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Meu avô é um velho inconveniente que 
faz todas as perguntas que não devia 
fazer nos eventos familiares. Além de 
fazer perguntas medonhas, ele me encara 
e comenta que eu engordei, afirma que 
minha amiga é sapatão, que eu nunca 
vou arrumar emprego com o curso que 
faço na universidade, mas tudo bem, 
porque sou um fracassado igual ao meu 
pai e fala isso dando aquela risadinha 
sarcástica de quem está determinado a 
se meter. Meu avô consegue azedar qual-
quer reunião familiar. Ele começa discus-
são, ofende. Zomba, magoa. A todos. 
Ele tem olhinhos azuis, cabelo todo bran-
quinho, é gorducho e caminha pulando. 
Quem olha de longe vê um velho fofo. 
Quem convive de perto está louco pra 
ir ao seu funeral. Ele maltrata a vovó. 
Chama de lesada, define as roupas que 
ela deve usar e onde pode ir. Se e quando 
pode ir. E com quem. Joga o prato no 
chão se a comida não está do jeito que 
ele quer. Ela não reage. Ele espancava os 
filhos quando pequenos – meu pai e meus 
tios. E agora que os filhos estão adultos, 
sempre se dirige a eles com sarcasmos 
ou palavrões. Ele nunca nos abraçou. 
Me chama de Breno e meu nome é 
Bruno. A Carla ele apelidou de Saco de 
Banha!, ela é a minha prima complicada 
com o controle do peso. Já tentou se 
matar, é depressiva. Minha tia fica arra-
sada. Meus primos gêmeos ele chama 

HERANÇA
Texto do livro “Velhos”de Alê Motta

Foto: free archive image
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de “os dois” e outro primo, o Gil, de “o 
menino”. A minha prima Cássia, eita!, 
essa ele ignora. Tem tatuagens e pier-
cings, para ele não existe. Ela diz – Olá, 
avô! Ele vira a cara. Estamos na delega-
cia. Meus pais, tios, tias, primos, primas 
e vovó. Depois desse ridículo e despre-
zível almoço de natal. Vovó é a única que 
chora e repete Tadinho, tadinho. Meu avô 
nunca mais escarnecerá de ninguém. Foi 
esfaqueado, enquanto dormia, após o 
almoço, com a faca nova de cortar o 
peru. Durante o almoço ele ofendeu, 
zombou e xingou a todos. Impressionante 
sua capacidade de humilhar, menospre-
zar e detonar. Meu avô era brilhante na 
maldade. Somos muitos e somos todos 
suspeitos, mas o delegado já ganhou 
uma graninha e semana que vem todos 
ficarão sabendo da tentativa frustrada de 
assalto. E comentarão, impressionados, 
da valentia do meu avô, que sozinho no 
quarto, reagiu. O resultado final foi que, 
infelizmente, ele não resistiu aos ferimen-
tos na luta feroz, corpo a corpo com o 
marginal. A vida seguirá. E a maldade da 
minha família, que era só do velho, agora 
está em todos nós.

Alê Motta

Alê Motta nasceu em São Fidélis, interior 
do estado do Rio de Janeiro. É arquiteta 
formada pela UFRJ. Participou da anto-
logia 14 novos autores brasileiros, orga-
nizada pela escritora Adriana Lisboa. 
É autora de Interrompidos (Editora 
Reformatório, 2017) e Velhos (Editora 
Reformatório, 2020).

Obras publicadas

Em Velhos as personagens não estão mergulha-

das em reminiscências de uma vida passada, como 

quase sempre vemos na literatura. Antes de tudo, 

elas fazem de seu declínio atual matéria para nos 

contar boas histórias em textos que carregam em 

sua brevidade a marca humana. Nomear a forma 

narrativa presente de “microconto” seria reduzir o 

projeto literário da autora. O prefixo “micro”, que 
muitos críticos insistem em usar para se referenciar 

às narrativas de pequena extensão, nada acres-

centa à força de seus textos, que são poderosas 

sínteses do nosso tempo vital, e por isso mesmo 

se revelam pequenas joias lapidadas por cuida-

doso trabalho de ourivesaria (Itamar Vieira Junior).

Estes mini-contos, são como faca furando a pele. 

São dezenas de narrativas curtíssimas nasquais a 

marca (e a cicatriz) da maldade se espraia, galva-

nizando as tramasaparentemente singelas. Com 

meia dúzia de palavras, a jovem contista delineia 

as cenas, para não dizer as arenas, onde seus 

personagens, sempre em falsaharmonia, vão se 

digladiar em bárbaro silêncio. Os relatos, domi-

nados pelaprimeira pessoa, são de súbito inter-

rompidos, como o título da obra anuncia,não por 

outro motivo senão a ação, nefasta (ou piedosa?) 

da mão humana.Nada de deuses, entidades ange-

licais, altas esferas. Apenas vidas prosaicas,espíri-

tos mundanos, rodapés da sociedade.

Editora: Reformatório

Páginas: 104

Ediçao: 2015

Editora: Reformatório

Páginas: 82

Ediçao: 2017

Meu avô consegue 
azedar qualquer reunião 
familiar. Ele começa 
discussão, ofende. 
Zomba, magoa. A todos. 
Ele tem olhinhos azuis, 
cabelo todo branquinho, 
é gorducho e caminha 
pulando. Quem olha de 
longe vê um velho fofo. 
Quem convive de perto 
está louco pra ir ao seu 
funeral.
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PARA COSTURAR MELHOR O AGORA
Texto de Liliane Prata
Foto: Rawpixel.com / Freepik

Quando o arroz deu errado, ela se 
sentou no chão da cozinha, a cerâmi-
ca mais fria que no dia anterior, que 
nos meses anteriores, que em todos 
os anos que cabiam naquele dia na-
quele apartamento, e largou o pano 
de prato como quem se demite de um 
sonho. Olhou o pano, a casinha borda-
da pela avó, e por um instante desejou 
ter aprendido a bordar casinhas, não 
aprender, mas ter aprendido, agora lhe 
soava tarde demais. Ela olhou o reló-
gio na parede e todas as posições dos 
ponteiros lhe pareceram tarde demais.
Justo ela que só queria um arroz cor-
reto, um arroz como o da avó, a avó 
que bordava. Branco, cheiroso, quente, 
salgado na medida certa, soltinho, isso, 
importante, soltinho: não é isso que es-
peram do arroz, que ele seja soltinho? 
Havia acordado com esse espírito, o es-
pírito de quem sabe o que é esperado 
do arroz e que, mais do que isso, sen-
te-se capaz de oferecer isso ao arroz: o 

espírito de quem sabe o que querem e 
está pronta para oferecer, oferecer sem 
nenhuma vontade oculta ou ressenti-
mento, apenas naturalidade sem am-
bição, apenas entrega inocente de si. 
Que espírito maravilhoso! Não livre, mas 
talvez feliz, e isso parecia ser suficien-
te: quem anseia pela liberdade senão 
os infelizes? De manhã, tomando café, 
ela ainda era essa outra, essa estranha, 
essa que se julgava apta a entregar ao 
arroz sua arrozidade; faltava muito para 
a hora do almoço, mas a sensação de 
capacidade já a preenchia e foi lhe dan-
do a força necessária para tirar a mesa, 
lavar os pratos, varrer a casa, passar um 
pano com água morna e detergente no 
piso, responder e-mails e atravessar o 
isolamento e transformar o isolamento 
em solidão, a mais sincera e urgente 
solidão. O isolamento vinha dos dois 
quartos vazios, do outro lado da sua 
cama, entrava por baixo da porta da 
sala: a casa estava infestada havia tem-

po. Seu cheiro vencia o do detergente, 
o apartamento inteiro fedia a separação. 
Talvez a solidão não tenha cheiro, mas 
a divisão, a ruptura exalam o cheiro tí-
pico da mágoa, ela sabia, ela não con-
seguia se livrar disso, mas ela sabia... 
O cheiro impregnado nas roupas, nos 
objetos, nas narinas e em todos os ori-
fícios, o isolamento seria a mercadoria 
mais rapidamente transportada para o 
seu próximo endereço, ela tinha certe-
za disso, embora naquele momento feliz 
no café, naquela simulação de alegria, 
ela estivesse convicta de que o perfu-
me do arroz soltinho voaria da cozinha 
e tomaria todos os cômodos e a livra-
ria de todos os muros, ah, como eram 
bons alguns cafés da manhã, como 
eram doces os que tentavam, com a 
melhor das intenções, espalhar man-
teiga muito além da borda dos pães.
Ela descascou e picou finamente a ce-
bola, e nada a faria chorar naquele mo-
mento: enquanto a faca subia e descia, 
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Liliane Prata

Obras publicadas

Ediçao do autor

Páginas: 181

O livro se passa no início dos anos 80 e conta a 

história de Fernando, um jovem executivo que 

esconde grande parte de sua vida: vive fingindo 
para sua mulher, Júlia, e, acima de tudo, para 

si mesmo. Aos poucos, o vazio de seu instável 

mundo interior vai como que o engolindo, assim 

como um segredo antigo que vem à tona com 

graves consequências. Com uma narrativa ágil, 

tensa e cheia de diálogos hipnóticos, COVARDES 

é difícil de parar de ler.

a esperança era o que inundava suas 
vias lacrimais, e o apito da chaleira onde 
fervia a água soou com a convicção de 
cada verso de um hino. Ela desligou 
a chama, aqueceu um fio de óleo em 
uma panela sob fogo baixo, dourou as 
cebolas até murcharem, acrescentou o 
arroz, mexeu bem, derramou a água da 
chaleira, salgou, aumentou o fogo para 
médio e sorriu: agora era só aguardar.
E então ela saiu da cozinha tão certa 
de tudo, ela foi ao banheiro, escovou 
os dentes, ajeitou o cabelo, trocou de 
roupa, leu qualquer coisa no celular e 
negou o cheiro de queimado que come-
çava a sentir, mas ela negava ao passo 
que andava, ela negava e dava um pas-
so em direção à cozinha, negava e dava 
outro, e mais um, e mais outro, em um 
tipo de negação móvel, presente na ca-
beça, ausente nas pernas. Às vezes, ela 
sabia, as pernas são mais sábias que 
a cabeça, e nesses momentos ela ad-
mirava a beleza simples dos seus pés.
Quando desligou o fogo, ela sentiu 
algo se apagando dentro de si, e por 
isso foi murchando como as cebolas 
de meia hora antes, murchando, mur-
chando, até sentar no chão mais frio do 
que nunca, naquele apartamento que 
agora cheirava a fronteiras e a quei-
mado. Que cheiro invadiria os cômo-
dos depois daquele? O que há depois 
do isolamento? À sua frente, o pano 
de prato, com a casinha bordada pela 
avó, com a casinha que ela queria ter 
bordado lá atrás para costurar o melhor 
agora, para costurar melhor o agora.

O isolamento vinha dos 
dois quartos vazios, do 
outro lado da sua cama, 
entrava por baixo da 
porta da sala: a casa 
estava infestada havia 
tempo. Seu cheiro 
vencia o do detergente, 
o apartamento inteiro 
fedia a separação. 
Talvez a solidão não 
tenha cheiro, mas 
a divisão, a ruptura 
exalam o cheiro típico 
da mágoa, ela sabia, ela 
não conseguia se livrar 
disso, mas ela sabia... 

Nas vinte histórias que compõem este livro, 

Liliane Prata traça um panorama atual e corajoso 

das relações – e das tensões – entre mulheres 
e homens. Privilegiando o ponto de vista femi-

nino e alternando entre momentos de ternura 

enternecedora e de crueza absoluta, as narrati-

vas sempre surpreendem, em textos urbanos e 

intensos, ora nervosos, ora líricos, ora repletos 

de humor. Os personagens vivem os mais diver-

sos conflitos, e neles podemos facilmente reco-

nhecer amigas e amigos, mães e pais, filhas e 
filhos e até a nós mesmos.

Liliane Prata é jornalista e escritora. Já 
foi editora de comportamento das revis-
tas Capricho e Claudia, da Editora Abril, 
e atualmente trabalha como autônoma, 
escrevendo e dando cursos. Esse é seu 
nono livro de ficção, sendo o primeiro de 
contos. Pela Editora Instante, também 
lançou seu livro de não ficção, O mundo 
que habita em nós: reflexões filosófi-
cas e literárias para tempos (in)tensos. 
A autora compartilha suas reflexões no 
Instagram @liliprata, no youtube.com/
canaldalili e no podcast Proibido Fritar 
Pastel.

Editora: Instante

Páginas: 224

Ediçao: 2019

Editora: Instante

Páginas: 136

Ediçao: 2019

Por que tantos de nós estão perdidos e ansio-

sos nadando entre a raiva e a melancolia? Nossa 

subjetividade tem sido sugada por um redemoi-

nho de idealizações, imediatismo, comparações, 

angústias, miopia para a alteridade e confusão 

entre narcisismo e amor-próprio, e isso tem 

implicações individuais e sociais. O mundo que 

habita em nós convida leitores e leitoras a enten-

der, por meio de deliciosas e precisas reflexões 
filosóficas, o mundo em que vivemos e o que ele 
muitas vezes provoca no interior de cada um. 

Tais reflexões são embasadas em citações lite-

rárias, poéticas e musicais, verdadeiras inspira-

ções para quem lê. A obra é divida em quatro 

partes: 1. O “nós” que habita o “eu”, 2. O apa-

gamento do outro, 3. Muros e carências, e 4. O 

si mesmo no mundo, e os assuntos abordados 

são: solidão; parecer versus ser; pressa, busca 

do prazer e perda da singularidade, adequações 

e escolhas...
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VER POR UM BINOCULO
(UM EXCERTO)
Por Djaimilia Pereira de Almeida

Djaimilia Pereira de Almeida

Djaimilia Pereira de Almeida é escritora.  Seu livro Luanda, 
Lisboa, Paraíso (Companhia das Letras) foi o primeiro 
colocado no Prêmio Oceanos 2019. Vive em Lisboa.

“Ver por um binóculo é um 
excerto de um caderno de 
recortes que venho fazendo 
desde Fevereiro de 2020. A 
colagem ajuda-me quando as 
palavras não me conseguem 
ajudar. Venho compondo 
os recortes sobre notas e 
rascunhos antigos. ”
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Obras publicadas

Esta é a história de uma menina que aterrou despenteada aos três anos 

em Lisboa, vinda de Luanda, e das suas memórias privadas ao longo 

do tempo, porque não somos sempre iguais aos nossos retratos de 

infância; mas é também a história das origens do seu cabelo crespo, 

cruzamento das vidas de um comerciante português no Congo, de um 

pescador albino de M’banza Kongo, de católicas anciãs de Seia, de 

cristãos-novos maçons de Castelo Branco - uma família que descre-

veu o caminho entre Portugal e Angola ao longo de quatro gerações 

com um à-vontade de passageiro frequente. 

Editora: Companhia das Letras

Páginas: 240

Ediçao: 2019

Editora: Teorema

Páginas: 160

Ediçao: 2015

Luanda, Lisboa, Paraíso é um livro sobre a esperança e como ela é 

determinante na nossa vida. Existindo esperança, as pessoas acre-

ditam no futuro, sonham, reconstroem a casa depois de ter ardido, 

escrevem cartas, fazem promessas nas quais acreditam. Mas quando 

a esperança desaparece, tudo o resto cai como um castelo de cartas. 

Como se a esperança fosse a cola que mantém tudo o mais unido. Ou 

podia substituir a esperança pela amizade e escrever exatamente o 

mesmo. Mas talvez seja a amizade que permite a esperança.
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A POESIA DE EDIMILSON DE ALMEIDA PERERIRA
Traduzidos para o inglês por Steven White*

1/ O ENCONTRO
Como a cidade no mofo a rosa de um morto sobre os jardins. 
Estaríamos aliviados se a limpeza dos lustres não rompesse a pe-
dra enigmática que conduzimos. Nossa morte repousa, vontade 
merecida de um incêndio. Também eles desmontam as flores au-
xiliados pelos arlequins. E não abemos porque somos a inten-
ção dos raios. Como a cidade a rosa de um morto nas escolas.

“Ele transforma tudo, por ter engolido e devolvido 
tudo. Exu é a vida, com todas as suas contradições 
e sínteses. ”  (M.A).

EMISSÁRIOS 
“Exu é múltiplo e indômito... Como a própria vida,
transforma-se sem parar, e assim faz o universo

funcionar. Ficou com o encargo de receber as oferendas e 
distribuir os dons. ”  (Monique Augras)

EMISSARIES
“He is multiple and cannot be tamed…Like life 

itself, he transforms himself ceaselessly and thus makes 
the universe function. His is the job of receiving the offerings 

and distributing the gifts.”  (Monique Augras)

2/ REQUEST
We reject protection on behalf of the absence of what we have 
delivered. We ought to tell them, but perhaps they would lose 
their beards in the constellation of skeletons. The towels over 
the marquees, maybe we should take their lives. But the request 
comes with us, and a book punishes itself in the street cor-
ners where arrows fall in love. Let us go on beneath the trees.
 
“Exu is the unit that multiplies to infinity…
Everything that joins together, multiplies, separates, 
transforms itself, all this is Exu.” (M.A)

1/ THE MEETING
Like a city growing from mold, the rose of a corpse over the gardens. 
We would be relieved if the spotlessness of these chandeliers did not 
break the enigmatic stone we carry. Our death rests in peace: well-
deserved desire of fire. They also dismantle the flowers with the help 
of the harlequins. And we do not know why we are the lightning’s 
goal. Like a city, the rose of a corpse among the gathered people.
 
“He transforms all things, for having swallowed
 and given back all things. Exu is life, with all its contradictions 
and syntheses.” (M.A)

2/ ENCOMENDA
Rejeitamos proteção pela ausência do que entregamos. Deverí-
amos dizer-lhes, mas talvez perdessem a barba na constelação 
dos esqueletos. As toalhas sobre as marquises, talvez lhes tirás-
semos a vida. Mas a encomenda nos acompanha e um livro se 
castiga na manhã das palavras. Se lhes disséssemos arruinariam 
as esquinas onde se amam as flechas. Passemos sob as árvores.
 
“Exu é a unidade que se multiplica até o infinito...Tudo o que se 
une, se multiplica, se separa, se 
transforma, tudo isso, é Exu. ” (M.A)
 

3/ ANDAÇÕES
E sob os canais de uma cidade onde o beijo martiriza os bos-
ques. Logo estaremos na estação e nenhum orvalho cede-
rá. As esquinas afiam severamente o destino. Então o abra-
ço, noutra cidade, e elas se sucederão. Não contaremos 
castelos, resíduos, serão tantas humilhações que o medo 
partirá o perfume das flores. Cada punição há de nos pare-
cer uma indagação sobre a felicidade. E sob as árvores o ras-
tro das cidadelas. Passemos sob as árvores mortas dos canais.
 

3/ WALKING AROUND
And under the canals of a city where the kiss martyrs the forests. 
Soon we will be in the station and no dew will accept defeat. The 
street corners sharpen destiny to a severe point. Then the em-
brace, in another city, one city after the other. We will not possess 
castles, remains. There will be so many humiliations that fear will 
cut open the flower’s perfume. For us, each punishment will seem 
like a questioning of happiness. And beneath the trees, the trail of 
the citadels. Let us go on beneath the dead trees of the canals.
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“Orumilá, que é o deus supremo em sua função 
de senhor do destino, foi pedir um filho a Oxalá.
 ... todos se tornaram servidores de Orumilá, que 

manda no oráculo de Ifá. ” (M.A)

“... pássaros simbolizam a fecundidade das Grandes-
-Mães, e (...) as plumas representam a multidão dos 

descendentes. Por isso, Oxum é a ‘dona de muitas penas 
de papagaio’.

 Mãe da riqueza, Oxum é a alegria do sangue das 
mulheres fecundas. ” (M.A)

-------------------

“...birds symbolize the fertility of the Great Mothers 
and (...) the feathers represent the multitude of desdendants.
This is why Oxum is the ‘owner of many papagayo feathers.’

Mother of wealth, Oxum is the happiness of fertile
 women’s blood.” (M.A)

GESTAÇÃO
Para celebrar meu amor procuro uma cidade de espelhos. Meus filhos não 
conhecem a tempestade que oculto nos olhos, ocupam-me e eu os conti-
nuo. Antes de perecermos será possível diluir o silêncio que nos adia. Te-
mos a vida e a morte como o céu as chuvas tardias. Porque a vida não é só 
o rio sob as nuvens ou o amor se perdendo nas gemas do corpo esquecido.
 
 

GESTATION
The celebrate my love, I search for a city of mirrors. My children do 
not know the storm I hide in my eyes: They keep me occupied, and 
I am their continuation. Before we perish, it will be possible to di-
lute the silence that postpones us. We have life and death the way the 
sky has late rains. For life is not simply the river beneath the clouds, 
nor is it love lost in the yolks of eggs, gems of the forgotten body.
 
 

Edimilson de Almeida Pereira

Edimilson de Almeida Pereira é mineiro de Juiz de 
Fora. Poeta, ensaísta, professor e pesquisador da 
cultura e da religiosidade afro-brasileiras concluiu Pós-
doutorado em Literatura Comparada na Universidade 
de Zurique, na Suíça. O autor é Professor Titular 
de Literatura Brasileira da Faculdade de Letras da 
Universidade Federal de Juiz de Fora.
Com dezenas de livros e artigos publicados, Edimilson 
de Almeida Pereira recebeu vários prêmios e foi fina-
lista no Prêmio Jabuti em 2018 com “QVASI: segundo 
caderno” (Editora 34).
*Steven White é um poeta, editor e tradutor americano..

 Este qvasi (do latim “como se”, de onde vem o português “quase”) 

reúne as principais vertentes de sua pesquisa poética e intelec-

tual: literatura, antropologia, cultura popular e religiosidade. A 

partir de suas andanças e estudos pelo interior mineiro, o ouvido 

do poeta recolhe falas e falares para dar voz a seres e coisas que 

nem sempre têm vez nas folhas dos livros: seja um morcego, um 

morro ou um andarilho. Sagrado e profano, passado e presente, 

dito e ouvido se condensam em poemas tão cortantes quanto pre-

cisos, cuja secura é fruto da mais fina maturação.

Obras publicadas

Editora: Editora34

Páginas: 152

Ediçao: 2017
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EM CONVERSA COM CARLOS HENRIQUE SCHROEDER

As tramas em “Aranhas”, novo livro de 
contos de Carlos Henrique Schroeder 
revelam, através da complexidade dos arac-
nídeos, a capacidade inesgotável do ser 
humano em surpreender, especialmente no 
que diz respeito à violência e à obscuridade.
Em conversa com Nara Vidal, ele fala da 
mais bela herança possível, deixa evidente 
sua influência literária e nos dá a esperança 
de voltar a imaginar um Festival do Conto.

Cap i to l inaBooks :  Quando  e 
como você começou a escrever?

Carlos Henrique Schroeder: Desde a 
infância e pré-adolescência tenho uma 
pulsão criativa que se exterioriza através 
da escrita. Lembro que eu comprava 
aqueles cadernos espirais e os enchia de 
histórias e desenhos, sobretudo de outras 
vidas que não a minha. E aquilo tudo era 
muito real para mim, os personagens e 
as obsessões. E isso me lembra o Anos 
de formação – Os diários de Emilio Renzi, 
livro do argentino Ricardo Piglia, que é um 
mergulho na formação literária do alter 
ego de um dos mais populares e reco-
nhecidos escritores latino-americanos.  

O Renzi de Piglia também tem algo a 
dizer sobre escrita/infância/formação: “A 
maravilha da infância é que é tudo real. O 
homem crescido é que vive uma vida de 
ficção, preso às ilusões e aos sonhos que 
o ajudam a sobreviver.” Escrever talvez 
seja uma eterna infância. E no princí-
pio dessa infância eterna, minha avó me 
incentivava muito, era poliglota e uma 
grande leitora: fã de Flaubert, e tinha 
com meu avô uma biblioteca só com 
grandes livros. Eu cresci no interior,  numa 
pequena cidade de três mil habitantes, 
vendo vacas e pasto por todo o lado, com 
poucas distrações e admirando aquela 
biblioteca, e muitos daqueles títulos aca-
baram ficando comigo, uma bela herança. 
Voltemos ao Renzi/Piglia: “Como é que 
alguém se transforma em escritor, ou é 
transformado em escritor? Não é uma 
vocação, imagine, também não é uma 
decisão, mais parece uma mania, um 
hábito, um vício, você deixa de fazer isso 
e se sente mal, mas ter que fazê-lo é ridí-
culo, e acaba se tornando um modo de 
viver (como outro qualquer).” E você vai 
aperfeiçoando a sua técnica, aprendendo 
com os grandes mestres, ampliando os 

horizontes, e quando você percebe já 
tem um caminho ou voz própria, e segue 
por ele, errando ou acertando, mas é seu 
caminho, sua voz, e ouve os ecos dos 
mestres, lá atrás, que te dão confiança. E 
você escreve, reescreve, edita, é trabalho 
árduo, mais transpiração que inspiração, 
muito mais leitura que escritura, escreve 
muito e publica pouco, vai seguindo, 
toma ciência de que existem milhares 
de escritores que escrevem melhor do 
que você, eles tem mais erudição, apuro 
ou técnica,  mas nenhum deles escreve 
como você ou teve suas experiências, e 
lembra de mais uma frase do Renzi/Piglia: 
“Para escrever é preciso não se sentir à 
vontade no mundo, é um escudo para 
enfrentar a vida (e falar disso).” E é isso.

CB: Você transita entre o conto, o 
romance, o roteiro. Quando começa a 
desenvolver uma narrativa, o gênero 
é premeditado? Você sabia que 
“Aranhas” seria um livro de contos?

CHS: Na maioria das vezes, o gênero não 
é premeditado, pois isso pode ser um 
limitador, um redutor. Geralmente tenho 
uma ideia, um esboço, que adere a outras 
referências e experiências e toma uma 
forma, mais ou menos como um coro-
navírus (para usar algo bem próximo nos 
dias atuais), e cada coroa dessa forma 
pode levar a narrativa para algum lugar: 
mais centralidade ou mais e mais redes e 
conexões. E quando essa ideia  vai para 
o papel, para a caderneta, e depois para 
o processador de texto do computador, 
é que vejo no que vai dar, se tem a res-
piração pausada do romance, o surto 
do conto ou a visualidade de uma obra 
audiovisual, ou se consigo quebrar essas 
fronteiras e surtar um romance, pausar um 
conto…. No romance “Esboço”, da cana-
dense Rachel Cusk, em um determinado 
momento, a narradora reflete sobre as 
formas, e diz que somente com o preen-
chimento do exterior, da sua história e da 
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história de outras pessoas, ela conseguiu 
ter noção da sua verdadeira forma inte-
rior: “uma noção de quem ela era agora”. 
Nos meus projetos (não gosto da palavra 
processo, que me lembra automatização) 
de escritura os esboços também acon-
tecem por fora, e modelam o interior. 

Então só sei o que será, se será um 
romance de 200 páginas, um micro-
conto de um parágrafo ou um argu-
mento de roteiro de longa-metragem 
quando as coisas estiverem mais claras, 
o esboço exterior melhor preenchido. 
No caso do meu último livro, “Aranhas”, 
ele bem poderia ser uma “novelita de 
contos” ou “contos em uma novelita”, e 
a verdade é que até a metade do projeto 
eu tinha dúvidas se o que escorria de 
minhas mãos era um livro de contos 
ou um romance, mas caso eu optasse 
pela última opção, provavelmente aca-
baria estragando alguma espontanei-
dade das teias narrativas, mas teria 
uma concentração dramática maior. 

São escolhas, são jogos, optei pelos 
contos para ter um pouco mais de liber-
dade e dar mais potência a cada nar-
rativa, individualmente. Essas dúvidas, 
tanto antes, quanto durante quanto 
depois, são as que mais nos ensinam 
(escritor de verdade está sempre apren-
dendo). Meu último livro de contos 
foi publicado há dez anos, o último 
romance há cinco, é preciso ter tempo 
para escrever, mas também para viver.

CB: Eu li que em uma entrevista sua 
que em determinado momento  você 
passou a observar aranhas com 
afinco, interesse e até certa obses-
são. Eu compreendo essa diligên-
cia. Eu me empenho pensando na 
Efemérida, um inseto tão frágil que 
vive apenas 24 horas e ainda assim, 
o impulso natural quando se vê uma, 
é matá-la. Essa curiosidade inicial, que 
se originou pelo instinto de proteger 
seus filhos das aranhas de uma casa 
de praia, foi aprofundada pelo fascí-
nio, por exemplo: a  vulnerabilidade 
da espécie diante do risco constante 

de um extermínio, ou do poder que 
algo, relativamente, tão pequeno, 
tem de causar horror e até fobia?

CHS: Eu acredito que as aranhas não 
possuem ideia de sua fragilidade perante 
o mundo, perante os humanos. São 
exímias caçadoras, vivem para caçar, 
se alimentar e se reproduzir, e pratica-
mente todas possuem veneno (grande 
parte inofensiva para nós). Muitas espé-
cies delas convivem conosco, pois a luz 
atrai insetos e elas se alimentam destes. 
Aranhas são ultraconfiantes (programa-
ção genética?). Os humanos também 
são, e cada humano se acha especial, a 
última bolacha do pacote, e não temos 
ideia de nossas fragilidades físicas  (é 
preciso uma gripe espanhola, um Ebola, 
um Nipah, um Covid-19 para devolver 
nossa espécie à insignificância) ou psico-
lógica (depressão, ansiedade…). Temos 
mais similaridades com as aranhas do 
que supomos… E carregamos elas 
conosco, pois o medo que temos delas 
é transmitido geneticamente, de geração 
em geração, como uma defesa, uma 
“vacina psicológica” para evitar acidentes 
com elas… Querendo ou não, estamos 
circundados por aranhas, em todos os 
cantos de nossa casa, e de nosso tra-
balho, e algumas são quase invisíveis, 
mas estão lá, aqui… Nosso medo de 
aranhas é humano, demasiado humano.
CB: Repulsa é a sensação mais 
óbvia e até previsível causada por 
aranhas. No entanto, são artrópo-
des de natureza complexa formada 
por muitas espécies, algumas muito 
raras e entre si apresentam muitas 
diferenças como o número de olhos, 
por exemplo. Eu tive a impressão de 
que, ao ler Aranhas, é bastante pos-
sível traçar uma linha de semelhança 
entre a obscuridade da espécie arac-
nídea e a humana. Você concorda?

CHS: Isso mesmo, elas são muito dife-
rentes entre si, são milhares de espé-
cies, com modos de viver e caçar dife-
rentes, e até com taras e vícios. Um 
exemplo: uma espécie que me surpre-
endeu e até usei no conto “Saltadora”, é 

”

“Nos meus proje-
tos (não gosto da 
palavra processo, 
que me lembra 
a u t o m a t i z a ç ã o ) 
de escritura os 
esboços também 
acontecem por fora, 
e modelam o interior. 
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sobre uma aranha-saltadora do leste da 
África, conhecida como aranha vampira. 
A espécie prefere se alimentar dos mos-
quitos Anopheles fêmeas, mas apenas 
de espécimes que tenham se alimen-
tado recentemente do sangue de mamí-
feros e outros vertebrados. Ou seja, só 
caça as gordinhas, com a pança cheia 
de sangue. O mais curioso é o motivo: 
as pesquisas descobriram que o sangue 
daqueles mosquitos é afrodisíaco para 
essas aranhas. Outra coisa: aranhas são 
pragmáticas, vivem para comer e se 
reproduzir, são utilitaristas. E o capita-
lismo selvagem cada vez mais nos apro-
xima do pleno utilitarismo. No futuro, os 
humanos serão todos como as aranhas.

CB: Contos como “De Parede (Selenops 
Spixi)”, “Babuíno comum (Harpactira 
sp)”, expõem agressividade e abuso. 
“Lançadora de rede (Deinopis lon-
gipes)”, por exemplo é violento e eu 
notei certa ambiguidade para o título. 
Deinopis longipes é um tipo de aranha 
que caça e ataca à noite. No conto, 

a presa sugerida pelo narrador são 
as mulheres seduzidas por Diná. Mas 
quando a própria é pega por Digo, 
passa a ser ela a presa. Ao escrever 
você teve consciência que poderia pro-
vocar uma pluralidade de interpreta-
ção ou essa independência da leitura 
faz parte da sua liberdade de criação?
CHS: Essa pergunta é muito interes-
sante. Esses três contos são os mais 
curtos e violentos do livro, e a ideia é: 
em todas as narrativas do livro as metá-
foras devem se construir na cabeça 
do leitor, preciso que ele seja copartí-
cipe, pois aí estabelecemos um jogo, 
de verdade. Quem é a Deinopis do 
conto? A Diná? O Digo? Ou o narrador? 
(que parece ter arquitetado tudo). Ou, 
ainda, o leitor do livro, já que a Deinopis 
parece frágil mas é muito habilidosa.
Gosto e uso as duas coisas:  a plurali-
dade de interpretação e a independên-
cia na leitura como liberdade de criação.

CB: O autor americano E.B. White, 
feito você, tinha profundo interesse por 

aranhas. Escreveu o famoso “Charlotte’s 
Web” na década de 50, além do poema 
“A teia de aranha”, que claramente evi-
dencia o cuidado e atenção que inves-
tia em aracnídeos. Você acredita que 
esse recorte se esgotou para você ou 
será um tema recorrente, claro ou sutil 
na sua literatura daqui para frente?
CHS: Acho que esgotou, não escreverei 
mais sobre Aranhas. Estou curado. Ganhei 
alta na terapia da escrita. Eu acredito que 
um escritor deve ser fiel às suas obses-
sões. A obsessão de Borges com a mito-
logia, por exemplo, é claramente refletida 
em seus contos. Assim como o sentido de 
deslocamento da família tradicional ame-
ricana, nos contos de Lucia Berlin. Fui 
obcecado por aranhas, e quando escrevi 
este livro, tudo passou. E, como já escre-
veu o escritor catalão Enrique Vila-Matas: 
“Não há melhor forma de se livrar de uma 
obsessão do que escrever sobre ela”.

CB: Como tem sido esse período 
de isolamento? Consegue criar ou 
o impacto tem sido duro demais?

Obras publicadas

Cheio de possibilidades interpretativas, este livro é 

a prova contundente de que a literatura é um jogo. 

Com erudição sarcástica e imaginação tão extra-

ordinária quanto rigorosa, o livro reúne dezenas 

de contos que giram em torno desses artrópo-

des de oito patas. Eles surgem como personagens 

ou inspiram, através de sua aparência ou nome, 

comportamentos e destinos, criando uma espécie 

de teia narrativa – onde afinal tudo se entrelaça e 
nos enreda. Carlos Henrique Schroeder faz uma 

espécie de tour de force social para tratar de 

temas como preconceito, amor, morte, inveja e 

a nossa absoluta falta de compreensão do que 

é ser humano.

As enchentes de novembro de 2008, que dei-

xaram uma série de cidades de Santa Catarina 

em estado de calamidade pública, dão início ao 

romance. O leitor é conduzido por um legado de 

perdas, mas também é apresentado ao mundo das 

artes cênicas, ao envelhecer e à arte. O livro inves-

tiga a intrincada relação de Arthur e Lauro: amigos, 

parceiros profissionais e diretores do Gefa (Grupo 
Extemporâneo de Formas Animadas), especiali-

zado em teatro de animação. A narrativa começa 

num ponto crítico da vida de Lauro: recém-divor-

ciado e atordoado pela ausência de Arthur, ele 

procura um sentido para a existência das suas 

memórias. 

Editora: Record

Páginas: 196

Ediçao: 2020

Editora: Record

Páginas: 134

Ediçao: 2015

Editora: Record

Páginas: 107

Ediçao: 2016

Na cidade turística Balneário Camboriú, Renê, um 

recepcionista noturno de hotel, tenta reconstruir 

sua vida e encontra na amizade de Copi, uma tra-

vesti obcecada por fotografias, personagem ins-

pirado no jornalista, escritor e desenhista Raúl 

Natalio Botana, cujo apelido era Copi. Renê lerá 

o que Copi escreve e será o único a ter acesso 

a suas fotos de surpreendente beleza. É quando 

um livro se abre dentro do livro e tudo se torna 

um grande ensaio da alma humana. As fantasias 

eletivas une prosa, poesia e fotografia para refle-

tir sobre a solidão e a criação literária, e mostra 

como a literatura, a de verdade, é sobretudo feita 

de sangue.
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CHS: Está difícil demais, não consigo 
abstrair. Eu faço parte da classe privile-
giada, que não vai passar fome, que mora 
bem, vive bem, que pode ficar e traba-
lhar em casa, mas não paro de pensar 
nos que estão nas periferias, os que 
ficarão sem assistência, na imbecilidade 
do presidente do Brasil e de seu séquito, 
na subnotificação de casos como estra-
tégia… Não consigo criar nada, estou 
sem ânimo, sem vontade… Gostaria de 
ser como meus amigos, que conseguem 
fazer lives, mesas virtuais, cantar, ler 
poemas, eu só consigo ficar deprimido.

CB: Você organizou e fez a cura-
doria do Festival do Conto em 
Santa Catarina. Quando foi a última 
edição? Você planeja voltar a orga-
nizar um evento literário desse tipo? 
Há bons contistas no Brasil hoje?

CHS: Eu organizei e fiz a curadoria de seis 
edições do Festival do Conto, sempre 
em parceria com minha grande amiga 
Patrícia Galelli. Era o único festival dedi-
cado exclusivamente às narrativas breves 
do Brasil, uma maneira de difundir novas 
vozes e homenagear os veteranos… A 
última edição foi em 2016, e homenageou 
o João Gilberto Noll, que faleceu alguns 
meses depois. Uma lástima. Infelizmente 
o projeto está engavetado, por falta de 
patrocínios. Até comecei a mexer os pau-
zinhos para reativar o festival esse ano e 
bing: o Covid-19 veio e arrasou com tudo. 
Vai ficar na geladeira novamente. Bom, há 
excelentes contistas no Brasil, acho até 
que é o gênero mais consistente, afinal, 
os três grandes escritores brasileiros 
vivos são contistas: Dalton Trevisan, Lygia 
Fagundes Telles e Sérgio Sant`Anna. Eram 
quatro até semana passado passada: 
Rubem Fonseca faleceu. Esses nomes 
possuem obras-primas e um conjunto 
da obra inigualável. E além deles há pelo 
menos três gerações de contistas bem 
interessantes, com diversidade de estilos 
e temas, rigor estético…. Vejo com oti-
mismo a literatura no Brasil, sou um entu-
siasta da bibliodiversidade brasileira..

“... em todas as narra-
tivas do livro as metá-
foras devem se cons-
truir na cabeça do leitor, 
preciso que ele seja 
copartícipe, pois aí esta-
belecemos um jogo, 
de verdade. [...] Gosto 
e uso as duas coisas:  
a pluralidade de inter-
pretação e a indepen-
dência na leitura como 
liberdade de criação.

”

Carlos Henrique Schroeder
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Carlos Henr ique Schroeder 
(Trombudo Central, 1978)  é autor 
de Ensaio do vazio (7Letras, 2007), 
adaptado para os quadrinhos; da 
coletânea de contos As certezas 
e as palavras (Editora da Casa, 
2010), vencedora do Prêmio Clarice 
Lispector, da Fundação Biblioteca 
Nacional, e do romance As fantasias 
eletivas (Record, 2014), em adapta-
ção cinematográfica e lançado na 
Espanha pela Maresia Libros. Este 
livro também foi leitura indicada nos 
vestibulares UFSC, UDESC e Acafe 
nos anos de 2016 e 2017. Publicou 
também História da chuva (Record, 
2015), obra contemplada pela bolsa 
Petrobras Cultural. Tem contos tra-
duzidos para o inglês, alemão, espa-
nhol e islandês.


