cheiro do eucalipto e a luz do sol, Lúcia fecha os olhos. As 

mãos ainda estão sujas de tinta, as roupas grudadas à sua carne suada. Deixa-

se escorregar para dentro de um sono profundo. Sim, há ainda algumas horas 

antes que precise voltar, antes que precise ceder. 

Sonha que cai de uma ribanceira em um lago gelado. Acorda 

molhada, trêmula. Levanta-se inebriada pelo cheiro das flores, mais forte; 

pela luz do sol, que dilui-se fina num amarelo aguado; por sua pele que arde, 

queima; por seus pés que pesam como se amarrados. 

Ao olhar para o canto da sala, surpreende-se com a tela em branco 

encarando-a indiferente: o loureiro já não está ali. Uma fina réstia de sol 

incide no espelho e atinge seus olhos. 

Lúcia volta-se ao próprio reflexo: sobre seus ombros, crescem 

folhas verdes e graúdas rasgando a carne; o sangue escorre, misturando-se ao 

suor. Baixa os olhos até as mãos que pouco a pouco escurecem, engrossam, 

lenhosas feito tronco. Compreende: há pouco tempo até que os braços se 

transformem em ramos tortos, que o sangue transborde pela boca, pelos 

orifícios, para dar lugar à seiva; que os cabelos virem ramos caídos sobre os 

olhos — bagas pretas, suculentas, feitas para serem arrancadas, para serem 

engolidas. Deve partir agora enquanto há tempo; deve ir antes que a outra 

Lúcia tome seu lugar, antes que eles cheguem, antes que os pés virem raízes e 

já não possa arrancar-se desse chão.



E S P E L H O

R O D R I G O  L E M E







A  R O D A  D A 
N A R R A T I V A

C L AUS  A .  C O R BE T T

Ideias se repetem em histórias com frequência. Ainda assim, muitas 

histórias se diferenciam de outros textos similares por conta de forças 

além de nossa compreensão. Às vezes, ao beber de diferentes fontes e 

experiências, surge um texto novo com apenas o suficiente dos demais para 

se tornar um clássico cult ou um bestseller amado por todos. 

Costumamos adaptar o que nos toca em um texto para que se 

encaixe no que precisamos para contar uma nova história. Até mesmo 

adaptamos histórias prontas para que se adequem às nossas necessidades 

atuais. Como o texto escrito não é necessariamente a forma mais popular 

de entretenimento, recorremos às telas para aumentar o alcance de nossas 

histórias. Recentemente, isso ocorreu com A Roda do Tempo (RdT), um épico 

de fantasia escrito originalmente por Robert Jordan - e concluído por Brandon 

Sanderson após seu falecimento — com 13 volumes principais e mais de 4 

milhões de palavras na série principal, além de uma prequela mais curta. 

Mas o show não é uma recriação direta dos livros. Na verdade, a 

primeira temporada já brinca com temas da série toda ao mesmo tempo que 

muda parte do que é mostrado do primeiro livro, O Olho do Mundo. Parece 

uma decisão totalmente sã, considerando as palavras de Linda Hutcheon, 

que diz que adaptar não é simplesmente reproduzir. Em seu livro, A Theory 

of Adaptation, a autora sugere que a adaptação deveria ser uma “repetição 

sem replicação”, usando a metáfora dos palimpsestos (pergaminhos dos 

quais o texto era raspado para que novos textos fossem escritos) para  

representar adaptações.¹

O seriado tenta trazer a vasta narrativa do primeiro livro 

(principalmente), O Olho do Mundo, com mais de 300.000 palavras e 32 horas 

de narração no audiolivro, para menos de oito horas nas telas. Ao passar de 



um texto escrito para as telas, espera-se um corte na duração: “um romance, 

para ser dramatizado, precisa ser destilado, reduzido em tamanho e, por isso, 

inevitavelmente, em complexidade”.²

Hutcheon também afirma haver comumente um “discurso negativo 

de perda” associado com a transcrição do texto escrito para meios visuais, 

um discurso no qual “os meios de performance são descritos como incapazes 

de sutileza linguística ou narrativa ou de representarem o psicológico ou 

o espiritual”.³ Para a autora, a palavra escrita é mais um meio que narra — 

mesmo na descrição de uma ação, o público ainda está lendo uma narrativa 

— enquanto um filme pode mostrar sem traços do contar.

Ao se passar do contar para o mostrar, uma adaptação 

performática deve dramatizar: descrição, narração e 

pensamentos representados devem ser transcodificados 

em fala, ações, sons e imagens visuais. Conflitos e 

diferenças ideológicas entre os personagens devem se 

tornar visíveis e audíveis (veja Lodge 1993: 196-200). No 

processo de dramatização, há uma quantidade inevitável 

de reacentuação e refocagem de temas, personagens e 

enredo.⁴

Como pode parecer lógico, ao adaptar um texto é preciso recriá-lo. 

E é isso que o seriado faz.

Em RdT, tanto o seriado quanto os livros, desde o começo fica clara 

a importância que as mulheres de Dois Rios ou de Campo de Emond dão a 

trançar os cabelos como uma forma de rito de passagem e uma marca de 

quem elas são e de a que lugar pertencem. A trança significa ser adulta e 

pertencer às mulheres daquela região, daquela vila. Nas palavras do seriado: 

“Esta trança vai lembrá-la de que faz parte de nós como nós fazemos parte de 

você. Ser mulher é estar sempre sozinha e nunca sozinha”.⁵

Uma das personagens principais, Nynaeve al’Meara, é uma mulher 

de influência em sua comunidade, com o título de Sabedoria. Ela é uma órfã que 

foi adotada pela Sabedoria anterior e treinada nas artes das ervas e remédios, 

que ganhou uma família em sua tutora e em sua comunidade. Através dos 

livros, sua trança é o que a mantém emocionalmente e espiritualmente 

conectada com a comunidade na qual ela se tornou mulher. Ela abandona sua 

vila em uma tentativa de ajudar quatro jovens que foram levados por alguém 

que ela vê como uma bruxa manipuladora e perigosa. 

No entanto, Nynaeve logo descobre que ela também tem acesso ao 

poder que sua rival usa. Na verdade, ela pode se tornar ainda mais poderosa, 

mas para isso precisa se juntar à ordem das Aes Sedai, à qual sua rival pertence, 

já que a maior parte das mulheres que tentam aprender sozinhas encontra uma 

morte agonizante. Sua antiga aprendiz, Egwene al’Vere, também viaja para 

se juntar a esta ordem e se tornar uma Aes Sedai. Os livros frequentemente 

comparam as duas, já que Egwene renuncia seu passado e desfaz sua trança, 

enquanto Nynaeve tenta se agarrar ao que ela vê como uma parte fundamental 

de quem ela é ao mesmo tempo que o desejo de aprender, de crescer, de se 

tornar queima dentro dela.

Em uma cena intensa do quarto episódio,⁶ o seriado coloca toda a 

emoção deste conflito na atuação maravilhosa de Zoë Robbins, que interpreta 

Nynaeve. Quando ela busca este poder conscientemente pela primeira vez, 

ele jorra dela como uma enchente, erguendo sua longa trança e a desfazendo. 

Essa trança, que mostra que ela é parte das mulheres de Campo de Emond, 

que mostra que elas são parte dela também, em uma tradição que atravessa 



incontáveis gerações, essa conexão com um lar e uma família, é desfeita. Toda 

a dor que Zoë Robbins coloca nesta cena se torna para sempre parte da quebra 

desta conexão. Quando seu cabelo é trançado de novo, o doloroso momento 

se torna símbolo de duas forças que a puxam em direções relativamente 

contrárias.

Os livros frequentemente descrevem esse conflito, o que permite 

que leitores possam desfrutar de uma “intertextualidade palimpsestuosa” 

descrita por Hutcheon.⁷ Isso poderia ter sido mostrado lentamente, como 

foi nos livros, para quem assiste o seriado como seu primeiro contato com 

a história - e talvez isso ocorra em futuros episódios. No entanto, esta cena é 

uma tempestade de emoções que rapidamente traduz para o espectador um 

conceito chave da história. Pode ser que a conexão não surja racionalmente, 

que nem todas as sutilezas sejam notadas no primeiro contato - mas a dor e o 

conflito de Nynaeve se mostram e uma semente é plantada. 

Seria difícil defender a posição de que o seriado é perfeito, 

especialmente quando eu não poderia honestamente apresentar a perfeição 

com algo além de uma abstração em qualquer empreitada intelectual. E isso 

quer dizer que também não faz sentido dizer que ela é uma adaptação perfeita. 

Mas ele é uma tentativa sólida de recriar o texto fonte e transpô-lo para um 

novo formato, um novo público, um novo momento.

Uma adaptação, como o texto que ela adapta, está sempre 

cercada de um contexto - um tempo e um lugar, uma 

sociedade e uma cultura; ela não existe no vácuo.⁸

O Olho do Mundo (OdM) foi publicado pela primeira vez em janeiro 

de 1990. O seriado foi disponibilizado no Amazon Prime a partir de novembro 

e dezembro de 2021. Mais de 40 anos são tempo suficiente para alterar o 

contexto para o público.

Consideremos, então, o trabalho de Robert Jordan em  seu contexto.

Desde o começo, RdT apresenta personagens femininas fortes 

e instituições controladas por mulheres - a Torre Branca das Aes Sedai e 

o país de Andor, sempre guiado por rainhas, por exemplo. Ele também se 

baseia, especialmente no começo, em definições essencialistas de “homem” e 

“mulher”, de masculino e feminino. Mulheres não são soldados, homens não 

são curandeiros - bom, com a exceção de homens que prescrevem ervas em 

regiões onde mulheres têm medo de serem chamadas de bruxas e executadas. 

A magia se manifesta através de duas faces de uma mesma fonte: 

uma masculina, que precisa ser forçada à submissão, resistida, corredeiras 

de poder que ameaçam destruir quem o usa; e uma feminina, que deve ser 

gentilmente guiada, que rejeita o controle bruto. A magia também se divide em 

cinco Poderes: Terra, Fogo (estes dois mais fortes em homens, normalmente), 

Água, Ar (normalmente mais fortes em mulheres) e Espírito (dividido por 

ambos). O símbolo que representa este sistema de magia é um círculo dividido 

por uma linha ondulada, um lado branco e outro negro - uma reimaginação 

do símbolo Yin / Yang sem os dois círculos menores que indicam que um é 

parte do outro.

Poderíamos dizer que isso mostra influência de um feminismo de 

segunda onda.

No entanto, conforme a terceira onda do feminismo surge na década 

de 1990 e começa a questionar definições essencialistas de feminilidade, 

a história também começa a nos mostrar mulheres que são guerreiras  



ou que têm afinidade com Poderes considerados tradicionalmente  

masculinos, como Terra. 

Não escrevo isso necessariamente para defender o seriado, mas 

principalmente para explicar que tipo de homem eu acredito que Jordan era. 

Ele não sabia tudo — e quem de nós sabe? —, mas estava aberto para aprender 

e para crescer como pessoa. E isso sim vai me levar a uma defesa do seriado.

Uma das grandes críticas da adaptação é que ela muda coisas demais, 

que não é fiel ao “original” — que Hutcheon nos sugeriria chamar de fonte. Ela 

também diz que 

A natureza dupla de uma adaptação não quer dizer, 

no entanto, que a proximidade ou fidelidade ao texto 

adaptado deveria ser um critério de julgamento ou o foco 

de uma análise.

[…]

...o discurso moralmente carregado de fidelidade se 

baseia no pressuposto implícito de os adaptadores 

procuram apenas reproduzir o texto adaptado (e.g. Orr 

1984: 73).  A adaptação não é repetição, mas sim repetição 

sem replicação.⁹

Mas já falamos disso. Eu representei essa ideia parcialmente mais 

atrás, então não deveria precisar dizer uma terceira vez que adaptar um texto 

não é replicá-lo.

 Ainda assim, sinto uma vontade estranha de falar mais sobre 

fidelidade. Ao criticar o seriado, muitos apontam para a aterrorizante onda 

do “politicamente correto” que permeia nosso contexto cultural. De fato, 

muitos dizem que a inclusividade do seriado é uma quebra de confiança e 

uma afronta ao autor, apesar de o trabalho de Robert Jordan estar tão ligado 

a um contexto cultural que segue lado a lado com o que hoje é chamado de 

‘politicamente correto’. 

 Talvez ser fiel, neste caso, não seja algo ruim, se nos permitirmos 

desviar do que Hutcheon chamou de argumento de fidelidade: a ideia de que 

uma adaptação deveria seguir a fonte ao pé da letra. Eu arriscaria dizer que, ao 

atualizar discussões que estão tão presentes no trabalho de Jordan, o seriado 

foi capaz de uma transcrição para um contexto cultural que é muito mais fiel 

às escolhas do autor no passado do que se recusar a fazê-lo seria.

 Finalmente, gostaria de apontar que, como Hutcheon aponta em 

sua obra, livros - e, portanto, os livros de Jordan também - não são, no sentido 

mais literal da palavra, um texto original. RdT é escrito sobre um palimpsesto 

de outros textos, que vão de lendas arturianas a referências bíblicas a contos 

mais antigos do que a escrita. Os livros não são o começo - pois não há começos 

ou fins no girar da Roda. Mas eles são um começo.

¹ Hutcheon, Linda. A Theory of Adaptation. New York: Routledge, 2006. p. 7.
² Ibid., p. 36.
³ Ibid., p. 37.
⁴ Ibid., pp. 37-38, grifos meus.
⁵ A Partida (temporada 1, ep. 1). A Roda do Tempo [seriado]. Criador: Rafe Judkins. Estados 
Unidos: Amazon Prime, 2021. Streaming (8 horas), son., color.
⁶ O Dragão Renascido (temporada 1, ep. 4). A Roda do Tempo [seriado]. Criador: Rafe Ju-
dkins. Estados Unidos: Amazon Prime, 2021. Streaming (8 horas), son., color.
⁷ Hutcheon, Linda. A Theory of Adaptation. New York: Routledge, 2006. pp. 21-22.
⁸ Ibid., p. 142.
⁹ Ibid., pp. 6 e 7, respectivamente.





t e x t a n d o
p r o p o s t a  d e  e x e r c í c i o  c r i a t i v o

p o r  c l a u s  a .  c o r b e t t

Escolha ou sorteie um dos títulos abaixo e crie algo 

em cima dele - pode ser qualquer tipo de arte, sem 

restrições. Ao terminar, procure em nosso site o texto original e  

veja quantas possibilidades existem em um só título. E não se esqueça  

de compartilhar sua arte em nosso Discord!

O tempo é confete

Jorrando palavras, manchando textos

Mulheres do século 20

O paradoxo de artista

O canibal cultural

Àqueles que buscam a diversão

Eu juro que tenho uma ideia, mas não está 

saindo

Comecei uma nova leitura e então caí no 

sono

Apenas pixels em uma tela?

Àqueles como eu

O corpo fala

Quebrando o silêncio

E se eu fosse falar sobre ludicidade?

Quem contesta o inquestionável?

Não somos o que achamos que somos

18h28

A quem viu o que havia na gaveta

O poder da imperfeição

Aos parasitas, que criaram estereótipos

Comecei e mudei de ideia

As várias vidas e mortes de um autor

À história que se conta ao autor

[    ]

Adulticidade

Entre uma e mil palavras

Quanto tempo dura?

Literalmente literário

Pelas linhas do texto

Imagens escritas em sequencia

Representatividade pra que(m)?
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