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Começo de julho marca um contraste de tempos. Verão aqui na Europa, inverno 
no Brasil. Momento de sentir a vida renascer ou tempo de se resguardar. Ambos 

os tempos trazem dores por conta das 
atuais circunstâncias. Não há tempo 
ideal ou bom para se viver uma pande-
mia. Se, no Hemisfério Sul, já cansadas 
de se guardarem em casa, as pessoas 
buscam o afago e calor do outro, aqui na 
Europa, o tempo bom lá fora nos avisa 
que é dentro o lugar desejável para as 
férias. Em ambos os casos, a literatura e 
as artes vivem nos salvando. São abrigo 
para qualquer momento, e só sabe disso 
quem encontra a riqueza que possuem 
as variadas formas de arte. É escanda-
loso perceber os esforços do governo 
brasileiro em deixar de validar a nossa 
cultura. Não param! Têm grande fôlego 
para o que é ruim. Trabalham ininter-
ruptamente para a desmoralização da 

cultura. Claro, sobrevivem sem ela e nota-se. Por isso, sempre a postos, cá 
estamos. Mais uma edição belíssima da Capitolina Revista, cheia de poesia 
porque só de pão se sobrevive, mas não se vive. Boa leitura.
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OFÉLIA APRENDE A NADAR
Ana Martins Marques
Foto: free archive image

Há muita coisa em comum entre 
cair de amor

e cair na loucura
e cair num rio

 
em todo caso

cai-se
da própria altura

 
veja-se, por exemplo,

Ofélia
 

cai
mas cai

cantando
 

trazendo nas mãos ainda a grinalda
de rainúnculos, urtigas, malmequeres 

e dessas flores a que os pastores dão um nome bem grosseiro 
mas que as moças denominam poeticamente 

“dedo-da-morte”
 

cercada desses ornatos
como de uma coroa

 

P O E S I A
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por um momento
seus vestidos se abrem
e ela se sustenta
na superfície
 
envolvida
na correnteza
 
qual uma sereia
 
cantando
canções antigas
com os cabelos entrelaçados aos juncos
e às vitórias-régias
 
como se tivesse nascido ali
como se fosse criatura
daquele elemento
 
ou como uma pequena ilha
coberta de flores
que se desgarrasse do continente
 
(somos nós mesmos piscinas
lagos ou charcos
reservatórios onde águas
se debatem)
 
quando seus vestidos
se tornam pesados
ela começa lentamente
a mover os braços
e as pernas
 
primeiro sem deixar de cantar
 
depois substituindo o canto
por uma respiração ritmada
 
mergulhando e levantando a cabeça
e aproveitando-se da correnteza
até chegar à margem
lamacenta
 
por onde sobe
com alguma dificuldade
carregando o vestido
pesado
 
há muita coisa em comum entre
cair num rio
e cair em si
e cair fora

Ana Martins Marques

Ana Martins Marques nasceu em 1977, 
em Belo Horizonte. Graduada em letras, 
tem doutorado em literatura comparada 
pela UFMG. É autora de Da arte das 
armadilhas (Prêmio Biblioteca Nacional 
em 2012) e O livro das semelhanças 
(2015).

Obras publicadas

Em seu segundo livro - o primeiro, A vida subma-

rina, é de 2009 - , a poeta mineira Ana Martins 

Marques promove uma observação ativa do 

mundo. Nos objetos do cotidiano ou nas surpre-

sas do corpo, as armadilhas também se chamam 

vida, ou amor, ou quem sabe cigarros e silêncio.  

Na orelha do livro, Armando Freitas Filho narra uma 

conversa com outro poeta: “Você já leu o livro da 

Ana Martins Marques? Você tem que ler”, e conclui: 

“Mergulhei de ponta-cabeça, fui de capa a capa 

num fôlego só”.

Editora: Companhia das Letras

Páginas: 87

Ediçao: 2011

Esta nova reunião dos poemas de Ana Martins 

Marques parece ser a culminação de um dos cami-

nhos mais relevantes da lírica brasileira dos últimos 

anos. Estão aqui, com uma força que já podia ser 

antecipada em seus livros anteriores, peças que 

versam, sobretudo, a respeito da tentativa - sempre 

temerária, mas também desafiadora - de recuperar 

o mundo e as coisas por meio da palavra. Porém 

a autora sabe que vivemos tempos fraturados, 

em que experimentamos aquilo que poderia ser 

nomeado como uma certa falência da mimese, 

pois traduzir o real literariamente é deparar com o 

abismo que se interpõe entre o mundo sensível e 

a folha em branco. E Ana desconfia do quanto isso 

tem de frágil, de problemático - e de igualmente 

fascinante. Dividido em quatro seções (“Livro”, 

“Cartografias”, “Visitas ao lugar-comum” e “O livro 

das semelhanças”), esta obra desperta o leitor para 

o prazer sempre iluminador e sensível de uma das 

vozes mais originais da poesia brasileira. Do amor 

à percepção de que há um espaço - geográfico, 

quase - para o lugar-comum, do entendimento da 

precariedade do nosso tempo no mundo à graça 

(mineira, matreira) proporcionada pela memória: eis 

uma poeta que nos fala diretamente. Ou, como diz 

em um de seus versos: “Ainda que não te fossem 

dedicadas/ todas as palavras nos livros/ pareciam 

escritas para você”.

Editora: Companhia das Letras

Páginas: 105

Ediçao: 2015
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P O E S I A

Foto: free archive image

GÊMEOS IRLANDESES
Marília Garcia

a clarice lispector
se parece com a regina
spektor
e o bob dylan
é um tanto
rimbaud

mas
tudo depende
de onde está o olho
de quem vê

marcel duchamp disse que no
nu descendo a escada
o movimento não estava no quadro
mas no olhar do espectador

tanta coisa depende
desta xícara vermelha
esmaltada
sobre a mesa
enquanto digito
uma xícara vermelho-sangue
fumegando de chá
que faz lembrar uma fala que se turva
de vermelho:
uma ‘fala vermelha’ é uma ‘fala tensa’
ismênia para antígona:
aconteceu alguma coisa?,
você tem sangue nos olhos

uma xícara de chá é só.
uma xícara de chá.
mas uma fala
pode ser avermelhada.
e estar cheia de abelhas
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um poema pode ser
gêmeo irlandês
de outro poema
por exemplo
você decide escrever
um poema
sobre a ‘cidade das abelhas’
mas se depara com outro
sobre uma ‘caixa
de abelhas’

tanta coisa depende
das abelhas a importância delas
para a vida do planeta
era o que deveria estar
naquele poema que não foi escrito
tudo o que era preciso dizer
sobre abelhas
mas de repente
só é possível
descrever uma caixa vermelha
trancada a sete chaves
que pode estar cheia da abelhas
dentro cheia de abelhas mortas e
vivas.

a teoria do gato de
schrödinger diz que um gato
encerrado em uma caixa
está vivo e morto
ao mesmo tempo
porque não temos como abrir
a caixa para verificar
sem interferir na situação real
do gato.

como naquele poema
do trem que esconde outro
trem, um gêmeo irlandês
pode acabar eclipsando
o outro

tanta coisa depende
de uma caixa vermelha
fechada
contendo abelhas
ou gatos. ou galinhas
brancas.

Marilia Garcia

Marília Garcia nasceu em 1979, no 
Rio de Janeiro. Publicou os livros 
20 poemas para o seu walkman 
(Cosac Naify, 2007), Engano geo-
gráfico (7Letras, 2012), Um teste 
de resistores (7letras, 2014) e Paris 
não tem centro (7letras, 2015). 
Em 2018, Marilia venceu o Prêmio 
Oceanos com o livro Câmera Lenta 
(Companhia das Letras).

Obras publicadas

Editora: 7 Letras

Páginas: 122

Ediçao: 2016

Um teste de resistores parece um livro de poesia, 

mas vai muito além. Com talento e originalidade, 

Marília Garcia nos leva por uma viagem inespe-

rada, numa espécie de ensaio filosófico autobio-

gráfico em tons poéticos. Marília Garcia é uma 

autora reconhecida internacionalmente – sua obra 

foi traduzida para diversas línguas e ela já parti-

cipou de uma série de festivais literários no Brasil 

e no exterior. Com este novo livro, Marília se rea-

firma como uma das vozes mais importantes e 

criativas de sua geração.

Marília Garcia dá continuidade à sua pesquisa 

sobre o processo poético. Na última parte de 

Câmera lenta, ela se dedica a uma profunda 

análise sobre as hélices do avião e sobre a vontade 

de decifração. O poema, aqui, é o lugar para expe-

rimentar, exercitar o pensamento “ao vivo” e testar 

procedimentos novos, sempre em aberto. Para 

Italo Moriconi, que assina a orelha, trata-se de uma 

“poética desbravadora, sofisticada, antenada”

Editora: Companhia das Letras

Páginas: 89

Ediçao: 2017
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CETTE LANGUE QUI TUE MA LANGUE MATERNELLE
Prisca Agustoni

Foto: free archive image

P O E S I A

a língua inimiga entra
pelos ouvidos e escorre
até à aorta
 
ali espera e rosna
 
um cão que sabe
o estranho à espreita
atrás da porta
 
nessa língua feita cão
que ladra 
e rói o osso
da língua morta 
 

(Poema extraído do livro O Mundo Mutilado, no 
prelo com a editora Quelônio (São Paulo), com 
ilustrações da artista suíça Anna Allenbach.) 

a operária húngara
escreve seu caderno
como uma Penélope,
mais uma, 
ela própria no exílio 
tecendo 
sua mortalha:
 
Agota Kristof 
espera
a volta da língua
sacrificada, 
a certeza da escrita
como única casa 
 
rascunho eterno
numa língua torta
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a operária húngara
escreve seu caderno
como uma Penélope,
mais uma, 
ela própria no exílio 
tecendo 
sua mortalha:
 
Agota Kristof 
espera
a volta da língua
sacrificada, 
a certeza da escrita
como única casa 
 
rascunho eterno
numa língua torta

Prisca Agustoni

Prisca Agustoni nasceu na Suíça, em 
1975. Formou-se em Letras Hispânicas 
e Filosofia na universidade de Genebra / 
Suíça, onde morou até mudar-se para o 
Brasil, em 2002. É docente de literatura 
italiana e comparada na Universidade 
Federal de Juiz de Fora, poeta e tra-
dutora. Escreve em italiano, francês 
e português, e se autotraduz nas três 
línguas. É autora de vários livros, entre 
eles Inventário de vozes (2001), Sorelle 
di fieno (2002), Días emigrantes (2004), 
A recusa (2009), A morsa (2010), Un ciel 
provisoire (2015), Hora zero (2016), Casa 
dos ossos (2017), os livros de contos A 
neve ilícita (2006) e Cosa resta del bianco 
(2014) e o livro de ensaios O Atlântico em 
movimento: signos da diáspora africana 
na poesia contemporânea de língua por-
tuguesa (2013).

Nota da autora: 
Esse é um livro de poemas que nas-
ceram a partir da experiência (indivi-
dual e universal) da migração. Migração 
física, migração linguística, o instinto de 
reconstrução que habita todos aqueles 
que por alguma razão saem da própria 
cultura (e de si) para serem habitados 
por outra, outras. Por isso convoco o 
diálogo, sempre presente, com tantos 
outros migrantes, como Agota Kristof, 
autora central à minha formação tanto 
intelectual quanto pessoal, escritora de 
nacionalidade húngara que se refugiou 
na Suíça, em Neuchâtel, onde se rein-
ventou (como operária, como mãe de 
uma filha) e escreveu uma obra muito 
potente numa língua que ao chegar, em 
1956, ela sequer falava e que ela definia 
como sendo a “língua inimiga”. Ela é uma 
das autoras que convidei para dialoga-
rem comigo dentro desse livro. 
Os poemas que compõem o livro existem 
também em italiano e estão em fase de 
auto tradução para o francês, essa ter-
ceira margem do rio no qual fiz morada.

Obras publicadas

Casa dos Ossos é uma retomada à imagem 

da casa que vem sendo trabalhada por Prisca 

Agustoni em suas últimas obras, mas agora com 

uma forte presença do corpo, beirando o ero-

tismo. A voz que frequenta esta terceira casa de 

barro, em breves poemas, discute o lugar estran-

geiro que sua imagem vai tomando dentro das 

casas que habita, sejam elas a construção física, 

os ossos que sustentam o corpo, ou mesmo a 

própria palavra, que denuncia sua condição 

inexata e errante.

Com quantos instantes se tece um presente? 

Com quantas paisagens em desamparo se cons-

trói uma cidade? Essas e outras indagações per-

passam obliquamente os contos deste belo livro 

de Prisca Agustoni - escritora que, munida de 

uma linguagem de sutilezas, inventa suas pró-

prias possibilidades narrativas no ato de extrair 

da realidade mais prosaica epifanias e assom-

bros. O requinte do vocabulário, a costura íntima 

dos detalhes, o exercício da leveza e o ritmo ali-

ciante dos enredos conjugam-se a uma dicção 

poética que confere ao conjunto uma força de 

expressão capaz de provocar atos internos no 

leitor. Percebe-se que em cada texto o traba-

lho com a palavra se sustenta da tensão entre a 

experiência vivida e um dizer que a transfigura, 

convertendo um acontecimento banal como, por 

exemplo, o estalo de uma porcelana, em uma 

inesperada revelação.

Editora: Macondo

Páginas: 60

Ediçao: 2017

Editora: Nankin

Páginas: 128

Ediçao: 2006
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A razão de ser da linha
está em cada um de nós
 
A linha não existe
sem uma direção
 
seu destino
é sempre o objeto
 
o objeto é sua razão
 
A linha não nos engana 
como a harmonia que 
discernível na forma
se esconde
na construção 
 
do desenho
que somos
existindo com 
o mundo
como a eternidade 
existe em um segundo.

P O E S I A

Foto: free archive image

EVANDRO CARLOS JARDIM
Macelo Ariel 

(Do livro inédito A ÁGUA VEIO DO SOL, DISSE O BREU OU 
TAMBORO TEKÓ PORÃ, TAMBORO Y’Y’) 
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PONGE E CELAM: UM DIÁLOGO
Macelo Ariel 

Para João Gilberto Noll

Ponge: São como peixes de gelo e lentamente se transformam em peixes de fogo.
Celan: Depois são água?
Ponge: Nunca são água ou quando são a água desejam ser o ar e queimam de dentro 
para fora.
Celan: Eu desejo ser água.

COMO SER O NEGRO OU A MATÉRIA ESCURA
Macelo Ariel
(Excertos)

Começamos no presente atemporal eu, o negro e o mundo que é uma mentira porque a 
própria eternidade está em nós e finge morrer em nós
(............................................)
 
O que está atrás do pensamento é como uma vírgula nas frases do mundo podemos
usar estas frases –frações do tempo como o ar usa uma carcaça, logo seremos 
uma cultura de carcaças dissolvida pela luz que é a única coisa
intraduzível
ela e as correntes
corrente sanguínea
corrente elétrica
ela e as correntezas
Onde o Orisà diz: os cinco sentidos
não tem sentido, nem direção
 
embora apontem para fora
para a imanência
a imanência é um perfume fotografado no riso da caveira
a tese do poema Ozymandias do negro Shelley
ou a tese do negro Shakespeare
só existe uma caveira formada por todas as caveiras
só existe uma rosa formada por todas as rosas
onde você tentou estar
a rosa negra
multiplicada pela matéria escura
isto deveria se chamar nascer
nascer ou se dizer
mas nascer é o começo de uma liberdade infinita
e ultrapassa a duração de uma vida

(Do livro OU O SILÊNCIO CONTÍNUO-POESIA REUNIDA 2007-2019, Kotter Editorial) 
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os três cérebros ofuscados por usarmos apenas um
não posso com essa linearidade dos massacres
ela, a vida fala agora, a língua da extinção
Marcelo Ariel tem quatro anos
e entra em qualquer casa
 qualquer mulher é sua mãe
o mundo em sua infanceanoessencialidade
no sobrenatural: eis onde realmente começamos
a vida é essa outra vida
nenhuma palavra vai entrar
nela
nenhuma divisão
nenhuma dicotomia
nenhum dualismo
 
O sono da linguagem
O lugar se chama Sete anos, o asteroide se chama
O Agora e rege a aparição das polícias imanentes
A morte é o instante-já congelado, o tempo é o instante-já derretendo lentamente o 
Iceberg-Eternidade
as bombas de nêutrons no mar de neutrinos
mas somos
imunes ao eu aos sete anos
O pólen negro descolando da Flor do Eterno
no transe do vento para os campos do interexterno
depois desenvolvi um comportamento cênico
por desconfiança
do mundo
onde não há vida, apenas sonho ou pesadelo
 
estamos nele para que ele conheça a vida eterna
para fazer a vida viver
 
memória gravada nas coisas
desconfiança do mundo criado pelas palavras
desconfiança do mundo criado pelas máscaras
desconfiança do mundo encoberto pelas capas
 
Assim jamais será possível nascer,
 entre no paradoxo
do túnel fora do feminino infinito
para sentir depois a violenta saudade do feminino infinito
Myriam ou Eva são negras como Lilith 
Estão dentro do Orisà, com o Arcangélico, o Querubínico, o Daimônico
Enquanto aqui fora lentamente nos transformamos em um vapor cênico
 
girando em torno do inalcançável
empenhados em expor
sempre para nós mesmos
uma esterilidade
facilmente adquirida
graças ao senso comum
que é nosso inimigo 
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(...............................................)
 
sou alguém que se descobre
infindavelmente negro ou seja
que descobre sua singularidade
seu pacto com a matéria escura
como uma matiz escura
 
da energia luminosa
e além desta destinação
tenho um outro acordo interno
com a invisibilidade, mas não com a nulidade
por isso este momento, este poema
a falsa imunidade poética
dito isto
COMO SER UM NEGRO
 começa.
 
(...................................................................................) 
 
não aprendemos a ler e escrever na escola, foi a vizinha
a negra Dona Marlene me ensinou
quando cheguei no sistema escolar
 
aprendi que um avanço para nós
é visto como um atraso , um acidente
por muitos, os que trabalham para o opaciamento do sublime,
no senso comum
 
 tudo parece ser regido pela perda
do ser do tempo, do ser do espaço, do ser-do-ser
em nós há um Pássaro
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que jamais canta
por isso jamais saberemos nosso verdadeiro nome
Um pássaro transparente
 
(................................................................) 
 
aprendi a dizer sempre outra coisa
a perder por delicadeza
 
e isso é parte do aprendizado
sobre o Sol
chamado
 
NÃO
 
Preto é um lugar ôntico
e Negro é um lugar social
soube desde sempre
que o ôntico
e o social
nunca se encontram
no mesmo plano dimensional
soube desde sempre
 que a dimensão em que me movia e respirava
 
era a dimensão do nunca
A canção da inexistência , canção incidental para os hinos de guerra no sangue
O Orisà me diz que a humanidade profunda habita sempre a dimensão do nunca, que 
no presente a Terra é desabitada e pertence aos pássaros, insetos e árvores
E o que existe é a construção de um poema supremo na manutenção de nossa 
presença 
 
(..................................................................) 
 
o tempo exterior nunca será um poema
sussurra o anjo da História
 promovendo este movimento que nunca será para a frente
como imaginávamos
mas para as origens, para o terror de antes da ausência
que neste momento que estamos vivendo agora
se confunde com o esquecimento do nome do primeiro negro a chegar aqui
para morrer
 
longe de seu Destino de pássaro-árvore
como nós
ou seja
 longe do Infinito.
 
(..........................................................)
 
O espírito também está abertamente fechado
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SEU APRENDIZADO RESIDE NA NÃO-ACEITAÇÃO DO FACTO DE SE SENTIR ESCRAVO
 
Algo fora do verbo que se conjuga humano
Apenas no futuro , me diz que
a hierofania é meu único trunfo
 
(........................................................) 
 
o olhar é como partitura para o que não sabemos tocar
 
mas a harmonia estava lá, em sua forma matemática
antes do nascimento,
antes da equação do choro
que recupera o animal perfeito
mas o indizível permanece
disfarçado de angústia
o tempo passando nos ossos mais lento do que na carne
Diversas teias de Ariadne se dissolvendo, desenhando antes centenas de filas, a 
primeira para a matrícula escolar, a segunda para as projeções, a terceira para pegar o
ônibus, a última
para ser salvo pela fé em atos impossíveis do pensamento
configurações da liberdade absoluta, tão inexistentes quanto o Nada ou a metafísica em 
uma blitz da polícia.
Percebi que a presença do Negro incomodava no meio das casas que almejavam o 
embranquecimento aparente ou seja a inclusão nas classes chamadas altas, os negros 
que não conseguiriam mais levantar a cabeça, desejavam os passes de 
embranquecimento obtidos dentro das famílias brancas, mas isso não acontece por 
osmose, nem por nadificações, como podemos ver ao ligarmos a TV em rede ou 
olhando em torno, estamos dormindo há séculos nas calçadas.
 
A matéria escura descendo até o campo de buracos negros com RG e CPF, com sua 
metagenealogia provisoriamente cancelada pela aura burocrática da falsa clareira das 
filas para a renda mínima. 

(.......................................................................) 
 
Variedade da ausência de aura , criando novos agenciamentos
Ao pedir as contas, uso o dinheiro para comprar as obras completas de Cruz e Souza e
de Jorge de Lima da Editora Aguillar
Jorge de Lima e Cruz e Souza rindo dos instantes de milagre no fundo do inferno.
Você nunca vai ser ninguém, lamenta Nietzsche olhando para o espelho em Turim 
em uma dimensão similar, um Nietzsche negro e outro pardo, encostam na parede, com as 
mãos na nuca.
Noel Rosa , o equivalente de um Rimbaud gago
Nenhum branco na cela
Nenhum negro no restaurante da Vila Madalena, onde entrei com minha namorada índia.
Tive duas namoradas índias, o amor reluzia no meio do mato
A menina Elza cantando com uma lata d’ água na cabeça
 como um golfinho brincando nas águas de um oceano inominável.
 
(...........................................................) 
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eu sabia sentindo que estava refletido em tudo o que respira
como um pedaço de névoa no fundo de um rio
exatamente como aqueles presos do Doi Codi
jogados de helicóptero no mar,
assim eu caminhava pela cidade
dobro a esquina em dez mil anos de ontem e vejo centenas de carros abandonados, 
cobertos de folhas secas
e uma estrela do mar, que você carregava no bolso
uma que você encontrou no alto do Morro do Pica-Pau
antiquíssima ocupação desmontada pelo enigma da policia ambiental, a estrela por 
dentro imita o movimento de uma porta
e para fora o de uma voz de uma criança dentro de uma árvore
deliberando a expansão sem fim dos limites
de acordo com esta roupa absoluta,
 
não, estou confundindo as polícias metafísicas
havia a policia da coisificação do eu
a polícia da imaterialidade
a polícia da imanência
e caminhar sem medo pela madrugada fora do tempo
era uma reivindicação do impossível
o dinheiro estava colado na pele
e se dissolvia bem rápido
por causa do vento
das necessidades
onde todos escreviam um cronograma do fracasso da comunhão
através da quietude lúcida do apocalipse
havia paradoxos que iluminavam
 
como a chama flutuante das velas nas encruzilhadas
ou alguma outra luz apenas pressentida
como a iminência do retorno dos Deuses
que sussurram no ar dos massacres
Eis que é chegada a hora do conflito
em que solicitamos que a anistia prisional deve libertar todos os presos
pretos baseada em uma equivalência de reparação
para cada 50 pretos assassinados um preto é solto
e eis que ficaram vazias as prisões
antes disso diz a pixação absoluta
As prisões são Senzalas concentradas
e as ruas ocupadas por pretos em situação de rua
são senzalas dispersas
O negro que se procura alcançar
 
Não é o negro histórico
O nome que se quer lhe dar
Não é o nome adequado
Sem nome, representa a origem da injustiça
com seu nome de origem é o mãe de todos os Povos
e diz a poeta na Casa do Sol
Não haverá a lúcida vigília, porque não haverá um dia
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infinito, mas sim a noite sem fim, criada pelo gesto de retirar o véu branco que estava 
encobrindo todos os rostos e esta noite se converterá em prateada e depois em noite 
transparente e quando a matéria escura
puder ser vista do lugar onde antes nascia o Sol
o negro dentro do negro irá iluminar a transparência do ar
e neste ar genesíaco, extensão africanizada do não-lugar
que um dia foi a Terra,
poderão se abraçar todas as primeiras pessoas
 
tornadas terranas
 irmãos e irmãs em alteridade
finalmente do lado interior
o que dissolve as fronteiras.
 
 (.......................................................) 
 
Agora estamos vivendo em um dobra do tempo, eu todos os assassinados.
Estamos em uma espécie de Congresso Nacional de Indígenas
e ele declararam que todos os pardos
são índíos
olho para meu reflexo
no espelho do banheiro
e vemos o jaguar-orquídea
e através da matéria escura
ela nos vê.
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Marcelo Ariel Obras publicadas

Marcelo Ariel é poeta, crítico e ensaísta. 
Autor de Com o Daimon no Contrafluxo 
(Patuá) , Ou o Silêncio Contínuo poesia 
reunida 2007-2019 (Kotter Editorial) entre 
outros, atuou como ator/roteirista no filme 
PÁSSARO TRANSPARENTE de Dellani 
Lima e gravou o disco de spoken word 
CONTRA O NAZISMO PSÍQUICO com 
o Projeto Scherzo Rajada. Atualmente 
coordena com Liliane Prata o Laboratório 
de Criação Literária em São Paulo.

Editora: Kotter

Páginas: 486

Ediçao: 2019

Este livro não é apenas a densa antologia 
poética de um dos escritores contempo-
râneos mais instigantes e inclassificáveis 
(como se isso fosse pouco….). É ainda e 
também a potente ontologia política ela-
borada por um dos nossos pensadores 
mais originais e insubmissos. É como se 
toda a poesia (i.e., toda sua política) de 
Marcelo Ariel fosse a tentativa de criar 
uma linha de fuga a esse Devir-Cubatão 
que o assola, que nos assola como o 
“Anjo da Historia Nosso Inimigo”, e 
permitir a “a invasão das fagulhas de 
novas sinapses, / novas configurações 
da mente / nas crianças, nos loucos, 
nos índios e nos chamados poetas, / 
seus símiles novas sinapses invadindo 
/ como estes desabrigados invadem os 
prédios, / mas as sinapses não depen-
dem, nem esperam apenas invadem 
/ como os sem-terra, os sem-teto / o 
espaço delimitado”. Daí a importância 
do surto (“surto cósmico”, “estados sur-
tológicos”, “é preciso trincar o nome das 
coisas com o surto”), que instaura um 
estado, nomadológico em relação a(o) si, 
e dialógico com o outro (“Os movimentos 
de nomadismo dialógico que chamamos 
de conversas, diálogos são para o ser o 
mesmo que O SONHO ou O SURTO”) e 
em que se trata de ser invadido, de tor-
nar-se uma invasão, um espaço de resis-
tência (“O DEVIR NEGRO INAUGURA O 
QUILOMBO INTERIOR DE CADA SER”).
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I N  O T H E R  W O R D S  /  E M  O U T R A S  PA L A V R A S

LA ÚLTIMA PIEDRA. DIEZ POEMAS 
DE ADRIANE GARCIA.
Selección y traducción de Manuel Barrós

Foto: free archive image

LA TELA

Presa

La araña

Teje.

INCENDIO

Paja

Zarza

La corza corriendo en la floresta

Aliento

Humo

El paisaje es sollozo

Y sofoca.

ESCULTURAS VIVAS

Observa a las madres

Que tienen en el regazo hijos durmiendo:

Pietás de carne y hueso

Que cargan destinos.

 

DESDE MI ÁNGULO

Estoy parada de cabeza

Todos lo están, pero solo yo advierto

El cielo debajo de mi cabeza

 

Si miro hacia arriba solo veo la Tierra

Y encima de mí hay pura superfície

Lo difícil es esa posición incómoda

 

El mar no es profundo

Profundo es el abismo azul

O negro de remotas estrellas

 

Y el hombre cree que asciende

Cuando de hecho se sumerge

En su equívoco celeste.

 

A TEIA

Presa

A aranha

Tece.

INCÊNDIO

Palha

Sarça

A corça correndo na mata

Fôlego

Fumaça

A paisagem é soluço

E engasga.

ESCULTURAS VIVAS

Repare nas mães

Tendo ao colo filhos dormindo:

Pietás de carne e osso

Carregando destinos.

DE MEU ÂNGULO

Estou de cabeça para baixo

Todos estão, mas só eu percebo

O céu embaixo de minha cabeça

 

Se olho para cima só vejo Terra

E acima de mim é pura superfície

O difícil é essa posição incômoda

 

O mar não é profundo

Profundo é o abismo azul

Ou negro de longínquas estrelas

 

E o homem acha que ascende

Quando de fato submerge

No seu equívoco celeste.

A última pedra vem sempre com dois sons:

Um derradeiro gemido humano

E a eterna gargalhada de Deus.

Adriane Garcia. O nome do mundo (2014)

 

SALTAR

Dor lancinante:

O asfalto rachado

Cria abismo.

SALTAR

Dolor lancinante:

El asfalto agrietado

Crea abismos.

R E V I S TA  C A P I T O L I N A  N ° 5  J U N H O  2 0 2 0  1 9



NOSTALGIA

Quem nos dera

Voltar ao escuro,

Ao ciciar dos grilos,

Ao coaxar dos sapos.

Nós, as estrelas

E a fogueira para espantar mosquito.

Mergulhar na noite,

Esclarecer este breu adormecido,

No mais profundo das águas,

Feito feto

Nascer de novo.

RESPOSTA

Para cada ação

Uma contração.

SOLIDÃO

Só

O homem

Procura

O outro

Homem

Só.

O TEMPO ENTRE OS “STACCATOS”

No barulho do relógio

Na língua atrás dos dentes

No ar do diafragma

Na agonia cardíaca

Que rege com a batida:

O silêncio.

VÁLVULA DE EMERGÊNCIA

Em caso de emergência

A válvula

A úvula

A vulva

Sem luva.

NOSTALGIA

Quién nos había dado

Volver a lo oscuro,

Al murmurar de los grillos,

Al croar de los sapos.

Nosotros, las estrellas

Y la hoguera para ahuyentar a los mosquitos.

Sumergirse en la noche,

Esclarecer esta brea adormecida,

En lo más profundo de las aguas,

Hecho feto

Volver a nacer.

RESPUESTA

Para cada acción

Una contracción.

SOLEDAD

Solo

El hombre

Busca

A otro

Hombre

Solo.

O TEMPO ENTRE OS “STACCATOS”

En el ruido del reloj

En la lengua detrás de los dientes

En el aire del diafragma

En la agonía cardiaca

Que rige con el latido:

El silencio.

VÁLVULA DE EMERGÊNCIA

En caso de emergencia

La válvula

La úvula

La vulva

Sin guantes.
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Adriane Garcia Obras publicadas

Adriane Garcia (1973), poeta, nascida e 
residente em Belo Horizonte. Publicou 
Fábulas para adulto perder o sono 
(Prêmio Paraná de Literatura 2013), O 
nome do mundo (Armazém da Cultura, 
2014), Só, com peixes (Confraria do 
Vento, 2015), Embrulhado para viagem 
(Col. Leve um Livro, 2016), Garrafas ao 
mar (Penalux, 2018) e Arraial do Curral del 
Rei – a desmemória dos bois (Conceito 
Editorial, 2019).

Editora: Confraria do vento

Páginas: 80

Ediçao: 2016

A poeta que quer ser gentil, amena, a fim de não 

assustar, de não direcionar as pessoas já tristes e 

cansadas, ainda mais na direção do pessimismo, 

no entanto, a poesia é como o amor, como 

coração que dispara, alertando dos perigos, 

contradizendo o cérebro, afirmando que “é ela 

quem manda”. Como a poesia manda e bate 

feito um coração acelerado, não é possível ceder 

a utopias, a poesia “se joga das escadas” empur-

rada pela observação de coisas que gritam e 

pulsam necessitadas. A autora não consegue 

preservar a racionalidade do seu cérebro, pois 

em todo lugar há sofrimento, uma miséria que 

se faz presente até mesmo em animais, “vê pas-

sarinhos que só cantam aos sábados”, “eles 

estão duros e pisoteados no chão”. A vida é 

um “susto constante”, e por isto a autora não 

consegue se calar, a palavra que se “mal-usa-

das produzem corte” serve à crítica que relata 

a correria do mundo moderno, um planeta feito 

campo de concentração, que “enlata sereias” e 

esmaga seres humanos. Enfrentando a lucidez 

de “compreender o benefício das sombras”, a 

autora blasfema todos os dias contra o amor, 

não porque seja cruel, mas porque viver com a 

poesia é difícil, sofrido e abrir-se para um poeta é 

correr os riscos de não aguentar tamanha sobrie-

dade, o “poeta musgo” molha o tapete dos olhos 

com lágrimas despertas pelas palavras.

Editora: Penalux

Páginas: 164

Ediçao: 2018

Editora: Confraria do vento

Páginas: 96

Ediçao: 2017Manuel Barrós

Manuel Barrós, Lima, 1993. Sociólogo, 
investigador y traductor. Licenciado 
en sociología por la PUCP (Pontificia 
Universidad Católica del Perú). Ha publi-
cado la traducción Doze noturnos da 
Holanda / Doce nocturnos de Holanda 
(Ediciones Andesgraund, 2016; 2018) de 
Cecília Meireles en Santiago de Chile, 
además de versiones al español de dis-
tintos escritores y poetas en revistas.
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MEURSAULT
Gabriela Ruivo Trindande com 
Sandro William Junqueira
Foto: free archive image
Foto do autor: Jorge Vaz Gomes

Acusaram-no de ser um filho sem lágri-
mas. Um homem sem afetos. Disseram 
que a moral e a empatia lhe eram tão 
ligeiras como dar um mergulho no mar 
ou fumar um cigarro após uma refeição 
frugal. Num dia de sol e muito calor, e 
por causa do sol e do muito calor, matou 
quase por acidente um homem numa 
praia deserta. Das absurdas exigências 
à sua incapacidade de sentir, até à con-
denação à morte por não ter chorado no 
funeral da mãe, Meursault aceitou tudo 
sem o mais leve estrebuchar da alma e 
nenhum remorso. Ele sabe que viver um 
dia em liberdade é o quanto basta para 
se ser feliz. E que nada podemos fazer, 
senão entregarmo-nos, perante a voraz 
indiferença do mundo.
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Sandro William Junqueira Obras publicadas

Uma cidadela cercada pela natureza onde os 

lobos são ameaça. Um muro que serve de bar-

reira. Uma sociedade exemplarmente orga-

nizada, anos após um grande desastre. Um 

governo que sabe que o medo é motor e que 

legisla música. Uma fábrica que produz empadas 

e apronta cremações. Um microcosmo fami-

liar onde um filho é amarrado a um piano. Um 

homem dotado da capacidade de sonhar com 

aquilo que ainda não aconteceu, mas que é certo 

ir acontecer. Uma rebelião que se levanta. Um 

cavalo que não perde elegância. Um corvo que 

gralhará na hora da sorte.

Um Piano para Cavalos Altos pretende ser uma 

metáfora de um mundo regido pela ordem, pela 

disciplina. Uma premente reflexão sobre o poder: 

o poder do controlo, o poder da comunicação, 

o poder do corpo.

Sandro William Junqueira nasceu em 
1974. Publicou: O Caderno do Algoz - 
Caminho 2009; Um Piano para Cavalos 
Altos - Caminho e Leya Brasil, 2012;  
No Céu não há Limões - Caminho 2014 
(Finalista do Grande Prémio do Romance 
e Novela da Sociedade Portuguesa de 
Autores 2015); A Cantora Deitada - 
Caminho 2015 (Nomeado Melhor Livro 
Infantil-Juvenil para o Prémio Autores 
2016 - SPA); A Grande Viagem do 
Pequeno Mi – Caminho 2016; Quando 
as Girafas Baixam o Pescoço – Caminho 
2017 (Nomeado Melhor Romance para o 
Prémio Autores 2018 - SPA); As Palavras 
que Fugiram do Dicionário – Caminho 
2018 (Vencedor do Melhor Livro Infantil-
Juvenil para o Prémio Autores 2018 - 
SPA). Autor das peças de teatro “Os 
Anjos Tossem Assim”, “Medronho” e 
“O Presente de César”. Tem textos tra-
duzidos para Inglês, Alemão, Búlgaro e 
Neerlandês. É atualmente o coordena-
dor dos projetos PANOS – palcos novos 
palavras novas e KCENA no Teatro 
Nacional D. Maria II.

Editora: Caminho

Páginas: 368

Ediçao: 2012

Editora: Caminho

Páginas: 192

Ediçao: 2017

A mulher gorda gosta de comprar jacintos, o 

desempregado sonha com um prato de goulash 

e há duas irmãs que andam a costurar linhas 

complicadas entre elas. 

De vez em quando, nos intervalos dos barulhos 

da cidade, ouve-se pelas paredes uma música 

de Brel, rosas a crescer ou um programa sobre 

a vida animal - como é que a cabeça das girafas 

não rebenta se está tão longe do coração? 

Em comum, entre os pés que fazem barulho 

em cima da cabeça e os pés que incomodam 

quem está em baixo, só a gaiola de cimento onde 

se tentam arrumar as vidinhas e, ainda assim, 

aquela vontade de ser pássaro. Sandro William 

Junqueira continua a construir, agora em altura, 

um território literário de desconfortos e pulsões 

que estava ainda por cartografar, e volta à ficção 

com um livro feito de penas e betão.

Editora: Caminho

Páginas: 420

Ediçao: 2014

No Céu não Há Limões descreve um mundo em 

guerra entre o Norte rico e o Sul pobre, em que 

os pobres do Sul tentam por todos os meios ter 

acesso ao bem-estar do Norte, e os do Norte 

usam de todos os meios para conservar a sua 

riqueza só para si.

Sandro William Junqueira não apresenta solu-

ções, mas à medida que o livro se aproxima do 

final uma personagem se destaca - o padre -, 

procurando uma saída. Será esta uma saída?

O autor não dá a resposta. A resposta fica com 

cada um de nós, porque este é o nosso mundo.
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R E S E N H A S

O DESESPERO POR TRÁS DO RISO: 
“E SE DEUS FOR UM DE NÓS”, 
de Tadeu Sarmento (Confraria do vento). Por Carla Bessa

Em seu livro “O Riso redentor: A dimen-
são cômica da experiência humana” (em 
português na tradução de Noéli Correia 
de Melo Sobrinho, Vozes, 2017), o soci-
ólogo austro-americano Peter L. Berger, 
aborda vários aspectos e funções do 
cômico, desde a comicidade como diver-
são, como consolação ou como arma, até 
o cômico como manifestação da loucura. 
Em todos os casos, e apesar de diferen-
ças nas respectivas formas de expres-
são, entendo que ele veja a capacidade 
de rir como uma válvula de escape, apre-
sentando-se como instrumento redentor 
com o qual o ser humano, ainda criança, 
aprende a sublimar seus medos e a 
lidar com sua vulnerabilidade. O humor, 
segundo ele, ofereceria “uma libertação 
da tirania do princípio de realidade, uma 
libertação da razão em direção a uma 
zona particular de liberdade.” Não me 
parece coincidência que, sobretudo em 
tempos de crise, um enorme número de 

memes e piadas sejam lançados no éter.
Em “E se deus for um de nós”, Tadeu 
Sarmento parece ter se proposto (com 
êxito, aliás) a utilizar todo esse leque de 
possíveis encarnações do cômico, inclu-
sive a loucura, para se libertar de uma 
realidade que se torna intragável. Há aqui 
uma mistura sórdida de sátira, trocadi-
lhos, caricaturismo, absurdo e, sobre-
tudo, elementos do tragicômico e do 
macabro, trazidos à tona através de um 
humor mordaz que, como uma lente de 
aumento, só faz expor ainda mais toda 
a labilidade do humano.

                      O enredo

O plot central gira em torno de Yves 
Barnacle, uma jovem ruiva irlandesa 
que viaja ao Recife para perder a vir-
gindade, contrariando uma profecia de 
seu pai, o poeta gago Finan MacDowell, 
que testamentou em versos que a filha 

conduziria o IRA à vitória sobre a coroa 
inglesa, transformando-se numa versão 
moderna de Joana D’Arc. Em Recife, ela 
trabalha numa sorveteria e é admirada 
por um supervisor de Call Center, que é 
quem narra a história. Ao mesmo tempo, 
há um assassino em série especializado 
em ruivas virgens aterrorizando a cidade. 
A investigação deste caso é monitorada 
por um policial obcecado pelos livros de 
Raymond Chandler.
Além disso, vivenciamos as histórias 
paralelas de um taxista apaixonado por 
Graham Greene, de uma seita cristã de 
virgens sodomitas, um barbeiro surdo 
suspeito de ser torturador do regime 
militar e um ex-agente secreto romeno 
traficante de escravas sexuais, assim 
como de inúmeros personagens secun-
dários que entram e saem da trama, num 
caleidoscópio de narrações sobrepos-
tas. No entanto, apesar de todas essas 
ramificações narrativas, o enredo nunca 

Foto: free archive image; Foto do autor: Thais Guimarães
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perde o fio da meada e o plot central 
em torno dos assassinatos das ruivas 
segue desenvolvendo-se a cada capítulo, 
com novos suspeitos que são presos e 
depois soltos, levando-nos paulatina-
mente ao verdadeiro serial killer. Com 
isso, Samento prova que domina seu ins-
trumento. Desde a construção de per-
sonagens multifacetados e complexos, 
de cenários coesos, até a linguagem 
eloquentemente labiríntica, com frases 
longas e elaboradas, tudo aqui parece 
ter sido composto com cuidado e enge-
nhosidade. Até mesmo os nomes dos 
personagens, que são hilários. Temos, 
por exemplo, Ciprian Maiorescu, dono 
da sorveteria, ou Dúbio Gomes, homos-
sexual enrustido e amigo do narrador, 
que, como este, também trabalha no Call 
Center. Ou ainda Plínio Parula, ex-pro-
prietário de funerária e atual dono do 
principal sebo da cidade.
Lembrou-me a escrita do autor ameri-
cano David Foster Wallace, de quem se 
diz que elaborava listas com excentri-
cidades, nomes próprios engraçados, 
doenças raras, manias, tiques e situa-
ções tragicômicas para usá-las como 
material nos seus livros. Não me admi-
raria se ouvisse que Tadeu Sarmento 
também confecciona esses tipos de 
arquivos. Em termos de técnica, é inte-
ressante também ressaltar o controle 
na permanente mudança do ponto de 
vista narrativo. A história é contada por 
um narrador testemunha, que se dá a 
luxos de onisciência, saltando de uma 

perspectiva a outra de forma natural e 
fluída. Outro ótimo recurso são as com-
parações divertidíssimas, porque abso-
lutamente inusitadas, beirando o surreal. 
Só para citar alguns exemplos:

 “Pareciam competir entre si como ado-
lescentes doidos, meninos mesmo, ou 
espíritos de eletricistas mortos assom-
brando antigas casas de máquinas.”
“...parecia excessivamente sério, mas era 
a seriedade de um javali mijando sob a 
luz fosforescente.”

“Quanto à felicidade, é uma cidade nova 
na qual só se chega de tobogã...”

“Peixes enormes e magnéticos, cujas 
escamas brilhavam tanto quanto taxíme-
tros refletindo o sol.”

“...os cabelos desgrenhados iguais aos 
de Beethoven debaixo de ventiladores 
de teto.”

         A função da comicidade

Apesar de toda essa graça, a ideia 
central do livro me parece bem outra. Há 
uma frase mais para perto do final que 
resume bem o que, na minha opinião, 
fica como a essência deste romance: 
“Todos riram, embora não fosse uma 
piada”. Isso porque, apesar de toda a 
comicidade rasgada (que, sem dúvida, 

permeia o livro), não se trata aqui de um 
encadeamento gratuito de trocadilhos e 
chistes nem de nonsense. Pelo contrá-
rio. Enquanto o seu primeiro romance, 
“Associação Robert Walser para sósias 
anônimos”, vencedor do Prêmio 
Pernambuco de Literatura, como bem 
ressaltou o colega Ovídio Poli Júnior em 
sua resenha para o Jornal Rascunho, “é 
marcado por um tom farsesco, com certo 
desencanto que não esconde um pro-
fundo desprezo pela condição humana”, 
em “E se deus for um de nós”, o que se 
esgueira por trás do riso é o pavor e o 
desespero de um autor que não conse-
gue deixar de ver a catástrofe em direção 
a qual estamos rumando.
Com seu humor violento, Sarmento 
parece querer nos alertar que se deus 
for de fato um de nós, ele não será bom 
nem misericordioso. Se deus for um 
de nós, ele será a vingança da sombra 
sobre os passos, o reflexo da nossa bru-
talidade mais profunda, uma espécie de 
scary clown. E que, seguindo um instinto 
de rebanho, muitos se entregarão a ele 
de livre e espontânea vontade, assim 
como a protagonista, Yves Barnacle, ou 
as ruivas da seita “Guardiões do Selo de 
Pedro” parecem dispostas a entregar-se 
ao assassino. Isso porque a nossa neces-
sidade de um deus (de um guia, um líder, 
um mito) talvez seja ainda maior do que a 
nossa cegueira ou o medo de reconhecer 
que o Coringa já pode estar entre nós.
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