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Editorial 

 
Há um ano dei início a um projeto chamado 
Desenhando em Letras, um blog onde 
exponho e divulgo novos nomes da literatura 
nacional através de entrevistas e análises das 
suas obras.  
 
Devido à grande aceitação por parte dos 
leitores - e também dos escritores - resolvi dar 
início a mais este projeto, o L!TERATO, uma 
revista que, assim como o blog, tem como 
objetivo a divulgação de nomes que podem - e 
vão - se destacar nacional e interna-
cionalmente. Vez ou outra, L!TERATO terá como 
foco a vida de autores estrangeiros, de renome 
mundial ou nem tanto assim.  
 
Entrevistas, lançamentos e muitos livros 
incríveis o esperam nas próximas páginas.  
 
Boa leitura 

 

Lord C (Clayton De La Vie) 
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OCULTOS: NA MIRA DOS LEITORES! 

  
 
 esde que a editora Percurso iniciou as suas atividades, em dezembro de 2015, uma das obras mais    

comentadas nas redes sociais e em blogs de literatura é Ocultos, o primeiro livro da série Eclipse 
Sagrado escrita pela autora Vanessa Araujo. Jornalista e mãe dedicada, Vanessa não sabe explicar 

o porquê de tamanha aceitação, mas garante que a recepção de braços abertos por parte dos leitores a 
deixa muito feliz, uma vez que a série tem uma importância insólita a ela. 

O enredo, cheio de mistério e muita adrenalina, conta com personagens marcantes, totalmente 
singulares e sarcásticos. Para esclarecer mais sobre a obra, a autora aceitou bater um papo conosco: 

 
L!TERATO: Fantasia é um gênero esplên-

dido,  talvez pelo fato de o autor ter total 
domínio sobre tudo e ao mesmo tempo não ter 
poder sobre nada - por tudo permanecer em 
constante mudança. O que difere Ocultos dos 

demais livros do gênero?   
Vanessa Araujo: Longe de me colocar 

acima de outros escritores que abordaram o 
tema, o fato é que não expus apenas teorias 
baseadas em estudos e pesquisas, mas do que 
realmente vivo, do que exerço, da religião que 
pratico. Talvez tudo isso enfatize cada cena 

onde os rituais são descritos. O intuito é acabar 
com o "tabu", com aquela associação de que os 
bruxos são pessoas ruins - ok, meus perso-
nagens são terrivelmente insanos, porém, há um 
valor, existe "a moral da história" no término de 

cada livro. 
 
L!TERATO: Há a necessidade em se 

espelhar no mundo real para a criação de um 
novo ou você acredita que o ato de criar vai 
além do existente? 

D  
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Vanessa Araujo:  A minha concepção de 
"criação pura" parte de pincelar uma tela em 
branco. Eis uma tarefa hercúlea da qual ainda 
não me sinto capacitada a executar, princi-
palmente na literatura. Eu, como leitora, gosto 
de encontrar um ponto de intersecção entre o 
real e o fictício. Sendo assim, não poderia agir 
de forma diferente como escritora. Sempre me 
foco no que já existe, gosto de 
modificar, porém, mantendo a 
verissimilhança no enredo. Por 
mais que os personagens de 
Ocultos (série Eclipse Sagrado) 
não tenham a mesma biologia 
humana, é no mundo dos homens 
que vivem. Portanto, eles têm 
necessidades fisiológicas, emoci-
onais, são adeptos da tecnologia, 
viciados... e falam com os deu-
ses... 

 
L!TERATO: Humor negro,  

sarcasmo e politicamente incor-
reto são cada vez mais recor-
rentes na literatura,  afinal fazem parte da nossa 
realidade e,  consequentemente,  o autor acre-
dita que,  para criar uma personalidade plausível 
para alguns personagens,  deve incluir essas 
características neles. O interessante em Ocultos 
é que o enredo é composto por personagens 
assim, de opinião forte e língua afiada, mas sem 
perder a naturalidade, que é transmitida de 
modo muito sutil. Essa naturalidade toda é 
reflexo da sua personalidade? 

 Vanessa Araujo:  A maioria dos perso-
nagens da série foi inspirada em pessoas do meu 
convívio - irmãos, filhos, pais, avós e amigos.  

Meu pai é do tipo que fala a verdade com um 

deboche escancarado; meus irmãos são um 
poço de alfinetadas. No entanto, o que eu 
realmente quis explorar foi a dor... a dor de um 
autista ao se expressar, de precisar compreender 
as metáforas alheias... o martírio de um 
esquizofrênico ao ocultar o mundo paralelo que 
sonda sua mente... o flagelo de um viciado ao 
não ser aceito pela sociedade (ou julgado e 

"excomungado" pela mesma). 
Sou sarcástica? Na maioria das 
vezes... kkkkk... Certo dia, 
minha amiga, em meio a uma 
conversa intensa (ao vivo e a 
cores), passou a rir descon-
troladamente quando proferi a 
simples frase: "Qual é? Corta a 
xaropada". O motivo? Obvia-
mente que tal expressão não tem 
graça, mas ela respondeu: "Van, 
você é a Kendra". Não tinha 
como discutir, pigarreei falsa-
mente e mudei de assunto. 

 
 

L!TERATO: Quando será lançado? 
Vanessa Araujo: Não sei... não sei se farei 

um lançamento oficial, tampouco uma tarde de 
autógrafos. Apesar do que muitos pensam, sou 
do tipo que prefere ficar nos bastidores, não 
nasci para encarar os holofotes, isso cega nossa 
alma. Além do mais, o atraso - de mais de 60 
dias - da gráfica me desanimou. Lutei para não 
falhar com ninguém, mas falhei comigo mesma. 
No momento, tudo que eu quero é ser lida, 
desejo que conheçam os ensinamentos contidos 
em cada cena, anseio para que todos decifrem 
as entrelinhas... Leiam... não precisam gostar. 

Apenas leiam, isso me basta. 
 

 

 
 
 

Entre em contato com a autora através do site: www.van-araujo-books.blogspot.com.br, ou dos e-mails: 
vanessaaraujo@editorapercurso.com.br – van.arper@gmail.com 

 
 

                Vanessa Araujo 

http://www.van-araujo-books.blogspot.com.br/
mailto:vanessaaraujo@editorapercurso.com.br
mailto:van.arper@gmail.com
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FERNANDO NERY COMENTA SOBRE A 

BONECA FANTASMA  
  

 
 mbora não acredite no aparente sucesso de sua obra de estreia antes 
mesmo do lançamento, que ocorrerá ainda neste ano (2016) pela editora Percurso, Fernando Nery 
acredita que a possível aceitação do público quando falamos sobre A Boneca Fantasma é a 

curiosidade, afinal o livro estabelece com bastante naturalidade o sexo entre pessoas e brinquedos e 
explora de maneira sutil o terror. Tive contato com A Boneca Fantasma no ano passado, em e-book, e, 
surpreso com a qualidade literária que é apresentada em tão poucas páginas, sugeri um bate-papo com 
o autor:  

 
L!TERATO: O livro aborda o terror de 

maneira única, destacando a sensualidade e 
criando um cenário de suspense 
e erotismo indescritível. Essa 
abordagem, como era de se 
esperar, gerou críticas acerca do 
seu trabalho. Como você as 
enxerga, têm relevância?  

Fernando Nery: Da mesma 
forma que temos pessoas que 
curtem histórias de sexo, tam-
bém temos as ditas puritanas e 
hipócritas que fingem não gos-
tar. Além disso, essas pessoas se 
acham no direito de impor a sua 
forma de pensar às demais 
pessoas. Creio que as críticas delas 
têm pouca relevância, pois se o público for 
inteligente não levará em conta essas opiniões e 
vai encarar o erotismo do livro de maneira bem 
tranquila.  

 
L!TERATO: Mesmo a história sendo curta, 

os personagens são marcantes e bem ca-

racterísticos. Se inspirou na personalidade de 
alguém ao construí-los?  

Fernando Nery: Quando come-
cei a escrever, nem estava pensan-
do em um livro; estava elabo-
rando um roteiro para um vídeo 
de terror para o YouTube. Seria 
apenas uma brincadeira. De 
repente, os personagens foram 
ganhando vida, e a história foi 
criada. Não me inspirei em 
ninguém, a princípio. Mas de-
pois, ao reler o livro, fui perce-
bendo que os personagens lem-
bravam certas pessoas conhe-
cidas, especialmente o padre. 

Para quem não sabe, sou ex-
seminarista. Conheci muitos padres repressores 
como o padre Ernesto presente no livro. 
Também sei de pessoas que se reprimem e 
acreditam que o opressor religioso tem razão. 
Acho que, no fundo, houve uma inspiração 
acidental sem nenhuma intenção. O livro 
aconteceu, e pronto! 

 
 
 

Entre em contato com o autor através do blog: www.filosofodoslivros.blogspot.com.br ou do e-mail: 
fernandojeans75@gmail.com 

 
YouTube: Filósofo dos Livros 

E  
      Fernando Nery 

mailto:fernandojeans75@gmail.com
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om uma proposta nada ortodo-

xa, Ulisses Alves nos transporta ao 

espetacular mundo de Esquimo-

lândia. O livro apresenta um planeta Terra 

confuso, onde tudo e exatamente nada 

podem ocorrer de forma simultânea, onde 

ruas desaparecerem ou trocam de lugar com 

o céu e onde, também, velhas surdas e 

mudas conseguem formular frases através de 

seus lábios sem cartilagem. 

Pode parecer estranho, a princípio, no 

entanto a forma com que o autor conduz o 

texto deixa tudo bem esclarecido. A 

realidade é atrapalhada, mas isso não 

interfere na conclusão da história. 

Uma profecia escrita por um sábio 

extremamente sábio que sabia de tudo 

que era necessário saber sobre a 

sabedoria sábia do mundo esqui-

mó especificava que quando a vassoura 

perdesse o braço, o menino Valter perdesse 

a casa e o menino Danilo perdesse a carteira 

algo aconteceria. 

Mediante à descoberta dessa profecia, 

Valter parte pelo mundo em busca de 

respostas e do outro portador da profecia, 

Danilo. Contudo, pelo caminho, Valter se 

depara com muitos desafios. Um, em 

particular, é o desequilíbrio de Esqui-

molândia. O que já era confuso ficou 

extremamente caótico. O que deve acontecer 

com o encontro dos dois garotos? O que o 

sábio sabia sobre eles? Eram essas as 

questões que Valter pretendia descobrir, sem 

sequer imaginar que nem toda profecia traz 

benefícios para os envolvidos. 

Esquimolândia não é somente uma 

história bagunçada, como já observei acima, 

o livro trata de questões sérias, que muitas 

vezes deixamos passar despercebidas, mas 

com bastante bom humor. Com a história, 

podemos perceber o quão importante é ter 

um amigo ao lado, o quanto a família pode 

incluir empecilhos em nossos sonhos e 

conquistas e também que nem sempre o que 

buscamos é o ideal para a nossa vida naquele 

momento. 

De linguagem simples e contínua, a 

leitura é indicada para todos os públicos, em 

especial para o infanto-juvenil, que poderá 

não só se divertir como se identificar com 

algumas situações. 
 

 

 

C 

      Encontre o autor nas redes sociais: 

      www.facebook.com/ulissesmesmo 

      www.facebook.com/Esquimolandia 

 

 

http://www.facebook.com/ulissesmesmo
http://www.facebook.com/Esquimolandia
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Tudo aquilo que existe precisou primeiro não existir. Se tudo o que 
existe é real e sua base foi a não existência, então tudo o que não é real 
existe como base de tudo o que é real. Aqui estão os fragmentos dessa 
verdade semi-mentirosa. 

Esquimolândia é uma série de quatro livros que narram as aventuras 
impossíveis de personagens distorcidos em um mundo caótico e sem 
sentido. Tal qual o mundo que chamamos de mundo. Porém, 
Esquimolândia não tem a responsabilidade forçada de ser coerente o 
tempo inteiro, ou em tempo algum. Esquimolândia é um mundo feito sob 
medida para quem gosta de viver os exageros contidos da existência.  
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Encontre o autor nas redes sociais: 

www.facebook.com/jmarcianothewriter 

 

JOÃO MARCIANO NETO LANÇA  

A CONTINUAÇÃO DE A MORTE VESTE ROXO 
 
 

Coincidentemente ou não, poucos 
dias após o feriado de Finados, eis 
que a continuação de A Morte 
Veste Roxo, do João Marciano 
Neto, vem à tona. A saga, dividida 
em três volumes, acaba de ter o 
livro dois, A Garota do Olhar 
Escarlate, lançado pela editora Bu-
riti (06/11/2015).  

Dessa vez, somos apresentados à 
vida da Phenex, ou Samantha, uma 
criatura que passa eras combatendo 
o desequilíbrio no mundo sobre-
natural até que tem de trabalhar 
com um casal a fim de limpar uma certa 
sujeira que deixou séculos atrás. 

Repleto de ação e aventura, o leitor não vê 
outra saída a não ser embarcar em um navio 
demoníaco, cujo destino é o terror sobre-
natural do mundo oculto.  

"Em A Morte Veste Roxo, apenas 
flertamos com uma rasa superfície do 
universo sobrenatural. Em A Garota do 
Olhar Escarlate, o leitor vai entrar de 
cabeça e sem qualquer aviso prévio. 
Literalmente as coisas vão brotar como se 
estivessem sempre lá, nós que nunca as 
notamos antes", afirma o autor.  

Demônios, assim como no primeiro livro, 
fazem parte dessa obra e, outra vez, admito 
que mexer com o sobrenatural com tamanha 
naturalidade é uma característica muito 
positiva do João.  

"Eu padronizei que existem nos 
demônios níveis diferentes, do mais baixo 
a extravagantes doses, certo orgulho/ 
soberba, e com isso às vezes quebram a 
cara por subestimar as coisas". 

Sem dúvida alguma, a continuação é tão 
boa - ou melhor - quanto o primeiro livro da 
série, pois mostra, de forma mais profunda, 
conflitos que nós humanos conhecemos 
bem, mas que jamais imaginaríamos que 
demônios também os possuíssem.  

 

 
 

 
L!TERATO: A série por si só um 
teor reflexivo muito forte, em 
especial por tratar da morte 
como tema principal, além, é 
claro, dos demônios que rondam 
a trama. Houve um estudo 
quanto à questão dos vivos que 
não conseguem morrer, ou você 
observa como uma metáfora 
sobre as pessoas que, mesmo em 
vida, se tornam tão vazias ao 
longo do tempo que as vemos 
como mortas? 

 
JOÃO MARCIANO NETO: Sim, Alberto é 
uma metáfora. Vivemos num mundo em que 
cada vez mais as pessoas se fecham e se 
"robotizam", valorizando apenas o trabalho 
em total detrimento a vida pessoal. A Morte 
é um dos meus personagens mais vívidos, e 
não apenas por livre ironia. É mais um 
caminho, uma justificativa para falar de 
outros assuntos. Eu escrevi A Morte numa 
crise, numa fase que eu recebia altas 
pressões por ter largado uma faculdade e 
não ter passado logo noutra. A Garota já foi 
num momento de forte depressão; se a 
Morte tem meu lado mais extrovertido, 
Samantha carrega fortemente o outro lado. 
Não vou falar do terceiro agora, mas eu lido 
com questões relacionadas "ao que fazer 
com a vida", então não acho que o tema seja 
exatamente a Morte, mas sim certas doenças 
humanas, como a depressão, a culpa, a 
apatia, a idolatria do trabalho, a negação da 
ajuda, o isolamento, a carência, a inse-
gurança, o excesso de confiança, e como 
resposta eu tento (é bem mais uma tentativa 
mesmo) revelar o poder interno das pessoas 
se curarem e mostrar certos valores em viver 
e que certos sacrifícios são egoístas, mas 
principalmente que às vezes grandes feitos 
vêm de pessoas que não acreditam serem 
capazes de fazerem, e ninguém mais sequer 
acredita também. É mais nessa linha.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHENEX JÁ teve muitos rostos e muitos nomes. Por milênios tem se 

dedicado duramente à tarefa de redenção, combatendo o desequilíbrio no 
mundo sobrenatural não importando o quanto custará sua missão, ou o quão 
doloroso pode vir a ser. Após seu último sacrifício, reencarna como 
Samantha e se esconde até finalmente ter idade o suficiente para voltar à 
ativa. No exato momento de sua fuga, ela recebe sua próxima missão de 
risco. Cansada e sem saber direito como lidar com seu novo eu, 
Phenex/Samantha se vê obrigada a cooperar com uma inusitada e 
destrutiva dupla para resolver um problema que pode ter começado 
quando seu nome ainda era Belchior. 
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     Marcia de Assis, brasileira nascida em Niterói - Rio de Janeiro, é professora de Português-Latim 

graduada pela Universidade Federal Fluminense e membro correspondente da Academia 

Luminescência Brasileira (ALUBRA). Possui um romance e contos publicados em coletâneas 

organizadas pela referida Academia. 
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ENTREVISTA: 
  

L!terato: Primeiro, gostaria de 

agradecer pelo carinho, pela 

confiança em nosso trabalho 

e pelo tempo que você 

dispõe para responder a estas 

perguntas. Segundo, para dar 

vida a Metamorfose da Vida, 

seu primeiro romance, foi 

necessária bastante pesquisa, 

pois a personagem é 

escocesa, e a cultura nesse 

país europeu é comple-

tamente diferente da nossa. 

Por que optou por usar esse 

país, especificamente, como 

pano de fundo? 

 

Marcia: Certa 

vez, vi no Discovery 

Channel que a 

Escócia era um país 

essencialmente mís-

tico, que concentra 

lendas de bruxas, 

fantasmas e castelos 

mal assombrados. E 

esses me ajudaram a 

compor uma atmos-

fera sombria e nublada para a 

protagonista, que vivia no 

“escuro”, não sabia nada da 

vida, não tinha nenhum 

preparo, nenhuma malícia. E 

é justamente assim que nos 

encontramos quando não 

temos conhecimento. Será 

que fui feliz nesta metáfora? 

 

L!terato: Na obra, a aldeia 

indígena que é apresentada, 

a Inamawá, não teve muito 

contato com o “homem 

branco”, então há ainda uma 

certa rusticidade. Eles têm a 

infelicidade de ter seu ter-

ritório devastado por uma 

madeireira ilegal, e veem no 

próprio homem branco a sua 

salvação. Por que essa 

abordagem, já que os 

homens brancos sempre 

foram a causa da destruição 

da cultura indígena? 

 

Marcia: Achei que seria 

uma forma justa de o homem 

branco se redimir com o 

histórico de exploração. O 

que é mais engraçado é que 

no dia 15/03/15 esta foi 

exatamente a chamada do 

Fantástico: “índios que vivem 

isolados sofrem invasão de 

madeireiras ilegais e pedem 

ajuda”. O texto foi escrito em 

2012, mas infelizmente este 

problema é ainda mais 

antigo. Achei que como 

cidadã brasileira eu devia 

fazer esta denúncia. Aprecio 

a literatura com engajamento 

social. Resgatei o indianismo 

de José de Alencar e o 

realinhei aos dias atuais com 

as cores cruas do realismo. 

 

L!terato: A personagem 

Vida traz consigo a marca do 

desesperado, consequente-

mente, da própria infe-

licidade. Diversos autores dei-

xam o roteiro apenas fluir. 

Você idealizou toda essa 

trajetória para a protagonista 

ou deixou ao acaso? 

 

Marcia: 

Quando eu sentei decidida a 

escrever um livro, juro que não 

pensei em nada. Apenas 

sentei diante do notebook, e 

o texto fluiu como se alguém 

estivesse ditando. Meus dedos 

batucavam freneticamente, 

e quando vi os personagens e 

seus conflitos se desenhando 

diante de mim foi uma 

sensação única. Agora, 

depois de quatro anos, vejo 

que eu estava escrevendo a 

minha própria trajetória, cheia 

de percalços, revelações e 

mudanças. 

 

L!terato: Um ponto forte do 

livro é a abordagem acerca 

da Morte; a maioria dos 

personagens teve alguém 

cuja vitalidade fora roubada 

pela “dona de preto”. Ama-

na, meia-irmã índia de Vida, a 

vê com naturalidade, algo 

banal da existência de toda 

criatura. Qual é a sua visão a 

respeito da Morte? 

 

     CONTANDO SOBRE METAMORFOSE DA VIDA 

     MARCIA DE ASSIS 

“Aprecio a literatura 

com engajamento social. 

Resgatei o indianismo de 

José de Alencar e o 

realinhei aos dias atuais 

com as cores cruas do 

realismo”. 
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Marcia: Pode parecer frio, 

mas enxergo exatamente 

como Amana: a morte é algo 

natural a todos os seres vivos. 

Inevitável. Eu diria ainda que 

a morte é um mecanismo 

inteligente de limpeza. Se não 

fosse a “dona de preto”, 

como bem mencionou, isto 

aqui estaria inabitável. Certa-

mente o homem já teria 

antecipado a exploração de 

outros planetas. 

 

 

L!terato: A obra por si só 

tem uma mensagem bas-

tante reflexiva, tanto na 

questão ambiental, como a 

morte, os costumes que 

julgávamos esquecidos ou 

até mesmo culturas que não 

nos permitimos conhecer – ou 

ignorávamos. Qual tinha sido 

a sua intenção ao criar a 

história? Você julgou ne-

cessário esse aspecto ana-

lítico? 

 

 

Marcia: Sendo bem sin-

cera, eu criei esta história com 

a única intenção de realizar o 

sonho de publicar um livro. Ou 

seja, não pensei em público, 

mercado editorial, margem 

de lucro, apelo comercial, 

enfim. No entanto, à medida 

que fui escrevendo, percebi 

que tinha o dever de oferecer 

ou compartilhar reflexões. É 

esse o papel da literatura: 

fazer-nos pensar em nosso 

lugar no mundo. Sendo assim, 

eu quis proporcionar ao leitor, 

algo mais profundo do que 

um romance erótico super-

ficial. Mas não é todo mundo 

que está preparado a uma 

leitura um pouco mais 

“densa”. 

 

 

L!terato: Para encerrarmos, 

qual é a mensagem que você 

passaria para as pessoas que 

ainda desconhecem o seu 

trabalho? 

 

Marcia: Eu gostaria de 

convidar os amantes de 

literatura a conhecer Meta-

morfose da Vida, uma obra 

que traz mensagens de 

superação, persistência, bus-

ca espiritual e amor. Vamos 

apoiar a literatura nacional. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Encontre a autora nas redes sociais ou entre em contato através do e-mail: 

www.facebook.com/livrometamorfosedavida 

E-mail: marciaassis@ibest.com.br 
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Vida Sinclair, uma jovem escocesa, se vê sozinha no mundo quando seus pais adotivos são assassinados. 

Ela descobre, através de uma tia misteriosa, que foi adotada porque a mãe biológica morreu num 

acidente de automóvel, e que seu pai biológico é um antropólogo de quem não se tem mais notícias 

desde que partiu para o Brasil, em meados de 1979. Vida cresce, torna-se antropóloga e empreende uma 

expedição para encontrar o pai. Mesmo o encontrando, ela se sensibiliza com a situação da tribo 

ameaçada pela ação predatória de uma madeireira ilegal. Juntamente com Blake, um colega de turma 

por quem nutre os antagônicos sentimentos de atração e intolerância, José Antônio, seu vizinho português 

que cria um plano para acabar com a extração ilegal de madeira, e Amana, sua meia-irmã índia, Vida 

descobre que, apesar das distâncias, as ações de todos nós afetam até mesmo quem vive em outro 

continente, pelo fato de tudo estar ligado numa rede invisível tecida pelos Criadores.   
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O AUTOR É A MELHOR PESSOA PARA FALAR 
SOBRE O SEU LIVRO? 

 

Por CLAYTON DE LA VIE  

 

 

 

 

empre ouvi dizer que a melhor pessoa para falar sobre o seu 

trabalho é, de fato, aquela que o concluiu. É claro que o autor 

pode apontar todos os aspectos da sua obra, explicar seu processo 

de criação e também esclarecer pontos que os leitores podem não ter 

captado em determinado momento. Mas será mesmo que o autor é a 

pessoa mais qualificada para falar sobre seus livros? Poderia escrever um 

singelo "óbvio" aqui, mas me privo desse direito.  

Como mencionei, o autor pode, sim, dizer tudo sobre o livro, mas não 

por ser a pessoa ideal para falar sobre. Em minha condição de autor, 

explico: quando uma pessoa pega determinada obra para ler, ela já traz 

uma carga de vivência e, portanto, há diversos fatores que influenciam o 

leitor a não ver o livro da mesma maneira que o escritor. Não é raro, 

acredite.  

O autor, embora estabeleça e siga um enredo, embora saiba tudo sobre 

o livro, acaba passando experiências aos outros que ele mesmo não tinha 

previsto. É um ato involuntário. Por isso há tantas opiniões diferentes 

sobre uma mesma obra; o que, de forma alguma, tira o brilho dela. Temos 

a mania de refletir sobre o que lemos levando nossa vida como base - aqui 

se inclui nossa própria história ou leituras anteriores - e por isso, às vezes, 

acabamos entendendo melhor a obra do que o próprio autor.  
 

 

S 
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PARCEIRO? DE QUEM?1 
 

Por ALEXANDRE DE ALMEIDA  

 
 

 
 

xiste, no mundo de escritores 
independentes e de leitores inter-
nautas (blogueiros literários), um 

estreito fio que liga a ambos: a parceria. 
Para isso, há compromisso tanto do autor 
como do leitor, principalmente numa 
época em que se precisa de coope-
ratividade para a divulgação e cres-
cimento da literatura nacional. Infeliz-
mente, alguns desses “parceiros”, para 
alguns escritores, acabam não sendo tão 
parceiros assim. 

Noites sem sono, histórias que de-
ram trabalho para serem escritas, pala-
vras colocadas com amor e suor no papel, 
tudo para preencher a estante de leitores 
que sequer têm vontade de ler seus livros. 
Já não basta boa parte da sua família, 
muitas vezes, não lhe apoiar, não estar 
nem aí para o que você está fazendo, aí 
vem UM leitor, UM insensível e desco-
nhecido leitor, simplesmente fazer uma 
pergunta: “você faz parcerias?”. Há 
opção de escolha, claro. Porém, vez por 
outra, nós, amavelmente, dizemos que 
sim, e muitas vezes pedimos os links dos 
blogs, redes sociais etc. para avaliar e ver 
se aquele leitor está apto a ser um 
parceiro. Você decide que ele está. Envia 
marcadores, brindes, livro e autógrafo, 
tudo DE GRAÇA. E o que ele faz? Nada. 
Simplesmente nada. Não divulga, não lê, 
não resenha. 

Há outro caso: os blogs de divul-
gação. Esses são até respeitáveis. Às 
vezes, fazem um ótimo trabalho, mas 
confundem “propaganda” com “parce-
ria”. Explicando: esse tipo de blog pede, 
além de um exemplar do livro, quantias 
em dinheiro, que variam de acordo com  

                                                                    
1 Artigo publicado originalmente em www.alexandriabooks.wordpress.com 

o tipo de divulgação que autor pretende 
fazer. Tudo bem, os proprietários estão 
fazendo seu trabalho e divulgando o 
trabalho dos autores, mas isso não é, nem 
de longe, uma parceria, visto que, para se 
tornarem parceiros, os blogs precisam 
apenas de livro e brindes do autor. 

Autores independentes já não fa-
zem o suficiente para serem divulgados 
por aí? Pagar uma grande quantia em 
dinheiro por publicação ─ o que inclui 
vários serviços editoriais, brindes e envio 
de mercadorias pelos Correios ─ e ainda 
ter que aturar blogueiros descompro-
missados ou que pedem algo mais além 
do nosso trabalho sofrido? NÃO É BEM 
ASSIM, MINHA GENTE! 

Para dar uma melhorada nessas 
situações, a seguir, 5 dicas de como 
escolher seus parceiros (para escritores) e 
5 dicas de como ser um bom parceiro 
(para blogueiros).  

 
 

1. Analise DE VERDADE os links 
 

Você divulgará a seleção de parcei-
ros, certo? Quando receber os dados dos 
leitores (links de blogs e redes sociais) 
por e-mail, analise tudo o que puder, nem 
que isso lhe custe dias e dias. Vá desde 
número de seguidores a estruturas 
textuais. E, se o leitor tiver parcerias 
antes de você, consulte-as. Não esqueça: 

E 
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isso tudo é uma forma de garantir que 
você não se decepcione no futuro. 

 
2. Faça um teste com os candidatos 

 
Isso mesmo. Uma série de 

perguntas, do tipo “por que quer ser 
parceiro?” ou “quantas publicações 
costuma fazer por mês?”, que servirão 
para conhecer melhor os objetivos dos 
leitores e decidir sobre com quais deles 
escolher. 

 
3. Estabeleça e apresente regras 
 

Crie e envie para os candidatos, 
sem medo, um regulamento de como ser 
parceiro. O que eles devem e não devem 
fazer enquanto leitores de seus livros, 
esclarecendo que você também fará sua 
parte, compartilhando as publicações 
referentes ao seu trabalho que eles forem 
postando. Essas regras são fundamentais 
para saber se eles irão mesmo querer 
seguir todos os passos de um bom 
parceiro. 

 
4. Envie o material 
 

Muitos autores optam por enviar 
livros físicos, outros, por enviar um PDF 
ou e-book. Muitas vezes, nos formatos 
digitais, os leitores não têm como ler ou 
acabam esquecendo suas obrigações, 
porém é um jeito mais seguro de escolher 
parceiros de primeira viagem. Já para os 
autores que preferem enviar livros físicos, 
é interessante que envie, antes, marca-
dores ou outros mimos. Isso servirá para 
que percebam o que os parceiros farão 
com esses objetos, se terá um bom 
retorno e mostrar o quão mútua pode ser 
a atenção entre parceiros. 

Obs.: é sempre importante avisar 
ao enviar ou não um material. No caso 
de não-envio, esclareça, de maneira 
sucinta, todo e qualquer motivo 
 

 
5. Faça cobranças constantemente 
 

Sim, cobre mesmo! Você apresen-
tou umas regras ali, não foi? Se 
descumprirem ou atrasarem, pode 
cobrar. Ambos têm direito a reclamações, 
em uma parceria, mas o escritor é 
autoridade; tem mais do que a obrigação 
de se preocupar com o trabalho dos 
parceiros, além do seu próprio. 

 
 

 
1. Faça publicações constantemente 
 

Mantenha seu blog, vlog e/ou 
redes sociais relacionados SEMPRE 
atualizados. Resenhas, artigos e notícias 
contam muito na escolha de leitores 
parceiros, principalmente porque os 
autores avaliam escrita, popularidade e 
frequência de publicações. 

 
2. Faça quotes  e fotos dos livros 

 
Se você domina algum programa 

de edição gráfica (PhotoShop, Corel 
Draw etc.) ou usa técnicas de compo-
sição/edição de imagem, deve usar isso a 
seu favor com os parceiros. Trechos 
interessantes de livros, contos ou poemas 
viram quotes legais, basta pesquisar co-
mo fazer e testar-se. Nas fotografias, use 
outros elementos que você ache que 
tenham uma relação com o trabalho do 
seu autor parceiro; o simbolismo minima-
lista é uma maneira de atrair atenção para 
ambas as partes. 

 
 
 
 



 

L!TERATO 20 

 

3. Esteja sempre por dentro das 
novidades 

 
O autor sempre divulgará seus 

trabalhos em algum lugar. É seu dever de 
parceiro compartilhá-los em suas redes 
sociais, no blog ou no vlog. É essencial, 
também, que esteja atento a lança-
mentos, eventos e outras novidades, pois 
você tanto pode participar como ajudar 
na organização, apenas por ser um 
parceiro. Legal, não é? 

 
4. Seja paciente 

 
Fica tranquilo. A partir do momen-

to em que o autor abre uma seleção de 
novos parceiros, ele quer estabelecer um 

compromisso com esses leitores. Ou seja, 
ele vai mandar os brindes, ele vai mandar 
o livro e vai ajudar e tirar as dúvidas que 
o leitor precisar. Afinal, uma parceria de 
verdade é fundamentada nisso. 
 

5. Cumpra seus compromissos 
 

Você foi selecionado. Tem respon-
sabilidades a seguir, agora. Se tem um 
blog ou vlog e está disposto a ser 
parceiro, não poderá deixar simples-
mente NENHUM desses veículos de lado. 
Claro, sem pressão, mas é um 
compromisso, não é? Se mostrar maduro 
e responsável é extremamente impor-
tante quando o assunto é parceria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Biografia: 

 

Um garoto sonhador que descobriu o mundo da literatura com mais afinco durante o Ensino Médio, 

Alexandre de Almeida nasceu em 1996, em Pentecoste, Ceará, mas mora em Fortaleza. É estudante de 

Jornalismo e Língua Espanhola e um bibliófilo assíduo. Sempre apaixonado pela música e resolvendo 

uni-la à sua paixão, a literatura, decidiu escrever Magos da Música, o seu primeiro livro. Fragmedos é 

a sua segunda obra, um desafio que impôs a si mesmo e que conseguiu cumprir em menos de um ano. 

Criativo e dono de uma imaginação fertilmente cativante, Alexandre sempre foi muito prestativo e gosta 

de se manter o mais organizado possível. É membro da ACeJE - Academia Cearense de Jovens Es-

critores, músico e blogueiro. 
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O QUE está acontecendo? 

Imagine se as coisas a seu redor começassem a mudar 

completamente. Imagine se tudo que você fizesse acabasse sendo 

esquisito de alguma forma. Imagine se você tivesse poderes. Pietro 

Jones era um garoto normal, mas nas vésperas de seu aniversário algo 

parecia diferente. Algo havia mudado. Seu temperamento, suas ações... 

O que está acontecendo? O garoto que sabe tocar qualquer 

instrumento que coloquem a seu dispor e que seria capaz de produzir 

magia com uma única nota. Mas ele não sabia. Não sabia que era 

dotado da inteligência que muitos humanos não têm. Não sabia que 

seria alguém maior do que pensava ser. Não sabia o quão era 

importante  em certas partes de um mundo... ou de outro.  

Seus pais lhe escondem um segredo. O segredo que esclarece tudo 

em sua vida.  

Pietro descobre, em seu aniversário de 16 anos, que é um... 

Bem, é alguém especial. 

 

Adquira  um exemplar pelo e-mail: alexandre_almeida96@hotmail.com 

Visite o blog do autor: www.alexandriabooks.wordpress.com

mailto:alexandre_almeida96@hotmail.com
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NOSSAS PALAVRAS, nossas ações e nosso modo de agir 

podem influenciar muito mais do que imaginamos.  
Crescendo em meio a brigas e humilhações provocadas 

por seu pai alcoólatra, Pietro tornou-se um adulto 
complexado, um assassino sádico que acredita fazer um bem 
enorme à humanidade ao subjugar vidas. O homem não 
poupa esforços em suas torturas e, praticante compulsivo de 
sodomia, aproveita cada oportunidade para abusar 
sexualmente das vítimas.  

Na década de setenta, quando a polícia não possuía 
tantos recursos, até que ponto uma matança desmedida 
podia se estender?  

 
COMPRE EM www.editorapercurso.com.br
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Clayton De La Vie contando: 

Pena 
 

Naquela tarde, o Sol chorou de 

tristeza. 

O corpo do homem estava 

estirado no chão, e sob sua cabeça 

formava-se uma poça torta de sangue. 

Um garoto, cuja inocência lhe fora 

roubada, segurava um revólver que 

insistia em escapar por seus dedos 

finos. Que destino cruel, pensou. Ele 

não queria nada além do dinheiro que 

o idoso, agora morto sobre o asfalto, 

sacara minutos antes no banco. Ele 

tinha mesmo que reagir?, questionava-

se mentalmente. Não importava mais, 

não agora que os policiais o 

arrastavam para o camburão. Qual 

seria a sua pena? Alguém teria pena 

de quem não poupou a vida de um 

senhor tão estimado? Provavelmente, 

não.  

Pena dura, dura pena. Que ideia 

sofrida. Três anos de reclusão? Sim, 

isso bastaria. Os mais radicais diriam 

que a pena foi branda demais, há 

quem defenderia um julgamento mais 

severo. Por quê? Bom, não interessa. 

Não agora que o garoto estava 

solto outra vez. 

Dezoito anos era a sua idade, 

seus pensamentos quanto ao mundo, 

a sociedade que o rejeitara, não se 

alteraram. Ele odiava a todos, e 

ainda... AINDA considerava uma 

injustiça o privarem da liberdade por 

tamanho tempo. Se fosse julgado como 

maior, provavelmente seria solto num 

prazo mais curto. Pensava. De toda 

forma, não era um pensamento tão 

errado assim, não é mesmo?  

Ainda que o destino lhe prive de 

tudo o que julga essencial, ele ainda 

pode lhe surpreender. Pode? Não 

esteja tão certo disso. Aliás... destino? 

Acredita em tal fenômeno? 

 Ele não acreditava, então foi um 

susto enorme quando conheceu o 

Bruno. Bastaram apenas alguns 

meses: coração acelerado, trans-

piração anormal. Anormalmente 

normal. Como? Sim, estava amando. 

Novamente, pena dura, dura pena. 

Que pena, um homofóbico gay. Que 

ironia! E agora, irá sofrer por um amor 

que não pode declarar? Melhor, não se 

pode ter tudo na vida, não é mesmo? 

Esse pensamento é mais constante na 

vida de quem teve tudo tirado de si 

desde muito cedo. Decidiu! Trancou 

seus sentimentos dentro de seu 

coração e engoliu a chave.  

Mas Bruno também sentira algo 

e investiu. Investiu, até que o garoto 

cedeu; se entregou à paixão. Deixou 

seus preconceitos de lado e resolveu 

ser feliz. Feliz? Lembra do senhor que 

você assassinou? Era meu pai. Foram 

palavras ditas por Bruno, enquanto a 

arma lhe escorregava das mãos, e o 

garoto, coitado -  coitado? - tombava 

no chão.  
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MUNDO ONDE 
FALAR É RESTRITO. 
LER É LIMITADO. 

ESCREVER É 

CEN  SURADO. E 

PESQUISAR É 

 
CONHEÇA A ESPETACULAR OBRA DE ESTREIA DE ESTHER LYA 

LIVONIUS, A MARCHA DOS JAVALIS. ADQUIRA UM EXEMPLAR PELO 

E-MAIL: EST-HERL@HOTMAIL.COM 
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A MARCHA DOS 

JAVALIS  

 

 

 

 

 

 

 

Varke  A Cidade do Muro. Enquanto seus pacatos 

habitantes tentam levar uma vida normal, a cruel ditadura 

militar que governa o país oprime a todos com leis e penas 

cada vez mais duras. 

 

Em meio a esse cenário de caos, onde uma série de 

mortes sem explicação amedronta ainda mais a 

população, uma curiosa garota vai lutar contra tudo e 

todos para descobrir o que existe por trás dos muros e 

dos segredos que eles escondem. 

 

Uma emocionante história de amores e desafetos 

onde, apesar de tudo o que o destino nos reserva, os 

javalis continuam sempre marchando. 

 

      Eternamente. 
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O milagre de ser criança 

 
Joana Amorim, autora do incrível livro de poesias Coisas do Coração, lançou 

no final de 2015, pela editora Autografia, O Milagre de Clarinha, o seu primeiro 

livro infantil. Abordando temas fortes, como a exploração do trabalho infantil, 

O Milagre de Clarinha tem como intuito alertar às crianças do quão perigoso é 

ficar longe dos pais, principalmente em locais públicos.  

A obra também serve como uma forma de conscientizar os adultos para os riscos 

que eles próprios expõem os seus filhos ao deixarem suas crianças 

brincarem ao ar livre sem supervisão.  

Na trama, Clarinha se depara com uma situação inusitada: é 

sequestrada após confiar em um estranho e obrigada a pedir esmola no 

farol. Não há uma exploração mais forte em relação ao tema, já que o 

livro foi escrito para as crianças, no entanto todo o enredo deixa 

evidenciado o terror que a garotinha sofre. O Milagre está na crença, a 

crença que só as crianças possuem. 

Fale com a autora e adquira um exemplar: 

joanaamorim.autora@gmail.com 

 
    Nicole, 8 anos 

mailto:joanaamorim.autora@gmail.com
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E-BOOK NÃO É CARO,  
VOCÊ QUE É MÃO DE VACA   

 
ão é necessário estudo para 
percebermos que, nos últimos 

anos, a tecnologia tem mudado comple-
tamente a rotina do ser humano. 

Graças à constante inovação tecno-
lógica, inclusive, o mercado editorial 
abriu uma nova categoria, onde autores, 
iniciantes ou não, conseguem disponi-
bilizar suas obras com mais facilidade: os 
e-books. 

Motivo de discriminação por parte 
de muitos leitores, os e-books vêm 
conquistando cada vez mais espaço nas 
estantes virtuais – afinal, com eles, surgi-
ram leitores adequados. 

O receio em ler e-book, muitas 
vezes, é compreensível, já que gera um 
certo desconforto quando a leitura pre-
cisa ser interrompida por culpa de uma 
chamada no celular ou uma luz que pisca 
na tela do computador indicando uma 
mensagem em alguma rede social, e por  

 
aí vai. Entretanto, aqui, não são esses os 
pontos que pretendo abordar, mas, sim, 
os valores dessas obras. 

Em média, um livro impresso – 
aqui no Brasil – custa em torno de 
R$25,00; um valor razoável, se levarmos 
em consideração o tempo que o autor 
investiu para concretizar o trabalho, a 
revisão textual, a editoração, a diagra-
mação, a impressão e demais serviços 
editoriais e gráficos. 

Contudo, o e-book tem um valor 
ainda mais baixo; no Amazon, uma 
plataforma online conhecida mundial-
mente, por exemplo, há livros que 
custam apenas R$1,99, e diversos leitores 

têm reclamado dos preços. Muitos 
alegam que, por não serem impressas, 
essas obras não deveriam custar tanto, 
como se o preço fosse gritante a ponto 
de assaltar suas carteiras. 

O que muitos não sabem, ou 
fingem não saber, é que o fato de o livro 

N 
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Encontre esses e outros e-books em www.amazon.com.br 

 

não ter sido impresso não anula todo o 

trabalho empregado em sua criação, tal 
como o tempo gasto durante a escrita, a 
revisão e, acredite, a diagramação. Fazer 
um e-book não implica somente em 
disponibilizar o texto on-line, são neces-
sárias algumas horas de treino até que o 
autor aprenda a manipular determinado 
programa e apresente como resultado 
final um e-book que, assim como o livro 
físico, não agrida a sua visão.   

Portanto, caro leitor, se você acha 

que o livro perde o valor simplesmente 
por não conseguir tocá-lo ou sentir o tão 
singular cheirinho de livro novo, se acha 
que o trabalho do autor deve ser 
desmerecido ou que ele não se empe-
nhou o suficiente para que você se 
sentisse agradado, está na hora de 
repensar algumas situações. 
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MARCIA DE ASSIS 

 

QUAL É A IMPORTÂNCIA DO ROMANCE PA-

RA A LITERATURA ATUAL?  

 

ifícil falar na importância de um só 

gênero literário quando me 

identifico com toda e qualquer 

forma de a literatura se expressar. A 

literatura foi uma forma criativa e 

inspirada do homem expor seus pensa-

mentos, conflitos, anseios e desejos. A 

aspereza da realidade ou a esperança 

empacotada num ideal ou num sonho 

podem ser perfeitamente descritas em 

qualquer gênero. O romance, porém, por 

ser uma narrativa longa, oferece mais 

espaço para o desenvolvimento do 

enredo e dos personagens. Além de 

liberdade, isso dá ao escritor uma peque-

na amostra do poder divino de criação: 

vidas se desenhando diante de seus olhos, 

trajetórias que ora são traçadas ora 

seguem por si só, o colorido do cenário e 

as emoções e idealizações que definem os 

personagens e justificam suas ações na 

trama. 

 

 

D 

                    

 

OPINIÃO 

 

 

 

“(...) isso dá 
ao escritor 

uma pequena 
amostra do 
poder divino 

de criação” 



 

L!TERATO 30 

 

        Não espere o terror 
bater à sua porta,  

vá atrás!  
 
 
 
 

 
 

Ah, não se esqueça: também 
existem os romances. As livrarias 

estão cheias deles. 
 
 

Participe da próxima edição, escreva para claytondelavie@bol.com.br e 
solicite informações. 
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