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Tim-Tim! Salve, Navegantes!
Lourdes Rodrigues

Terra à vista, navegantes! O Porto-Seguro-Traço já se descortina na paisagem. Vamos brindar à Luzia-da, 
com muita alegria, muita festa. Afinal, são dois grandes momentos que estamos a festejar: o aniversário 
da querida maruja e o nosso desembarque. 

Tim-Tim! 
Vamos brindar ao espírito intrépido desbravador que nos levou a dobrar o Cabo da Boa Esperança e 
avançar para além do Bojador. Se valeu a pena, ainda parafraseando o poeta Fernando Pessoa, diríamos 
que sim, valeu a pena, porque encharcamos a alma de prazer pela realização do desejo de nos aventurar 
por mares nunca dantes conhecidos, sentindo tudo de todas as maneiras.

Tim-Tim! Viva! 
Vamos brindar às viagens pelos sete mares dos sonetos de Camões, das poesias de Charles Baudelaire,  
Garcia Lorca, Gérard de Nerval, Sylvia Plath, Yeats, Arriete Vilela, Paterson, T.S. Eliot, Wallace Stevens, 
Audálio Alves, Miguel Torga, Elisa Lucinda, Carlos Drummond de Andrade, Manoel de Barros, Ferreira 
Gullar, João Cabral de Melo Neto, Alberto Cunha, Delmore Schwartz, Eugenio Montale, Manuel Bandeira, 
Giuseppe Ungaretti, Fernando Pessoa, Vinicius de Moraes, Djanira Silva, Políbio Alves, entre outros que 
por alguma razão esquecemos de registrar. Brinde especial aos nossos viageiros Fernando Gusmão e 
Salete Oliveira pelos seus belos poemas; e em especial à Salomé Barros que tanto nos encantou com a 
leitura de cordéis maravilhosos de sua autoria. 
Terra à vista, navegantes, pois há um tempo para navegar e outro para pôr os pés no chão. 

Tim-Tim! 
Antes do desembarque,  vamos saudar as viagens curtas que fizemos ao lado de timoneiros ilustres que 
ainda eram desconhecidos da tripulação como Raymond Carver, em Catedral, Maria Luiza Bombal,  A 
Arvore e Delmore Schwartz,  Nos Sonhos Começam as Responsabilidades. Viagens inesquecíveis! 
Trajetos curtos que ampliaram nosso horizonte para muito além do que os telescópios nos permitiram ver 
antes da partida.
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Terra à vista, navegantes, pois há um tempo para navegar e outro para pôr os pés no chão. 

Brinde com muita reverência à mais instigante das viagens realizadas nos últimos tempos, guiados pela 
maestria da nossa madrinha Clarice Lispector, em A Paixão, segundo G.H. Longa e intensa viagem pelos 
enigmas da mente humana, pela ambiguidade de uma mulher, exemplar digno da célebre frase de 
Freud, Afinal, O Que quer uma Mulher?  Durante o percurso perpassava pelo grupo sempre um estado 
de estranhamento, bem no sentido freudiano, um sentimento de estranheza-familiar que nos capturava 
e obrigava a nos desvestir de todas as normas de linguagem conhecidas, retirando-nos totalmente da 
zona de conforto. 

Como se um mundo novo se abrisse à nossa frente, exigindo esforço grande para compreendê-lo, para 
arrancar-lhe a estranheza e torná-lo só familiar. A autora nos alerta quando abrimos o livro que gostaria 
que ele fosse lido apenas por pessoas de alma já formada. (...) aquelas que sabem que a aproximação, 
do que quer que seja, se faz gradualmente e penosamente – atravessando, inclusive, o oposto daquilo 
que se vai aproximar.  

A estampagem criada em A Paixão, segundo G.H exigia leitores modelos, aqueles de almas já formadas. 
Seríamos nós esses leitores aos quais ela se referia? A dúvida nos acompanhou por toda a travessia, 
entrávamos pelas veredas das alteridades, das epifanias, da filosofia existencialista num esforço 
supremo de fazermo-nos merecedores de tal privilégio. Acompanhávamos o thriller de G.H com a barata, 
como se fora um filme de Hitchcock: nervos tensos, cabeça latejante, boca seca. O que nos confortava 
era que G.H, parecia estar tão confusa quanto nós, porque ela nos dirigia apelos do tipo, como faço 
agora? Devo ficar com a visão toda, mesmo que isto signifique ter uma verdade incompreensível? Ou 
literalmente nos pedia a mão: Enquanto escrever e falar vou ter que fingir que alguém está segurando a 
minha mão. Oh pelo menos no começo, só no começo. Logo que puder dispensá-la, irei sozinha.  Ou 
simplesmente: Dá-me a tua mão desconhecida (?), que a vida está me doendo, e não sei como falar – a 
realidade é delicada demais, só a realidade é delicada, minha irrealidade e minha imaginação são mais 
pesadas. Só alguém mergulhado com ela naquela insólita trama ficcional seria capaz de dar-lhe a mão, 
esse apoio. E nós estávamos.
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A riqueza maior extraída desses momentos foi a contribuição que cada um deu para a construção de 
novas concepções estéticas, nem sempre acordadas por todos, é bem verdade, mas criando perspectivas 
infinitas de caminhos ou de bosques a serem enveredados literariamente. As conquistas alcançadas, os 
veios garimpados nunca eram dados por acabados, sempre nos reenviando para novas descobertas, 
outros caminhos. 

O nível de exigência ,cada vez maior, dos navegantes não se limitava à história que era contada, afinal, 
ela iria comer ou não a barata, apesar do frisson que essa passagem provocava; pelo contrário, voltava-
se muito mais para a forma como a história fora construída, pelos travessões em início de frase, pelas 
repetições em cada capítulo,  pelos  dizeres e não dizeres, pelas metáforas e musicalidades das frases. A 
atenção sempre voltada para os cortes, as rupturas, incompletudes e ambiguidades.  Ao final de cada 
leitura várias histórias estavam sendo contadas, cada qual segunda a visão de mundo de seu viageiro-
receptor, criando, assim, infinitas possibilidades estéticas.

Tim- tim, Clarice Lispector! Ave, rainha da Literatura Brasileira! 
Uma grande saudação aos nossos referenciais teóricos! Salve, Robert Humphrey que nos guiou pelas 
técnicas dos fluxos de consciência, monólogo interior direto e indireto, descrição onisciente, exigindo-nos 
perscrutar os porões da mente humana e tentar entender não apenas os níveis consciente, sobretudo o 
inconsciente freudiano, representados literariamente no Monólogo de Molly Bloom. Salve, Umberto Eco 
que nos levou a caminhar por dois dos seus bosques, enchendo-nos a cabeça de leitor empírico do 
desejo profundo de ser o leitor modelo de nossos autores modelo. 

Há tempo, ainda, para homenagear Otto Maria Carpeaux, de quem resolvemos seguir as pegadas para 
conhecer um pouco da História da Literatura Ocidental, restringindo-nos nesse percurso inicial aos 
Clássicos, Gregos e Romanos, e ao Mundo Cristão e o Cristianismo. Outras épocas e fases serão vistas 
em novas viagens.

Inquisição, à qual acrescentamos   justos adjetivos de amorosa  e calorosa, proporcionando-nos 
deliciosas tardes de puro prazer e orgulho de navegar ao lado de tão bons criadores de ficção ou não-
ficção.
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Tim-tim, pedimos licença  à tripulação para um brinde especial à garimpeira-mor Adelaide Câmara, 
cujas pepitas garimpadas para as viagens, elevavam o nosso espírito. E acrescente-se ainda,  as 
fantásticas guloseimas que trazia, da sua Paulinha, adoçando sempreSalve, Salve, viageiros e 
viageiras, orgulho da nossa embarcação, razão maior de todas essas viagens, que escreveram 
poemas, contos, resenhas, ensaios, artigos e tiveram a generosidade de submetê-los à chamada  o 
final das caminhadas.

Tim-tim, principalmente, ao riso que sempre esteve largo, solto e audível à distância, marca maior 
desse grupo que conta mais de uma década de existência, treze anos, e que tem nas quartas-feiras o 
seu dia de encontro para uma viagem pelos mares das palavras, por mares nunca dantes navegados, 
de preferência, tão grande é o gosto pela aventura dos seus tripulantes. A magia da viagem literária é 
o traço que nos une fortemente, laço amoroso que se consolida e fortalece a cada dia.

Feliz Natal! Feliz Ano Novo!
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NAVEGANDO AO VENTO
Ana Amâncio

No início fevereiro de dois mil e dezoito Salete, uma amiga muito querida, pela terceira ou quarta vez 
me convidava para participar da “Oficina de Criação Literária Clarice Lispector” da qual faz parte há 
muitos anos. Por vários motivos achava que ainda não era o momento. Uma vez visitei o site e lá 
percebi que o pessoal era bom com as palavras,  liam e escreviam muito e eu ... sempre deixando para 
depois.

Mas no último chamado aceitei sem pensar.  Depois fiquei pensativa, como seria o ambiente, as 
pessoas, os movimentos do grupo, a condução enfim não  tinha como nem imaginar nada mas se 
minha amiga fazia parte do grupo valia a pena conhecer. 

Então lá fui eu com endereço em mãos. Ao chegar senti o espaço acolhedor e de muita cultura, 
receosa pois tudo seria desconhecido e a essa altura da vida é  um pouco assustador mas fui muito 
bem recebida por todos e resolvi conhecer melhor. Experimentar viajar no mar das palavras 
comandado com muita segurança e leveza por Lurdinha foi encantador.  

Com o passar do tempo foi uma grata surpresa além das amizade que fiz com cada viageiro, como 
somos nominado pois navegamos no mar das palavras, a forma carinhosa da coordenadora do grupo  
levar esse barco entre momentos poéticos,  leituras e análises criticas dos escritos dos viageiros, 
leituras de textos técnicos, biografias dos autores e poetas, leituras de textos e livros em conjunto 
entremeados com discussões e visões diferentes de cada viageiro foi muito enriquecedor. 

Textos lidos em grupo, com visões diferentes e discussões que nos mostram muito mais do que as 
palavras escritas querem dizer.

A viagem desse ano me trouxe aprendizados valiosos, um deles  foi a leitura compartilhada que 
lentamente pude até degustar sem nenhum prazer ou êxtase da barata com Clarice Lispector  em GH 
que muito me angustiou mas ao final com as sutilezas e muita maestria orquestrada por ela não foi 
impossível de engolir.

9



Elizabeth Freire10



Oficina de Sonhos
Elizabeth Freire

Olhei o celular mecanicamente. Notei um chamado no privado de uma rede social. Curiosa, abri a 
mensagem. Era um ex-chefe que me intimava a participar de uma oficina de literatura, comandada por 
uma amiga dele. Passou-me o contato da tal amiga.
Fiquei na dúvida se deveria fazer a ligação. Não conhecia a pessoa, bem como não sabia nada sobre os 
membros da oficina. É verdade que gosto de escrever e até já li muitos livros, porém nada que se 
compare a pessoas que frequentam grupos de literatura. A vontade de aprender foi mais forte que a 
vergonha. Liguei. 
A receptividade foi além das expectativas, a conversa foi tão boa, tão amigável que ao invés de apenas 
me informar, decidi ali mesmo que iria participar.

Qual não foi minha surpresa quando percebi que o lugar dos encontros era numa escola de psicanálise 
com um nome interessantíssimo, quase indecifrável para mim naquele momento. Traços Freudianos e 
Veredas Lacanianas. Veredas Lacanianas? Tive que pesquisar. Psicanálise e literatura. Duas áreas em que 
não detinha conhecimento. Meu Deus, onde estava me metendo? 

E lá fui eu no dia marcado para a estreia na turma. Estava ansiosa, muito envergonhada, mas disposta a 
enfrentar os novos desafios.
O local era distante da minha casa, o trânsito complicado, tudo contribuiu para que ficasse mais nervosa.
Cheguei em cima da hora. Respirei fundo, ajeitei o vestido e entrei na sala. Todos me olharam 
institivamente. Aquelas pessoas já se conheciam há muito tempo. Quem seria aquela novata? 

A coordenadora da oficina foi ainda mais gentil que havia sido ao telefone. Pediu que me apresentasse.  
E agora? O que dizer? Fiquei tão sem jeito que até da família falei. Nada a ver, pensei depois, mas na 
falta do que dizer, citei nome e sobrenome. Contei que ficara viúva há pouco tempo e que escrever 
estava sendo a minha terapia, ajudando-me a conviver com a ausência do meu amor, meu marido, meu 
companheiro. 
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Os membros do grupo se apresentaram, todos de forma elegante e simpática. Outras viúvas se 
identificaram. Eu não estava só na minha dor. 

Ao final do encontro fui para casa com a impressão que acertara ao aceitar a intimação do ex-chefe.
Nas reuniões seguintes ficou patente o meu parco conhecimento em literatura. No entanto, isso não 
me intimidou. Afinal, a turma se mostrou muito acolhedora e compreensiva. 

Logo depois da minha estreia, se juntou ao grupo o irmão de um dos participantes. Outro novato. 
Diferente de mim, aquele novato vinha com muita bagagem. 

O nome da oficina se deve à grande escritora, Clarice Lispector. Nas reuniões as pessoas falam 
constantemente do livro dela, A Paixão Segundo G H, onde uma barata tem um papel relevante, 
rivalizando com a protagonista.

E eu que nunca li Clarice? Que vexame! Aliás, a primeira coisa a fazer para continuar no grupo era 
ler e ler. Percebi ser imperativo. Daria conta?
As dúvidas continuaram, mas como é de meu perfil, fui adiante. Não desisti. Arrisquei. Apresentei na 
oficina um texto, uma história (não sabia que classe literária inserir meu trabalho) e o submeti às 
críticas daquelas pessoas. Foi outra surpresa agradável. Todos deram palpites, se interessaram em 
contribuir para melhorar o meu trabalho. Não parei mais.

O que me entusiasmou foi a organização dos encontros, com pautas prévias  bem elaboradas, 
conduzidas pelas mãos dóceis e firmes de sua coordenadora. 

Para mim, o que torna esta oficina tão especial são seus integrantes. Pessoas interessantes e 
diferentes umas das outras, o que enriquece os encontros. Uns mais falantes, outros mais calados, 
cada um, a seu modo, dá sua contribuição ao conjunto. E quando alguém submete o seu trabalho ao 
grupo, o que já era bom, fica maravilhoso. Opiniões e questionamentos de toda ordem e natureza 
são esboçados de modo leve e muitas vezes engraçado.
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E como se não bastassem as lições e discussões, uma das mais antigas integrantes adoça 
constantemente as reuniões com a leitura de lindos poemas e com sobremesas deliciosas 
saboreadas ao final das reuniões.

Os encontros são tão agradáveis que passei a aguardar ansiosamente a cada semana, o dia da 
oficina. Ali, deixo do lado de fora os problemas, as coisas chatas que tenho por resolver. Durante 
o tempo juntos, navego com o grupo pelos mares das palavras e suas combinações 
maravilhosas.

Hoje não me sinto mais novata. Ignorante, sim, tenho convicção, mas com muita vontade de 
aprender. E o melhor de tudo, sinto-me perfeitamente integrada ao grupo.
Então passei a sonhar mais alto, a desejar ser capaz de escrever um conto e quem sabe, um dia, 
até um romance. Com o incentivo e a ajuda dessa turma, por que não?
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Mar Literário
Fátima Pinheiro

Início de dois mil e dezessete. Aporto no Traços Freudianos. “Oficina Clarice Lispector” à minha 
espera. Embarco. Sob o comando de Lourdes Rodrigues, reúno-me aos demais tripulantes.

Inicio a navegação pelos Mares da literatura. Eu, marinheira de primeira viagem. Entre calmaria e 
eventuais marolas, vejo-me envolta a marujos experientes. Pouco a pouco fui-me inteirando do andar 
da carruagem. 

Durante a viagem, ainda em curso, visualizo cordas de matérias diversos: Manoel de Barros, Manuel 
Bandeira, Fernando Pessoa, TS Elliot, Delmare, Garcia Lorca. Eram amarras em lugares estratégicos. 
Velas, içadas, tremulam ao vento e deixam a amostra suas estampas. Muitas delas de aspecto 
intrigante. Desfilaram pela minha visão uma barata que insistia em não morrer, a paixão de GH; Uma 
senhora abandonada, não cuidaram bem da mamãe; E um assassinato, no túnel.

Os tripulantes, não me excluo, esforçam-se para agradar a comandante jogando flores ao mar. Flores 
de nomes curiosos: Cordel, contos, crônicas, poesias. Flores essas, vindo de um jardim secreto, 
cultivado pela própria dirigente da embarcação.  

A navegação em dois mil e dezessete, foi escriturada: Escrituras IV. Em dois mil e dezoito, o Mar 
Literário está no aguardo das oferendas. Marujos, não vamos tardar. Falhar, nem pensar!
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A Oficina de Criação Literária Clarice Lispector
Fernando Gusmão

Participar da Oficina de Criação Literária Clarice Lispector vem sendo para mim uma experiência muito 
boa. Acredito que por três motivos principais: primeiro, por ser a Oficina um ambiente descontraído, 
segundo, por ser uma prática prazerosa e, terceiro, por ser um exercício intelectualmente desafiante. 

No meu entender, a descontração e o prazer de participar das sessões da Oficina decorrem do fato de 
tudo acontecer em uma Roda de Conversa com o que esse dispositivo didático/pedagógico —O Círculo—
tem de especial: sentar em círculo para conversar, representando, ouvindo, reagindo, aprofundando, 
testemunhando, espelhando, rindo, chorando, lamentando e aprendendo; compartilhando o saber dos 
demais e as próprias experiências criativas pessoais.

Além disso, na Roda de Conversa cada um vê e ouve a cada um, o que intensifica as cooperações, a 
aproximação emocional das pessoas, com os participantes terminando por trabalhar e produzir juntos, 
sem disso se aperceberem. O bacana da Roda é que ela não tem uma hierarquia formal– é a própria 
expressão da equidade. Cada um tem uma posição especial e espacial que é igual a cada outra na 
Oficina.  

Ao pedir a presença física do outro, a Roda exige melhores e maiores capacidades relacionais e 
emocionais: o respeito, o saber ouvir e falar, saber inserir-se na malha da conversa, enfrentar as 
diferenças e o supremo esforço de colocar-se no ponto de vista do outro. A Oficina segue, alguém fala e 
é ouvido; todas as vozes são honradas e convidam a sabedoria coletiva a estar no Centro. 

Por sua vez, o desafio intelectual oferecido pela Oficina vem do fato de conversarmos, geralmente, sobre 
um tema maior: a Literatura. Sobre criação literária. O que é, sem dúvida, muito instigante. 

Aristóteles, por exemplo, já afirmava —há 2.500 anos— que é graças à mimesis (termo traduzido hoje 
como ficção) que a sociedade se capacita. E mais, que o “homem aprende através da leitura de textos 
de ficção”. 
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La Fontaine — no 1600— falava que “as fábulas não são o que parecem ser. Nelas, o animal mais simples 
ocupa o lugar do mestre”. Dizia, ainda, que “uma moral nua traz tédio; a fábula transmite o preceito, a 
regra, aquilo que se aconselha fazer ou praticar” e que, “nesses tipos de fingimento (ficção), é preciso 
instruir e deleitar” pois, “contar por contar, me parece pouca coisa”. 

Roland Barthes —em 1950—escreveu que “a literatura, trapaceando a língua, salvava-a do poder e da 
servidão”. 

E para Antoine Compagnon, hoje professor de literatura francesa no Collège de France, “por meio da 
literatura somos ensinados a não sermos enganados pela língua. Ela, a Literatura, nos torna 
diferentemente inteligentes”.

Por tudo isso, a Oficina possibilita que pessoas comuns (ou incomuns ou fora-do-comum), ouçam e 
aprendam Literatura, prazerosamente, a partir da contribuição de cada um e da ajuda de todos. 
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“...E A ELIQUIBRISTA”.
Lilia Gondim

Era uma vez uma moça,
educada e prendada (em nada viciada!).
Mesmo uma simples taça a ela oferecida,
com tato e com muita vênia, 
era sempre recusada, pois ela era abstêmia.
Mas, vida vai, tempo vem, 
chega sempre o lindo dia em que um belo CHOPP convém.

Quando o primeiro provou,
dois, três, quatro, cinco e dez com ganância ela tomou.
Até arriscava vinte, 
apesar do mau humor certo no dia seguinte.
E nas noites mais felizes, quando a fossa nunca pinta,
ela, sem muitos deslizes, queria beber sempre trinta!

Foi ficando diferente, feia, velha, rabugenta;
até a pele bonita foi ficando macilenta. 
Bebia com olhos e boca, bebia até pelas “venta”,
mudou-se pra perto do bar, distância maior não aguenta.
Sua idade ainda era pouca, mas parecia noventa.
E hoje o triste final que toda a família enfrenta:
Afogou-se num caneco, depois de tomar quarenta.

Ali engoliu cinquenta, sessenta e por aí vai...
Do caneco borbulhante subiu e foi pra Deus Pai
um espírito vacilante, soluçante, embriagado.
No céu, do CHOPP esquecida, 
resolveu mudar de vida, mudando só a bebida.
E escolhendo com carinho, optou só pelo vinho,
Que é bebida que se preza!
E hoje, assombrando igrejas,
beberica em toda taça das missas que o padre reza.
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ESTALO ILUMINADO

Luzia Ferrão

Certo dia estando Santo Antônio rezando os Laudes, um forte estalo ecoou seguido de um forte 
clarão direcionado à cabeça do Santo, ouvido e visualizado pelos confrades. Frei Antônio 
imediatamente começou a falar de forma erudita, competência que não constava em seu currículo, 
tanto pela sua origem humilde, quanto por alguns traços característicos de um certo retardo e 
semianalfabetismo. À fala erudita seguiram-se os escritos, também eruditos, tornando esse Santo um 
dos Doutores da Igreja Católica.

A idealização de ser acometida por estalo semelhante, perseguiu durante longo tempo uma 
certa garotinha que, semelhante ao Santinho tão querido, alcançaria a sabedoria por meio de um 
milagre: talento que é bom não existia. Doce e amarga ilusão; folhas e folhas riscadas, dos dois lados, 
escritas durante as noites insones eram queimadas na manhã seguinte e nada do seu estalo chegar. 
Até quando aguentaria as dores de cabeça decorrentes da desilusão letárgica? Nunca mais escreveria, 
nem carta para namorado. 

Diferente do Santinho, a garotinha, que ficou mocinha viajava o mundo inteiro através da 
leitura de tudo que lhe caísse nas mãos. Era na verdade seu maior prazer. Ler era sinônimo de viagem 
para lugares a princípio românticas, com direito a príncipe encantado, fadas e tudo mais. Conviveu, 
durante muito tempo com assassinos de toda espécie, a maioria da Inglaterra e da França, que 
habilmente eram ou presos ou mortos. Quando começou a viajar para dentro do corpo, a experiência 
não lhe rendeu muito prazer; era complexa, árida, sem história, mas, era o que havia para aquele 
momento. Habituada ao calor dos trópicos, sofreu muito com o frio que congelava homens, mulheres 
e crianças acompanhado de uma fome intensa e mortes. O pior, muitos dos personagens, 
injustamente condenados a este inferno gelado, desenvolvia um sentimento de culpa tão doloroso 
fazendo nossa personagem embarcar e desembarcar com frio na alma, tristeza no coração, crises de 
choro, mas, sempre queria mais e mais, no fundo acredito que gostava desse sofrimento.
Por não ser História, nunca era “Verdade”, como também não lhe competia a escolha dos roteiros era 
uma viajante pobre de recursos; já falei intelectuais, financeiros também. Daí a escolha era simples: 
aceitar ou não viajar! não existe viagem de graça. Aceitava tudo que lhe caia nas mãos.
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O tempo passou, em alguns momentos voou, e a mocinha agora mulher, continuava sem saber falar 
ou escrever com proficiência. Descobriu através das viagens algumas mentiras, ou verdades contadas 
pela metade; o leitor voraz transforma-se perito na gramática e na escrita de sua língua mãe. Essa 
premissa tem falácias. Que quantidade é necessária para um aprendiz de escritor? uma biblioteca, 
todos os clássicos universais ou as obras de Machado de Assis são de um bom tamanho para essa 
empreitada?

O Escritor é antes de mais nada um ser apaixonado pela vida transformada em literatura, 
morre por amor. Tolice, diz o mundo.

Seguindo sua sina, essa mulher, perambulando pela sua floresta, agora com arvores 
centenárias, algumas morreram naturalmente. Num belo dia avista uma luz, sentiu que estava sendo 
guiada e via-se perante um grupo de pessoas, ou espíritos reunidos   no Ágora.

Os membros desse Santuário, quase um cais, estava se arrumando para entrar na guerra civil 
Espanhola, guiados por uma mãe viúva, de dois filhos mortos, os três assassinados pela forças de um 
ditador cruel e sanguinário. O nome da mãe era Ana que disse Não (Ana –Não) a tudo menos a um 
filho que estava vivo, segundo notícias recebidas por carta, preso no sul do país numa prisão 
Franquista. Esta história foi escrita por um espanhol que estava exilado, de nome Agustín Gomes 
Arcos. No correr da viagem a mulher viageira estava encantada, dada a importância das paradas para 
esclarecer: o livro fora escrito predominantemente na terceira pessoa, por um narrador onisciente, 
apesar de no início ter sido narrado na segunda pessoa.   Ao longo do livro, o narrador cede a voz à 
Morte, que persegue, provoca e controla a pobre mãe.                 

As surpresas sucediam-se, a exposição mereceu um longo debate sobre a forma em que era 
descrito: discurso indireto, discurso indireto livre e direto. Tem mais, só para quem tem muito 
traquejo, a voz de Ana só é ouvida após o segundo terço do livro, ocasião em que a personagem 
aprende a ler e passa a ser chamada Ana Paucha.

Admirada a mulher ficava a cada nova informação e embevecida pela insistência dos 
cuidados de um pão, quase um bolo, constando de bastante açúcar, untado de azeite, com gosto de 
anis que a mãe transportava com muito cuidado para entregá-lo ao filho, Jesus Paucha Gonzalez, 
preso, condenado à prisão perpétua, numa fortaleza no norte da Espanha por ter se filiado ao partido 
comunista.  Ana, fortalecida pela fé, espera durante trinta anos um filho que nunca voltou. O fio da 
esperança corroído pelo tempo é substituído por um sentimento niilista, levando-a a negar tudo que 
acreditava. Estava cansada, a espera de um milagre.
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Atravessamos a Espanha ouvindo e sentindo a visão de mundo, da guerra, da miséria através de uma 
velha analfabeta de setenta e cinco anos, no cenário de sua pátria destruída. Durante um certo 
tempo, sua solidão foi quebrada pela companhia de uma cadela suja, cega de um olho, sarnenta com 
quem repartia o pouco que possuía para comer. 

Humilhada, mendigava a caridade aos ricos e ao clero para continuar sobrevivendo.   Tudo 
isso, em nada diferente da miséria imposta aos povos tiranizados por estruturas cruéis de sistemas 
selvagens.  Ana Paucha e nós fomos coroados como Rainha dos Mendigos, justificando sem justificar, 
a bondade e benevolência dos ricos para com os pobres. 

Muito mais coisas descobriu a mulher, que podem ser comprovadas na leitura de Ana- Não, 
porém o mais importante: ao lhe ser permitido participar nesse santuário, quase um cais, sentiu e 
ouviu o clarão e o estalo ao embarcar na nau que leva à mares nunca dantes navegáveis, conduzida 
e compartilhada por marujos tão especiais. 
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OFICINA DE LITERATURA, POR QUÊ 
Maria Adelaide Câmara

Há vários anos me aproximei do TFVLEP em busca de um tipo de reunião literária que não
conhecia: a leitura em grupo. Leitora solitária já era voltada por inteiro ao prazer. Disso não me arrependo
e persisto. Tenho idiossincrasias, verdade seja dita: não se deve ler tudo de um autor. Não renego o sabor
de minhas leituras da juventude, por mais impacientes que tenham sido, por mais perdidas e
embaralhadas nos corredores obscuros da memória.

Saltos no tempo.
Maturidade forçando a entrada.
Os olhos e os ouvidos já não são os mesmos. Não mais um simples grupo de leitura curioso, porém,

verdadeiros fieis de um Ofício, de um destino, em quase oração. Nasce a Oficina, coordenada pela
celebrante Lourdes Rodrigues, com novo formato, novas metodologias, inúmeras e preciosas revisitas de
obras, inserções na teoria literária, na análise crítica de obras e de escritores, na escrita propriamente dita.
Um Santo Ofício, sim, apelidado de Tribunal de Inquisição, pura e brincalhona licença poética.

Ossos.
A palavra passa correndo, solta, solta, em prosa e verso. Exercícios de estilo, o jogo da escritura

gratuita e livre, a mistura e a intertextualidade de ambos. Contar histórias é necessário, zombar um pouco,
também, metamorfosear-se de escritor, que maravilha!

E o cerne, então? A alteridade, o diferente. Enxergar-se e ao outro, escutar-se e ao outro, a
amizade, o diálogo, o ponderar, o considerar e o retorno regenerativo de tudo isso.

Essa é a nossa Oficina e não apenas isso.
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Cheiro de livros novos, 
livraria, café

Cadeiras e tela de cinema
Um útero, onde estiver

Sinto-me acolhida
Em casa

porque fui para a Oficina Literária?

talvez porque sempre gostei de ler, de observar, de inventar histórias na cabeça, 
talvez por gostar de letras livros dicionários e escrever cartas ou porque diziam que para o 

homem se realizar deveria ter filho, plantar árvore e escrever um livro,
talvez porque nas histórias me identifico e encontro respostas,
talvez porque esvazio a cabeça quando escrevo,
talvez porque acompanhava outros amigos a se deliciar nas Oficinas.
Adiei ir até me aposentar, quando quis ano sabático.
Cheguei na Oficina em final de 2013, convidada pela amiga Lourdinha, após voltar de viagem, às 

vésperas do lançamento do Escrituras II, em revisões, depois lembro que fui buscar os volumes na 
gráfica.

O Vermelho e o Negro foi o primeiro romance que li em conjunto, a inocência de ser leitor ideal 
ficou ali no Traço, outra leitora se enraizou em mim... naquele final de ano tive coragem de levar uns 
escritos meus em envelopes com chocolates, distribuí a muitos amigos, de lá pra cá, perdi a vergonha, 
expus-me à avaliação (inquisição), cometi poemas prosas versos desatinos e pedaços de romance, não 
necessariamente nessa ordem, Das Dores cresceu por si mesma, eu tinha o cenário, ela veio e se 
instalou... a Oficina acolheu também minhas dores, saudades expurgadas em poema, poemas fotos, 
escritos no blog, pesquisas em cima dos livros, dos textos, descobertas de poetas e  escritores favoritos, 
filmes... 

o cinema ficou mais fascinante, a leitura mais exigente, a escritora empacou por vezes diante da 
emoção funda e eu disse, quando não consigo escrever, desenho... 
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por vezes o humor com suas tirinhas nos salvou, o carrossel de livros, 

de novo viajei, escolhera fazer revista que depois virou livro, eu de longe a ouvir, comentar, publicar, 
perder o lançamento de Escrituras III mas lá registrados pela primeira vez escritos meus... 
quando recebi os livros, abri e cheirei, aprovei primeiro pelo cheiro, deu alegria dessa cria coletiva 
impressa, distribuí para irmãos e filhos, um ou outro amigo... ondas indo e vindo, mares revoltos, até 
mesmo tsunami tivemos, sofremos choramos, a Oficina a nos acolher e segurar, 
Escrituras IV na Amazon.com, navegamos no digital, enxeridamente, curti publicar e republicar, um 
novo gol! 

Nesse ano, viajei ao Japão me sentindo a mamãe que se perdeu em Seul, eu analfabeta funcional ao 
menos, o neto por cicerone com mapas do metrô e horários dos trens, passei calor de 40 graus, mas 
continuei a acompanhar G.H. e seu processo, a se tornar gente, a comer coisa viva, a decidir matar, 
uma barata, um feto, eu a acompanhar agonia de filha e neto e genro e outros imigrantes, a ver a 
realidade, a não entender o real ali acontecendo, 
de novo vou, semana que vem, de novo serei ausente, 
de novo estarei presente, perderei festas mas não o lugar, o pertencimento, farei festas em instantes, 
momentos e estar juntos.

Da vez passada, fui pelos Estados Unidos, dessa vez irei pela Europa, completarei a volta ao mundo, 
bola, Terra, penso que quero ir ainda à África, a países da América do Sul, passear apenas, ou 
simplesmente veranear, tomar banhos de mar, me abaixar de mãos dadas, deixar passar a onda, 
comer agulhas fritas, catar mariscos, tomar cerveja, e fotografar a lua saindo vermelha da água! 
Até a volta! 
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DESPACHO
Osvaldo Sarmento

Eu vou fazer um despacho
Pra tirar a ziquizira de mim
Não sirvo pra mais que capacho
E desse jeito está ruim
Não quero me ver assim
Não sei se um dia me acho
Mas vou fazer um despacho
E afastar esse encosto de mim 

Minha sogrinha primeira que beleza!
Ai que saudade sem fim
Sua filhinha, entretanto, que dureza
Pense numa coisa ruim.
Pulga, barata e maruim 

Eu vou fazer um despacho...

Minha segunda patroa é de primeira
É a mulher que o homem sonha
Mas a danada da mãe é traiçoeira
Cobra tem menos peçonha
Eita mulher sem-vergonha.

Eu vou fazer um despacho...

Montei um próprio negócio, até graúdo
Vendi de pano a peteca 
Não é que o guloso do banco tomou tudo
Nem me poupou a cueca.
Mal me sobrou uma merreca.
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Eu vou fazer um despacho...
De meu mais recente trabalho, eu gostava
E o salário me convinha;
Só que um babão de meu chefe me invejava
E quem dançou, advinha?
Eita meu Deus que sorte a minha

Eu vou fazer um despacho...

Agora, marujo da nau da oficina;
Singro por mares que adoro;
Mas quando encaro Clarice, ai que sina,
Não sei se rio ou se choro,
Perco a noção de onde moro,
Com o hades sonho e me apavoro.

Eu vou fazer um despacho...

Dezembro é troca de idade pra Luzia
Viemos aqui comemorar
Sei que ela adora Clarice, ave Maria
Fã de Clarice, vou virar
Juntar-se aos bons, melhor não há
Mina Clarice vai vibrar,
Mestre Dedé, o que dirá,
E o grupo todo aplaudirá.

De despacho não precisei
Pra tirar a ziquizira de mim.
Fui na Oficina e troquei
A peça que estava ruim,
E hoje me sinto, sim,
Com bem mais amigos do peito,
E quero viver desse jeito
No tanto que resta de mim    
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OFICINA LITERÁRIA, MUITO PRAZER
Ricardo Braga

Motivado pelo amigo Paulo Tadeu, há alguns anos fui conhecer a Oficina Literária Clarice Lispector. Entrei 
numa casa com jardim, salas grandes e porta pesada de madeira de lei, esta, sugerindo até uma certa 
cerimônia, como se estivéssemos entrando em um templo. Logo soube que ali funciona o Traço 
Freudiano Veredas Lacanianas, uma escola de psicanálise. Na primeira sala, uma roda de senhoras e 
senhores a ler e comentar obras e autores, meus conhecidos ou não. 

Gostei de cara e passei a frequentar. Nas quartas à tarde das semanas seguintes, desfilaram 
Shakespeare, Dostoievski, Camões, Stendhal, Machado de Assis, João Cabral, Vinícius de Moraes e, 
naturalmente, Clarice Lispector.  No ritmo agudo da preceptora Lourdes Rodrigues, viajei por meses até 
que precisei me ausentar, em momento que ainda era escravo da agenda, e por isso não tinha 
autonomia sobre ela. 

Há algumas semanas voltei, encontrando o mesmo povo, se não exatamente as mesmas pessoas, mas o 
mesmo povo: alegre, poético, investigativo, com foco, motivado pela escrita e guloso. Guloso mesmo, 
por guloseimas, no consumo de doces e salgados, de preparados culinários pelos próprios participantes 
e servidos após o círculo literário. Com sentimento e razão se explica: espírito e corpo devem ser bem 
nutridos, reconhecendo-os como individualidade dual e inseparável, pelo menos enquanto estamos 
vivos.

O título Clarice Lispector já diz muito do que a oficina é. Nela, se explora sensibilidade, resgata 
memórias, estimula o imaginário, depura normas literárias, aprende com gênios da literatura e acolhe os 
pequenos escritores que somos,   em leituras prazerosas que nos convidam a descolar da realidade e a 
mergulhar na ficção. 

Tudo isso é verdade, tanto quanto é minha atração pelos momentos de risada coletiva, por vezes com 
razão declarada, outras, por intuição compartilhada de que cabe ao riso complementar o gesto de ler, 
quebrando a sisudez da discussão literária. A explicação das gargalhadas pode estar no espírito leve que 
impera na sala, que se estende até à degustação de pavês, bolos, pasteis e cafés. Só não sei se depois 
saem rindo por aí, ao seguir pelas ruas, chegar em casa e encontrar os filhos, maridos, esposas e afins. 
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De minha parte, cultivo o riso aberto, da boca mostrando o palato, sonoro, que é ouvido nos quatro 
cantos do ambiente. Acho que a prática do bom humor abre caminho para as grandes e pequenas 
ideias e para a solução de desafios difíceis.

Creio até que na oficina, já no início, ainda na preparação para as primeiras palavras formais, o riso 
funcione como o substituto de uma ginástica laboral, em que o esforço dos braços levantados e do 
tronco pivotante no alongamento, se transmuta em movimentos de contração e relaxamento dos 
músculos da face, do pescoço, dos ombros, dos braços e do tórax, em benefício de maior dose de 
serotonina no sangue e mais oxigenação nos pulmões. 

E se na oficina muitos riem, que se aproveite a sinergia de alegrias como se fosse de canários cantando 
sobre a grama no final de tarde.
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SALOMÉ BARROS36



ENRIQUECENDO A VIAGEM
Salomé Barros

Nosso barco este ano
Tornou-se mais colorido
Com adesões importantes
Ficou mais abastecido
Pintado com cores fortes
Teve seu jardim florido

Foram tantas as viagens
Que não dá pra enumerar
Teve gente que empancou
Com medo de se afogar
Outros foram mais afoitos
E se jogaram ao mar

Sem lenço, sem documento
Nem medo da inquisição
Novatos mandaram brasa
Enfrentando a queimação
E não houve tempo hábil
Para tanta produção

Tem medalhões da escrita
Que até foi premiado
Já conhecido da mídia
Por ter livro publicado
Pra esses a inquisição
Até parece engraçado
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Outros membros desse barco
Se vestem de especialista
Seguem um rumo certeiro
Disfarçados de sufista
Navegando em altas ondas
Como faz um masoquista

A mistura de saberes
Enriquece a viagem
Ninguém fica a ver navios
Perdidos numa miragem
Com ferramentas na mão
Constroem sua paisagem

Assim o ano termina
Tendo histórias pra contar
O barco tem uma escala
Só pra gente descansar
Breve tem nova partida
Pra rota continuar
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VIAGEIROS QUE FIZERAM LINDAS FALAS DURANTE A 

CONFRATERNIZAÇÃO, DEIXANDO-NOS TÃO EMPOLGADOS QUE 

NÃO FIZEMOS A GRAVAÇÃO DEVIDA: EVERALDO JÚNIOR E 

GRAÇA LINS. (Lourdes Rodrigues).

Everaldo Junior

Médico, psicanalista, Júnior é o nosso Ismael, marinheiro desde 
a primeira viagem há 13 anos. Ele tem trazido importantes 
reflexões sobre a complexidade humana, em todas as travessias 
que fizemos, gerando muitas falas. 

Durante a confraternização ele falou sobre a Oficina, suas 
leituras e escritas, da importância da escuta que ele faz de cada 
um de seus participantes, da escuta dos nossos silêncios. 
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Graça Lins

Professora de Literatura Infantil, Graça Lins é uma marinheira 
recente, embarcando em 2018, mas de uma experiência grande 
nos mares das palavras, enriquecendo sempre as discussões. 

Também falou sobre a Oficina, da importância da leitura que é 
realizada, que se aplicada nas escolas como seria estimulado o 

gosto pelos livros.
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