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Editorial

Marina Marino
Escritora, editora, livreira

“São as mulheres que 

estão escrevendo o que há 

de melhor. Os homens 

estão se dedicando à 

‘literatura da brochada’, o 

mimimi deles.”

Maria Valéria Rezende

Fundadora Mulherio das 

Letras



Nosso número 10

Escrever é fácil. Você começa com 

uma letra maiúscula e termina com 

um ponto final. No meio você 

coloca a ideia.

Pablo Neruda.

Sororidade, substantivo feminino. Segundo o dicionário Aurélio da Língua

Portuguesa, é a relação de irmandade, união, afeto ou amizade entre mulheres,

assemelhando-se àquela estabelecida entre irmãs. E expande para: União de

mulheres que compartilham os mesmos ideais e propósitos, normalmente de teor

feminista, sendo caracterizada pelo apoio mútuo evidenciado entre essas mulheres.

Pela Etimologia, sororidade tem sua origem na palavra soror, que todos

sabemos que significa irmã.... Irmãs sim... Irmãs de alma, irmãs por afinidade, que se

juntam em coletivos e parcerias para levar sua voz a um mundo onde o masculino

sempre dominou, e ainda domina, esse nosso mundo das letras.

Nesta edição, veremos a sororidade sendo praticada de diversas formas, por

escritoras, por poetas, por editoras, por mulheres que se reconhecem nas outras,

que colocam-se no lugar da outra, que incentivam, dão apoio e até criam coletivos

para apoiarem-se umas as outras.

E hoje você as vê em todas as mídias. Estão no YouTube, no Instagram, no

Facebook, criando diferentes formas de divulgar os trabalhos umas das outras,

através de ebooks, vídeos, tertúlias, podcasts, blogs, até revistas literárias... Onde a

criatividade as levar, ali estarão.

O princípio é sempre o mesmo, por traz de todo esse trabalho alegre e criativo

dessas mulheres maravilhosas: juntas somos mais fortes, juntas vamos mais longe.

Convido você, leitor, a conhecer mais de perto, nessa edição nº 10 da nossa

Revista, algumas dessas empreendedoras que fazem da sororidade sua prática

diária e nos enchem de orgulho.



Entrevista

Aldirene Entrevista
Alexandra Jacob



Aldirene Máximo é poeta,

escritora, antologista.

É também a colunista da

Voo Livre Revista Literária

que responsável pela

coluna Aldirene Entrevista.

Nesta edição, Aldirene

entrevista a jovem

escritora Alexandra Jacob

Aldirene: Como iniciou seu amor

pelas letras?

Alexandra: Risos, não lembro,

acredito que desde muito menina,

sempre tive diários, cadernos,

adorava escrever e quando o ano

terminava eu os queimava e

entregava ao Universo.

Aldirene: Advogada por

formação. Escritora por

paixão. Fale um pouco sobre seu

trabalho com a literatura.

Alexandra: Sim, bacharel em Direito,

Consteladora Familiar... trabalhei com

Marketing, Publicidade, tive escritório

que cuidava da criação de embalagens

para Avon Brasil e Avon México devido

a expertise de meu sócio, que

trabalhava com Prada, Carolina

Herrera... Sempre fui dessas que as

amigas pediam para escrever cartas,

fossem as de amor ou qualquer outro

gênero. Brinco que minha entrada na

literatura/poesia teve a melhor porta

possível a "Bahia" pelas mãos dos

tantos projetos do querido Fabio Shiva

que me convidou para fazer parte e

aceitei e desde então, não parei de

participar de Antologias e projetos

ligados a arte de uma forma geral.



Aldirene: Você tem poemas e contos

publicados em várias antologias e

revistas. Quando poderemos ler seu

livro solo?

Alexandra: Gargalhadas, essa

pergunta ouço e leio sempre,

confesso que ainda não sei. Tenho um

livro infantil "guardado", "Etelvina

Etéria" que em uma análise breve em

uma aula do querido escritor, músico

e professor Paulo Mauá, disse estar

muito bom e que até ali, tinha

gostado! Curso de escrita-

Transformando sonho em escritas -

aliás, aconselho: Façam o curso!

Aldirene: Você é embaixadora da

Academia Francesa de Letras. Conte-

nos sobre essa aventura.

Alexandra: Sim, esse convite veio

através da Divani Pavesi ou Diva

Pavesi como é reconhecida no meio

das Artes. Diva é escritora, fotógrafa

brasileira, naturalizada francesa,

curadora e produtora cultural,

fundadora. e diretora de revistas e

jornais em vários países... Esse

convite muito me honra! Por

enquanto as aventuras são virtuais,

mas assim que possível voltaremos às

reuniões e exposições no Musée du

Louvre e no George V, prometo contar

tudo, assim que voltarmos!



Aldirene: Participante de Bienais e eventos

literários, fale um pouco sobre o

projeto/exposição "Arte Sobre Caixa de

Fósforo".

Alexandra: A exposição passa a acontecer

quando a querida Margarete Zenero, na

época diretora da Casa do Povoador, e meu

querido amigo Odair Demarchi junto a

SEMAC (Secretaria Municipal da Ação

Cultural) abrem na Casa do Povoador, a 1ª

Exposição Nacional Arte Sobre Caixa de

Fósforo. Sou suspeita, pois as considero

obras de arte, feitas em caixinhas de

fósforos, com 03x05cm e a diversidade dos

artistas me encanta, são: Poesia, colagens,

Pinturas em Aquarela, Óleo, acrílica,

guache, lápis de cor... Em geral todos os

anos são mais de 300 trabalhos,

produzidos por cerca de 80 artistas de

diferentes locais, como: Minas Gerais,

Espírito Santo, Brasília, Rio de Janeiro, Rio

Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás,

Paraná e São Paulo. São minhas "parceiras

de caixa de fósforo" as artistas plásticas

Jhullia Matos e Lionizia Goya. Em 2020,

ano "pandêmico", a exposição ficou linda,

trouxe mensagens de amor e respeito

e mais uma vez mostrou a força das

artes! Quem tiver interesse pode assistir

ao programa de TV "Mais caminhos" de

Rafael Ristow que mostra a 06° exposição

nacional de arte em caixas de fósforos.



Aldirene: Como se sentiu ao

participar da Bienal Naify em plena

pandemia?

Alexandra: Foi um misto de tristeza e

felicidade. Triste por não estar com os

visitantes e amigos "Naif's" de todos

os cantos do Brasil, mas, feliz por

poder apresentar "cantinho de

benzer" ao mundo de forma virtual! E

mais feliz ainda por estar em uma

edição que buscou homenagear as

mulheres (artistas e teóricas).

Gratidão às curadoras Ana

Avelar e Renata Felinto e a sempre

amiga e parceira Margarete Regina.

Algo legal a saber é que o nome da

exposição: "Ideias para adiar o fim da

arte" - vem do livro de Ailton Krenak

– com Ideias para adiar o fim do

mundo – e Arthur Danto – com Após

o fim da arte. A arte contemporânea e

os limites da história.

Em alguns estados do Brasil as

"benzedeiras e curadoras (es) são

considerados "patrimônio imaterial

da cultura brasileira". O "Cantinho de

benzer" nasce com a força e a fé de

uma instalação poder trazer a

sabedoria milenar das benzedeiras,

curadores "força simbólica de fé" e

"curas populares". As Benzedeiras -

as nossas "curadoras de almas" estão

nos deixando.

Sua simplicidade na fala, no

ensinar. Seus galhinhos e ervas

"santas" sua fala ritmada nos acalenta

e salva das agruras do cotidiano.

Em meus 45 anos de vida, mui-



tas histórias com as "benzedera" e os

"curadô". Cada uma com seu jeitinho

de benzer, umas usavam: Água e óleo,

raminhos de folhas e ou ervas,

crucifixo, copo com água para tirar

dor de cabeça, terço, simpatias e

afins. Piracicaba está per- dendo suas

Benzedeiras - as nossas "curadoras

de almas".

Muitas já faleceram, Piracicaba tem D.

Dudu, 92 anos, benze desde sempre

como ela mesma diz, a mãe já

benzia...

Convido a todos a entrarem no

site do Sesc Piracicaba e caminharem

pela exposição e se deliciarem no

"Cantinho de benzer"

A poesia a seguir faz parte da

exposição.



Benzedeiras, tiram quebranto.

Contam luas, usam terço, queimam arruda.

Pés-raízes-fincados em seus casebres

Mão de luz, cura erisipela, "cobrero"

Medicina não curou, chama logo o "benzedô"

Palavras ancestrais entram no coração

Espada de Iansã, alfazema cheirou

Boldo estômago curou

Rosa mosqueta ferida fechou

Aflitos se acalmam, "curadô" rezo.

Raminho de salsa verde, elimina dor.

Sinal da cruz, liberta da inveja

Pobre criatura escura não mais incomodará.

O "gaio de mato" alma triste salvo

Terra pariu, santa benzedeira surgiu

Curando almas 

através do tempo



Agulha e linha costura dor de amor

Deus e Orixás à frente, fé ampara

Roga o pai nosso, São Jorge abre caminhos.

Súplica a mãe Maria, amor.

Coração endurecido, ramo murcho ficou

Morte e renascer, "rezadô sarvo"

Inspira, é convite a conhecer o que somos

É centelha em noite sem estrela

As trevas em suas mãos desaparecem

Contorno da compaixão sua fala benção

Casa limpa, varrida, "benzedera vorto"

Abre caminho sorrindo.

Agrião, fígado "miora"

Ensina a Misericórdia Divina

Benzedeiras suas rezas salvam vidas.

Alexandra Jacob



Aldirene: Existe a possibilidade do

SarauLê ser apresentado em

formato digital, podendo assim

alcançar um público maior?

Alexandra: Você acredita que nunca

pensei sobre! Prometo pensar a

respeito! Ficará lindo!

Aldirene: Você participou de

antologias internacionais como o

"Mulheres pela Paz" na Alemanha e

também dos projetos do "Mulherio

das Letras Portugal". Como se sente

em fazer parte de projetos que

valorizam a literatura feminina fora

do Brasil?

Alexandra: Sinto-me acolhida pelos

projetos/grupos das escritoras e amigas

Alexandra e Adriana. Gostei do projeto

da Alexandra Zainer, quando juntou

artistas e escritoras para dar voz às

nossas percepções de dores! Amo o

coletivo, me traz força e sinto que sou

vista e sentida como força! Esses

projetos/grupos emprestam vozes para

muitas e juntas nos tornamos um forte e

estruturado coral. Mulherio Portugal, da

querida Adriana Mayrinck, nos traz

mulheres também fortes que não se

calam diante das dificuldades e nos

acordam, acolhem, acalentam com

leituras e encontros via YouTube no In-

Finita. Entrem, conheçam "nossas

vozes".



Aldirene: Uma honra ter você

conosco no projeto Elas e as Letras. O

seu conto "Tempo Insólito" é real ou

ficção? Conte um pouco sobre ele.

Alexandra: Eu quem sou grata, por

estar entre vocês! Gargalhadas, é

ficção! Apesar de todos jurarem ser

real! Convido a todos a entrarem no

site da editora e adquiram o livro,

depois me contem.



Aldirene: Sei que também é

compositora. Pretende lançar um CD

ou EP com suas músicas? Elas já estão

em todas as plataformas digitais?

Você também canta ou só compõe?

Alexandra: Sim, sou compositora, não

canto, gargalhadas, só no chuveiro,

agora, meu amigo e parceiro

compositor, Aquino Mustafa, sim é

cantor, multi-instrumentista e

químico. Essa parceria vem de um

outro presente em minha vida, meu

querido amigo Fernando Tanajura -

em memória - que nos apresentou,

logo após o "SarauLê”. Nunca pensei

em lançar CD ou EP. Novo sentir, está

nas maiores plataformas digitais de

música como: Deezer, Apple

Music SoundCloud, Spotify...As outras

ainda não estão nas plataformas, mas

assim que estiverem corro aqui para

contar!

Aldirene: Literatura é...



Alexandra: ... A soma de todas as artes

nas entrelinhas da vida que nos são

apresentadas diariamente em suas

questões sociais, políticas, culturais.

São nossas letras unidas nas dores e

nos afagos para que possamos nos

comunicar de forma eterna, mesmo

que amanhã aqui não estejamos,

nossas "letras" estarão!

"Ainda enfrentamos muitas

dificuldades para sermos aceitas como

boas profissionais"

Alexandra Jacob

Links que Alexandra deixou para os

leitores:

Canal In-Finita no YouTube:

https://youtu.be/O22dw2PuW_8

Editora Versejar, Coletânea Elas e as

Letras:

https://editoraversejar.com.br/?post_typ

e=product&s=Elas+e+as+letras

O link do programa da caixa de fósforo:

https://globoplay.globo.com/v/9040128

/?utm_source=facebook&utm_medium=s

hare-player-

desktop&fbclid=IwAR0pzDoJyPsd0N3ZT

AhXD-3ygTQbpTbNDo5yVKsvdYJrE8c-

QqsW-Xd-5cc

https://youtu.be/O22dw2PuW_8
https://editoraversejar.com.br/?post_type=product&s=Elas+e+as+letras
https://globoplay.globo.com/v/9040128/?utm_source=facebook&utm_medium=share-player-desktop&fbclid=IwAR0pzDoJyPsd0N3ZTAhXD-3ygTQbpTbNDo5yVKsvdYJrE8c-QqsW-Xd-5cc


Marta Cortezão e Patrícia Cacau, 
as criadoras do “Projeto 

Enluaradas”, que reúne a poética 
feminina em coletânea.   

Projeto de Poesia



Por Marta Cortezão 
e Patrícia Cacau

UMA LUA TODA 
NOSSA 

(...) uma mulher precisa ter 

dinheiro e um teto todo seu, 

um espaço próprio, se 

quiser escrever ficção. 

Virginia Woolf 

Em 1929, ano da primeira

publicação do livro “Um teto todo

seu”, Virginia Woolf trazia à reflexão a

necessidade de um ambiente de

liberdade pessoal, onde a mulher

pudesse expressar-se sem as travas

das rejeições que lhes eram impostas.

Pese quase um século de sua obra,

nós, mulheres, do efervescente século

XXI, ainda estamos em busca deste

espaço que nos corresponde por

direito, pois, apesar dos passos

gigantes e audazes das que nos

precederam, ainda continuamos nos

vendo na estranheza daquele “gato

sem rabo” que Mary Beton viu passar,

no meio do gramado, enquanto fazia

sua refeição.

Em uma espécie de epifania,

abrimos nosso portal na realidade virtual

e nos lançamos em uma aventura poética

rumo à lua, através do Projeto

Enluaradas que nasce, em nosso coração,

com o desejo de reunir a poética do

universo feminino. Espaço que se

desenhou, poeticamente, em torno da lua

para que esta ciranda de mulheres

erguesse a voz a fim de cantar, encantar,

envolver, inspirar umas às outras. A

Coletânea Enluaradas I: Se Essa Lua

Fosse Nossa é a metáfora perfeita para

este ambiente de liberdade há tanto

desejado, uma lua toda nossa, além de

ser também um ato de resistência, ao

longo da nossa existência, na luta para

reduzir a invisibilidade e apagamento da

arte e literatura produzidas por mulheres.



O Projeto Enluaradas tem

feito a diferença pelo mundo e já não

se trata apenas de uma coletânea

digital, tornou-se, no percurso da

caminhada, um movimento literário

contemporâneo que se molda aos

novos tempos, onde a Poesia está de

moda. É o movimento contra nossos

próprios medos, que constrói pontes

para reduzir as distâncias entre a

pluma e o papel, porque traz, como

elemento primordial, o acolhimento

humano do coletivo feminino que nos

acompanha neste foguete poético. É o

movimento do abraço necessário, da

autoconfiança, em tempos de

modernidade líquida, onde os

sentimentos se esvaem por entre os

dedos. É o movimento que busca

caminhar, horizontalmente, com as

escritoras/poetas que chegaram para

somar conosco no intuito de trocar

experiências literárias e fortalecer,

cada uma, seus projetos particulares

através de uma rede cultural e de

uma sororidade deveras praticada e

essencial.

Este é o caminho por onde vamos

nos firmando, passo a passo, sem

mirabolantes pretensões, que não as

fundamentalmente humanas e lítero-

culturais. Eis nossa poção mágica:

“outrar-se” para poetizar a vida. Em seu

profético discurso “A Poética

Contemporânea das Enluaradas”,

proferido no dia 08/03/2021 e

transmitido pelo canal do YouTube

“Banzeiro Conexões”, na “Live

Enluaradas: Dia Internacional da

Mulher”, a poeta, escritora, professora e

pesquisadora paraense, Vânia Alvarez,

afirma que nós, as enluaradas, estamos

“construindo a chamada Arte

Contemporânea. Não basta uma

escrita definir-se como feminina, é

preciso designar a fala das mulheres.

Colocar-se no lugar do feminino, requer

uma posição que implica ver-se no

outro. E esse “ver-se no outro” vai

construir esse projeto de

contemporaneidade, uma contem-

poraneidade ocidental, racional,

evolutiva e disjuntiva.”



Neste espaço, o qual

denominamos de uma lua toda

nossa, é onde ecoa, em todos os

cantos, a voz inspiradora de Virginia

Woolf nos dizendo que “não há

portões, nem fechaduras, nem

cadeados” capazes de “trancar a

liberdade” de nosso “pensamento”. É

nesta egrégora lunar que surge nossa

coletânea, cujo elenco é formado por

autoras de vários países, com um

número expressivo no Brasil. Somos

168 (cento e sessenta e oito)

escritoras compondo um

caleidoscópio poético diverso.

Muitas vezes, nos revelamos

numa escrita cortante, visceral,

outras vezes, intimista, engajada,

visionária, confessional, profética,

ritualística, ancestral... Somos o verso

prenhe e latente de vida, dançando,

em conexão plural, de mãos dadas, ao

redor da apoteótica deusa Luna, toda

nossa. Somos a mistura poética

perfeita em suas imperfeições,

porque nos permitimos a poiesis

aristotélica, em estado pleno, nos

abrindo aos impulsos do espírito

humano para voar desde nossa

imaginação e desde nossos

sentimentos aninhados na alma. E

nos vemos, uma vez mais, plasmadas

nas palavras de Virginia Woolf, no já

citado livro “Um teto todo seu”

porque também pensamos que é

“fatal ser um homem ou uma mulher

pura e simplesmente; é preciso ser

feminil-masculino ou másculo-

feminino”, por isso somos um infinito

com sede de horizontes infindos.

Vânia Alvarez, em referência à

força de nossa egrégora lunar, destaca

esta característica plural e

essencialmente poética, afirmando

que somos: “poetas engajadas ao

contemporâneo, que falam por si e

que reinterpretam as muitas vozes

[...] e a lua aparece influenciando o

sentimental [...] Somos mulheres,

somos enluaradas, somos um projeto

contemporâneo vitorioso, porque

“água mole em pedra dura tanto bate

até que fura” e nós, mulheres,

furamos o cerco [...] porque somos

um coletivo, já não estamos sós e

estamos apenas no começo. (“A

poética contemporânea das

enluaradas”, 08/03/2021)



A Coletânea Enluaradas I: Se

Essa Lua Fosse Nossa, sob as

bênçãos iluminadas da deusa Selene,

inicia seu primeiro capítulo abrindo-

se ao leitor/a com a Lua Nova, que

nos inspira a poética do recomeço. E

qual seria esta poética? A que parte

levando, na bagagem, o essencial para

recomeçar: a fé. É a poeta Patrícia

Cacau que nos guia nesta viagem com

o seu poema “Fé – Começo” e nos

encoraja a seguir, apesar das

diversidades: “Rouge e Baton para

maquiar as faces do desistir. /1

retrovisor / Retrovisor? não, nada de

olhar para trás. (...) Borracha, borrão,

REcomEço é na fRase escriTa a lápis”.

O segundo capítulo nos revela a

empoderada Lua Crescente,

trazendo a sede de mudanças, pois a

efemeridade da vida é real e nos

sacode a diário, principalmente

nestes tempos pandêmicos. Os versos

poéticos do poema “Metamorfose”, de

Marta Cortezão, nos dizem desta

transformação que nos amplia,

fundamentalmente, pelo lado de

dentro: “Ser casulo /para entender-se

/no silêncio do Ser /ser lagarta /para

saber-se /rastejante, /no Mundo. /Ser

borboleta /para libertar-se,/

aladamente”.

No terceiro capítulo, sob os

auspícios da Lua Cheia, já não somos

aquele ser de tanta estranheza,

aquele “gato sem rabo” de outrora,

porque a poética metamorfose nos

permitiu ser a loba que corre

desejosa de juntar-se às outras lobas.

Este capítulo nos transporta para o

generoso e divino ato de cultivar o

que há de melhor em cada uma de



nós. É o conto-poema, de Roberta

Gasparotto, que abre este portal,

onde a imagem de uma loba surge

correndo para não perder o

espetáculo poético que se inicia; sob

o “céu iluminado” há “gozos, uivos e

sussurros” que nada mais são do que

o “prelúdio de nascimentos/expansão

da alcateia.”.

E abrindo o quarto e último

capítulo, surge a Lua Minguante que

evoca o ato de louvar em

agradecimento à vida que nos tem

permitido florir no mesmo canteiro

poético e nos tem liberado da

indiferença do mundo, quando nos

liberta das amarras da insegurança e

do medo e nos forja ousadas para nos

atirar de cabeça na escrita. É o poema

“Gratidão”, de Janete Manacá, que

vem celebrar este momento, nos

extasiando de infinitos: “Quando

enfim no silêncio da madrugada /A

lua surgiu majestosa e iluminada

/Extasiada na janela ela celebrava

/Agradecida por mais um dia de

caminhada”.

E invadidas por este sentimento

de gratidão, concluímos afirmando

que nossa maior conquista foi

conhecer todas as ENLUARADAS e ter

o prazer de conviver com essas

mulheres incríveis, aprendendo, com

cada uma, os vários caminhos-atalhos

que nos têm desviado das pedras e

nos presenteado com prazeroso e

profundo mergulho na poética

contemporânea produzida por

autoras luso-brasileiras através do

Projeto Enluaradas. Acreditamos,

piamente, que para alcançar a

plenitude do voo é preciso saber voar

em bando. E nós, as Enluaradas,

sabemos. Assim somos as

Enluaradas!

Marta Cortezão e Patrícia Cacau

As organizadoras.

A coletânea SE ESSA LUA

FOSSE NOSSA está

disponível para download

gratuito no link:

https://martabartez.wixsite.

com/ebook

http://bit.ly/3mcHdkNColetaneaEnluaradas


FÉ - COMEÇO 

Na Mala:

Lembranças felizes 

fita azul em cartas seladas 

1 frasco de lavanda 

Linhas e agulhas para cingir tecidos sonhos 

1 vidro com um coração gotejado 

Rouge e Baton para maquiar as faces do desistir.

1 retrovisor 

Retrovisor? não, nada de olhar para trás. 

Espelho, sim. Para olhar de frente, pra frente. 

Borracha, borrão, REcomEço é na fRase escriTa a 

lápis. 

Coragem, faz parte 

1 alma livre 

Determinação, para dias difíceis 

Botas novas, para caminho incerto.

1 relógio, para todas as manhãs. 

A vida vem todos os dias 

O ontem já é passado. 

O hoje? Vou começar, sem refazer os malfeitos. 

Com Fé começo um trilhado novo. 

Patrícia Cacau



METAMORFOSE 

Ser casulo 

para entender-se

no silêncio do Ser

ser lagarta 

para saber-se 

rastejante, 

no Mundo. 

Ser borboleta 

para libertar-se, 

aladamente, 

no centro de 

uma curta e 

maravilhosa 

existência. 

Marta Cortezão



Artigo 

Biblioterapia: O Livro como remédio?

Por Maria José Vita Magni da Silva



A escrita para mim é ação e

neste espaço narrativo da Revista

Voo Livre, com alegria me apresento,

tecendo percepções sobre a

biblioterapia e suas especificidades,

quanto aos caminhos a serem

visitados, estimuladores das

conjugações humanas.

Entre tantas outras definições,

a biblioterapia se apresenta como um

caminho facilitador do

desenvolvimento pessoal e resolução

de problemas através dos livros.

(PHERSSON E MCMILLEN, 2006).

As questões ligadas a

biblioterapia envolvem um

questionamento: o livro pode ser

utilizado como remédio? Se assim for

indicado, a quem é atribuída a

autoridade da prescrição? Caberá ao

livro enquanto possibilidade literária

o tratamento, profilaxia e cura em

pessoas que apresentam transtornos

de saúde mental, emocional,

espiritual e físico?

Bem, nesse quesito os médicos

e psicólogos ao fazerem uso da

literatura como remédio terapêutico

para abordagem clínica são os

profissionais mais credenciados para

estabelecerem condutas pertinentes

a este trato.

A fim de alcançarem o potencial

terapêutico, os profissionais da saúde

ao adotarem a prática que envolve a

biblioterapia clínica estabelecem:

(...) seleção e prescrição de livros

de acordo com as necessidades dos

pacientes, condução da terapia

baseada em comentários de leitura e

avaliação dos resultados. Sua

utilização é considerada atualmente

na profilaxia, educação, reabilitação e

na terapia propriamente dita em

indivíduos nas diversas faixas etárias,

com doenças físicas ou mentais

(RATTON, 1975, p. 199-200).

BIBLIOTERAPIA: UMA

NECESSIDADE ATUAL?

Os livros apresentam o poder

de provocar emoções, ampliar os

horizontes e disseminar ideais e

conhecimentos. A leitura pode ser

usada como função terapêutica, a

partir da prática chamada

biblioterapia.

Conforme relatos da

Organização Mundial da Saúde

(OMS), antes da Pandemia 2020,

existiam mais de 350 milhões de

pessoas sofrendo com depressão no

mundo e as terapias alternativas são

uma grande aliada para a reversão

dessa situação.
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A biblioterapia é a junção de

duas palavras de origem gregas:

biblion (βιβλίo), referente a toda

espécie de artefato bibliográfico ou a

qualquer material que possibilita o

ato da leitura e therapeia (θεραπεία)

que significa terapia, revelação. Da

junção dos termos surge a

biblioterapia ou prescrição da

literatura como terapia ou revelação

alternativa.

As ações propostas pela

biblioterapia estimulam a leitura

como auxiliar para o processo de

autoconhecimento subjetivo das

pessoas e contextos variados.

Propõem a interpretação das mensa-

gens transmitidas pelos enredos

narrativos orais e escritos,

possibilitando analogias e

adequações à vida, estimulando

olhares múltiplos. Desejo esclarecer

que o livro apresenta formas

contextualizadas, textualizadas,

subjetivas e coletivas para

transcrever inumeráveis mundos,

culturas e realidades diferentes.

O entretenimento ligado à

leitura ajuda na redução do estresse e

estimula o cérebro, propiciando que o

leitor se identifique com personagens

da história, principalmente, quando

ocorrem os processos de empatia,

auxiliando na comparação das

soluções do enredo e aplicação à vida.



A BIBLIOTERAPIA E SUA 
PRÁTICA

A prática da biblioterapia pode

ser exercida pelos egressos dos

cursos de Biblioteconomia e Ciência

da Informação - os bibliotecários, pois

a formação específica faz parte do

currículo.

A biblioterapia pode ser um

ramo tanto da Biblioteconomia

quanto da Psicologia, áreas

educacionais e afins. Aplicada por um

biblioterapeuta bibliotecário,

apresenta credenciamento junto ao

código de profissões, sendo o(a)

bibliotecário(a) - profissional

habilitado(a) para o exercício,

podendo ter o apoio de psicólogos,

psiquiatras, profissionais da área de

educação e assistentes sociais com

formação e habilidades terapêuticas.

A bibliotecária e professora

universitária Clarice Fortkamp Caldin,

autora de “Biblioterapia: um Cuidado

com o Ser”, prefere fazer a distinção -

“Biblioterapeuta é o psicanalista que

se vale da leitura como uma das

terapias, pois desenvolve a

biblioterapia clínica com o intuito de

cuidar das patologias psíquicas”, diz.

O bibliotecário desenvolve a

‘biblioterapia de desenvolvimento’,

quer dizer, cuida do ser na sua

totalidade, sem fazer julgamento do

que é ou não normal. Segundo Caldin

- costumo chamá-lo de ‘aplicador da

biblioterapia’.

Não é um título tão

charmoso quanto o primeiro, mas me

parece mais justo, segundo a autora.

Clarice Caldin, como é mais

conhecida, começou a se interessar

por biblioterapia quando percebeu

que o bibliotecário estava muito

preso às funções técnicas,

esquecendo-se do lado humanista da

profissão.

Em 2001, defendeu a

dissertação sobre a leitura como

função pedagógica, social e

terapêutica. Depois, elaborou um

curso de 80 horas na Universidade

Federal de Santa Catarina.



Bom, sob debate mais amplo

quantos aos novos pressupostos de

organizações sociais e culturais da

vida humana estabelecidos pela

Pandemia 2020, as mediações

literárias via biblioterapia -

abordagem de desenvolvimento,

caminho que pratico enquanto

agregadora da construção do

conhecimento estão vinculados à

pedagogia integrativa, biblioterapia e

arte, alternativas favoráveis ao

momento vivenciado.

As leituras, escritos e

percepções oferecidos pela

biblioterapia evocam sentimentos e

memórias aos participantes. Cito

como exemplo, para atendimentos de

biblioterapia o tema ‘Felicidade’ -

temática maior esboçada

concomitantemente por diversos

enredos, autores (as) em suas

narrativas de prosa e poesia.

Cabe ao biblioterapeuta de

desenvolvimento ou clínico um

vasto conhecimento sobre literatura

para buscar e recuperar livros

verdadeiramente transformadores.



A leitura é libertadora e auxilia

a psique a encontrar o equilíbrio

necessário para dosar as situações

cotidianas com o real peso que

realmente representam. Vale

salientar que se espelhar em

personagens que sofrem as mesmas

dificuldades do leitor (a) e

conseguem romper os obstáculos é

uma forma de estimular as pessoas a

encontrarem soluções para os seus

desafios, melhorando a qualidade de

vida e a gestão da emoção.

Das sessões de biblioterapia

participam quem quiser ou tiver

vontade de escutar uma história. A

história causará um impacto ao leitor

(a), e conforme se apresente

empática ou mais conveniente àquele

instante da vida, digerida lentamente,

ficará em sua mente ou subconsciente

por tempo indeterminado, podendo

ser retomada a qualquer momento.

Em conclusão a leitura oferecida pela

biblioterapia requer cuidado de

anamnese sobre os participantes,

suas expectativas e leitura oferecida,

evitando – lhes absorções de conflito

emocional.

A BIBLIOTERAPIA É UMA

NECESSIDADE ATUAL!



INDICAÇÕES 

FORMATIVAS

Bibliotecários e diversos outros

profissionais que desejam atuar como

Biblioterapeutas, encontram apoio

pedagógico nos cursos de formação e

leituras de livros, tais como:

BIBLIOTERAPIA, de Marc-

Alain Ouaknin

BIBLIOTERAPIA, de Ana Lídia

Sobrinho Rudakoff

BIBLIOTERAPIA: UM

CUIDADO COM O SER, de Clarice

Fortkamp Caldin

FARMÁCIA LITERÁRIA: mais

de 400 indicações para curar males

diversos, de depressão e dor de

cabeça e coração partido, de Ella

Berthoud e Susan Elderkin

A LITERATURA COMO

REMÉDIO, de Dante Gallian

BIBLIOTERAPIA, de Marilia M.

Guedes Pereira

A LITERATURA COMO

REMÉDIO, de Dante Gallian

BIBLIOTERAPIA, de Marilia M.

Guedes Pereira

BIBLIOTERAPIA, de Marilia M.

Guedes Pereira
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Eu, Maria José Vita Magni da Silva

(Zezé Vita) - paulistana nascida no

Ipiranga em SP, nestes 59 anos de

existência no planeta Terra, vivenciados

com coragem e curiosidade, busco em

meu fazer, agir e pensar amorosidade de

atuação. Há 40 anos estou radicada em

Ribeirão Preto - terra do coração. Sou

grata à vida que me oportuniza

conhecimento de raiz, aquela sabedoria

que está nas entrelinhas e se linka ao

saber" SER". Ah! E para isso e de acordo

com as oportunidades que tive e

garimpei me especializo! Sou graduada

em Arte, Biblioteconomia e Ciência da

Informação – FFCLRP/USP e Pedagogia.

Contudo se eu não praticar o "SER", fico

à deriva. Atualmente, como professora

aposentada da Rede Pública e Particular

- Educação Básica, invisto os saberes e

experiência acumulados na aplicação e

conjugação da Pedagogia Integrativa,

Biblioterapia e Arte. Sou facilitadora de

Desenvolvimento Humano, promovendo

ações de interação individuais e em

grupo. Posso dizer que estou muito feliz

com a repercussão que o meu trabalho

vem alcançando: proporcionar

motivação, alegria e avanços de

aprendizagens cognitivas.

Contato: @zezé_vita; (16) 99128-

3464(WhatsApp) - Ribeirão Preto SP

(WhatsApp). Grande beijo , Zezé Vita!



Coluna do Eliaquim

Luccas Papp: Quando o ator

também é o autor – Conheça a

carreira e as páginas de seus

livros.



Eliaquim Batista é

paulistano, formado em Letras

pela Faculdade Sumaré e pós-

graduando em Gestão de

Comunicação pela Universidade

Metodista.

Profissionalmente, trabalha

no mercado literário desde 2017

e em 2019 publicou o seu

primeiro livro “Eu Sou Yanka”

(Scortecci Editora).

É membro da União

Brasileira dos Escritores,

colunista da revista literária “Voo

livre” e mantém sua página na

internet, o Blog Vida de Escritor

desde 2018.

Com apenas 28 anos, Luccas

Papp é um jovem talento da arte,

cultura, como também da literatura.

Natural de Osasco-SP, o rapaz

carrega o teatro como sua forma de

existência e é isso que o move a viver.

Um ponto especial, é que muitas

vezes ele interpreta seus próprios

textos, como por vezes também dirige

os trabalhos, ou então de outros

jovens atores.

Formado em Filosofia pela USP,

Luccas traz um currículo com mais de

trinta atuações e quase vinte textos

de sua autoria montados para o

teatro. Sendo que algumas de suas

peças tem um carinho especial para o

ator, como por exemplo O Último

Mafagafo, que o autor escreveu aos 18

anos, mas que só veio a apresentar ao

público em 2019.

O espectador de O Canto de

Ninguém experimentou uma dupla

imbatível: O texto de Papp e a música

do Maestro João Carlos Martins.

Durante as apresentações, um

pianista tocava ao vivo a trilha sonora

do espetáculo.



Ferréz

Literatura Marginal

Já em outros textos, ele acaba por

falar muito de si e seus sentimentos. E em

“A Ponte”, isso fica mais do que evidente,

pois a peça retrata o difícil momento de

depressão em plena pandemia vivida pelo

autor. Fora que foi sua primeira

montagem sem público e transmitida pela

internet, devido as medidas de segurança

sanitária.

Por fim, também vale destacar “O

Ovo de Ouro”, por ser uma das peças de

maior repercussão dentre as escritas pelo

“garoto prodígio”. No enredo, Dasco é um

senhor que conta suas memórias vividas

em Auschwitz (Polônia), durante a 2ª

Guerra Mundial. Na peça, Sérgio Mamberti

interpretou o papel do protagonista e

Luccas subiu ao palco como o mesmo

personagem quando jovem no campo de

concentração.

Na televisão, atuou em diversas

novelas, como A Escrava Isaura (Record),

A Favorita (Globo), no filme que teve

adaptação para a tv “Lula, o Filho do

Brasil” (Globo) e ganhou destaque em As

Aventuras de Poliana (SBT), onde

interpretou o jovem "Mosquito", que foi

seu último trabalho “na telinha”.



Roberta Estrela Dalva

Com um papel irreverente na trama

de grande repercussão ao público infantil

e juvenil, Luccas aproveitou a

oportunidade para ser uma “figura

carimbada” em seu Instagram

(@luccaspapp). Por isso e por sua atuação

na pele de Mosquito, lhe renderam o

Prêmio Contigo! em 2020 na categoria

Revelação da TV.

Como já citado, algumas de suas

peças ganham um lugar um pouco mais

especial em seu coração. Com isso, seus

textos, palavras e peças foram parar nas

páginas dos livros.

Três dos roteiros de sua autoria

foram adaptados e publicados, onde cada

um traz um significado e uma mensagem

para o leitor e até mesmo para nossa

sociedade.

As joias de Papp que se tornaram

livro são as seguintes:

1. Os Guarda-chuvas (2016 – Giostri

Editora)

Após perder a mãe em um acidente

de carro, Jonas se vê no funeral dela e

passa por uma difícil conversa com seu

pai, José. Durante o desenrolar da trama,

segredos de ambos são expostos e fatos da

vida familiar relembrados.

Até onde vai essa complicada prosa entre

os dois?

2. Os Donos do Mundo (2016 –

Giostri Editora)

Da noite para o dia,

simplesmente a humanidade inteira

deixa de existir e sem deixar vestígios.

Mas nove jovens continuam vivos e se

abrigam em um supermercado. Eles

passam a viver momentos de dúvidas,

medo e incertezas sobre sua própria

existência. Com o desaparecimento de

Lia, a mais jovem do grupo, deixa as

emoções de cada um ainda mais à flor

da pele.



3. O Jardim dos Sonhadores (2019

– Giostri Editora)

A história se passa em Nova

York e apresenta a vida de John, um

jovem escritor que está prestes a

publicar o seu terceiro livro e que

todos os dias vai ao Central Park com

sua caderneta em busca de

inspirações. Certo dia, aparece a

maior de todas elas em sua frente, o

rosto jovem e doce de Olívia. Os

encontros dos dois acontecem em

cada uma das estações do ano, junto

com as emoções de seus corações.

Em sua arte, Luccas Papp traz

muito de si em seus escritos e seu

objetivo na literatura vai muito além

daquela antiga frase que diz: “Plantar

uma árvore, ter um filho e escrever um

livro”, sua arte é daquelas que

transborda a alma do autor e são

necessárias virarem públicas para a

alegria de quem as escreve.

Mesmo em meio a pandemia,

Luccas continua a produzir diversos

roteiros para os palcos e seus fãs

aguardam ansiosamente um novo

livro de uma de suas peças ainda em

2021.



ABRINDO UM PARENTESES:

Quero dizer que admiro muito o

Luccas, desde que o conheci por um mero

acaso. Sinto literalmente que ele é um

prodígio da arte contemporânea e que só

irá parar de escrever, atuar e trabalhar

para a cultura ao término de sua vida.

Luccas é daqueles jovens que

conversa da criança ao idoso e todos se

cativam com seu jeito de ser. O rapaz

carrega em sua alma aquilo que vem

sendo raridade nos dias de hoje: O

cuidado em olhar e sentir o outro como

único e especial.

Vale a pena a leitura dos textos do

novo ícone da contemporaneidade.



Canal no 

YouTube faz 

leituras de 

textos e poemas 

do Mulherio das 

Letras.

Mulherio no YouTube



Este é o nome do canal no

YouTube criado pela escritora Cris

Lira, mais conhecida por Cris Lírica,

onde se faz a leitura de textos de

autoras que publicaram nas

coletâneas do Mulherio das Letras,

coletivo literário que reúne cerca de

sete mil escritoras, editoras,

ilustradoras, pesquisadoras e

livreiras, entre outras mulheres

ligadas à cadeia criativa e produtiva

do livro, no Brasil e no exterior, a fim

de dar visibilidade, questionar e

ampliar a participação de mulheres

no cenário literário.

O canal está todo organizado

em playlists, para facilitar o acesso

aos textos e poemas de cada

coletânea. Lá você encontra a Playlist

da Coletânea I – Volume I com 26

vídeos; a Playlist da Coletânea I -

Volume II com 23 vídeos; a Playlist da

Coletânea I -Volume III com 26

vídeos; a Playlist da Coletânea I -

Volume IIII com 25 vídeos. Também a

Playlist da Coletânea I - Poesia -

Editora Costelas Felinas (2017), com

67 vídeos ; a Playlist da 2ª Coletânea

de Prosa do Mulherio das Letras com

45 vídeos e, para finalizar , a Playlist

Ouvindo Mulheres Diversas.

Todos esses vídeos foram

gravados pela Cris Lira, com algumas

colaboradoras, como a escritora

Giovana Damasceno e outras autoras

que declamam seus próprios poemas,

ou fazem a leitura de seus textos.

O canal acabou se tornando um

verdadeiro arquivo de tudo o que é

produzido por essas mulheres

maravilhosas, já que constrói um

banco para leituras e audiências

futuras.

Esse mulherio sabe que está

escrevendo história, nas palavras de

outra integrante do movimento,

Patrícia Cacau, mas espera um maior

engajamento, empatia e coletividade

das próprias escritoras. Espera-se

sororidade.

“É trabalho de formiguinha,

mas que irá longe, devagar e sempre,

até alcançar mais e mais

admiradores”, incentiva a também

escritora Lisieux Bevilaqua. Já Maria

Valéria Rezende, a premiada

escritora, fundadora do movimento,

pede para Cris continuar com a

criação deste precioso acervo.

E nós, da Voo Livre Revista

Literária, deixamos o convite para

que você acesse o canal, se inscreva e

curta todo este conteúdo que está

disponível para quem quiser ver,

ouvir e se encantar.

Vamos ouvir o Mulherio?
Por Marina Marino



Poesia

As poetas de Camaçari



Camaçari, a 50 km de Salvador é uma cidade linda e progressista. Com

belas praias e paisagens exuberantes, é o lugar em que as poetas Leila

e Roselena escolheram para viver e se inspirar...

QUERIA UM AMOR! 

Viver é amar e não sofrer, 

É dar e receber, 

É ser amigo sem ser intrometido, 

É quer estar ao lado e não grudado! 

O amor é um sublime sentimento 

De leveza e liberdade,

É deixar livre, 

É para ser tranquilo, 

É para ser bem vivido, 

Só ou com amigos, 

É eros, é phila

Amor é tudo o que eu queria! 

Leila Araújo Pereira 

Camaçari/Bahia/Brasil

MÃE ETERNA

(Minha amada mãe Ilma de Jesus 

Silveira Nunes) 

Ma e é uma só

sempre, mesmo na eternidade! 

Com seu caráter nobre, 

fica tatuada na saudade! 

Mãe deixa sua marca

pela genética e jeito! 

Pela personalidade

fica presente no ser imperfeito! 

Ma e é uma estrela, 

brilhando na vida! 

É a generosidade bela, 

a maternidade querida! 

Roselena de Fátima Nunes Fagundes 

Camaçari/Bahia/Brasil



Adriana Santiago é

jornalista, escritora, poeta.

É também a colunista

da nossa revista

responsável pela Coluna

Dicas da Adriana, com

excelentes dicas de leitura.

Nesta edição sua dica

é o livro “O coração pensa

constantemente”, de

Rosângela Vieira Rocha,

Editora Arribaçã.

O amor entre irmãs. A

cumplicidade, afeto e admiração são

alguns dos sentimentos que compõem o

universo de irmãs, meninas, mulheres.

Logicamente conflitos fazem parte

dessa relação no convívio diário.

Conflitos resolvidos, reforçam-se os

laços e o afeto. Pode-se dizer de uma

ligação forte, agradável e bela a relação

entre irmãs, mais ainda se houver

afinidade entre elas.

De tudo isso e um tanto mais é o

que trata o novo romance de Rosângela

Vieira Rocha, “O coração pensa

constantemente” (Cajazeiras / Arri-

baçã, 2020) escritora premiada,

professora universitária, jornalista,

Mestre em Comunicação Social e

advogada. Nascida em Inhapim, Minas

Gerais, Rosângela compõe sua bela

narrativa mesclando tempo presente e

passado, a vida da família no interior de

Minas. Com todas as particularidades da

vida no interior – especialmente o

mineiro – a autora conta sobre os

costumes de uma família de classe

média. O lazer, os passeios na praça – na

verdade o footing na rua – os flertes,

assim como as dificuldades de um

tempo, não tão distante cronológica-

Dica da Adriana



mente, mas tão diferente no modo de

vida, na escassez de coisas tão

comuns hoje, como ter fartura de

maçãs na geladeira, um exemplo.

As idas e vindas no tempo

tornam a leitura de “O Coração

pensa constantemente”, agradável e

uma verdadeira visita a lugares da

memória de cada leitor. Dessa forma,

a autora mergulha fundo na relação

com sua irmã, a protagonista da

história, Rubi, uma pedra preciosa e

música de Ray Charles, tantas e

tantas vezes cantarolada pela irmã

amada. A diferença de 10 anos entre

elas faz com que a mais nova idolatre

a mais velha, querendo ser, um dia,

como ela:

“...quero ser como você. Ter o

seu estilo, a sua alegria, a sua

beleza, a sua criatividade, o seu

dom para traquinagens e

brincadeiras, a sua irreverência, o

seu charme e a sua fila de

admiradores.” (p.21)

Com a maturidade a relação vai

se transformando e a irmã mais nova,

por vezes sofre ao se deparar com a

humanidade da irmã mais velha. E o

amor verdadeiro sendo construído

tijolo a tijolo na trajetória da vida. Em

momento delicado da vida de Rubi,

quando enfrenta um câncer que a faz

oscilar de humor e comportamentos

não comuns em sua personalidade, é

que está o conflito do romance,

momentos que provocam reflexões,

dor, sofrimento, ao mesmo tempo

amadurecimento e estreitamento dos

laços.

De leitura fácil por sua

linguagem simples, clara e objetiva,

não se pode dizer que é uma obra de

entretenimento somente, pois nos faz

refletir e repensar nossas atitudes

diante da vida e de situações de

enfrentamento de uma doença tão

cruel. Os momentos de leveza ficam

por conta das viagens no tempo e no

espaço, período de juventude das

personagens em uma cidade do

interior de Minas Gerais.

Vale muito a pena a leitura!



Caro leitor, se me permite

gostaria de comentar ainda, sobre

o livro “O coração pensa

constantemente” de Rosângela

Vieira Rocha, que muito me

identifiquei com o romance dessa

grande escritora. Também eu

tenho quatro irmãs, também sou

mineira e passei toda minha

infância em cidades do interior de

Minas Gerais, conhecendo bem o

modo de vida desses recônditos

mineiros. Muito mais do que isso,

me vi em várias situações narradas

pela autora e isso me provocou

profundas reflexões. Fico feliz e,

pessoalmente, agradeço à

Rosângela Vieira Rocha por

possibilitar essa viagem no tempo

e ao mesmo tempo, ao nosso

íntimo, nos fazendo rever conceitos

e comportamentos. Além disso,

parabenizo a autora por seus estilo

e competência literária.

Um toque a mais



A autora

Rosângela Vieira Rocha

nasceu em Inhapim, MG, e mora em

Brasília. “O coração pensa

constantemente” é o seu sexto

romance e 14° livro. Tem sete obras

para adultos e sete infanto-juvenis.

Recebeu vários prêmios literários,

entre os quais se destacam o

Prêmio Nacional de Literatura

Editora UFMG – 1988, com o

romance “Véspera de lua”, e a Bolsa

Brasília de Produção Literária

2001, com a novela “Rio das

Pedras”. Participou de várias

antologias de contos. Além de

escritora é jornalista, mestre em

Comunicação Social e advogada. É

colunista da revista literária digital

“Germina”. Membro do Movimento

Nacional Mulherio das Letras

desde sua criação, em 2017.



O prazer da 
boa leituraO escritor Dias Campos

tem agora sua coluna em

nossa revista.

Ele vai compartilhar

conosco suas famosas e

premiadas crônicas , que

circulam por aí nos meios

literários.

Uma nova crônica a cada

mês. Aproveitem a leitura!

Estou sorvendo estrelas!

Reza a lenda que o monge

beneditino Dom Pérignon, tesoureiro

da abadia de Hautvillers, ao descobrir,

por acaso, o champanhe, teria dito

“Estou bebendo estrelas!”

Pois posso afirmar que no

almoço de sábado passado, se não bebi

dessas estrelas, com certeza sorvi de

outras, e tão divinas quanto! É o que

explicarei.

É fato que, em muitos casos, as

grandes descobertas surgem por mero

acidente. – Que também o digam os

flocos de milho da Kellogg’s!

Outras vezes, porém, um

simples capricho pode ser o

responsável pelo nascimento de algo

tão gostoso, que logo conquistará uma

infinidade de pessoas.

Como exemplo, contarei esta

curiosidade que ouvi em um programa

de rádio, quando dirigia a passeio.



Dizia o locutor que, na década

de 1990, certa socialite– não me

lembro, agora, se de São Paulo ou

do Rio – foi jantar em um

restaurante badalado da capital.

Ao terminar o prato principal,

e como não estivesse a fim de

provar nenhuma das sobremesas

que constavam do menu, resolveu

pedir ao chef, que era seu amigo,

uma combinação que ela mesma

acabava de imaginar.

Primeiramente, ele deveria

bater no liquidificador meia fatia de

mamão papaia com uma bola de

sorvete de baunilha.

Depois, que ele derramasse

sobre a mistura um pouco de creme

de cassis. Voilà! Estava criado o

Creme de Papaia com Cassis.

O resultado, como sabemos,

caiu tão bem ao paladar, que essa

criação logo se espalhou pelos

quatro cantos do território nacional.

E hoje, não há um único

restaurante, bistrô, pizzaria,

lanchonete, boteco ou padaria que

não ofereça essa iguaria em seus

cardápios.

Pois bem, em um determinado

sábado, que coincidiu com o término

do verão, minha esposa me felicitou

com a notícia de que almoçaríamos

feijoada; se bem que já sentisse o

perfume que se espalhava pelo

apartamento.

Só que para a feijoada ficar

completa, perfeita, não poderá faltar

a bebida que melhor a acompanha.

E lá fui eu para a cozinha

preparar a famosa caipirinha. – Que

fique claro: Nessa bebida tem

cachaça. Se tiver vodca, chama-se

“caipirosca”.

No preparo, prefiro o limão

Taiti, a cachaça Espírito de Minas, e o

açúcar refinado.

Ocorre que nem sempre temos

o que preferimos.



Sendo assim, usei de outra

aguardente, e aproveitei o açúcar que

tinha sido comprado, o Demerara.

Como sou um formigão, e

porque o Demerara não adoça tanto

quanto o açúcar refinado, tive que

despejar seis ou sete colherezinhas

no copo para que o gosto ficasse do

meu agrado.

E depois de ter colocado pedras

de gelo suficientes, fui à mesa, onde

me aguardavam quem mais amo, e

todos os pratos que compõem a

instituição nacional da feijoada.

Ah! nada como o almoço em

família... O bate-papo fluiu

gostosamente, a feijoada estava

deliciosa, e a caipirinha superou mi-

nhas expectativas. – Como minha esposa

não gosta muito dessa bebida, tive que

tomá-la por inteiro, sem precisar oferecer.

Oh! sacrifício...

Mas por ter exagerado nas colheradas, o

que sobrou no fundo do copo foi uma

expressiva quantidade de açúcar

granulado embebido no que restava da

caninha. – Esse fato só aparenta ser sem

importância.

Depois de me fartar com três pratos de

feijoada – sim, sou um bom garfo –, seria

capaz de trocar o meu reino por uma fruta

que me ajudasse na digestão.

E adivinha, leitor amigo, qual a fruta que

minha esposa tinha separado? Acertou se

pensou em mamão papaia.



Mas assim que ela me serviu

a sobremesa, fui tomado por um

desejo súbito de inovar, tal como

aconteceu àquela socialite.

Daí que olhei para aquele

meladíssimo corpo de chão...

Pois não tive dúvida: Peguei o

copo e despejei todo o conteúdo

sobre a fatia de papaia.

E experimentei...

Amigo leitor, se você não é

abstêmio nem tem reservas quanto

a uma boa cachaça, aconselho-o a

provar dessa minha criação. Eu

garanto que, assim como eu, você

também sorverá estrelas!



O que rola no grupo

As postagens com maior

engajamento no grupo Livraria

Voo Livre no Facebook



Regina Santos Pereira

É membro do grupo há 5 anos 

Sua postagem “Não aguento 

tanta fofura” alcançou 779 

pessoas e teve 54 engajamentos.

Carlos Alberto Quintino

É membro do grupo há 5 anos.

Sua postagem “Que tipo de leitor 

você é?” alcançou 625 pessoas e 

teve 52 engajamentos.

Adriana Heluy

É membro do grupo há 5 anos. 

Sua postagem “Que tipo de leitor 

você é?” alcançou 687 pessoas e 

teve 54 engajamentos.



Tom Dutra é ator e é

formado em Artes Visuais.

Além disso, faz desenhos e

tem dificuldades em dizer se

é cartunista, quadrinista,

desenhista ou ilustrador.

É apaixonado por

animações e quadrinhos.

Coleciona trilhas sonoras de

desenhos animados e é

comum encontrá-lo na rua

cantarolando essas músicas.

Nesta coluna, Tom traz

suas famosas tirinhas, dando

dicas e falando sobre o

cotidiano, com humor e arte.

Tirinha
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