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A REVISTA:

A Voo Livre Revista Literária surge num momento em que o meio

literário brasileiro está carente de novas ideias para divulgar autores e livros.

Quem escreve sabe que os custos para publicar e divulgar suas obras são

muito altos e que praticamente não há respaldo das editoras nessa tarefa.

Rebatendo a velha ideia de que “brasileiro não lê”, sabemos que os

leitores estão em todos os cantos, ávidos por conhecer as histórias e poemas

que são criados por nossos escritores tão criativos, basta que autores e

leitores se encontrem de alguma forma, e isso pode ser presencial ou virtual.

Diante dessas questões, que afligem quem participa do mercado

doméstico de livros, a Voo Livre Livraria e Editora, estabelecida desde 2015

em São Paulo, com uma história de divulgação de autores alternativos e seus

livros desde seus primórdios, decidiu arregaçar as mangas e criar uma forma

diferente de apresentar os atuais escritores a um novo público.

O CONTEÚDO:

Preparada pela escritora, editora e livreira Marina Marino e pelas

colunistas Adriana Santiago, Aldirene Máximo, Sônia Castro Coelho e, a

partir desta edição, Eliaquim Batista, além de autores convidados, a revista é

mensal e contém diversas colunas, com o objetivo de divulgar vários autores

ao mesmo tempo, garantindo assim um conteúdo de excelência, para a

fidelização dos leitores.

Convidamos você a conhecer o nosso número 5.
Aproveite a leitura... 
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Editorial



Nosso número 5
O livro ficou pronto. Várias revisões, acertos, ajustes. O preparo exigiu

muito esforço, carinho. Agora está ali, nas prateleiras das livrarias. Você divulga,

espalha trechos dele pelas redes sociais, pretendendo alcançar o público alvo,

aquelas pessoas para quem você escreveu, que você interagiu de forma

imaginária enquanto escrevia. Mas será mesmo que são essas pessoas que vão

ler seu livro?

Eu costumo dizer que escrevo sobre mulheres e para mulheres, que este é

o meu lugar de fala. Porém, no começo do ano, me surpreendi com a mensagem

de um homem, me agradecendo pelo livro “Divas, Mulheres que se

Superaram”. Ele disse que apesar de ser um livro voltado para mulheres, algo o

atraiu nele. Disse que estava totalmente em negação no momento que pegou o

livro nas mãos, que achava ter uma vida ótima, não tinha questões para superar.

Mas conforme foi folheando as páginas, viu que estava enganado, que ele tinha

sim questões a superar, como todos nós.

Confesso que essa experiência mexeu comigo. Quando você entrega seu

livro ao mundo, ele não é mais seu. O livro é de quem o lê. E você não tem mais

nenhum controle sobre isso. É o leitor que vai se emocionar com suas palavras,

identificar-se com a trama e até transformar-se, caso se abandone à leitura.

Como disse Martha Medeiros, na crônica “O Dono do Livro”, depois de

publicado, o livro não é mais de quem o escreve. Passa a ser de quem o lê, de

quem o carrega, de quem o coloca na mesa de cabeceira antes de dormir.

Neste número 5 da nossa Revista, você vai se deparar com textos e

poesias escritos para diferentes públicos, e esperamos que eles alcancem um

novo universo de leitores, indo além do planejado pelos autores.

.

“É do leitor o prazer. É do leitor a 

identificação. É do leitor o 

aprendizado. É do leitor o livro”.

Martha Medeiros

Marina Marino
Escritora, editora, livreira



Reportagem de Capa



Quem olha essa menina

dinâmica, não diz que já completou

30 anos de carreira literária. Isso

porque começou bem cedo. Foram

já vários livros editados, várias

coletâneas organizadas por ela...

Eu a conheci no lançamento

da coletânea Elas e As Letras, na

Casa das Rosas, aqui em São Paulo,

rodeada de escritoras e passei a

admirá-la principalmente por seu

amor pela literatura feminina. Nesta

entrevista, você também vai poder

conhecer um pouquinho mais dessa

grande escritora.

Com vocês...

Marina Marino 
entrevista Aldirene 

Máximo

Aldirene Máximo



Querida Aldirene, conta para a

gente como foi sua trajetória até o

mundo das Letras. Recebeu influência

de algum professor ou autor, ou já

nasceu com alma de poeta?

Nasci com alma de poeta.

Quando criança, amava ouvir

histórias, narradas pelo meu pai,

antes de dormir. Fui alfabetizada aos

seis anos e naquela época, já me

fascinei pelo mundo das letras. Como

leitora, iniciei lendo gibis. E como

escritora, iniciei aos oito anos,

durante as aulas de produção de

textos. Amava criar os textos, assinava

como autora e dizia que seria

escritora quando crescesse. Aos doze

anos, participei de um concurso

literário na biblioteca da escola. Fui a

última a entregar, concorri com o

Ensino Médio e desde aquele dia, a

Poesia e eu iniciamos nossa história

de amor. A partir da premiação,

comecei a sonhar com tudo isso que

estou vivendo hoje. Iniciei a escrita do

meu primeiro livro, o qual foi

publicado uns 20 anos depois.

Ingressei na Universidade.

Cursei Letras e o meu amor pela

Literatura se tornou mais forte. Em

2017, publiquei meu primeiro

livro, voltado para o público

adolescente, em homenagem à fase

que esse dom (e talento!)

desabrochou dentro de mim.

Alguns leitores me disseram que

enxergam traços de Clarice

Lispector, Cecília Meireles, Rubem

Alves e Manuel de Barros em meus

textos.

Porém, embora seja muito fã

de todos eles, acredito que tenho o

meu próprio estilo pois escrevo

com a alma e com o coração.



Você já publicou vários livros.

De onde veio a inspiração para cada

um deles, como é seu processo de

criação?

Inspiração é um presente dos

Céus. Respiro Literatura. Sofro de

insônia. Somente ela me liberta e me

salva de mim. Escrevo quando a alma

pede. Embora eu domine várias

técnicas aprendidas durante a

Graduação em Letras e em outros

cursos que fiz, procuro deixar meu

coração escolher as palavras e os

estilos de cada texto. Pois assim, sinto

que é mais verdadeiro.

Alguns livros seus foram feitos

em parceria com outras autoras. Como

surgem essas parcerias? Você acha

importante este trabalho à quatro

mãos?

Tenho um carinho muito especial

pelas escritoras Claudirene Favarin e

Rita Queiroz. São duas GRANDES

inspirações para mim. Senti vontade de

ter esses trabalhos em parceria com

elas. Fiz os convites e elas aceitaram. O

que me deixou muito feliz. Sim,

considero importantes essas parcerias.

É um trabalho bem diferente, uma

troca infinita de conhecimentos.

Aprendi muito com elas e acredito que

elas comigo.



Além de escrever seus

próprios livros, você também é

coorganizadora do “Elas e as

Letras”. Trata-se de um verdadeiro

movimento literário, pois reuniu

muitas mulheres. Como foi que

começou?

O “Elas e as Letras” foi

idealizado pela querida escritora

Jullie Veiga. Um sonho antigo que

ela tinha e que me foi presenteado.

Estamos finalizando a organização

do livro 3 e confesso que através

dele, tive um amadurecimento

muito grande no meio literário.

Somos mais de 100

mulheres, unidas pela literatura.

Através desse projeto, conheci

caminhos que sabia que existiam,

porém sozinha, não conseguiria

percorrer. Uma jornada longa e

muito gratificante. Dessa forma,

conheci a palavra #Sororidade e o

seu real significado.

Há uma polêmica na Internet

dizendo que chamar a Literatura

feita por mulheres de Literatura

Feminina, em vez de Literatura

Feminista, é tirar sua força. Qual

sua opinião à respeito?



Acredito que nós mulheres

estamos conquistando o nosso espaço.

E isso é lindo! Vejo muitas mulheres

fortes, resistentes e resilientes à frente

desses movimentos feministas e me

sinto representada. Não podemos

parar. A luta é grande. Mas, de mãos

dadas, chegaremos longe. Acredito que

a nossa literatura é Feminina e

Feminista ao mesmo tempo. Não

acredito que a nomenclatura tire a sua

força. Talvez o mundo ainda não esteja

acostumado com o nosso barulho e

está confundindo as palavras. (Risos)

Sabemos que seu mais recente

lançamento é o livro #Sororidade. Uma

palavra nova, que tem um forte

significado. Como essa palavra te

representa enquanto mulher e

escritora?

Venho de uma família de poucas

mulheres. E sempre senti falta de uma

irmã. A coletânea Elas e as Letras me

trouxe muitas “irmãs”, mulheres que me

inspiram muito! Infelizmente, sou de uma

geração em que as mulheres foram

ensinadas que “mulher é concorrente de

mulher”, que “mulher não é amiga de

mulher”. Felizmente eu nunca acreditei

nesse discurso. Sou amiga de todas que

quiserem minha amizade. E ajudo todas

#Sororidade

Obrigada por não me permitir

desistir

Apesar de cada dor, de cada lágrima,

de cada cicatriz!

Obrigada por me fazer sorrir.

A cada abraço, a cada voo, a cada

grito de liberdade.

Obrigada por não soltar minha mão

Apesar do medo, me ensinando a

manter firmes, meus pés no chão.

Obrigada por tantos ensinamentos

A cada Encontro, um novo olhar, um

novo desafio, uma nova esperança.

Obrigada pela magia de nossa

história:

A nossa memória, o nosso abraço

(lindo laço), a nossa Amizade, a

nossa irmandade, #Sororidade

Aldirene Máximo



que eu puder ajudar pois acredito

que “Juntas, somos mais fortes!”

Enquanto mulher, tenho um nível de

empatia muito elevado e consigo

sentir a dor de todas pois a dor

também é minha. Embora seja um

presente de Deus ser mulher,

também é muito difícil nesse mundo

em que vivemos. Tenho como lema a

#Sororidade pois acredito que temos

que cuidar uma das outras, temos

que andar de mãos dadas e nos

apoiar. Enquanto escritora, me sinto

feliz em poder ajudar as que estão

iniciando na jornada literária e

também busco inspiração nas que

escrevem há mais tempo que eu.

O que as pessoas vão

encontrar nas páginas de seu livro

#Sororidade? Pretende influenciar o

coletivo feminino a praticá-la?

O livro #Sororidade fala sobre

a amizade. Sobre torcer uma pela

outra, sobre chorarmos juntas,

sorrirmos juntas e nos apoiarmos em

todas as fases da vida. É sobre a

importância de se criar e cultivar

laços. São poemas que dialogam entre

si.

Não sei se tenho esse talento de

influenciar o coletivo feminino a

praticá-la. Porém, muito me alegro

quando vejo mulheres unidas, lutando

por um mesmo ideal, se ajudando,

andando de mãos dadas, fortalecendo

umas às outras.

E pratico a #Sororidade,

sempre!

Quando criei a “Livraria

Sororidade”, por exemplo, senti no

coração que essa palavra é muito forte

e preciosa, que precisa ser mais

divulgada. Em breve, pretendo ter

mais autoras caminhando comigo!



Ainda sobre esse tema, pelo mundo,

vemos mulheres criando hashtags

demonstrando a sororidade entre elas,

como o #MeToo, #Time’sUp,

#AskHerMore. Você vê as mulheres

brasileiras envolvidas em pautas

semelhantes, com a mesma força e união?

Ou ainda nos falta alguma coisa para

conseguirmos isso?

Eu vejo um movimento grande

desde o momento que comecei a

participar do coletivo Mulherio das Letras,

em 2017. Porém, embora sejamos um

número grande de mulheres pelo mundo,

unidas pela literatura, por exemplo, há

muitas mulheres que ainda não conhecem

a palavra #Sororidade e o seu significado.

Também em 2017, conheci

através das redes sociais, clubes de

leitura focados em literatura escrita

por mulheres, clubes de escrita

criativa composto só por mulheres

e outros movimentos, abrindo

espaço para que mais mulheres

ganhem voz. Considero isso lindo e

aplaudo de pé. Mas, ainda acredito

que dentro das estatísticas, é um

número pequeno (embora grande)

e podemos ir além.



Seus livros abordam diferentes

temáticas, desde versos para

crianças até cunho religioso. Como

definiria o lugar de fala de Aldirene

Máximo?

Dou voz ao meu coração. Dou

liberdade para ele se expressar

conforme sente vontade. Pois é a

Poesia quem me guia nesse mundo

louco que vivemos. Gosto muito de

escrever para crianças. Esse é o maior

dos desafios. Tenho outros projetos

infantis prontos, que serão lançados

em 2021.

Cuido muito da minha

espiritualidade. Creio em um Deus

poderoso, que sempre cuidou muito

bem de mim e conforme Ele me

permitiu, eu o homenageei com o livro

“Oásis”, que é composto por poemas

de Gratidão. Uso muitos elementos da

natureza em meus textos, pois ela me

traz muita inspiração. Sou romântica e

por esse motivo, uso palavras mais

leves e que podem trazer Paz e

Esperança aos corações. Afinal, o

mundo já anda pesado demais. Tento

mostrar aos meus leitores que é

possível acreditar no amanhã, apesar

de qualquer dor. E isso é Ser

Resiliente.



Escritoras ativas, como você,

estão sempre envolvidas em vários

projetos. Pode nos adiantar algum

plano para o futuro?

Esse ano foi bem intenso para

mim. Publiquei vários projetos de uma

só vez, criei uma Livraria, fiz alguns

cursos, organizei antologias, iniciei como

colunista na Revista Voo Livre, ingressei

em Academias Literárias (no Brasil e no

exterior) e escrevi alguns textos novos.

Para o próximo ano, planejo

escrever mais alguns livros em parceria

com algumas amigas escritoras. Não

posso contar os nomes pois ainda é

segredo. Planejo (se a vida assim

permitir), retomar um projeto que eu

havia iniciado no final do ano passado:

fazer divulgações e palestras em colégios

e faculdades.

Estou realizada com minha

jornada literária e comemoro 30 anos de

carreira, pois tudo iniciou na infância.

E na medida do que me for

permitido, pretendo incentivar cada vez

mais mulheres a darem voz aos seus

pensamentos e sentimentos.

Obrigada pela entrevista.

Desejo sempre muito sucesso para

você.

Gratidão pela caminhada literária.

#Sororidade sempre!

Foto de Gerusa Pimentel



Homenagem

100 anos de Clarice Lispector

Por Eliaquim Batista



Eliaquim Batista é

formado em Letras

(Língua Portuguesa) pela

Faculdade Sumaré,

trabalha no mercado

literário desde 2017.

Como escritor, publicou o

seu primeiro livro “Eu

Sou Yanka” em 2019. É

membro da União

Brasileira de Escritores,

mantém sua página na

internet, o Blog Vida de

Escritor desde 2018.

A partir deste mês,

integra a equipe de

colunistas da Voo Livre

Revista Literária.

Em 2020, comemoramos

100 anos do nascimento de uma

de nossas autoras mais célebres e

estudadas do século passado. No

próximo dia 10 de dezembro, pode

até ser um dia comum para

muitos, mas na verdade é um dia a

ser festejado pelos amantes dos

bons livros nacionais e

apaixonados por Clarice Lispector.

Diferente do que muitos

pensam, Clarice não nasceu no

Brasil. De origem ucraniana, a

escritora veio ainda bebê nos

braços dos pais, Pedro e Marieta,

para terras brasileiras e adotou

nosso país como “sua pátria

amada”.

A família Lispector chegou

no Brasil após a perseguição

judaica durante a Guerra Civil

Russa. O casal, junto com as três

filhas, Elisa, Tânia e a pequena

Clarice, desembarcam em Maceió

em 1921, mas foi em Recife que

decidiram residir e lá ficaram até

1934.

“Quando eu era pequena, eu era

muito reivindicadora de direitos.

Então me diziam: ela vai ser

advogada’.” (Clarice Lispector)



Quando se mudaram de Recife, a

família passa a morar no Rio de

Janeiro, e em 1943 Clarice forma-se

em Direito pela Universidade do Brasil.

E já no ano seguinte, casa-se com o

diplomata Maury Gurgel Valente.

Devido a profissão do esposo, Clarice

morou na Itália, Suíça e Estados

Unidos. O casal teve dois filhos, Pedro

e Paulo.

Em 1959, se separa de Maury e volta

ao Rio de Janeiro com as crianças. Para

se sustentar, passa a trabalhar como

repórter. E na carreira de jornalista,

trabalhou em dois meios de

comunicação: A Agência Nacional,

departamento criado na Ditadura de

Getúlio Vargas no Brasil, e no jornal A

Noite.

A autora teve como seu livro

de estreia, Perto do Coração

Selvagem (1943), que narra a vida

de Joana, que se casa com Otávio

que terminou o relacionamento com

a noiva para ficar com a

protagonista. E depois de casado, a

antiga namorada de Otávio vira sua

amante.

Mas é de 1940, quando Clarice

tinha apenas 19 anos, sua primeira

aparição na literatura. Foi nas páginas

da Revista Pan, com o conto Triunfo

que a centenária se lançou no meio

erudito das palavras.

A obra completa da autora vai

de livros infantis, contos, crônicas e

romance. Independente do gênero,

fixar o olhar em fatos íntimos dos

protagonistas era uma de suas marcas.

Obra:



É o caso do livro A Paixão

Segundo G.H., que narra um

acontecimento cotidiano da

protagonista, apresentada apenas

pela sigla: G. H., onde ao entrar no

quarto da empregada que acaba de ir

embora, se depara com um ambiente

totalmente diferente para si. É como

se a mulher da alta sociedade carioca,

se perdesse em seu próprio

apartamento, e a partir da observação

do quarto que ela quase nunca

entrava, ela conhece o seu próprio

interior no decorrer do livro.

Outro livro que vale ser

destacado de nossa autora

centenária, é A Hora da Estrela, seu

último trabalho publicado em vida.

Nele, é contada a história de Macabéa

e Olímpico.

Ao ler o livro, é possível

observar que a autora faz um “jogo”

com os nomes dos dois personagens.

Pois o início do nome Macabéa,

remete a comunidade dos Macabeus,

do Antigo Testamento da Bíblia.

Ela, nordestina que enfrentou a

seca e a pobreza para viver. Já o

grupo, o deserto, em defesa do

Templo de Sião. Unindo Macabéa e os

Macabeus, podemos concluir na

própria autora. Pois Clarice viveu a

infância no nordeste e era judia, como

o povo bíblico.



Já Olímpico de Jesus, onde

o primeiro nome nos faz

recordar o palácio da mitologia

dos deuses gregos. E o seu

segundo nome, Jesus, que foi

precursor do Cristianismo. Duas

crenças totalmente opostas.

.

.

Nessa mescla, Clarice cria

um personagem que não tem nada

de divino, sendo ele, ignorante,

machista e ladrão

Da coletânea de Clarice

poderíamos citar ainda muitos

títulos, como O Lustre, Cidade

Sitiada Laços de Família (que

ganhou o Prêmio Jabuti de 1961),

e diversos outros livros.

Cena do Filme A Hora da 
Estrela (1985)  com  Marcélia 
Cartaxo, como Macabéa e 
José Dumont como Olímpico 
de Jesus.



Em entrevista ao programa

Panorama da TV Cultura, disse que

nunca quis que a chamassem de

escritora, pois dizia que escrevia

quando lhe dava vontade, não tinha

um rigor e não usava prazos para

terminar seus trabalhos.

Após 80 anos de seu primeiro

trabalho, nos cabe perguntar:

“Quem são então os escritores?”, já

que após 100 anos de seu

nascimento, ainda lemos,

estudamos e admiramos a mulher

guerreira, determinada, jornalista,

advogada e mãe Clarice Lispector.

Vítima de câncer no ovário,

faleceu em 9 de dezembro 1977

com 56 anos, um dia antes de seu

aniversário.

Uma adaptação para o

cinema do livro A Paixão Segundo

G. H. estreia breve com Maria

Fernanda Cândido no papel

principal da trama.

Em 2020, a editora Rocco

relançou diversos livros da

autora em homenagem ao

centenário com um trabalho

editorial inovador.

Curiosidades:



Adriana Convida

Lindevania 

Martins



O imaginário bem alimentado nos nutre em muitas dimensões. “Ler 
é sonhar pela mão de outrem.” Fernando Pessoa

Direito e Literatura em

prol da diversidade

Uma linda mulher que estreou na

literatura em 2003 após vencer o concurso

promovido pela Prefeitura de São Luís do

Maranhão. Concurso: XXVII Concurso

Literário e Artístico Cidade de São Luís,

categoria Contos. Obra: “Anônimos:

Invenções de Amor, Morte e Quase-Morte”.

Escritora, vencedora do concurso:

Lindevania Martins.

Assim eu começo a narrar a história

dessa admirável escritora e defensora

pública, autora de quatro livros: o acima

citado, “Anônimos”, vencedor do concurso

em 2003 e publicado pela Prefeitura de

São Luís; “Zona de Desconforto” (ed.

Benfazeja, 2018); “Longe de

mim”(Argentina: Sangre Editorial, 2019).

Todos de contos. E “Fora dos Trilhos”

(Venas Abiertas, 2019), de poesia.

Lindevania Martins nasceu em

Pinheiro, interior do Maranhão, em 06 de

setembro e, segundo ela, é uma típica

virginiana, perfeccionista e detalhista.

Quase foi engenheira civil, curso que

apenas iniciou, e filósofa, área de estudos

que a atrai até hoje e que, autodidata,

continua a estudar. Formou-se em Direito

e concluiu Mestrado em Cultura e

Sociedade pela Universidade Federal do

Maranhão, quando defendeu a tese

“Autoria e Dissenso na Internet: um estudo

sobre participação e tecnologia”.

Adriana Santiago é

jornalista, escritora, poeta.

É também a colunista da

Voo Livre Revista Literária,

responsável por convidar e

nos apresentar expoentes da

Literatura Brasileira Atual,

Nesta edição, Adriana

convida a Defensora Pública

Lindevania Martins.

Desfrutem...



Mestra em Cultura e Sociedade,

atuou como delegada de polícia em São

Luís entre os anos de 1998 e 2001,

junto à Secretaria de Segurança Pública

do Estado do Maranhão. Em seguida

ingressou na Defensoria Pública do

Estado onde atuou no Núcleo Forense

da Família e posteriormente, onde atua

até os dias de hoje, no Núcleo de

Defesa da Mulher e População LGBT.

“Escrever é minha forma de

compreender o mundo”, conta

Lindevania. “No início, eu fazia um

registro mais realista em meus

escritos. Agora sigo algo mais próximo

do absurdo e da ficção científica. Em

‘Zona de Desconforto’, por exemplo,

meu texto é mais preso à realidade,

como minha memória registrava os

fatos. Agora sinto que crio mais e tenho

a imaginação mais solta, abrindo o

leque da minha escrita”, explica

Lindevania. “Eu criava em solidão.

Agora busco romper com essa solidão”,

complementa.

Para esse novo momento, conta

Lindevania, o movimento Mulherio das

Letras* foi e tem sido fundamental em

sua vida. “Entrou com tudo. Foi uma

fagulha que acendeu algo em mim”,

comenta. “No Mulherio das Letras

aprendemos na prática sobre

sororidade e temos a sorte de fazer

parte de um grupo literário feminista

muito preocupado com o coletivo e não

apenas com egos ou indivíduos. Somos

mais de sete mil mulheres no Brasil e

agora espalhadas pelo mundo, EUA,

Portugal, Alemanha, Áustria e Itália. E o

que é melhor: uma ajudando a outra,

dando força, divulgando os trabalhos.

Isso é motivador”, afirma a escritora.



Lindevania Martins conta que

começou a escrever na adolescência,

depois parou e retomou aos 20 anos.

“Não sentia segurança sobre os meus

textos, a qualidade. E também não sabia

se queria me expor, porque escrevendo

você acaba se expondo muito. Mas aí

veio o concurso literário da Prefeitura

de São Luís. Participei, venci em 2003,

venci de novo em 2004. Mas em 2004

não publiquei. É um concurso

conceituado aqui no estado. Ferreira

Gullar já foi vencedor desse concurso.

Assim adquiri mais segurança e comecei

a me dedicar mais à escrita,

paralelamente ao meu trabalho na

Defensoria Pública”.

Protagonista da própria história,

Lindevania Martins vem escrevendo e

reescrevendo capítulos do livro de sua

vida para ser uma história diferente,

com muita luta mas também com

muitas vitórias e um rumo diferente de

seus antepassados que foram escravos.

De origem pobre, ela e a família

moravam na periferia de Pinheiro antes

de se mudarem para São Luís. Carregam

uma história de lutas: pela

sobrevivência, pela dignidade e respeito

e contra o preconceito. “É isso que a

literatura me ajuda a fazer. Buscar um

mundo melhor. Minhas profissões,

defensora pública e escritora,

caminham no mesmo sentido, o sentido

de buscar um mundo mais justo e

igualitário, especialmente na luta

das mulheres e população LGBT

que tanto sofrem ainda no nosso

país e também mundo afora. Tenho

um compromisso ético com as

futuras gerações, com as mulheres,

com os jovens e com as crianças.

O Direito e a Literatura em

minha vida seguem o mesmo

trilho”, conta, emocionada, a

escritora e defensora pública.

Mulherio das Letras: Coletivo 

Feminista Literário, formado por 

mulheres diretamente 

interessadas na expressão pela 

palavra escrita ou oral. (REGRAS 

DO MULHERIO DAS LETRAS)



“Direito e Literatura: provocações

LGBTQ+” é o projeto idealizado pela defensora

pública, escritora e poeta, Lindevania Martins,

através da Defensoria Pública do Estado do

Maranhão, que se propõe a discutir em eventos

virtuais as relações homoafetivas,

lesboafetivas, biafetivas e outras, “linkando”

direito, literatura e LGBTQ.

Serão sete encontros bimestrais durante

um ano, nos quais serão convidados juristas,

escritores e ativistas que participarão das lives.

E ao final de um ano será publicado um e-book

que sistematizará os encontros.

“Os encontros do projeto, momento em

que haverá leitura de poemas e prosa, trarão

também informações jurídicas relevantes sobre

os direitos LGBTQ. Acreditamos no poder da

literatura na transformação do mundo. Juntos,

Direito e Literatura podem fazer grande

diferença a favor do respeito à diversidade e a

diferença”, conclui Lindevania.

Novos projetos

Pinga Fogo

Cor preferida:

vermelho, no momento.

Signo: Virgem

Estação preferida do

ano: verão e calor.

Livro de cabeceira:

atualmente Dom Quixote,

de Cervantes.

O que gosta de fazer nos

momentos de lazer:

ler.

Leituras preferidas:

Filosofia, sociologia,

Direito Crítico e Crítica

Literária.

Qualidade que muito

admira em uma pessoa:

ética

Atitudes que repudia:

preconceito.

Frase ou palavra: Não se

faz nada sozinho ou

sozinha.



Anônimos: Invenções de Amor,

Morte e Quase- Morte (2003, obra

publicada pela Prefeitura de São

Luís, vencedora do XXVII Concurso

Literário e Artístico Cidade de São

Luís). São 16 contos. Narração de

estórias, por vezes densas, outras

leves, a autora estreia com louvor

na literatura.

“Zona de Desconforto” (Ed.

Benfazeja, 2018, 124p.). Oito contos

que tratam de invisibilidades,

pertencimento e as possibilidades

de se viver em sociedade;

complexidade das relações

amorosas, maternidade.

“Longe de mim” (Sangre Editorial,

2019). Tem como protagonista Josi,

menina de 10 anos filha de Rosana,

que foi mãe muito jovem e solteira.

Mãe e filha vivem situação de

conflito porque Josi não aceita a

busca incessante da mãe por um

“namorado provedor”. Até que um

dia, um desses namorados fará um

grande estrago na vida delas. Josi é

sexualmente assediada pelo “tio”,

quase padrasto. A vida delas se

complica e a mãe reage. O final é

surpreendente, trágico e

contraditoriamente feliz. Uma

leitura que prende a atenção do

leitor do início até o fim.

Obras



“Fora dos Trilhos” (poesia). São 26 poemas,

com temáticas variadas e que tratam das

relações de trabalho, questões de gênero e

infância. Integra uma “coleção de bolsa”

composta por vinte volumes de obras

individuais de integrantes do coletivo Mulherio

das Letras. Indicado ao Prêmio Jabuti/2020, na

categoria “Fomento e incentivo à leitura”, ficou

entre os dez finalistas.

Também os Cadernos Negros, antologia

que possui um conto de Lindevania,

volume 42, foi todo o volume indicado

ao Prêmio Jabuti/2020.



Lindevania Martins nasceu em

Pinheiro - MA, aos 6 de setembro de 1972.

É graduada em Direito com Mestrado em

Cultura e Sociedade (UFMA). Delegada de

Polícia entre os anos de 1998 e 2001,

atualmente é Defensora Pública, atuando

no Núcleo Especializado de Defesa da

Mulher e População LGBT. Pesquisadora

independente em Direito, Gênero,

Tecnologia e Literatura. Poeta e contista.

Primeiro lugar, por duas vezes

consecutivas, no Concurso Literário e

Artístico Cidade de São Luís, categoria

contos. Finalista no I Concurso Nacional

Eros de Poesia, categoria júri (2001).

Menção honrosa em Concurso nacional de

Contos da OAB Nacional (2006).

Selecionada para publicação em Concurso

de Originais da Editora Benfazeja (2017).

Finalista no 1o. Concurso Nacional de

Contos Ciclo Contínuo (2017). Foi jurada

em concurso internacional de contos “Her

Story”, da Plataforma Sweek em conjunto

com o Leia Mulheres (2018). É mediadora

do Leia Mulheres em São Luís do

Maranhão. Integra o movimento Mulherio

das Letras. Possui contos e poemas

publicados em antologias nacionais e

internacionais, bem como em revistas

como a “Gueto” e a “Marinatambalo: crítica

e literatura”. Possui publicados os livros de

contos “Anônimos” (Prefeitura de São Luís,

2003) e “Zona de Desconforto” (Editora

Benfazeja, 2018). Escreve no blog

“Catálogo de Indisciplinas”.

Breve Currículo



Mulheres 
Protagonistas

Por Maria Amália Forte Banzato do 
blog: caminhosdocoracao.net/

Texto de Blog



O caso da Mariana Ferrer me

afetou profundamente e quero

registrar meus pensamentos e

sentimentos e convidar outras

mulheres a refletir e, quem sabe,

protagonizar comigo!

Tenho falado muito sobre

protagonismo e também tenho

exercitado cotidianamente o exercício

de Ser protagonista da minha vida.

Mas afinal, o que significa

Ser protagonista?

Ser protagonista significa

assumir cem por cento a

responsabilidade pela própria vida.

Significa tomar decisões com

autorresponsabilidade, com

consciência, significa agir mesmo

diante dos fatos em que não temos

o controle.

Por que o caso Mariana 
Ferrer me afetou? 

Porque a injustiça, os direitos

violados, a falta de respeito, de caráter e

de ética me afetam muito.

O que sinto?

Raiva, nojo e indignação.

Porém me sinto comprometida e

corresponsável com a Mariana. Como?

Essa moça está sendo protagonista

desse cenário quando ela não se cala,

quando não se esconde e enfrenta a

situação para fazer justiça. E nós

mulheres podemos também dar voz a

esses sentimentos apoiando a Mariana

e denunciando todos os envolvidos

nas nossas redes sociais. Seremos voz

coletivamente! Só assim temos a

chance de mudar alguma coisa!

Algumas pessoas me

perguntam: Como exercitar o

protagonismo em situações em que

não fomos responsáveis ou não temos

controle?



O caso da Mariana evidencia

exatamente isso. Ela não foi responsável

pela bebida “cala a boca cinderela” que

ingeriu e tampouco pelo estupro, porém

ela é responsável pela maneira em que

vivencia a situação. Mesmo na dor ela

não silenciou. Em qualquer situação da

vida nós temos escolhas. Nesse caso

podia se calar ou gritar por justiça!

Quantas vezes já nos calamos por

medo da exposição e/ou do julgamento?

O silêncio fala e quando silenciamos

estamos fortalecendo o comportamento

ou o cenário. Quando deixamos

impunes pessoas que praticam a

violência e cometem crimes estamos

silenciosamente fortalecendo esse

comportamento.

Eu escolho tomar as rédeas da

minha vida e agir com protagonismo e

também escolho apoiar com a minha

voz outras pessoas e mulheres.

Hoje a minha voz apoia todas as

mulheres que se calam no dia a dia, que

deixam de dizer por medo, que aceitam

a humilhação, a injustiça ou a dor!

Vivemos isso cotidianamente e o que

estamos fazendo?

PARE, REFLITA, SINTA,

INDAGUE! Quantas vezes nos

mantemos silentes nas mais

diversas situações da vida?

Por quê? Em nome do quê?

Estive silente por muitos anos

da minha vida. Aceitei humilhações,

dores, injustiças e paguei um alto

preço por isso. Até que me defrontei

com a abordagem da Psicologia

Social e, nesse momento, comecei o

meu processo de aprender a dar voz

aos meus sentimentos e

pensamentos, aprendi a tomar posse

da minha vida e a me responsabilizar

cem por cento por ela e tenho me

dedicado a dar a minha contribuição

a outras mulheres.

Como filha de pais separados

eu sofri bullying quando criança e,

na fase adulta, como mulher

divorciada, o preconceito da

sociedade e o abuso do machismo

em que vivemos. Mas aprendi a não

me calar e quando me senti

desrespeitada não silenciei.

Até quando vamos nos

calar por medo?

Vamos cada uma de nós

assumir o protagonismo

na nossa vida?



Por mim e por as todas

as Marianas, Marielles,

Joanas, Marias, Reginas,

Lauras, eu não me calo!

O processo começa na

individualidade, na nossa casa, nas

nossas relações, no nosso trabalho.

Você tem se calado em

alguma situação ou cenário

da sua vida? Qual ou quais?

Comece hoje! Nas

pequenas situações do

cotidiano.

O outro faz com você

aquilo que você

permite. O que você tem

permitido que gostaria

de dar fim?

Você permite viver abuso

moral, emocional e/ou injustiça?

Isso não se dá apenas em

situações de estupro, maus

tratos ou violência. O abuso pode

acontecer na sua casa, no seu

trabalho.

Quando?

Quando você não pode

expressar o que pensa e sente,

quando você permite que o

outro “roube” a sua voz e

desejo, quando você teme

colocar suas ideias e

argumentos, quando você é

forçada a fazer qualquer coisa,

quando você não é respeitada.

Ame-se! Cuide –se! Não se

cale!! Dê voz ao seu

coração!

E assuma o protagonismo

na sua vida!



Espaço da Poesia

Roberta Wadner



Tempo de lutar

Com o mal

Que insiste em perdurar

Dentro da minha mente

Dizendo que sou diferente

Inferior e inconsequente

Ela, minha mente, 

Me bombardeia

Insistentemente

Luto, reflito, insisto

Que são mentiras

Querendo que eu pare

Fazendo que eu desista

Busco na memória

Algo que me traga esperança

Para não ser vencida

E quando penso bem

Continuo

A luta pela vida

Alma Descortinada

pretende mostrar o olhar

da autora diante de

histórias vivenciadas por

ela, reunidas em formato

de poesias, onde temas

como autoconhecimento,

família, superação de

conflitos, espiritualidade

e essência da alma são

descortinados com muita

sensibilidade.

A LUTA



BATALHA DA ALMA

Lutar contra mim mesma

É cansativo, é desgastante

Chega a ser ofegante.

Quando penso que

Sou forte eu sou fraca

Perco o equilíbrio

Me desmonto em nada.

Penso: Até quando subsisto?

Até quando insisto?

Ai eu grito!

Desistir em nada resolve.

O pensamento acalma

Vejo que nessa luta

Ah sempre uma disputa

Entre eu e a minha alma.

Ai eu clamo!

- Acalma minha alma

Espera, desperta

É só u alerta

Para mais uma batalha

Travada na alma.



ALMA DESCORTINADA

O que vejo?

O que você vê?

Apenas pensa

Ou imagina

Sabe quem sou

Conhece desconhecendo

Avalia sem concretude

Julgas em fatos desconhecidos

Não caminhas comigo

Não vês através de mim

Não conheces meus segredos

O meu íntimo profundo

Chamado alma

Aquela que se angustia

Se inquieta, desperta, anseia

Caminha por lugares jamais vistos

Só tem um capaz

De descortinar minha alma

Vendo seus segredos

Levando embora 

Meus temores

Minhas aflições

Minhas dores

Trazendo novos

Pensamentos

Ideias

Sentimentos

Alegrias

Para minha alma

Só ele entende quem sou

E sabe quem sou



Ilustrações

A Ilustradora, designer e 
quadrinista Ligia Zanella 



A jovem quadrinista Ligia

Zanella começou a desenhar cedo.

É especializada no estilo "josei”,

publicações voltadas ao público

feminino adulto, que abordam

temas sérios e do cotidiano da

mulher. Sua estreia aconteceu em

2016 como ilustradora da HQ

“Melissa em Ellipsia”.

No ano seguinte, lançou sua

primeira obra autoral impressa

“Calendar”, e em 2018 lançou

“Calendar 2”, o livro infantil “O

reino dos vagalumes sem luz”, o

livro ilustrado “Ellipsia além de

Melissa”, além do “Sketchbook

Ligia Zanella”, uma coletânea de

suas ilustrações e estudos.

Já em 2.020, Ligia lançou

PROJETO HIBAKUSHA, onde é a

responsável pela arte, um livro-

reportagem em quadrinhos que

analisa o mundo, 75 anos depois da

bomba atômica.

O livro foi concebido e

produzido num período de

aproximadamente dois anos, entre

2018 e 2020, contando com

entrevistas com sobreviventes e

observação em campo, na cidade de

Hiroshima, no Japão. A roteiro é de

G. Profeta e o projeto gráfico e a

diagramação de Priscila Nakajima.



Os autores, no planejamento da obra

O livro finalizado



Para saber mais, visite o site:
ligiazanella.com.br
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As folhas mortas anunciam:

Gritos, fome, lágrimas, solidão.

É apenas outono...

Seguimos como marionetes

No jogo dos egos perversos

Das chibatas que espalham sangue

Há séculos.

Ouço o choro dos inocentes

Deixados à mingua, à própria sorte

Vejo os mesmos crápulas

Com suas promessas falsas,

Mantendo o status quo que lhes agrada,

Fazendo reféns aqueles que lhe 

ameaçam

Há séculos.

Rita Queiroz 
Bahia - Brasil

MAIS UM OUTONO

Roda mundo, roda pião

Rodamos todos no globo da 

morte

Perdidos no mar de lama

Não visto pelos ingênuos 

incrédulos

Que insistem em seguir o leme

Mentiras, mentiras, mentiras

Há séculos

Loucos sonhadores, artistas

Chicote neles

Loucos ativistas, opositores

Tortura neles

Loucos todos que querem um 

mundo mais justo

Sem piedade para eles.

É apenas outono...

De mais um ano de nossas vidas

À espera do sol de verão

Das gaivotas bailando sobre o 

mar

Sem choro, sem fome, sem solidão

Com os sorrisos sinceros das 

crianças

E o vento varrendo as folhas 

mortas.

É apenas outono...

Páginas 154 e 155



Como as plantas de minha varanda, eu 
também preciso ser regada, nutrida, 
iluminada pelo Sol...

As viagens, os passeios, as risadas, os beijos 
que seriam dados, nutririam a alma, é certo, 
mas nada acontece nesse inverso do tempo. 

Apenas o olhar, perdido na única paisagem 
possível através da janela, ainda tem um 
quê de liberdade. 
Mas também ele, o olhar, limita-se ao vazio 
que se tornou a vida e não enxerga mais 
saída.

Sigo aqui, sob as algemas colocadas por esta 
parada obrigatória. Arrumo gavetas, separo 
roupas, cozinho e me entupo com os 
sentimentos que borbulham dentro de mim.

Bagunça interior é bem difícil de se 
arrumar...

A estrada vazia, as ruas vazias, os cachorros 
irreconhecivelmente silenciosos, a vida 
vazia.

Aprendi a te valorizar exatamente no 
momento que te perdi,

Todavia, me proponho a reencontrar-te, de 
preferência aqui dentro de mim e, mesmo 
que os dias lá fora sejam cinzentos, contigo 
meu colorido há de voltar,

Liberdade.

Marina Marino
São Paulo - Brasil

DANOS IRREPARÁVEIS

Liberdade

Maravilhosa sensação de ir e vir para 

onde se desejar;

Estado de ser e de viver de quem 

sabe que é dono do próprio nariz;

Grau máximo de autonomia que se 

adquire ao longo da vida;

Mesmo entendendo não ser a 

liberdade totalmente real nesse 

mundo, sua ausência causa danos 

irreparáveis à alegria.

Assim me percebo neste período em 

que o mundo estacionou na 

contramão da estrada que me levaria 

à concretização de sonhos: Murcha e 

sem alegria.
Páginas 138 e 139



Flávia Alice Zogby
São Paulo - Brasil

O QUE FAZER AGORA?

Agora estamos passando por

uma situação muito difícil. Mas o que

me impressiona são os heróis

anônimos que me enchem de alegria e

satisfação. O que fazem? Eles

arrecadam comida para doar para as

pessoas que perderam tudo. Seu

trabalho e até suas casas. É algo que

dignifica pessoas que tem esse lado

humano em seus corações.

Vi o que acontece do outro lado

do mundo, em contra partida, há

milionários que construíram bunkers

fortificações debaixo da terra para sua

proteção. Essas construções, havia

muitas na época das guerras, onde

os generais e presidentes

planejavam suas invasões. Mas

agora elas são luxuosas, para

abrigar ricos e poderosos. Então fica

uma questão: será que vão levar

seus empregados? E as famílias

deles onde ficarão?

A solidariedade é, nos dias

atuais, um valor inestimável que

todo o ser humano deveria ter. Será

que um dia isso será possível?

Muitos questionamentos e poucas

respostas.

Mas acredito que isso vai

mudar, tem que mudar para o bem

de todos. SE pensarmos nisso quem

sabe teremos transformações

inesperadas.

O importante é não perder a

esperança. Fazer dela seu querer,

sua vontade.

Página 78



Conheça dois projetos que buscam

espalhar a leitura e o afeto durante o

período de isolamento social.

#Conectados 
pelo Coração

Projeto de Leitura



Diversos projetos

focados em levar conforto

por meio das palavras, da

escuta e da literatura

surgiram durante a

pandemia. Seja por meio de

lives, pelo telefone e

WhatsApp, por podcasts ou

até por troca de cartas.

O objetivo dessas

iniciativas é um só: conectar

as pessoas pelo coração.

Conheça e se encante com

dois desses projetos

nutridos com todo carinho

por duas amantes dos livros

que escrevem esse artigo

explicando como funcionam

o “Biblioterapia em Casa”

e o “Leitura e reflexão no

seu coração”.

O projeto Biblioterapia em

Casa foi idealizado inicialmente

com o objetivo de oferecer áudios

enviados via WhatsApp para

familiares e amigos, com a intenção

de aproximar distâncias, alimentar

a minha esperança e dos

escolhidos.

Era um jeito simples de

manifestar afeto, conversar com a

saudade, dar voz aos sentimentos,

espalhar a palavra bem-dita e ouvir

o chamado do coração.

Minha ouvinte favorita,

minha mãe, que teve dificuldade

em aceitar o isolamento social e a

falta de visita dos filhos. Os livros

infantojuvenis são seus preferidos,

pois chamam atenção pelas

ilustrações, cores, linguagem

simples e amorosa. Há sempre uma

identificação com as histórias, uma

lembrança afetiva para comentar,

uma troca de experiência e olhares,

com muita gratidão pela

oportunidade do encontro.

BIBLIOTERAPIA EM CASA,

DE CHRISTYANNE BUENO



A seleção dos áudios tem

sido um mergulho interno na

minha história pessoal. Cada

texto, poesia, conto, reflexão,

crônica, passa pelo crivo da

emoção e do estudo cuidadoso.

Os feedbacks cari-nhosos

me animaram a continuar e

ampliar essa ideia. Lá fui eu me

aventurar a oferecer podcasts, e

assim alcançar um público

anônimo interessado por

literatura.

Nesses tempos que

correm... nessa rotina acelerada

que vivemos, promover

oportunidades para uma pausa,

para a escuta atenta, como meio

de autoconhecimento, reflexão e

companhia tem sido prazeroso e

gratificante.



”Chris, seus áudios são bálsamos à alma!

Gostaria de transbordar esse carinho aos meus

leitores da Biblioteca Hans Christian Andersen que

fazem aniversário. Seria como um presente de

aniversário e também uma forma de expressar que

apesar do distanciamento social estamos próximos

das palavras carinhosas de alguém apaixonada

pelos livros! ”Elisangela Alves Silva, coordenadora

da Biblioteca Hans Christian Andersen.

“Biblioterapia em Casa é para mim

um oásis, um “lugar” de refazimento que

traz água, sobra e repouso num

ambiente árido quando fazemos um

paralelo com o “deserto” que pode ser o

nosso cotidiano. Agradeço as preciosas

doses de prosa e poesia ofertadas

carinhosamente. Os áudios são

verdadeiros “oásis” para minha alma.

(Zilda Barbosa de Andrade,

empreendedora coach e conselheira

biográfica.)

Não tenho ideia de quantos

ouvidos gentis realmente me ouviram,

mas tenho certeza que minha voz

ecoou afeto para as pessoas certas, no

momento certo.

Minha lista de transmissão tem

uma lógica própria, o texto precisa

combinar com o ouvinte, mas antes de

tudo precisa fazê-lo se ouvir e se

permitir receber um carinho.

Fico realizada quando recebo um

agradecimento-texto de presente, uma

poesia com a minha cara, um áudio de

autor desconhecido, e assim, meu

repertório aumenta e se multiplica.

Saudoso Rubem Alves, já falava

em curso de Escutatória, no miudinho

do meu dia consegui um espaço para

me ouvir, ouvir mais o outro e ser

ouvida, quer coisa melhor? Sinta-se

convidadx, me ouça!



Tudo começou em abril, após

o início da pandemia do

coronavírus, num domingo de

conversa com uma grande amiga

(idosa) portuguesa por telefone, na

verdade pelo WhatsApp, onde ela

me confidenciou que gostaria muito

que eu lesse para ela, pois adorava

ouvir o sotaque brasileiro.

Como não podíamos nos

encontrar fisicamente pelos

imponderáveis da quarentena,

comecei a selecionar pequenos

textos, poemas, trechos de livros e

ligava para ela semanalmente para

ler e conversarmos sobre o que foi

lido.

Lembrou que a irmã estava

acamada após sofrer um acidente e

se sentia muito sozinha e me

perguntou: “Você poderia ligar para

ela também?”. Prontamente, eu

disse que sim e a lista de ouvintes

começou a aumentar.

LEITURA E REFLEXÃO NO

SEU CORAÇÃO, DE ELIS

DIAS



Decidi, falar sobre a leitura feita

por telefone, com outras amigas que

me perguntaram se eu estaria

disponível, para ler para elas, para suas

mães e muito rapidamente surgiram

mais interessadas.

Foi uma espécie de corrente do

bem. Lembrei que minha mãe, também

estava cumprindo o isolamento e como

vive sozinha, perguntei-lhe se gostaria

de ouvir as leituras e ela nem pensou

duas vezes e aceitou de imediato e

como gostou muito perguntou se

poderia falar com as amigas e algumas

vizinhas do prédio. O número de

ouvintes foi aumentando semana após

semana.

Como foram chegando cada vez

mais interessadas em ouvir as histórias

por telefone, decidi criar o “Leitura e

Reflexão no seu coração”, que tem por

objetivo fazer esta leitura semanal para

diferentes tipos de público.

É um momento de muita escuta,

emoção, alegria, de trocar afetos,

rememorar livros e histórias. Muitas

relembram poemas que leram há

muitos anos, outras que escreviam

poesia e que estas leituras as fizeram

perceber que gostavam muito de ler.

Que liam muitos livros, mas com o

passar dos anos, com as perdas que

tiveram de familiares, com as lutas

diárias deixaram de ler como faziam

antes.



A perda da visão também é

apontada como um complicador para

ler. Tenho no grupo duas idosas que

não são alfabetizadas, mas que sabem

recitar poesias que aprenderam na

infância e nunca esqueceram e

pediram para recitá-las.

O grupo para o qual ofereço as

leituras é maioritariamente composto

por mulheres idosas. Houve uma

semana que não pude entrar em

contato no dia habitual e algumas me

contactaram perguntando se tinha me

esquecido delas. Impossível esquecer

de vocês!

Com isso e, como mais pessoas

foram sendo incluídas na lista de

pedidos, acabei por também gravas as

histórias e enviar o áudio pelo

WhatsApp. Pois assim poderia

beneficiar mais ouvintes. Essa lista só

aumenta e inclui pessoas de Portugal,

do Brasil e até da Galícia, na Espanha.

São muitos os feedbacks, mas

deixo alguns que me tocaram muito:

“É tão bom ouvir esta poesia, estava

mesmo a precisar desse carinho nesta

altura do dia. Leia mais vezes para

mim menina Elis, por favor” Ana Maria

J. S. Silva (aposentada, 71 anos,

Portugal)

“Estava me sentindo muito

sozinha, quando você telefonou e me

perguntou se podia ler uma história,

fiquei muito feliz e até chorei. Nunca

tinha escutado alguém ler por telefone,

fiquei com vontade de ouvir mais vezes,

muito obrigada.” Maria da Graça T.

Silveira (aposentada, 76 anos, Brasil)

É um momento de muito de

puro aconchego e afago, nesses

tempos tão duros, principalmente

para os mais idosos, que se veem mais

limitados em poder ir à rua, encontrar

com familiares e amigos.

Eis o poder das histórias e

principalmente de escutar o outro

com a alma e o coração.



Christyanne Bueno é

professora e biblioterapeuta.

Desenvolve trabalhos na área da

literatura, sendo idealizadora do

Projeto Biblioterapia em Casa e

colaboradora do Ler&Cuidarte.

Elis Dias é consultora em

Desenvolvimento Humano e

Biblioterapia, autora do projeto

Espaço Ser Humano e do Leitura

e Reflexão no seu Coração, além

de colaboradora do projeto

Ler&Cuidarte.



Série Literária



Capítulo 5:  
Savannah, a jovem 
sul-africana

O Sol nasce na África do Sul.

Savannah assiste o astro saindo

por detrás da colina, do jardim de

sua casa. Um espetáculo único.

Todas as manhãs ela está ali,

maravilhando-se, com uma caneca

de café na mão.

A casa fica na Cidade do

Cabo. Para alguns é um paraíso.

Hotéis com 6 estrelas, passeios

fantásticos, paisagens

deslumbrantes. Savannah conhece

bem o lado cheio de magia da

cidade onde nasceu e cresceu, com

conforto e riqueza, mas também

com tristeza, por viver num país

tão cheio de desigualdades.

Vive com seu avô paterno,

um lorde inglês, que escolheu a

África como lar, desde a morte de

seus pais, quando tinha 5 anos. O

casal de ativistas acabou morto em

uma emboscada, enquanto

tentavam resgatar um grupo de

pacificadores Sul Africanos, que se

encontravam na região do Sudão

do Sul, em meio à maior guerra

civil que dizimou centenas de

milhares sudaneses.

Como os pais, Savannah

nunca aceitou as injustiças que as

diferenças raciais criam. Apesar da

pele clara, dos olhos verdes e do

cabelo loiro, ela vive entre os negros

a quem respeita e admira. O avô

muitas vezes tentou persuadi-la a ir

morar na Inglaterra, mas a jovem

negou-se. Sempre teve a convicção

de que esse era seu lugar no mundo

e que era sua obrigação diminuir as

diferenças.

Estudou medicina e hoje

trabalha numa ONG que trata as

doenças advindas da fome, da baixa

nutrição que são uma realidade

assustadora no continente em que

vive. Uma vez por mês, ela vai aos

campos de refugiados, levando

alimentos, remédios e ali passa 15

dias em total dedicação às vítimas da

fome.

Naquele dia, após ver o nascer

do sol, arrumou sua bagagem e ficou

aguardando o veículo que a levaria

ao trabalho. Seriam muitas horas de

viagem, por estradas esburacadas,

provavelmente só chegaria ao

destino ao anoitecer. O dia estava

bonito e provavelmente a viagem

seria tranquila.



“ Você está sendo 
chamada…” 

Desta vez estavam em um

grupo de dez médicos, entre

pediatras, nutrólogos e clínicos

gerais. A especialidade de Savannah

é pediatria. Durante o percurso,

alguns gostam de ir trocando

informações sobre o que vão

encontrar, mas Savannah prefere

estar em silêncio, consigo mesma,

preparando seu coração para

acolher todo o sofrimento que vai

presenciar.

O grupo chegou ao

acampamento ao pôr do sol. Os

aposentos estavam carinhosamente

preparados, com lençóis limpos e

água fresca. Uma caneca de sopa foi

servida antes que fossem descansar.

Savannah deu uma boa olhada no

local e percebeu que havia um

hospital de campanha grande,

iluminado com um lampião. Andou até

lá e verificou que havia dezenas de

leitos preparados para receber

pacientes. Uma enfermeira estava

higienizando o local e percebeu a

presença da médica.

- Doutora, seja bem-vinda. Os

pacientes chegarão amanhã. Teremos

muito trabalho.

Savannah agradeceu com o olhar

e voltou aos aposentos que haviam

separado para ela. Ali, ela também

arrumou seus instrumentos,

preparando-os para o dia seguinte,

além de seu caderninho de capa verde,

onde ela costumava anotar o nome e

todas as informações de cada paciente,

uma espécie de prontuário que

gostava de carregar consigo.



Foi um amanhecer diferente, não

havia a colina, nem o sol surgindo por

detrás dela, mas havia um caminhão

chegando e trazendo muitas pessoas

na carroceria. Savannah e os

companheiros estavam prontos para

recepcionar todos os doentes.

A carência de alimentos, por

períodos prolongados, afeta o

organismo humano de formas até

irreversíveis. Savannah sabia disso e,

enquanto os pacientes iam descendo

do caminhão, ela notava aqueles que

estavam em situações mais graves, já

que a baixa imunidade associa as

consequências da fome com outras

doenças.

Não havia tempo a perder. As

crianças foram colocadas em uma

barraca grande, onde Savannah e os

outros pediatras pudessem examiná-

las. As enfermeiras colhiam o sangue,

para verificarem a possibilidade de

anemia, carência de vitamina D, entre

outras carências.

A tristeza era bem visível,

aquelas crianças sofriam. Os médicos

cuidavam também das carências

emocionais. Savannah distribuiu

lanches, outro pediatra colocou uma

música africana alegre e ritmada, e as

carinhas começaram a se encher de

esperança. Os que estavam em

melhores condições, chegaram a

dançar.



O dia passou entre exames e

internações. No final, depois da sopa

nutritiva, todos se recolheram em

acomodações limpas e dormiram. As

crianças que ficaram no hospital,

começaram a receber o soro que

Savannah preparou para elas.

Ela porém não parou. Antes de

preencher sua caderneta verde, fez

uma lista de medicamentos,

alimentos e outras necessidades que

as crianças tinham e tratou de

entregá-la ao motorista. No dia

seguinte, bem cedo, ele voltaria à

Cidade do Cabo para que o avô de

Savannah, que coordenava a ONG,

providenciasse tudo o que

necessitavam o mais rápido possível.

Três dias se passaram até que o

motorista retornasse trazendo tudo o

que Savannah havia pedido. Ao avistá-lo

entrando no acampamento, a médica

correu em sua direção para ajudar a

descarregar os pacotes de

mantimentos, de medicamentos, de

vestimentas, tudo o que seu avô havia

mandado.

O dia tinha terminado, o sol já

tinha se posto, mas a incansável

Savannah ali estava, separando e

etiquetando os medicamentos que cada

paciente ia receber na manhã seguinte.

Foi quando o motorista entrou no

hospital e dirigiu-se a ela com uma

caixa dizendo:

-Seu avô enviou isso exclusiva-

mente para a senhorita.



A moça pegou a caixa

surpreendida. Não imaginava o que

poderia ser. Enquanto caminhava para

seu alojamento, foi tateando o pacote

para tentar descobrir o que era. Ao

sentar-se na cama, tirou o papel de

embrulho e os olhos brilharam.

Era uma caixa de música, linda,

com um cavalo branco em cima.

Savannah alisou o cavalo, alisou o

relevo da caixa... Abriu a caixa e

percebeu um mecanismo interno,

girou a corda e uma música suave

começou a tocar. Savannah se

encantou ainda mais. Observou a

caixa, ficou imaginando como tinha

sido feita, que delicadeza, até que

encontrou um pedaço de papel onde

estava escrito: “Você está sendo

chamada.”

Savannah riu, achou que era seu

avô querendo que ela regressasse

depressa. Deitou-se na cama e

dormiu.

Sonhou que ela cavalgava no

cavalo branco pelas paisagens

africanas, mas de repente a paisagem

se modificou. Agora via-se sobre o

cavalo, acompanhando falésias e

praias cheias de encanto e beleza.



Então o cavalo mudou de rumo

e eles adentraram uma floresta, com

árvores muito altas, centenárias.

Savannah olhava para cima, como se

procurasse alguma coisa, como se

reconhecesse o local.

O cavalo parou na beira de um

riacho, a jovem também queria se

refrescar. Foi quando percebeu que

estava sendo observada. Por entre a

vegetação, ela podia ver um ser de

olhos amendoados e orelhas

pontiagudas. Ela o reconheceu, era

um elfo, e feliz, correu em sua direção.

Vendo que a moça se aproximava, o

ser fugiu entre as árvores, mostrando

apenas os exóticos cabelos verdes.

Ouviu-se perfeitamente o

tilintar de um sino, um sino que não

fazia parte do sonho, o sino do

acampamento, chamando todos para

o café da manhã. Savannah levantou-

se depressa e se arrumou.

Teria muito trabalho para fazer

durante o dia, mas à noite, ela voltaria

para a caixa de música, queria

descobrir qual o segredo que o objeto

continha. Para que estava sendo

chamada, afinal?

Os dias passaram depressa, os

doentes foram sendo tratados e as

novas situações para resolver, que

apareciam dia após dia, fizeram com

que Savannah se esquecesse da caixa

de música, guardada no baú que

ficava ao pé da cama.

Ao final dos quinze dias, muitas

altas tinham sido dadas, muitos

pacientes já haviam voltado para casa

totalmente curados; outros levaram

remédios, recomendações

alimentares e o complexo nutritivo

preparado pela jovem médica, para

fortalecer os mais fracos.

Na última noite, o acampamento

já estava bem vazio. Pela manhã, bem

cedo, sairia o caminhão levando os

últimos pacientes e suas famílias,

assim como o veículo da ONG levaria

os médicos de volta à Cidade do Cabo,

onde residem.



Continua...

As despedidas são sempre

emocionantes para todos, apesar da

seriedade com que os jovens médicos

demonstraram por todo o tempo que ali

estiveram, já estavam mais relaxados e

entregaram-se à música em volta da

fogueira, onde cantaram e dançaram

músicas africanas.

Ao voltar ao seu aposento,

Savannah começou a arrumar suas

coisas para o regresso e, ao abrir o baú,

avistou a caixa de música que seu avô

havia mandado.

Sentou-se numa cadeira de

balanço que ficava num canto do quarto

e deixou a música tocar.

“Para o quê estou sendo

chamada?”, pensava ela. “O que esta

caixa quer me lembrar?”

Savannah sentiu um aperto no

coração, respirou fundo e pegou um

copo de água. Uma cena inesperada

apareceu no fundo do copo. Ela via

cinco mulheres, de roupas esvoaçantes

dançando em volta de uma fogueira

acesa, entre pedras muito altas.

A música da caixa embalava a

dança que era seguida por seres

encantados, que voavam em torno das

dançarinas. Foi quando Savannah

recordou do ser que viu na floresta e

soube que ele também estava ali.

“Que lugar é esse? Parece que já o

vi antes, mas onde? Será em algum livro

da biblioteca do vovô?, pensava ela,

revirando sua memória, buscando entre

lembranças, rebobinando o filme de sua

vida.

- Eu vivi esta cena – recordou a

médica – sou uma dessas mulheres.

Uma buzina avisou que era hora

da partida. Savannah colocou o

caderninho de capa verde junto com a

caixa de música, embrulhou ambos

numa echarpe e colocou em sua

mochila. As coisas mais preciosas que

levava desta aventura estavam juntas,

aquecidas e protegidas, porque ainda

teriam muito a contar para a moça, e

partiu.



Feira do Livro
De 29 de outubro e 11

de dezembro de 2020,

acontecem as Feiras de Livro

do Grupo Editorial Scortecci,

com a programação de

diversos eventos. São

recitais, lançamentos de

livros e mesas de debates,

sempre on-line.

Nesta edição, tra-

zemos a programação das

mesas de debates que

acontecem em dezembro,

coordenadas pela escritora,

pesquisadora, historiadora e

professora universitária

Maria Mortatti.

Mesas de Debate 

em Dezembro

MESA 08 - DATA 07 DE 
DEZEMBRO DE 2020 -
SEGUNDA-FEIRA - DAS 19H30 
ÀS 21H 

Assunto: A arte de escrever e 
publicar um livro
Mediadora: Maria Esther 
Mendes Perfetti (Editora)
Debatedoras: Alessandra Pires 
(Agente Literária) e Ana Cristina 
Mendes Perfetti (Edição, 
preparação e revisão de 
originais)



MESA 09 - DATA 08 DE

DEZEMBRO DE 2020 - TERÇA-

FEIRA - DAS 19H30 ÀS 21H

Assunto: Poesia hoje e

sempre

Mediadora: Maria Mortatti

(Escritora, pesquisadora,

historiadora e professora

universitária)

Debatedores: André Caramuru

Aubert (Escritor e tradutor) e

Mailson Furtado Viana (Escritor,

ator, diretor teatral e

dramaturgo)

MESA 10 - DATA 09 DE

DEZEMBRO DE 2020 -

QUARTA-FEIRA - DAS 19H30

ÀS 21H

Assunto: "Ondas Impressas

podcast" apresenta: O livro

impresso e a educação à

distância

Mediadora: Tânia Galluzzi

(Ondas Impressas)

Debatedores: Mauro Martinelli

(Diretor da IpressNet),

Hamilton Terni Costa (Ondas

Impressas) e Margarete

Lazzaris Kleis (Associada

ABED).

MESA 11 - DATA 10 DE 

DEZEMBRO DE 2020 - QUINTA-

FEIRA - DAS 19H30 ÀS 21H 

A eficácia do papel na leitura e 

na aprendizagem

Mediador: Manoel Manteigas 

de Oliveira (Diretor Técnico da 

TwoSides)

Debatedores: Solange 
Petrosino (Diretora Acadêmica 
da Moderna) e Felipe 
Poletti (Diretor editorial da 
Editora do Brasil) 

MESA 12 - DATA 11 DE 

DEZEMBRO DE 2020 - SEXTA-

FEIRA - DAS 19H30 ÀS 21H 

Educação e exclusão na 

Literatura de Autoria 

Feminina

Mediador: Rogério Duarte 

(Professor e escritor)

Debatedoras: Maria Valéria 

Rezende (Escritora) e Maria 

Fernanda Elias Maglio 

(Escritora e defensora pública)

Plataforma ZOOM

ID: 725 467 5353



Prêmio Literário

2020

Saiu o prêmio literário mais esperado do ano...

Conheça aqui os vendedores do eixo literatura.



A grande vencedora da 62ª edição do prêmio: Cida 
Pedrosa, com seu livro de poesia Solo para Vialejo.
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