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Em 2017 a Capitolina Books, uma livraria que é uma estante na minha casa, 
nasceu. Das coisas que me emocionam, posso destacar a boa vontade de 
escritores e editoras em colaborar para que essa aposta, um pouco insana, 

tomasse forma. Livros de brilhante quali-
dade chegaram e começaram a se espalhar. 
Itália, Espanha, França, Suécia, Escócia, 
Dinamarca, Holanda, Portugal, Alemanha, 
Inglaterra.
Pequena, minúscula, a Capitolina existe. 
Tem surpreendente força para viver. Não se 
cansa. Mas acima de tudo, há nela um brilho 
que é feito a partir de um conceito que me é 
caro e inegociável: colaboração.
Tantos nomes deram apoio à ideia. 
Tradutores, acadêmicos, pesquisadores, edi-
tores e leitores. Há um vírus no ar. Enquanto 
buscamos uma forma de não morrer, 
vivemos. Capitolina Revista (no sentido de 
vista novamente, outra vez olhada) nasceu 
de portas fechadas.
Não é possível fazer entregas ainda. Mas a 

valente Capitolina abre janelas e cruza pontes a partir de uma vitrine que mostra 
a qualidade da literatura em língua portuguesa dos nossos tempos.Este é um 
espaço que quer ser democrático. Todos são bem-vindos. A arte ainda nos faz 
ser gente. A revista é de quem quiser. Aproveitem. 
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(Está tudo escuro aqui; o cheiro é novo, 
não o ambiente, e eu tento esquecer o 
diagnóstico proferido pelo médico – mais 
parecia um veredito saído da toga de um 
juiz sádico –; não contei para ninguém 
(ainda), tenho direito ao segredo, tam-
pouco argumentei mas doutor, sempre 
acreditei que estava vacinado contra 
isso, ele não acompanharia o raciocínio 
e, mesmo que acompanhasse, dis-
cordaria; ou talvez julgasse se tratar 
de alguma manifestação canhestra da 
doença e salivaria ante a possibilidade 
de publicar em algum periódico interna-
cional de primeira a sua incrível desco-
berta, e eu tento deixar isso tudo entre 
parênteses enquanto me enredo nesse 
orifício e ela faz careta, se contorce, pede 
para eu parar e, em seguida, muda de 
ideia; implora para que eu não pare, não 
agora, agora, isso, e me acerta o queixo 
com o joelho e se assusta, ri, recua, para, 
não para, e aqui de dentro eu ouço sua 
voz com eco de ondas reverberadas por 
todo seu corpo, voz que parte daqui e 
aqui mesmo finda, e afogado nos seus 
gemidos eu questiono onde a vacina 
pode ter dado errado, sempre segui à 
risca a cartilha e ela parecia fazer tanto 
sentido (ela berra agora, como se eu 
a fizesse sofrer), vai ver fez tamanho 
sentido que deu a volta; isso, ela diz, 
isso, só pode ser isso, eu penso, ela roça 

CÂNCER
Texto de Renato Tardivo

Foto: free archive image
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uma perna na outra, sinal de que está 
chegando lá, mas agora me dá com o 
calcanhar na panturrilha; parece insatis-
feita com o meu serviço e talvez esteja 
certa, eu estou preso ao cheiro novo 
deste lugar que conheço como a palma 
da minha mão, preso para não mais 
sair, e é o contrário do que sempre fiz, 
pois a cartilha dizia que, enquanto meu 
corpo ejaculasse palavra, estaria livre de 
células autodestrutivas; os textos, cres-
cidos em liberdade, contaminariam uns 
aos outros, e seria uma escritura sem fim, 
como a cobra que come o próprio rabo 
mas vomita no instante seguinte, e dessa 
forma não haveria núcleo duro, nódulo, 
esponja; nada dessa natureza cresceria 
pelo avesso aqui dentro, e aqui dentro, 
enredado em seus pelos pubianos, lanço 
mão da última cartada: com a língua 
transformo seus pelos em palavras, pala-
vras em frases, frases em fluxo, tudo isso 
azeitado ao seu corrimento espesso, e 
ela inclina os joelhos para dentro, bate 
um no outro, uma, duas, várias vezes, 
falta-me o sangue à cabeça, mas para 
que preciso disso agora?, basta-me a 
língua, e num esporro – vômito de afeto 
– dou sequência à escritura por ora inter-
minável; ela uiva, grita, ladra, e sequer 
suspeita da matéria-prima deste texto.)

Renato Tardivo

Renato Tardivo é escritor e psicanalista. 
Professor Colaborador do Instituto de 
Psicologia da Universidade de São 
Paulo. Autor dos livros de contos Do 
avesso, Silente e Girassol voltado para 
a terra; da novela Castigo; dos ensaios 
Porvir que vem antes de tudo – literatura 
e cinema em Lavoura arcaica e Cenas 
em jogo – literatura, cinema, psicanálise; 
e do romance No instante do céu, a ser 
lançado em 2020 pela Reformatório.

Obras publicadas

Em Silente, Renato Tardivo faz do breve espaço 

do conto o terreno amplo para explorar com 

habilidade as inúmeras possibilidades da nar-

rativa. Da escrita límpida e precisa do autor 

surgem histórias únicas, que, implacáveis, 

equilibram a fina ironia, a sensibilidade e uma 

capacidade singular de observação do coração 

humano. Traçados com inventividade e um 

agudo olhar sobre o que vai no íntimo dos 

homens, estes contos instigantes e intensos 

capturam da primeira à ultima página o leitor.

Editora: 7 Letras

Páginas: 76

Ediçao: 2012

As ficções breves de Renato Tardivo provam 

que as pessoas não são apenas olhos claros 

ou escuros, cabelo assim ou assado, o jeito de 

falar e andar. Não são apenas corpo e atitude 

congelados no presente. Pessoas são segre-

dos quase imperceptíveis. São História, com 

inicial maiúscula.

Cada microconto, cada miniconto deste 

Girassol Voltado para a Terra esconde um 

mistério que justifica uma vida inteira. O texto 

curto é só uma brecha, uma passagem para o 

abismo não revelado. Intencionalmente oculto. 

A brecha convoca a fantasia do leitor. (Nelson 

de Oliveira)

Dezenove contos breves compõem este livro, 

cuja ficção explora o avesso das situações e das 

personagens - em seus relacionamentos famili-

ares, amorosos, em seus encontros e desencon-

tros, na ambiguidade e nos equívocos do cotidi-

ano, na busca e na perda da própria identidade.

Editora: Ateliê 

Páginas: 104

Ediçao: 2015

Editora: Com Arte

Páginas: 96

Ediçao: 2010
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A ESCRITORA
Texto de Marta Barbosa 
Stephens

Marcou o jantar para nove horas e às 
nove em ponto os dois convidados cheg-
aram. Eles sabiam que pontualidade era 
um bem valorado pela escritora, elegante 
em um vestido cor de vinho justo até os 
joelhos, encaixado em moldura no corpo 
curvilíneo, magro e rígido, quase estra-
nho àquele rosto das contracapas dos 
livros.
Estar ao lado dela beirava o constrangi-
mento. Sua beleza, seu olhar, o que era 
capaz de falar, o que conseguia ver, tudo 
nela intimidava aqueles dois homens na 
mesma medida em que os atiçava.
O convite para jantar na casa da maior fic-
cionista daquela geração foi perturbador.
Entraram pensando o que diriam ao sair, 
um ao outro, aos amigos, a eles mesmos. 
O que poderia acontecer em uma noite 
como aquela: dois inacabados diante 

Foto: free archive image)

de deus, a cruzar as pernas enquanto 
acendia um cigarro após o outro e tomava 
curtos goles no uísque.
A noite pesou e nada de mesa posta, 
cheiro de comida ou passos de criados. 
A escritora simplesmente não mencionou 
o jantar, como se nunca houvesse sido 
planejado. Suas escassas palavras os 
fizeram falar mais, e mais. Todos beberam 
muito, rapidamente, com desespero para 
mudar de órbita.
Enquanto os dois homens falavam, rever-
sando-se em anedotas e causos desim-
portantes, a mulher que tudo sabia 
deixou o pensamento voar. Em seu 
vagueio, reviu-se.
Passou a vida tentando querer menos. 
Desejou de um tanto que doeu no meio 
do peito quando se sentiu incapaz. Quis 
não se importar. Tentou não pertencer. 

6  R E V I S TA  C A P I T O L I N A  N ° 1  A B R I L  2 0 2 0

F I C Ç Õ E S



Treinou um olhar entre o distante e o 
muito perto, de forma a ouvir o que os 
outros diziam com feição de quem ou 
nada entendeu ou já sabia de tudo.
Do coração distanciou-se. Sentiu com 
a cabeça. Só deixou passar o que sua 
consciência aprovou, porque queria 
viver assim a proteção da qual falavam 
os livros. Difícil mesmo foi entender a 
solidão. Aquele horrível vazio de quem 
notava ter ninguém por exato momento 
e lugar, formando profunda fenda entre 
ele e o outro.
O nome dado àquele peso é angústia. 
Mas preferiu chamar de encontro consigo 
mesma. Achou que dali sairia uma trans-
formação. Porém a transformação nunca 
veio. O processo deixou-a apenas mais 
machucada e obviamente mais pre-
parada para identificar com antecipa-
ção uma nova amargura. Saía de uma, 
entrava em outra, e seguia repetindo-se.
Fosse como fosse, dessa vez não enten-
deu. Estava no vazio da fenda. Viu quando 
chegava, mas não viu quando se tornou. 
Foi um susto notar-se acompanhada. A 
mulher de todos os tempos sentiu uma 
brisa leve diante dos olhos.
Olhou os homens como se olha um 
quadro. Não escutou o que falavam, mas 
entendeu o que diziam porque leu seus 
corpos. Repetiam movimentos sem sin-
cronia, mas com graça. E foi isso que 
a mulher quis: o abraço confortável da 
beleza. Viu nos homens o belo assimé-
trico, o descompasso do mais primitivo 
gozo masculino. Gostou daqueles rostos 
rudes, sem meiguice, sem nada que lem-
brasse o divino.
E se apaixonou por eles juntos, como 
um quadro.

Marta Barbosa Stephens

Marta Barbosa Stephens é autora 
de Voo luminoso de alma sonha-
dora (2013, Editora Intermeios) e 
Desamores da portuguesa (2018, 
Imã Editorial). Tem contos pub-
licados em diversas antolo-
gias como A mulher perdida 
em narrativas (2017) e Perdidas, 
histórias para crianças que não 
têm vez (2017).

Obras publicadas

Editora: Imã  Editorial

Páginas: 84

Ediçao: 2018

Uma mulher em triplo exílio: do país, da língua, do 

passado. Um mistério aos poucos vislumbrado, em 

amores e rancores. Entre a emoção juvenil do encontro 

e a serenidade da rotina, a portuguesa parece vencida 

pelas próprias escolhas, recusando-se a entender a 

língua do país onde se refugia dos amores que deixou 

para trás. Em fragmentos de memória confiados a uma 

narradora com quem tem em comum apenas o idioma e 

a condição de imigrante, o leitor vai se envolvendo nos 

desejos, medos, amores e desamores da portuguesa. 

“Marta Barbosa Stephens revela-se uma autora 

mordaz e irônica, o que, dosado com equilíbrio à 

amargura das situações em que seus personagens 

são flagrados, resulta em uma escrita perturba-

dora, movediça, que enlaça o leitor e o lança a uma 

zona de desconforto. (...) Uma amargura e uma 

perplexidade que passam pelos modos históricos, 

sociais e afetivos do estar no mundo da mulher”. 

(Do prefácio de Micheliny Verunschk)

Editora: Intermeios

Páginas: 82

Ediçao: 2013
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Gabriela Ruivo Trinidade

Nascida em Lisboa em 1970, Gabriela Ruivo Trindade é 
formada em Psicologia. Vive em Londres desde 2004. Venceu o 
Prémio LeYa em 2013 com o seu primeiro romance, Uma Outra 
Voz (LeYa, 2014), distinguido com o PEN Clube Português 
Primeira Obra (ex-aequo) em 2015 e publicado no Brasil em 
2018 (LeYa – Casa da Palavra). Publicou o conto infantil A 
Vaca Leitora (D. Quixote, 2016). Entre 2016 e 2019 participou 
em várias antologias de poesia e conto.
Em 2019 publicou o livro de poesias Aves Migratórias pela 
editora On y va Dirige aMiúda Children’s Books in Portuguese, 
uma livraria on-line com sede no Reino Unido, especializada 
em literatura infantojuvenil escrita em português.

Obras publicadas

Vencedor do premio Leya em 2014, o livro 

passa-se em 1916 e conta a historia de João 

José Mariano Serrão, um republicano con-

victo que contribuiu decisivamente para 

a elevação de Estremoz a cidade e o seu 

posterior desenvolvimento. É em torno 

deste homem que giram as cinco vozes que 

compoem uma viagem a um tempo pessoal 

e coletiva da história portuguesa. 

UM CÃO QUE O SEGUIA 
PARA TODO O LADO 
Texto de Gabriela Ruivo 
Trinidade 
Foto: free archive image

aquele velho demente era o amor. 
Todos pensavam que o amor era 
um sentimento, carente de repre-
sentação material; quando muito, 
seria um pássaro, ou um peixe, 
diriam os mais imaginativos. E por 
isso ninguém ligava ao velho senil 
que, volta e meia, batia à porta, 
vestindo o olhar de uma criança. 
Davam-lhe de comer, era o mínimo 
que se podia esperar das almas 
caridosas, mas ninguém cuidava 
dele. Assim, o amor andava de por-
ta em porta, sem pouso certo, dor-
mia onde calhava, debaixo de um 
caixote. O seu único amigo era um 
cão que o seguia para todo o lado. 

O amor sofria de catarro, cuspia 
sangue da boca, escondia os 
lenços manchados nos bolsos, 
envergonhado, tossia, faltava-lhe 
o ar, andava de muletas. Tinha a 
coluna vergada, os ossos poro-
sos, os cabelos brancos e os pés 
calejados; desorientava-se, per-
dia-se constantemente, tocava 
às portas erradas, anunciava-se 
sem ter sido convidado, sentava-
se a um canto, os olhos vítreos de 
ancião, a baba ao canto da boca, 
um sorriso patético. Um pouco 
contrariadas, as pessoas deixa-
vam-no entrar, mas depressa se 
habituavam à sua estranha pre-
sença, ao tremor das mãos, ao 
cheiro a urina. Ninguém sabia que 

A autora apresenta poemas muito diversos 

entre si e de tempos distintos, alguns inclu-

sivamente publicados em antologias. Diz que 

são vários mundos, não apenas um, o que 

encontramos no livro. Ou seja, cada poema é 

um mundo, por si. Os poemas, assinala, «são 

como aves, mas também podem ser árvores; 

um poema é algo que nos faz voar ao mesmo 

tempo que nos liga à terra, às raízes».
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EM CONVERSA COM MORGANA KRETZMANN

Foto: a escritora e atriz Morgana Kretzann

“Acredito em liberdade quando se trata de 
criação literária. Dentro da arte não há certo 

ou errado, as pessoas fazem aquilo que 
acreditem que precisa ser feito.

Em seu romance de estreia, a escritora gaúcha 
Morgana Kretzmann toca em temas difí-
ceis como abuso infantil, e apesar de desen-
volver o crime na sua narrativa, a autora res-
salta que sua obra não tem uma natureza pan-
fletária e que a literatura e a arte só podem 
ser criadas se houver liberdade completa.

                                                           
CAPITOLINA BOOKS:  Por favor, fale um pouco 
do começo da linha que te levou a escrever. 

MORGANA KRETZMANN: A escrita sempre 
esteve presente na minha vida. Desde que eu era 
pequena, minha imaginação fazia malabarismos 
experimentais sobre pessoas, situações, objetos, 
bichos que iam cruzando a minha frente, muitas 
vezes misturava isso tudo numa única história 
que ficava apenas acontecendo na minha pro-
jeção mental, podendo durar horas, às vezes, 
até dias. Lembro do primeiro livro que escrevi, 
ilustrei e editei (risos) quando tinha 9 anos.
Como atriz sempre estive enredada em proces-
sos do imaginar, envolvida com a criação de per-
sonagens. Mas isso, de escrever para os outros, 
para fora das minhas gavetas, fora do meu 
círculo fechado de amigas e amigos, escrever 
para um determinado público, começou a ficar 
sério quando adaptei para o teatro o livro “Big 
Jato”, do escritor e jornalista Xico Sá, em 2012. 
O espetáculo foi bem recebido, teve uma bonita 
carreira, prêmios, o que acabou me levando a 
ter coragem, confiança (a confiança que vem 

” 

Obras publicadas
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daquele lugar pelo qual você se sente 
acolhida, respeitada, quando seu trab-
alho é bem recebido), para começar a 
escrever roteiros de cinema e de séries, 
algo que já vinha fazendo amadoramente 
há algum tempo. Em 2014, enquanto 
estudava Roteiro Cinematográfico na 
PUC - Rio, na Gávea, comecei a escrever 
as primeiras cenas do que viria a ser um 
roteiro, este roteiro nunca ficou pronto, 
virou um livro, uma novela, “Ao pó”. Seis 
anos depois, seis versões diferentes, 
estudos, pesquisas, recomeços, algumas 
leituras e observações de amigos do 
meio literário, certezas, inseguranças, 
o livro veio a ser publicado e, apesar 
da pandemia do covid-19, lançado em 
São Paulo. Os outros lançamentos pro-
gramados foram todos adiados para 
quando o mundo renascer. Espero.  

CB: Ao pó é o seu romance de estreia 
e aborda uma tema difícil. Você 
acredita na literatura como forma de 
exposição e debate de temas amplos 
através de histórias particulares?

MK: Primeiro eu gostaria de dizer que 
acredito em liberdade quando se trata 
de criação literária. Dentro da arte não 
há certo ou errado, as pessoas fazem 
aquilo que acreditam que precisa ser 
feito. Então se alguém faz literatura 
engajada e crê naquilo como uma fer-
ramenta para chegar às pessoas, para 
passar o que ela considera importante, 
eu acho incrível. Porém a minha arte, a 
que escolhi fazer até hoje, seja dentro do 
teatro, cinema ou agora com o romance 
“Ao pó” não é uma arte engajada. Não 
considero que Sofia, a protagonista do 
livro, exista para levantar bandeiras.
Na criação de uma personagem, seja na 
literatura, no cinema, no teatro, na tele-
visão, eu não enxergo a limitação de 
que só determinadas pessoas pode-
riam concebê-la, escrevê-la, e outra 
pessoas não. Penso que você não 
precisa ser indígena para criar uma per-
sonagem indígena. Algumas leitoras e 
leitores me perguntaram se fui abusada 
na infância, já que escrevi um livro sobre 

violência sexual, um livro narrado em pri-
meira pessoa. Não, nunca fui abusada 
na infância, mas escrevi um livro onde 
duas das minhas personagens foram.
“Ao pó” trata de temas duros: de violên-
cia infantil, de violência contra mulher, 
de optar ou não por fazer denúncias em 
delegacias no Brasil, temas difíceis para 
quem lê, mas que precisam ser lidos e 
escritos. Talvez pela densidade da narra-
tiva e por algumas pouquíssimas semel-
hanças entre a vida dela e a minha, alguns 
pensem que se trata de uma autoficção, 
porém o livro é uma história de ficção.
  
CB: A violência e o abuso sexual em 
crianças e adolescentes por membros 
da própria família é um tema durís-
simo, mas muito recorrente. As con-
sequências são sérias e muitas vezes 
pontuam a vida inteira da vítima. 
Como fazer do crime, arte e literatura?

MK: Atos criminosos, cometidos na 
esfera pública ou na esfera particular, 
fazem parte da sociedade e por isso são 
assimilados pelas narrativas literárias. 
Vejo o “Ao pó” como uma narrativa que, 
de maneira oblíqua, flerta com o gênero 
policial. Sou muito fã do gênero policial, 
nele há narrativas que me prendem, insti-
gam. Dentro desse gênero literário me 
pego pensado em Paul Auster, que con-
sidero um mestre, assim como o Marçal 
Aquino, aqui no Brasil, por exemplo. 
Como eu disse, considero que o “Ao pó” 
flerta com o drama-policial, apesar dele 
não ter aquela clássica estrutura de Allan 
Poe, um crime no início, um culpado no 
final, já que nas primeiras páginas desco-
brimos o crime e o culpado. Mas a nar-
rativa do livro tem como objetivo manter 
o suspense até o final, com a pergunta 
“quando e como ela vai matar o seu tio 
Luiz”. Então dentro dessa trama de sus-
pense, acaba por criar o arco narrativo 
que leva a história do início, pro meio e pro 
fim, com o desfecho, ou seja, o embate 
entre ela e o tio. Já as partes mais lúdicas, 
mais poéticas, do livro, ficam pros sonhos 
de Sofia, que estão em formas de contos. 
Esses contos são na verdade essa 

“Atos criminosos, 
cometidos na esfera 
pública ou na esfera 
particular, fazem parte 
da sociedade e por isso 
são assimilados pelas 
narrativas literárias.

”
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pontuação, esse lembrete da vida, para 
que ela não esqueça o passado, não tente 
fugir do que ela foi, do que lhe aconteceu.  

CB: Quem são suas referências literárias?

MK: Minhas referências vão mudando 
com o tempo, com o meu tempo, com 
o que estou escrevendo, vivendo, 
então hoje posso dizer que tenho 
como grandes referências Andréa del 
Fuego, Verônica Stigger, Eunice Arruda, 
Elena Ferrante (seja quem for ela, ou 
ele), Jonathan Franzen e Paulo Scott.
Mas comecei lendo gibis com meu pai, 
depois passei para Monteiro Lobato e 
um belo dia, não sei como, com 9 anos, 
estava com “Dom Casmurro” no colo, 
literalmente no colo, era uma edição de 
capa dura, um pouco pesado para meu 
tamanho. Mas isso não faz de mim uma 
leitora exemplar, pois, daquele momento 
em diante, eu comecei a intercalar livros 
da coleção vaga-lume e romances do 
Sidney Sheldon, que era o que tinha na 
biblioteca do meu colégio na pequena 
cidade de Três Passos, noroeste pro-
fundo do Rio Grande do Sul, fronteira 
com a Argentina. Sim, eu li Sidney 
Sheldon até meus 14 ou 15 anos e 
não tenho problema algum em falar 
isso, pelo contrário, foi com este autor 
e com os livros da coleção vaga-lume 
também, claro, que eu e algumas amigas 
começamos uma espécie de clube de 
leitura (nunca usamos este termo), mas 
passávamos o livro de mão em mão e, 
quando todas havíamos lido, fazíamos 
críticas sobre as personagens, sobre a 
escrita do autor, sobre o enredo, etc.  

CB: Já pensa em um próximo livro? Se 
sim, fale um pouco sobre, por favor.

MK: Estou trabalhando numa série de 
livros infantojuvenis sobre super-heróis 
que nascem dos solos brasileiros e lutam 
contra vilões que querem acabar com o 
meio ambiente. A série se chama “Os 
Super Solos” (ainda sem editora), ela 
foi criada para meu projeto de TCC da 
faculdade de Gestão Ambiental que fiz 

durante os anos em que morei em Santa 
Catarina. O primeiro livro chamado,
“Neomenina, Esperança e os Super 
Solos”, já está escrito. Quem está tra-
balhando, criando as ilustrações 
das personagens, é o gênio e pre-
miado ilustrador Fábio Zimbres.
Sobre o romance novo, eu sou meio super-
sticiosa e prefiro seguir a linha do “Ao 
pó”, só contar sobre ele quando estiver 
pronto, indo para a gráfica, mas, apesar 
dessa cautela, vou aqui, pela primeira vez, 
falar o nome do livro: “Água Turvo”. Vou 
dar também uma pista: se passa numa 
cidadezinha onde fica o maior salto de 
queda d’água longitudinal do mundo, que 
na história, está prestes a desaparecer.                                     

Obras publicadas

“Tudo que se passa entre as paredes de uma 

casa deve lá ficar – exceto um crime. Não 

estou falando somente de crime de morte, mas 

também daquele que faz a pessoa morrer por 

dentro. Dentre estes, a violência sexual é sua 

face mais pervertida, a mais funesta, pois, via de 

regra, inclui as pessoas próximas. Sofia, a per-

sonagem central desta novela, é testemunha de 

um escândalo secreto – mas as razões da vida a 

levam para bem longe de sua pequena cidade. 

Sua alma, contudo, lá ficou, e sua trajetória de 

atriz é o palco em que ela quer convencer a si 

mesma de que tudo vai bem. Por fim, quinze 

anos mais tarde, há o retorno e uma revelação”. 

(Luiz Antonio de Assis Brasil, crítico e escritor)
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Coletivo isolado 
e poliglota

Capitolina Books: Qual foi o momento 
preciso que pensou ser a hora de lançar 
ao ar uma ideia de escrita coletiva como 
o Bode Inspiratório?

Ana Margarida de Carvalho: Foi quando 
tomei consciência que poderíamos ficar 
assim, em isolamento social, muito tempo. 
Estar sozinho é normal e até precioso para 
um escritor, para se concentrar e se dedicar 
à sua escrita. Estar sozinho faz parte da 
natureza do seu trabalho. O escritor é um 
ser solitário, no seu trabalho. Na vida obvi-
amente que não. Embora exista ainda a 
ideia romanceada do escritor do século 
XIX, fechado numa mansarda, tuberculoso, 
a comer pão de véspera. No meu caso, eu já 
pratico bastante o isolamento social, mas por 
opção, não como agora que sou obrigada 
a isso. E além da parte emocional, de star 
longe dos meus pais e filhos, custa-me a 
parte física. Porque como pratico diaria-
mente ginástica e dança, a paragem forçada 
é dura. Embora, esta dureza é muito rela-
tivo. Duro é trabalhar nos hospitais, duro é 
ter de recolher o lixo dos outros pela cidade, 
duro é não ter sequer casa... Enfim, pensei 
neste projecto, como uma ideia de resistên-
cia cultural. O vírus é uma ameaça, todos os 
nossos eventos literários foram cancelados, 
as livrarias estão fechadas, mas nós escri-
tores continuamos aqui, encontrando canais 
para nos ligarmos aos nossos leitores. E 
os artistas plásticos, na mesma situação, 
também em conexão com o seu público.

CB- Como foi a curadoria dos nomes 
dos autores? Você convidou todos os 

Ana Margarida de Carvalho teve uma ideia. 
Não que isso seja infrequente, afinal é uma 
das mais celebradas escritoras portuguesas 
contemporâneas. A ideia foi a de transformar 
uma experiência de isolamento em um proje-
to coletivo. Ao invés de sugerir aos escritores 
que produzissem um texto cada um, algo 
que tem sido feito exaustivamente nas redes 
sociais, Ana Margarida encontrou no folhe-
tim à moda antiga o formato que daria ori-
gem ao belíssimo projeto Bode Inspiratório. 

Em entrevista exclusiva à autora Nara Vidal, 
também integrante do projeto, Ana Mar-
garida explica em detalhes a sua iniciativa. 

A escritora Ana Margarida de Carvalho fala 
do seu projeto Bode Inspiratório 
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participantes ou há um grupo que sugere 
as participações?

AMC: Foi muito casual. Lancei o desafio 
por amail e facebook, tendo apenas a pre-
ocupação de ser abrangente, procurando 
escritores de várias idades, gerações, com 
diversos estilos, de vários géneros, da prosa, 
poesia, dramaturgia, literatura infantil...

CB: O que já mudou do primeiro texto 
para cá, em termos de formato e alcance 
de leitura dos textos?

AMC: A página ainda não parou de crescer 
em termos de seguidores. E tem gerado um 
interesse crescente, nos meios de comuni-
cação social, e empresas editoriais e não 
só... O facto se terem juntado a nós tradu-
tores de inglês. francês e espanhol dá-nos a 
perspectiva que alcance também os leitores 
destes idiomas.  

CB: É um projeto com data para con-
clusão, já que o isolamento ainda tem fim 
específico incerto? Qual a data?

AMC: Apontamos para que o último capítulo 
saia a 4 de Maio. Mas, talvez prolonguemos 
ainda durante alguns dias, pois temos coisas 
em projecto e as traduções vão um pouco 
mais atrás dos capítulos.   

CB: Incialmente o Bode Inspiratório era 
um coletivo de autores portugueses. 
Agora já conta com a participação da 
língua em versão brasileira. Pretende 
ampliar a outros países lusófonos?

AMC: Gostaríamos muito. Em termos ofici-
ais já houve um interesse demonstrado pela 
Direcção Geral dos Livros e das Bibliotecas 
que se propuseram a fazer a divulgação 
entre a comunidade lusófona, que, como 
sabe, está espalhada por todos os conti-
nentes, através dos leitorados e do Instituto 
Camões.  

CB: Existe o objetivo de fazer desse exer-
cício um livro? Se sim, como estão os 
planos de publicação?

AMC: Sim, temos isso em perspectiva. Um 
dia, quando isto acabar, quando pudermos 
respirar livremente. E possamos fazer uma 
grande festa, um grande lançamento, uma 
grande exposição, uma grande catálogo...  

CB: As traduções para o inglês, francês 
e espanhol são uma excelente ideia. 
Tradutores como Daniel Hahn, Julia 
Sanchez, Victor Meadowcroft e Zoe Perry 
fazem parte do projeto nas traduções 
para o inglês. O que acredita que tenha 
chamado a atenção de tradutores tão 
importantes a participarem da inciativa?

AMC: Primeiro terá sido a intervenção da 
escritora Gabriela Ruivo Trindade. Depois, 
o facto de este ser um projecto invulgar. 
Dificilmente os escritores se unem (juntando 
artistas plásticos e tradutores) em torno de 
um projecto comum. Com este folhetim, 
fica-se com uma amostra do estilo, da per-
sonalidade, do tipo de abordagem de cada 
um dos escritores contemporâneos partici-
pantes... Pode ser encarado como uma 
espécie de catálogo da literatura em língua 
portuguesa contemporânea.

CB: Como são escolhidos os artistas 
plásticos? Se algum artista se interessar 
em colaborar, é possível?

AMC: Não tanto. No caso dos artistas, 
existe uma lógica de convite, em que a 
Cristina Terra da Motta faz mesmo um tra-
balho de curadoria, seleccionando os artis-
tas, também de várias gerações, tendo em 
conta um equilíbrio entre os muito renoma-
dos até aos mais jovens.

Os textos do projeto “Bode Inspiratório” podem 

ser lidos diariamente na sua página no Facebook.

Um website com informações detalhadas sobre a 

iniciativa, os escritores e tradutores participantes 

está em construção e estará disponível em breve.

Obras publicadas

Dezenove contos breves compõem este livro, cuja 
ficção explora o avesso das situações e das per-
sonagens - em seus relacionamentos familiares, 
amorosos, em seus encontros e desencontros, 
na ambiguidade e nos equívocos do cotidiano, na 
busca e na perda da própria identidade.

Após o naufrágio de um navio negreiro clandes-

tino, oito vidas se encontram na areia de uma 

praia intermitente, que só existe na maré baixa, 

cercada de rochedos: um capataz, um escravo, 

um criado, um padre, um estudante, um bebê, 

uma fidalga e sua filha. Junto com a difícil tarefa 

da subsistência, da sobrevivência, resta lidar com 

o passado e a história de cada um que, como as 

ondas do mar, insistem em revolver esse novo 

cotidiano, tão violento, sempre incontrolável.
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Dois homens caminham. Um chega à terra para 

matar saudades do mar; outro supera um carreiro 

íngreme com uma carga de azeitonas. O primeiro 

vem vergado ao peso da vingança. O segundo 

ao da sobrevivência. Cruzam-se numa estrada, 

perdida, no Alentejo, junto à fronteira. 

De Espanha chegam os ecos dos fuzilamentos e 

os foragidos da Guerra Civil. Transaccionam-se 

mercadorias, homens, mulheres e até bebés. No 

espaço de um dia, que medeia dois entardece-

res, muitas mulheres de cabelos ensarilhados 

pelo vento hão-de conspirar num velho depósito 

de água rachado; duas amigas separam-se e 

unem-se por causa de um homem que se dis-

solve na lama. Um rapaz alentejano voltado para 

as coisas da existência é por todos traído, mas 

não tem vocação para desforras, e perde o falcão, 

a sua máquina alada de matar…
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