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Editorial 

 
Mais um mês se passou desde que a primeira 
edição da L!TERATO foi publicada e, graças aos 
deuses, as novidades não pararam de surgir no 
mundo da leitura.  
 
Conheçam, nas próximas páginas, os lançamen-
tos que vêm sendo muito comentados nas re-
des sociais, se arrepiem com contos pra lá de 
macabros e se encantem com as nossas entre-
vistas.  
  
- Lord C (Clayton De La Vie) 
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uando nos deparamos com um livro 

que aborda a homossexualidade 

como assunto principal, sentimos um 

certo receio em ler. Em parte, alguns pen-

samentos negativos se permeiam em nossa 

mente pelo fato de que em nosso subcons-

ciente associemos a homossexualidade di-

retamente à promiscuidade, o que não é 

verdade. Todavia, devido a diversos fatores 

- sejam sociais, culturais, religiosos ou edu-

cacionais -, essa é uma das frases que pas-

sarão pela nossa cabeça: haverá vulgari-

dade no enredo. 

Àqueles que se arriscam um pouco 

mais, saem de sua zona de conforto uma 

hora ou outra, indico o livro Entre Garotos, 

de Pablo Torrens. Não faço a indicação le-

vando o gênero da obra em consideração, 

mas o apresento por seu conteúdo.  

Embora a história narre o amor proi-

bido entre dois garotos, o autor não se 

prendeu ao tema da sexualidade na criação 

da história; há diversos conflitos pessoais e 

familiares que muito se assemelham aos vi-

vidos por héteros também.  

Entre Garotos conta a vida de Elder, 

um membro d'A Igreja de Jesus Cristo dos 

Santos dos Últimos Dias (aqui devo deixar 

meus parabéns ao autor, que abordou de 

forma muito clara alguns dos vários ensi-

namentos dos mórmons), que vive um con-

flito interno gritante: ele tem apenas de-

zoito anos, 

 

 

 

 

 

sua família é extremamente tradicional, ele 

é convocado a servir em missão pela sua 

religião em outro país e, como se tudo isso 

já não fosse o suficiente, sentimentos con-

fusos acerca de sua sexualidade acabam 

aflorando em seu âmago.  

Através de uma escrita muito sucinta, 

o autor faz uma reflexão profunda a res-

peito do que sempre julgamos essencial, o 

quanto estamos dispostos a arriscar para 

seguir nossos princípios e também o que 

fazer diante de uma situação adversa que 

nunca imaginamos que poderia ocorrer.  

Entre Garotos, arrisco a dizer, é uma 

obra que quebra os paradigmas do "ro-

mance" propriamente dito, pois apresenta 

não apenas uma relação entre duas pes-

soas, e sim estabelece uma conexão com o 

próprio leitor, que, além de observar de 

perto os sentimentos do protagonista, se 

identifica com diversas situações mostra-

das.  

Não poderei me prolongar sobre o 

enredo, pois a história é curta, e o romance 

é evidenciado – diria – somente como um 

plano de fundo: a narrativa é feita em pri-

meira pessoa, portanto conhecemos todos 

os pensamentos de Elder, e contá-lo tiraria 

parte do encanto da leitura.  

O livro é indicado para todos, pois 

não há uma linguagem esdrúxula, não são 

apresentadas cenas de violência, de sexo 

tampouco. 
 
 

Q 

      Encontre o autor nas redes sociais: 

      www.facebook.com/escritorpablotorrens 

      www.instagram.com/pablotorrens 
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CONVOCADO PARA servir em uma missão de dois anos na Igreja dos Santos 
dos Últimos Dias nos EUA e abdicar de seus afazeres pessoais, o jovem 
mórmon Elder está convicto que deverá cumprir o chamado missionário e 
dar sequência aos anseios de sua família. Porém, ao conhecer o novo vizinho, 
vê despertar dentro de si sensações incógnitas que o deixarão cada vez 
mais interessado por ele, levando-o a experimentar um mundo diverso e 
esconder a realidade de pessoas próximas. É quando a relação entre os dois 
fica mais intensa e Elder passa a ter dificuldade de lidar com a nova vida, 
colocando-o em dúvida sobre a missão. 
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O conto "A garota que chorava ácido" foi originalmente publicado na 
antologia "Vícios, Taras e Medos - Contos Psicológicos!", da Editora Illu-
minare. A coordenação do projeto foi da Rô Mierling. 

 
Saiba mais em: www.editorailluminare.com.br 

 
 

 

A GAROTA QUE CHORAVA ÁCIDO 
Por Melvin Menoviks 

 
 

Sempre que seu pai chegava em 
casa fedendo e com os olhos ver-
melhos, Jenifer, mesmo tendo não 
mais do que doze anos de vida, já 
sabia o que estava por vir: pri-
meiro, ele entrava furioso no 
quarto da mãe, trancava a porta, e 
a pequena garota apenas escutava 
as discussões, os gritos e os sons 
dos tapas e socos. Depois, ou-
vindo a mãe chorar no escuro, via 
o pai, já sem cinta e camiseta, 
vindo pelo corredor em sua dire-
ção, grande, peludo, irritado e malcheiroso 
como uma besta, para levá-la ao quarto e 
mostrar-lhe “as coisas feias que os homens 
vão querer fazer com você quando você 
crescer”. 

Quando terminava, exausto e bu-
fando, apagava a luz e proibia a filha de 
acendê-la até o dia seguinte, deixando-a 
sozinha no quarto para dormir no sofá sem 
dizer mais nenhuma palavra. E Jenifer, em 
lágrimas e dores incessantes, permanecia 
quieta em seu quarto, evitando fazer qual-
quer ruído que pudesse irritar o pai, pois 
sabia que se o acordasse ele voltaria lá e 
faria de novo aquelas coisas com ela e a 
machucaria com mais violência, porque 
dessa vez ele não conseguiria “chegar até o 
final” e, para compensar, bateria nela com 
raiva até se cansar, como fazia com a mãe, 
e então voltaria para a sala rosnando e vo-
ciferando perversas imprecações. Assim, a  

 
 

 
garota não podia chorar, mas 
apenas choramingar no escuro, 
sozinha, com dores  
horríveis por todo o corpo, sen-
tindo-se suja e culpada. Ela não 
sabia ao certo o que eram 
aquelas coisas que o pai fazia 
com ela ou o que significavam, 
mas sabia que elas eram erra-
das e imundas. Não compreen-
dia exatamente o que eram, 
mas sentia a dor e a sujeira pe-
gajosa. 

Quando as lágrimas corriam por sua 
face enquanto ela abafava o som do choro 
com uma almofada, Jenifer experimentava 
uma ardência muito forte no rosto e sentia 
o caminho percorrido pelas lágrimas quei-
mar como se estivesse sendo corroído por 
um fogo invisível que adentrava na carne e 
a derretia. Depois, quando olhava para o 
travesseiro no dia seguinte, via-o enegre-
cido e rasgado nas regiões por onde as 
cáusticas lágrimas haviam se espalhado. 
Mesmo achando isso estranho, não pen-
sava muito sobre o assunto, pois nessas 
ocasiões ela estava sempre amedrontada e 
dolorida demais, não conseguindo pensar 
em outra coisa que não fosse o ódio cego 
que lhe turvava a mente ou a dor insupor-
tável entre suas pernas manchadas de san-
gue – pois em sua mente e em sua alma 
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havia apenas escuridão, ódio, medo e ver-
gonha: uma escuridão mais solitária que a 
do quarto, um ódio maior que seu próprio 
coração e um medo e uma vergonha mais 
dolorosos ainda do que a queimação em 
sua pele pelas lágrimas ácidas que escor-
riam em seu contorcido rosto de criança, 
marcando-o com negros rastros de dor e 
desespero. 

Os pais notavam os riscos negros no 
formato do leito de um rio saindo dos es-
quivos olhos tristes e amedrontados de Je-
nifer e descendo sinuosamente até o 
queixo, mas a mãe não tinha coragem de 
dizer nada, e o pai preferia ignorar a situa-
ção. O pai nunca comentava sobre suas ati-
tudes noturnas e nunca falava sobre as coi-
sas que lhe irritavam, como as tortuosas li-
nhas queimadas no rosto de Jenifer. De 
certa forma, os dois tinham até certo medo 
daquelas chagas na filha, esquivando-se 
ambos das penetrantes olhadelas furtivas e 
ambíguas da garota. A mãe, em seu íntimo 
secreto, acreditava que elas eram desgra-
ças enviadas por Deus para castigá-la, os 
estigmas de uma maldição que caía sobre 
ela por viver com aquele monstro e permi-
tir que sua filha também compartilhasse 
daquele mesmo teto de angústias e ago-
nias. O pai evitava pensar sobre o assunto, 
mas irracionalmente temia que elas fossem 
sinais enviados para enlouquecê-lo e con-
dená-lo – o que apenas servia para deixá-
lo ainda mais encolerizado e pronto para 
descontar sua fúria brutal com mais impe-
tuosidade sobre a mulher e a própria Jeni-
fer. Mas a filha, após muito sofrer, compre-
endeu muito bem para o que aquelas lágri-
mas serviam. E guardou isso para si. 

Com o transcorrer dos dias, as violen-
tações tornavam-se mais frequentes e do-
lorosas. Jenifer imaginava que, com o pas-
sar do tempo, ela iria se acostumar e não 
iria doer tanto. Mas o resultado era o in-
verso: quanto mais aquilo acontecia com 
ela, mas ela sofria, pois mais suja e enodo-
ada ficava sua alma, e mais machucado, o 
seu corpo. Achar que o tempo faria a dor 
diminuir era como imaginar que se alguém 
se cortasse todos os dias com uma navalha 
no mesmo lugar então ela não sentiria mais 

o corte: na verdade, o corte ficaria cada vez 
mais fundo e aberto; mais lancinante. Era 
como imaginar que os tormentos do in-
ferno pudessem ser abrandados pela habi-
tualidade, e não intensificados pelo terror. 
Mas a antecipação da dor conferia uma afli-
ção extra e o sofrimento ficava ainda mais 
excruciante e cada vez mais horrivelmente 
insuportável. 

Apesar de tudo, não era sempre que 
aquilo acontecia: era apenas quando o pai 
aparecia tarde da noite em casa, com 
aquele cheiro horrível igual ao que saía das 
garrafas de pinga abertas, só que mais fe-
dido e podre, e com os olhos vermelhos, 
alucinados, como se possuídos pelo demô-
nio, indicando o estopim fervilhante para 
as suas perversas taras ocultas de dor e de-
generado prazer. 

Nos outros dias, era a espera. A terrí-
vel e interminável espera. 

O pai bebia em casa também, mas 
não o suficiente para se transformar no Di-
abo. No entanto, sem saber o que poderia 
acontecer em cada ocasião, mãe e filha li-
mitavam-se a esperar sem dizer uma pala-
vra, sem se olharem, apenas digerindo len-
tamente aquela amargura malévola que 
aniquilava seus movimentos, pensamentos 
e coragens, cada uma em seu canto, de ca-
beças baixas, enquanto o pai bebia e xin-
gava os vizinhos e os homens que um dia 
iriam atrás de sua filha para desonrá-la. E 
nesses momentos o pai gritava que ela era 
dele, apenas dele, e que nunca iriam tirá-la 
dele, nem por cima do seu cadáver. 

Nos dias em que o pai saía, a tensão 
era ainda maior. Quanto mais tempo ele 
demorava a voltar, mais a mulher e a cri-
ança temiam, pois sabiam que piores se-
riam as sessões de tortura para satisfazer o 
prazer animal daquele bicho grande, 
gordo, peludo, fétido e irracional. Em certa 
ocasião, em desespero, a mãe chegou 
mesmo a fugir da cidade, e, em outra, es-
perou pelo marido com uma longa e afiada 
faca na mão, mas na primeira vez ela voltou 
arrependida para casa, sem saber para 
onde estivera indo, e, na segunda, foi de-
sarmada com um empurrão que lhe deslo-
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cou o ombro e sofreu da pior forma possí-
vel as consequências de sua desobediência. 
A mãe, que saíra com o maxilar quebrado e 
tivera sorte de não perder um braço ou 
uma costela, e Jenifer, que nunca antes co-
nhecera tanta dor física e espiritual, nunca 
mais conseguiram se esquecer desses dois 
dias. Foram piores do que o Inferno. 

E os dias foram passando, e passando 
e passando... E, com o passar dos dias e dos 
choros constantes, o rosto de Jenifer ficava 
cada vez mais maculado, enegrecido por 
listras que se tornavam borrões mais largos 
e por bolsas lustrosas, como se ela hou-
vesse sofrido uma severa queimadura. Com 
isso, o pai não a deixava mais sair de casa, 
com medo de que aquelas marcas chamas-
sem a atenção de alguém e fizessem com 
que investigassem a vida da garota para 
descobrir a origem dos sinais de queima-
dura. Além disso, sempre gritava, com fúria 
nos olhos: 

- VOCÊ NÃO VAI CONTAR PARA NIN-
GUÉM O QUE ACONTECE AQUI! NINGUÉM 
PRECISA SABER DA SUA VIDA, SUA VACA 
IMUNDA! NINGUÉM QUER SABER DE VOCÊ 
E NINGUÉM ESTÁ SE IMPORTANTO, OUVIU 
BEM?! SE ALGUÉM FICAR SABENDO DISSO, 
EU VOU CORTAR A SUA LÍNGUA E A SUA 
ORELHA E DAR PARA OS PORCOS COME-
REM, SUA VADIA SUJA! 

Quando os meses e os anos provaram 
à mãe, que só sabia chorar e se lamentar, 
que não havia escapatória para aquela vida 
de horrores em meio aos vícios do pai, e 
quando o rosto de Jenifer já estava desfi-
gurado e praticamente sem pele, chegou a 
fatídica noite em que o pai dormiu ron-
cando na cama após mais uma sessão de 

coisas terríveis. A mãe ainda estava acor-
dada, chorando baixinho no quarto escuro, 
quando Jenifer apareceu na porta, com seu 
rosto em carne viva corroído por úlceras 
enormes, e fez sinal para que ela não fi-
zesse barulho. 

-Shhhh... – ela soprou, com o indica-
dor direito levantado sobre a boca e o nariz 
deformados. Ela parecia segurar alguma 
coisa com a mão esquerda, mas a mãe não 
conseguiu enxergar o que era devido à es-
curidão. 

Jenifer aproximou-se da cama, espe-
rou pacientemente em pé ao lado do pai e, 
quando este começou a abrir os olhos e a 
resmungar emburrado algumas palavras 
incompreensíveis, ela retirou a película que 
cobria o balde que segurava e despejou o 
líquido que havia dentro dele no rosto do 
pai. 

O que havia dentro do balde eram 
suas lágrimas, colhidas dia após dia em um 
balde de vidro e protegidas por uma pelí-
cula de plástico que não as permitia evapo-
rar. E enquanto o rosto do pai borbulhava 
em meio a estridentes gritos de dor em rá-
pida decomposição fumegante, Jenifer vol-
tou-se para sua mãe e disse, tranquila e ali-
viada: 

-Agora você não precisa mais chorar, 
mamãe. As minhas lágrimas foram mais 
fortes do que as suas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Biografia: Melvin Menoviks é o pseudônimo literário de Gustavo Lopes Perosini . Nascido no último dia 

do ano de 1993, na pequena e misteriosa cidade interiorana de Tabapuã-SP, o autor se dedica com afinco 
à expressão por meio de palavras de todas as fantasias macabras que habitam sua mente inquieta: 
sombras, sangue, mistérios, névoas, trevas e vísceras expostas são apenas alguns dos elementos que 
permeiam sua obra, sempre voltada para a loucura, para o fantástico e para o terror. A principal publi-
cação de Melvin Menoviks, até o momento, é o assustador livro A Caixa de Natasha e outras histórias de 
horror, e sua publicação mais recente foi o conto "Phantasmagoria", presente em "O Corvo: um livro 
colaborativo". 

 
Encontre o autor nas redes sociais: 

 
Blog: http://melvinmenoviks.blogspot.com.br/ 

Página no facebook: www.facebook.com/acaixadenatasha 
Facebook pessoal: www.facebook.com/gustavo.perosini 

http://melvinmenoviks.blogspot.com.br/
http://www.facebook.com/gustavo.perosini
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SURGE MAIS UM TALENTO NA LITERATURA NACIONAL 

 

Estreante na literatura, jovem de 18 anos pôde ver seu trabalho realizado, pronto. Em um tempo de 5 

meses seu livro já estava pronto e escrito.  Quase 1 ano para resolver os detalhes da revisão e para que 

tudo estivesse em ordem. E lá estava lá ele, no dia 8 de abril, no Teatro Clara Nunes, recebendo seus 

amigos, parentes, sua mãe, a Patricia Borges, que o inspirou e, como Yago Tadeu disse, “dona de todos 

os meus sonhos”. E foi assim que mediado por Vânia Regina Sponton, da secretária da cultura, que foi 

fazendo um bate-papo com o escritor, deu início ao lançamento do livro. 

 

HISTÓRIA DE VAGÃO DOS SONHOS: 

 

       Um louco assumiu o comando de um reality 

Show, e os realities já são tão loucos, duvidosos e irre-

ais, e por isso este tornou-se ainda mais insano. O nome 

Vagão dos sonhos tornou-se irônico ao transformar-se 

em um pesadelo nas mãos do lunático Karlos Baronee. 

     Imagine-se dentro de um jogo, enfrentando a outros 

vários participantes e enfrentando a si mesmo. Domine 

seu emocional, mantenha a calma e exploda baixo para 

que os caçadores do jogo não te escutem. Já imaginou-

se dentro desse jogo? Cercado por câmeras, cercado 

por sombras no corredor da morte, e longe, bem longe, 

de sua família com risco de nunca mais vê-los. Pois já 

que você provavelmente nunca estará em um jogo as-

sim, conheça os 12 condenados a isso, e torça pelo seu 

“Sonhador” favorito, afinal o vencedor e único sobre-

vivente realizará seu sonho, e até quando vale sobrevi-

ver para sonhar? 

     Estes são os 12 competidores, que além da sobrevi-

vência brigarão pelos seus sonhos. Um jogo mais com-

plexado que um jogo de xadrez. Um jogo de vida e de 

morte.  Quem será capaz de vencer? 

 

Minibiografia: 

  

YAGO TADEU BORGES DE SOUZA nasceu em Santo André, em 1997. Atual-

mente mora em Eldorado, no interior de São Paulo. É colunista do site Dabeme - TV 

audiência sobre programas de TV. Escreveu o livro “Vagão dos sonhos” e “Minha doce 

patroa - Negociando com espíritos” no ano de 2015. Yago Tadeu é poeta e tem cerca 

de 130 poemas guardados para um futuro livro. 

Prêmios e Certificados: 

Menção honrosa no concurso "Cartas do pequeno imperador 2015" pela obra 

"O dom de Pedro" selecionada para integrar o livro. 

Menção honrosa no concurso Internacional Alacib na categoria poesia conquistando o sexto lugar. 

Certificado do concurso de poesia feiticeiro das letras 2014 organizado pela academia alquimia das letras por 

conquistar entre os dez melhores o sétimo lugar. 

Certificado no concurso literário Icoense 2014 pela conquista do terceiro lugar na categoria melhor crônica. 

Em parceria com Daiane Xavier, conseguiu o 25º lugar entre 1.100 competidores no concurso internacional “50 

tons de vermelho sangue” com o conto “Os vampiros querem amar”. 

Vencedor do prêmio no concurso “Um natal chapliano” com o melhor texto do blog Chaplin. 

 

Tem a página Tadeu Web Produção e Autor Yago Tadeu como contato no facebook. 

Yago Tadeu e a sua mãe, 
Patrícia Borges, no lançamento 
de Vagão dos Sonhos. 
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CAMILA DEUS DARÁ COMENTA SOBRE  

A TRILOGIA NINHO DE FOGO 

 

 

 

  
 

 

 

 

amila Deus Dará é uma garota de 25 an  os que adora moda e maquiagem ao mesmo tempo que 
Star Wars e Bilbo Baggins. 

Sempre gostou de heróis e princesas presas em torres altas. O mundo da imaginação foi seu 
melhor esconderijo, um lugar onde tudo era possível. Passou então a escrever suas próprias histórias e 
a ficar cada vez mais encantada com esse mundo, onde podia ser quem quisesse. Ela se casou e se 
tornou mãe, mas sua mente continua perdida em reinos distantes e espadas mágicas. Gentilmente, 
resolveu nos esclarecer a respeito do seu novo livro, A Mestiça, o primeiro volume da trilogia infanto-
juvenil Ninho de Fogo, publicado pela editora Arwen, 

 
L!TERATO: No universo literário, diversas 

obras já nos apresentaram mundo mágicos, rei-
nos lendários, o que difere o mundo apresen-
tado em Ninho de Fogo do mundo das demais 
obras? 

 
Camila Deus Dará: O mundo fantástico é 

habitado por várias criaturas, mas os dragões 
são os mais abordados. Todo "humano" em Ni-
nho de Fogo pode se transformar em um dragão 
e no livro você irá encontrar a lenda de como 
essa raça surgiu.  Acredito que a principal dife-
rença de Ninho de Fogo é que tudo é tratado de 
forma natural, dragões, fadas e sereias são cria-
turas normais do cotidiano de todos vivem na-
quele reino.  

 
 
L!TERATO: Para a criação de um novo 

mundo, é essencial incluir reflexos de um 
mundo já existente? 

 
Camila Deus Dará: Não é essencial, muito 

embora seja interessante pois desperta afinidade 
nas pessoas. Criar um mundo totalmente do 
zero, sem referências é praticamente impossível 
hoje em dia, mas acredito que se o autor se acha 
capaz de tal feito, não vejo nenhum problema, 
pelo contrário, fico até mais interessada. 

 

C 
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O segundo livro da série, Coração de Escamas, será lançado ainda neste ano (2016), na Bienal de 
São Paulo, também pela editora Arwen. Ambos os livros trazem em sua essência a magia que apenas 
as palavras conseguem nos proporcionar, além, é claro, de resgatar princípios como o amor e amizade.  

 
 
 
 
 
 

 
 

SINOPSE:  
Ninho de Fogo - A Mestiça 

  
 
 
Melane, uma garota de 16 anos que vive 

com a avó, descobre não apenas ser uma mestiça 
de bruxa e dragão, como também uma princesa 
em um mundo chamado Ninho de Fogo.  

Com ajuda de seu fiel guardião David, e o 
pequeno Jack, o garotinho de quase 300 anos de 
idade, ela volta pra sua terra natal, descobrindo 
que o lugar está se despedaçando.  

Em um mundo de dragões, fadas e sereias, 
Melane terá que ser forte para a batalha que co-
locará em risco o mundo onde nasceu, enquanto 
tenta descobrir a quem pertence seu coração.  

Uma mistura de romance, aventura, guerra 
e salvação é o que te espera em Ninho de Fogo! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Encontre a autora nas redes sociais: 

www.facebook.com/camila.deusdara 
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MÁRCIO BENJAMIN COSTA RIBEIRO, um natalense, do Estado do Rio Grande do Norte, tem 35 

anos, trabalha como advogado, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e 

costuma apresentar-se como um escravo das letras. Desde os treze anos é metido com lápis e 

papéis, tentando mostrar aos outros um pouco do que se passa em sua cabeça. Participante 

usual de antologias de terror (Noctâmbulos, Caminhos do Medo, pela Editora Andross), também 

já fez muita gente rir com suas peças de teatro (Hippie-Drive, Flores de Plástico, Ultraje). Tenta 

tornar público seus contos exibidos com uma certa frequência no site www.umanjopornogra-

fico.blogspot.com. Maldito Sertão é o seu primeiro livro, de contos. Lançado em 2012 pela Editora 

Jovens Escribas, foi considerado um dos melhores livros de 2012 e 2013 pelo Troféu Cultura Poti-

guar, em breve será quadrinizado pelo coletivo K-Ótica, e reza a lenda que conhecerá a tela 

grande do cinema. Acabou de ser lançada a segunda edição com mais contos. 

No momento, deu o ponto final no seu primeiro romance "Fome", onde narra as agruras de 

um grupo de pessoas que tenta sobreviver a um apocalipse zumbi em uma pequena cidade do 

sertão, sem qualquer contato externo. Gosta de pensar que poderá escrever para sempre. Pelo 

menos é o que prometem as vozes em sua cabeça. 
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ENTREVISTA: 
  

L!terato: Primeiro, gostaria de 

agradecer pelo carinho, pela 

confiança em meu trabalho e 

pelo tempo que você dispõe 

para responder a essas per-

guntas. Segundo, pela sua bi-

ografia podemos perceber 

que o terror sempre esteve 

presente em sua vida. Ao lan-

çar a sua primeira coletânea 

de contos solos, Maldito Ser-

tão, qual era seu intuito? Que 

impacto você desejava que o 

leitor sofresse? 

 

Márcio: Inicial-

mente o interesse foi 

na verdade buscar 

fazer um terror mais 

brasileiro, voltar os 

olhares do tema 

para um lado mais 

nacional e também 

renovar essas nossas 

memórias, e nada 

melhor para isso do 

que os nossos chamados 

“causos”, que fazem parte 

das boas lembranças de 

tanta gente. Eu gostaria que 

houvesse esse gostinho de 

passado, que o leitor pudesse 

se assustar, mas também vol-

tar no tempo. 

 

L!terato: Embora Maldito 

Sertão seja uma obra de terror 

ambientada no nordeste bra-

sileiro, o livro nos traz uma re-

flexão bastante expressiva 

acerca da cultura local, seja 

por meio das lendas apresen-

tadas ou por sua visão a ensi-

namentos religiosos. Você de-

sejava apresentar essa refle-

xão ao público ou acredita 

que os contos por si só trazem 

essa visão mais abrangente? 

 

Márcio: Uma das melhores 

coisas do terror é justamente 

essa completa liberdade para 

abordar qualquer assunto 

ainda que seja através de sim-

bolismos. E creio que a religião 

não poderia ficar de fora con-

siderando alguns péssimos 

exemplos que existem desde 

sempre em todas elas. O Brasil 

hoje passa por uma dicotomia 

complicada, pois ao passo 

que 

es-

ta-

mos 

abrindo vários debates inte-

ressantes em diversas áreas e 

consolidando uma série de di-

reitos, por conta da intolerân-

cia e do preconceito, uma ala 

bem específica dita religiosa 

está crescendo muito e nos le-

vando para as sombras da 

Idade Média. Se depender da 

minha pena, ela sempre será 

criticada em minhas histórias. 

E gostaria muito que as pes-

soas refletissem a respeito. 

 

L!terato: Por toda a constru-

ção textual, Maldito Sertão foi 

eleito um dos melhores livros 

de 2012 e 2013 pelo Troféu 

Cultura Potiguar. Apesar de 

muitos autores não terem a 

ambição de conquistar reco-

nhecimento e escrevem ape-

nas pelo prazer que a litera-

tura proporciona, quando te-

mos o trabalho privilegiado de 

tal forma é um estímulo a per-

manecer escrevendo. Qual 

foi a sensação que você sen-

tiu ao saber da novidade? 

 

Márcio: Foi uma avalan-

che emocional! (risos). Entrar 

naquela seleta lista por dois 

anos, e acima de tudo com 

um livro de terror, me encheu 

de orgulho e foi um vislumbre 

das capacidades desse nosso 

gênero tão escanteado mui-

tas vezes. Da mesma, esse 

ano o livro foi convidado pela 

Universidade de Sorbonne em 

Paris para a Primavera Literá-

ria Brasileira, ocorrida durante 

o mês de março, bem como 

para o Salão do livro de Paris. 

E foi uma grande lição pra 

mim! A forma como os alunos 

recebem e demonstram inte-

resse pela cultura do nosso 

país me disse bastante. E levar 

um livro nordestino e de terror 

além das fronteiras brasileiras 

foi uma inesquecível honra. 

 

L!terato: Recentemente, 

você finalizou seu primeiro ro-

mance, intitulado de “Fome”, 

que narra as aventuras de jo-

vens que tentam sobreviver a 

um apocalipse zumbi no ser-

tão. Sabemos que o sobrena-

tural não é novidade para 

você, mas esse livro, em espe-

cial, teve algum desafio que 

precisou ser ultrapassado? 

 

Márcio: Sim! A própria es-

trutura. Eu sou um escritor que 

     CONTANDO SOBRE MALDITO SERTÃO 

     MÁRCIO BENJAMIN 

“Todos somos anjos e 

demônios, e para que se al-

cance a essência das histó-

rias de terror precisamos 

deixar esses demônios se 

expressarem”. 
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escreve de forma resumida, 

objetiva, e estender a história, 

detalhando-a um pouco 

mais, foi um exercício delici-

oso! Da mesma forma, procu-

rar dar continuidade à história 

e ao mesmo tempo manter o 

terror foi muito prazeroso. 

 

 

L!terato: Além de espiritu-

oso, você costuma levar a 

vida sempre com uma graça 

especial, dizendo que as vo-

zes sussurram seus contos. Por 

lidar com o sobrenatural em 

seus escritos, você acredita 

que possa ter desenvolvido 

um sexto sentido que lhe per-

mite ter conversas com os se-

res que habitam além do véu 

da morte? 

 

 

Márcio: Acho que sim! Mas 

o grande lance talvez seja re-

almente descobrir que os se-

res estão aqui, sempre próxi-

mos, pois nascem de dentro 

de nós. Todos somos anjos e 

demônios, e para que se al-

cance a essência das histórias 

de terror precisamos deixar es-

ses demônios se expressarem, 

sentar com eles, tomar uma 

cerveja... (risos). Isso com cer-

teza vai inclusive nos fortale-

cer como seres humanos. É 

como diz a banda Florence 

and the Machine em sua can-

ção “Shake it out”: procu-

rando pelo paraíso, encontrei 

o inferno em mim. 

 

L!terato: Para encerrarmos, 

qual é a mensagem que você 

passaria para as pessoas que 

ainda desconhecem o seu 

trabalho? 

 

Márcio: Me conheçam! 

Me comprem, me leiam! (ri-

sos) Vida longa ao terror naci-

onal!
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      Encontre o autor nas redes sociais ou entre em contato através do e-mail: 

www.facebook.com/malditosertao 

www.facebook.com/marcio.benjamin 

www.instagram.com/marcio_benjamin 

E-mail: marciobenjamin@gmail.com 
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Maldito Sertão é uma assustadora coletânea das nossas mais famosas lendas ru-

rais em uma interpretação sombria do nosso ensolarado nordeste. 
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O ROUXINOL E A ROSA1 
 

Por THIAGO LUCARINI  

 

 

 

Razão, pouco válida 

Escudo, uma folha de papel em branco 

Espada, uma caneta carregada de tinta. 

Com estes três elementos sagrados 

Construo o Paraíso, ambíguo, também teço o inferno. 

Trabalho sob o signo da inspiração 

Meu burlesco coração aventureiro de palavras 

Minha alma um emblema poético 

Deste corpo sonhador e sofredor.  

 

A Poesia é a roseira improdutiva de pétalas rubras 

O poeta é o rouxinol que se aperta contra o devasso espinho 

Fazendo nascer do seu coração sacrificado a rosa tingida de vermelho 

Resultado da entrega conjunta do sangue do Poeta (rouxinol) e da Poesia 

(roseira). 

 

Nada é mais belo e triste que o canto 

Dos dedos solitários do poeta a tecer 

O corpo da dama verdadeira de lírica e estética 

Na negra noite diluída em sonhos a alva crescente resplandece. 

Poeta versando cantos, encantos e temores 

Para sua amante tão humana, tão singela, tão gloriosa. 

O Céu de Deus deve ter sido feito 

Num momento de inspiração poética do Criador. 

                                                                    
1 * Poesia homônima de (O Rouxinol e a Rosa/ The Nightingale and the Rose – 1888). Um conto do escri-
tor Oscar Wilde. 
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Lustrarei minhas penas, meu emblema, até que a alma seque 

A última gota de poesia; extrairei tudo, tudo de mim 

Sou devoto daquela que é a mais pura essência 

Porei meu coração num espinho rosicler em nome 

Da mais digna de amor verdadeiro 

A Bem-amada, única e eterna: Poesia-rosa 

Este é o sacrifício final do seu valente poeta-rouxinol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Biografia: Thiago Lucarini é nutricionista, escritor e poeta. Em 

2012, lançou o livro Réquiem pela Editora Multifoco. Em 2014 publi-
cou a obra Além do Véu da Morte pela Editora Buriti. Prefaciou os 
livros: O Bom Partido, Os Filhos de Ítaca e Realidade Alternativa da 
escritora paulistana Angie Stanley.  

Participou das antologias The King, Conte Uma Canção e Sola-

-
Coletâneas: Sonhos & Pesadelos, Contos Eróticos volumes I e II, 
Contos Sobrenaturais: Enquanto a Noite Durar, Os Bastidores do 
Crime, e, E Se Só Me Restasse Esse Dia, da Editora APED com os 

mente. Da antologia: Sombrias Escrituras Vol. II Noite Aterrorizante, 

s antologias: Luz & 

tora Dalle Piagge. 
Ganhou Destaque Especia

editora Literacidade. Ficou em 2º lugar no Prêmio Cultural 50 Tons de Vermelho Sangue da 
Academia Alquimia de Letras com o conto: Le Ménage à Trois des Loup-garoup. Organizou a 
coletânea Contatos Imediatos de Primeiro Grau, 2016, pela Darda Editora. Administra o blog 
pessoal de poesia: Escritor Brasileiro: (www.escritorbrasileiroalianca.blogspot.com) 

E-mail para contato: thiago-lucarini@hotmail.com 
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Marcos Toldd contando:  

Sob a Mira do Anjo 
 

Andava tranquila pelas ruas daquele 

12 de setembro, até que vi algo em 

meio àquele emaranhado de gente. 

Uma pena, ela era branca e cinti-

lante, a vidrei por um instante, me 

agachei no chão e então a peguei na 

palma da mão.  

Ao me levantar, percebi uma fi-

leira daquelas se formando na altura 

dos meus pés. Foi então que uma 

brisa matinal me ameaçou por trás, 

trazendo consigo uma brisa de outras 

penas. Elas não paravam de surgir, e 

parecia que somente eu enxergava 

aquilo. Rodopiei e peguei um punhado 

delas na outra mão, as assoprando ao 

vento.  

Todos me olharam com des-

crença, pensando: o que essa maluca 

está assoprando?  

Continuei minha rotineira cami-

nhada, mas aquelas penas não para-

vam de surgir, até que percebi-as mu-

dando de cor. De brancas passaram a 

ser rosas, depois marrons, até que se 

tornaram pretas como graxa.  

 Dobrei a esquina pisando na-

quele mar negro, sendo benta por uma 

chuva de penugens. Elas tinham um 

cheiro bom, um cheiro doce que me fa-

zia arrepiar os pelos. 

Soltei um arquejo, fazendo algu-

mas delas que caíam voarem contra 

uma parede de concreto.  

Me senti malevolente ao entrar 

por uma viela deserta e escura, até 

que caí, e para minha surpresa nos 

braços musculosos e fortes de alguém. 

Ainda com os olhos semicerrados, 

balbuciei-me para levantar, mas 

aquela força masculina não deixou, 

me apertando junto ao seu tórax, 

dando para sentir a sua pulsação ace-

lerada competindo com a minha. 

Ele me carregou até o fim daquele 

breu, me pondo sentada em uma es-

pécie de carruagem, me fazendo en-

trar num labirinto sem fim e repleto de 

vegetações rasteiras.  

 Desmaiada, me vi despertar num 

lugar completamente desconhecido. 

Um outro universo onde só existia an-

jos. Eles caminhavam entre si, no 

meio de pinheiros pontiagudos de ou-

tono.  

 Saí da carruagem acompanhada 

pelo anjo que me levara àquele lugar, 

até que me senti levitar. Lá no alto dos 

céus um raio caiu sobre minha ca-

beça, fazendo com que meus olhos 

cintilassem com desdém.  

Lá em baixo, a grama se desenca-

deava, como se tivesse sendo sugada. 

As árvores subiram com um vendaval 

mais que veloz.  
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 Flores voavam como se estives-

sem desafiando a lei da gravidade, en-

quanto ao meu redor um tornado se 

transformava.  

Fechei os olhos, torcendo os cí-

lios, até que notei as nuvens se eletri-

ficarem. 

Com um gemido, senti como se 

algo estivesse saindo de dentro de 

mim pelas minhas costas. Até que 

num passe de mágica duas asas gran-

des e volumosas transformaram o 

meu corpo. 

Escorreguei por um cipó, mas, 

antes de tocar o chão, ameacei voo. Vi 

no poder de conseguir movimentar as 

asas.  As bati em um movimento 

brusco, até que me via voar.  

 Passei por entre lagos, até que 

adentrei numa floresta densa. Voando 

baixo, me esquivei ligeiramente de ga-

lhos espinhentos, até me dar de cara 

com aquele mesmo anjo. Ele me pegou 

pela cintura e me jogou para o alto, me 

fazendo rodopiar como uma libélula.  

Um portal se abriu no horizonte, 

e eis que ele me faz uma pergunta, um 

tanto persuasiva: 

 – Gosta deste mundo? É aqui 

onde os anjos vivem, aqui onde nada 

de mal e cruel existe, aqui onde a na-

tureza passa a ser a nossa fiel domi-

nadora. 

– Amo este mundo – respondi, de 

imediato.  

– Olhe para aquele portal, é ele 

que nos separa do mundo onde você 

vive, o mundo onde a abominação do 

amor, da união, do respeito com a na-

tureza reina. Escolha se quer viver 

aqui de hoje em diante, ou voltar para 

lá e viver na clandestinidade. – Aquilo 

me pareceu tentador.  

 Olhei em volta de mim, o lugar 

era lindo, formado por árvores frutífe-

ras de galhos frondosos que davam ni-

nho para conhecidas sábias cantado-

res e flores exuberantes de um cheiro 

apaixonante. Ali, a natureza e os anjos 

que eram os únicos habitantes do 

reino, viviam em união, como se um 

obedecesse a ordem do outro.  

Depois de muito pensar, res-

pondi: 

– Tomei a minha decisão, escolho 

ficar. – O surpreendi. 

  – Essa foi a melhor decisão de 

toda a sua vida. 

Voamos juntos, de mãos dadas, 

brincando de nos esconder por entre 

as nuvens. Subimos mais no alto, 

dando tchau para uma cachoeira que 

se estendia por todo o percurso, en-

quanto admirávamos e cobiçávamos a 

beleza natural e inimaginável do lu-

gar. 

 

BIOGRAFIA 

 

- Marcos Toldd 

Nasceu em maio de 2001 na cidade de Jundiaí - 

SP, onde atualmente cursa o primeiro ano do En-

sino Médio. O autor adora ler livros de ficção e é 

fã de John Green e Dan Brown. Seu tempo é gasto 

lendo e estudando, razão essa que deu origem ao 

seu recente trabalho, a publicação de seu se-

gundo livro ''O Domínio dos Sonhos''. Apesar da 

pouca idade o adolescente já publicou 2 livros e 

tem vários outros em mente. 

 

Site: www.marcostoldd.wix.com/marcostoldd 

E-mail: marcostoldd@hotmail.com 

 

 

http://www.marcostoldd.wix.com/marcostoldd
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MÁRCIO BENJAMIN 
 

COMO VOCÊ AVALIA O CENÁRIO ATUAL DO 

TERROR LITERÁRIO?  

 

ntes de tudo, vamos à parte positiva, creio 

que nunca se escreveu tanto terror/fantasia 

no Brasil. Vejo que existem inúmeros escrito-

res vendendo muito, coisa impensável há al-

guns anos, e até mesmo editoras nacionais às quais 

tem como carros-chefes histórias de terror e fantasia. 

Da mesma forma, vejo uma excelente recepção do 

público, a maioria do público jovem, que está consu-

mindo com muita avidez esses livros, muitas vezes 

sagas e trilogias com livros de tamanho considerável. 

Ou seja, essa história que brasileiro não gosta de ler, 

na verdade é bobagem. Contudo, deve haver uma 

campanha e projetos que incentivem a leitura, tor-

nando-a interessante e acessível. No que se refere à 

reclamação de preço de livro, também acho infun-

dada. Livros no Brasil não são caros, em sua maioria, 

acho na verdade que existe uma questão de valores 

tortos, isso sim. Muitos pagam mais de trezentos reais 

em uma camiseta de marca e não tem trinta reais 

para dar num livro? É como disse, a campanha deve 

ser massiva, primeiro em casa, com o exemplo dos 

pais, depois na escola, a qual entendo que deve dar 

liberdade para os alunos lerem o que os interessarem, 

e o próprio poder público financiando campanhas de 

incentivo à leitura. No meu Estado, Rio Grande do 

Norte, existe um projeto chamado Ação Leitura, da 

editora da qual faço parte, a Jovens Escribas, em que 

elaboramos várias palestras e eventos literários em 

que trazemos grandes autores do Brasil e, juntos, con-

versamos com as crianças de escolas públicas e par-

ticulares, e falamos sobre a importância e o prazer da 

leitura. É um projeto que nos trouxe grandes surpre-

sas, novos autores e leitores. Esse ano traremos Xico  

A 

                    

 

OPINIÃO 

 

 

 

“(...)Todo 
grande escri-

tor precisa 
necessaria-

mente ser um 
leitor obses-

sivo e depois, 
aí sim, de-
senvolver a 

sua escrita” 
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Sá e Marcelino Freire, além de mim, Carlos Fialho, Carito, Alice Carvalho, dentro 
outros.  Da mesma forma, é lição também a relação de outros países com a 
leitura. Fui mês passado a Paris a convite da Universidade de Sorbonne para 
dar uma palestra aos alunos e participar do Salão do livro e fiquei 
impressionado, primeiro com a quantidade de pessoas que leem. E em todo 
lugar, bares, metrôs, shoppings, restaurantes, sempre tem gente com livros nas 
mãos. E de todas as idades. Outro ponto interessante foi como eles se 
interessam pela cultura nacional. Querem saber de tudo, todos os detalhes, e 
ficaram loucos com a cultura nordestina e as nossas lendas. Foi um tapa na 
cara para os que valorizam cegamente a cultura estrangeira e não voltam os 
olhos para os que temos aqui. Mas claro que para que se chegue a esse 
patamar foi preciso a criação de uma base, e partir daí todo o resto. Essa base 
é o que ainda nos falta, mas pode sim ser construída. Depende de nós. Por fim, 
observo também uma imensa quantidade de pessoas que querem lançar os 
seus livros, mas que não tem qualquer familiaridade com a leitura, o que me 
deixa muito assustado! Todo grande escritor precisa necessariamente ser um 
leitor obsessivo e depois, aí sim, desenvolver a sua escrita. Caso não possa ser 
obsessivo, pelo menos goste muito de ler. Depois submeta seu trabalho a 
alguém que possa criticá-lo e depois, ao público, por meio de sites e blogs. Só 
depois comece a pensar em lançar um livro. 
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