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bordo e penso que sei bordar; não sei como 
fiz esta associação mas logo depois reflito. Saber e ver. Posso es-
colher as cores, escolhi as cores das linhas que são rosa-averme-
lhado e vermelho, e escolhi a cor do tecido, o castanho — que, 
para mim, é esta a cor da reformulação da comunidade. O que 
bordo é um insecto, sinto o desejo de classificá-lo, saber-lhe o 
nome e fico uns instantes a peregrinar interirmente no vasto 
reino animal. Com um dedo sobre a linha, prendo também os 
olhos ao tecido; verifico que vejo um extenso panorama, meus 
olhos fixos no castanho aveludado parecem voltar-se para todos 
os lados; soergo a agulha do feltro, o movimento parece-me se-
melhante ao da escrita, embora inverso.

Não fui eu quem traçou este desenho que bordo mas, per-
correndo-o com a agulha, reconstruo o nascimento do acto de 
desenhar; perco um pouco a noção do tempo como se o meu 
bordado tivesse vindo de um arquivo e nele estivesse prestes a 
desaparecer. Situo-me historicamente ao lado de outras mãos 
que bordaram tecidos de outra época. Pergunto que sentido da-
rão, quando o encontrarem, ao insecto que conheci hoje. Passo 
da escrita ao bordado, traduzindo como se ambos fossem a mi-
nha palavra; por momentos, esqueço-me mesmo de que bordo, 
traduzindo como se ambos fossem a minha palavra; por mo-
mentos, esqueço-me mesmo de que bordo, de tal modo os meus 
dedos se tornaram dextros e o meu pensamento, reflectido so-
bre o bordado, um pensamento. Com um livro escreve-se outro 
livro. Como um livro é vegetal.

Maria Gabriela Llansol





11Escrita e envios afetivos

por Guilherme Conde Moura Pereira

NENHUM GESTO
SEM PASSADO

NENHUM ROSTO
SEM O OUTRO

Josely Vianna Baptista

Através das pequenas prosas poéticas que compõem seu 
Manual de zoofilia, de 1991, e que se espalharam por revistas 
e jornais — como Nicolau, Germina, Zunái, Rascunho, Trópico, 
Idéias, Linguarudos e Estado do Paraná — e arquivos inéditos1, o 
escritor Wilson Bueno desenvolveu um procedimento próprio 
de uma escrita ilimitada. Tal procedimento surge justamente 
com o movimento constante de publicação e republicação — 

1 A publicação na Germina afirma que existiriam treze textos inéditos a 
serem compilados em uma nova edição ampliada do Manual de zoofilia — publi-
cado originalmente, em 1991, pela Noa Noa e reeditado em 1997 pela editora da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa –, o que nunca se concretizou. Dezessete 
textos que não estão reunidos nas primeiras edições foram publicados em revis-
tas e sites: “Leitores”, “Pelicanos”, “Pombos”, “Vaga-lumes”, “Lagartixas”, “Corais”, 
“Baratas”, “Guepardos”, “Caramujos”, “Chuvas”, “Hienas”, “Formigas”, “Corujas”, 
“Pavões”, “Ursos”, “Vespas” e “Bicos-de-Lacre” e no computador de Wilson Bueno 
havia uma pasta nomeada “Amor Animal” que contava com mais um texto até 
hoje inédito: “Ariranhas”.



12 interrompido pelo assassinato do autor em 31 de maio de 2010 
— que extrapola a dimensão do livro.

Esses pequenos textos em prosa elaboram imagens poé-
ticas de relações eróticas, constituídas a partir de nomes, ou 
melhor, signos genéricos no plural que remeteriam a animais, 
como “Cavalos”, “Raposas”, “Cadelas”, entre outros, mas não 
só, uma vez que compreendem também “Crianças”, “Chuvas” 
e “Anjos”. No meio dessa bicharada, encontramos uma espécie 
singular, os “Leitores”:

Mal os percebemos os que nos lêem.
Noturnos em suas camas sozinhas, claros ao sol dos par-
ques, curvos nas bibliotecas de Babel e da Conchinchina, 
nos reinventam os sonetos desesperados, redizem o dizer 
já dito mas com tal tamanha invenção que incendeiam, ah 
como incendeiam, os textos exangues — de heróica deses-
perança.
Não importa se de enlevo a tua cara branca no vidro da 
janela; ainda és, mesmo assim, a intangível margem dos 
livros fátuos, e os parágrafos mortos de medo.
Trêmulo me agarro a um decassílabo perfeito. Tonto de 
ternura, as mãos insones, vos adivinho e a vós me dedico 
com um luxo que decididamente não é meu nem me pertence. 
Animal de pequeno porte, uivo.
Examino a lombada dos livros eternos, gravadas a ouro e 
cristal; você cochicha na sala a canção que um dia foi 
minha. És assim, a reescrever o duas vezes lido porque 
escrito; o reescrito porque ainda outra vez lido.
E é de amor, sim, de indecifrável amor, o nosso enlace.



13A imagem de uma literatura enquanto Ética, enquanto 
composição no campo dos afetos, surge nesse texto. O ler e 
o escrever se apresentam como meio de cartografar, de traçar 
corpos em contato e, também, de se fazer enquanto um corpo 
em processo de contato. Um livro é um corpo aberto ao ero-
tismo, as relações amorosas mais heterogêneas, mais indeci-
fráveis são criadas a partir dele. Assim, uma dança é possível, 
o corpo deitado sobre a cama, curvado na biblioteca, de pé em 
um ônibus ou sentado em uma poltrona varia seus gestos, in-
venta e reinventa, diz e rediz, se detém em um ponto, em um 
decassílabo perfeito como “amar-te a ti nem sei se com carí-
cias”, talvez, treme, apalpa. Em uma biblioteca qualquer, po-
demos ser como ratos, explorando, sempre curiosos e vorazes, 
os túneis mais pretensamente familiares bem como os mais 
estranhamente distantes — porque sabemos que tanto no lido 
quanto no relido sempre há espaço para um novo sobressalto.

Cá, neste Lombada a desbotar pela luz, também somos lan-
çados em vielas semelhantes às do texto de Wilson Bueno. 
Bárbara Tanaka arma uma investigação acerca das dimensões 
éticas do livro, da leitura e da escrita. Cada uma das reporta-
gens parece pairar sobre o plano de um questionamento co-
mum: como tocar e ser tocado pelo texto? Nas respostas a essa 
questão se singularizam cada uma das figuras apresentadas 
pelo livro, uma vez que as relações entre dois corpos — e, sem 
sombra de dúvidas, aqui percebemos que todo livro, toda es-



14 crita, todo texto é um corpo — são sempre variáveis, podendo, 
inclusive, diferir de si mesmas: cada revisita ao O apanhador 
no campo de centeio, ao Dom Quixote, ao velho Livro de Plantão, 
às narrativas do antigo mestre segue um compasso diferente.

Temos em mãos uma galeria de gestos afetivos, e, também, 
eróticos, uma vez que em cada um deles mora algum vestígio 
de amor: as arqueologias particulares do dono de sebo, os mo-
vimentos minuciosos das marcas da tipografia sobre a pele 
do papel, a conversa infinita das plantonistas do alojamento 
estudantil e a disposição da pesquisadora que se aventurou 
nela, os rastros do pai nas estantes de uma artista cega, as so-
brevivências amontoadas que habitam os corredores de uma 
loja de antiguidades, a idealização vanguardista de um espaço 
público voltado aos quadrinhos por um arquiteto bibliófilo, a 
herança de uma biblioteca por um crítico, e a caligrafia verti-
ginosa de um poeta. Para além dessa galeria, há, ainda, o gesto 
que este livro representa em si, sendo produto de um olhar 
cuidadoso e atencioso sobre os movimentos desses corpos, 
um ato de amor.

Um campo tão múltiplo de afetos só poderia demandar 
um livro heterogêneo que fosse capaz de experimentar tex-
tualmente os movimentos de cada história. Ou de cada estória, 
dado o trabalho minucioso com a linguagem em cada um dos 
textos, nos quais o jornalismo e a literatura se encontram e 
se enlaçam. Este livro é o envio de Bárbara. Assim como um 



15cartão-postal marcado pelo corpo e pelo tempo — tal qual os 
que fazem parte do Raio X que o acompanham —, ele carrega 
os rastros de narrativas, histórias e percursos afetivos dos quais 
cada investigação tenta nos dar, para tocarmos, uma parte.

Aqui, uma aventura do corpo de um livro sobre livros.

Guilherme Conde Moura Pereira (1995-) é pesquisa-

dor de literatura e artes, graduado em Letras pela 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e 

Mestrando em Literatura pela Universidade Federal de 

Santa Catarina. Fundou em 2018 o grupo de estudos 

literários experimentais Rókák.





17Desempacotando bibliotecas

Muito se discute a respeito da sobrevivência do livro. “O livro não 
morrerá”: tal fórmula não é reproduzida à toa. Lembremos do 
bibliocausto que dilacerou milhares de rolos de papiro e reduziu 
bibliotecas ao pó em Alexandria; dos censores de ditaduras em 
uma destruição organizada na base do controle da distribuição; 
dos agentes inflamados que não hesitaram em queimar e reduzir 
a cinzas obras-primas e eventuais porcarias, por simples paixão 
nos modos do filme Fahrenheit 451. O livro resistiu à proliferação 
da televisão, do rádio, da internet — assim como a pintura resiste 
até hoje à fotografia e ninguém superou o cinema.

A questão está antes em saber que o livro é como a roda, 
“espécie de perfeição insuperável na ordem do imaginário”, 
como diria Jean-Philippe de Tonnac. Quando a civilização in-
venta a roda, ela se vê condenada a repeti-la exaustivamente. 
Nesse aspecto, o livro figura sua própria revolução tecnológica 
ao se reinventar no decorrer do tempo, ao passar pela galáxia 
de Gutenberg e por vezes se tornar eletrônico, com o surgi-
mento do e-book. Umberto Eco insiste que o livro sempre será 
o grande suporte para a leitura — se não em sua forma atual, 
que existe desde antes da invenção da tipografia, só poderia 
ser substituído por algo muito parecido.



18 Da mesma forma é possível pensar a escrita: prolonga-
mento da mão, tecnologia imediatamente ligada ao corpo, 
como um mecanismo biológico. Roland Barthes, em O grau 
zero da escrita, aponta que a escrita sem uma inscrição é fala 
ou pensamento, um “círculo abstrato de verdades”, ou ainda 
“transparência sem rastro”. A inscrição da palavra no livro, 
portanto, é permanência; trata-se de um vestígio escrito que 
se precipita como elemento químico inicialmente inocente, 
neutro, cuja duração faz aparecer, aos poucos, todo um passa-
do suspenso e uma criptografia cada vez mais densos.

Há, também, quem coloque o livro em um lugar de reta-
lhos, desvios e digressões. É o caso de Macedonio Fernández, 
que ocupa um espaço periférico e ao mesmo tempo central na 
literatura argentina. Periférico por sua natureza transgressora 
que move uma obra única e paradoxal, às margens de grupos 
literários vanguardistas do início do século xx. Buscava, ao 
passo de Barthes, uma literatura impossível: “Creio chegar a 
tempo, um dia antes que o gênero Romance comece a ser im-
possível — a Arte é possível, mas todo assunto para ser de Arte 
há de ser impossível —; meu romance foi possível e contém 
só impossíveis”. Ainda assim, Macedonio foi central enquanto 
criador de uma nova vanguarda para a modernidade, além do 
calibre de ser o grande mentor de Jorge Luis Borges.

Borges enxergava em Macedonio um talento além da escrita. 
Através de seu racionalismo irreverente, era um homem do diá-



19logo, voltado à oralidade e à conversação. Sua obra se fez de reta-
lhos, fragmentos — ele atinge e ovaciona aquilo que esquecemos 
em gavetas, sem pretensão alguma de publicação. Em Museu do 
romance da eterna, publicado no Brasil pela primeira vez em 2010, 
isso fica claro nos 59 prólogos de um livro work in progress, o que 
propõe uma literatura inacabada e radical.

Voltemos ao ponto inicial: o livro proposto por Macedonio 
também não morrerá. A literatura “sem mundo”, “sem assunto”, 
“imaterial” tencionada por ele é essa de folhas esparsas, testemu-
nho de uma quebra de convenções com o mundo que só o livro 
poderia permitir. Ao convocar e mediar o papel do leitor em uma 
identidade fluida (para ele, quem lê pode tomar o lugar de leitor, 
autor e personagem), ele coloca o livro em um circuito de afetos, 
que por seu caráter inacabado — mas nunca mutilado —, se tor-
na também obra para se pensar a arte como constante invenção, 
sem espaço para uma escrita autocentrada. Aqui se mostra válido 
retomar as palavras de Maurice Blanchot, em O livro por vir, para 
tecer esse universo do livro:

Que livros, escritos, linguagem sejam destinados a me-
tamorfoses às quais já se abrem, sem que o saibamos, 
nossos hábitos, mas se recusem ainda nossas tradições; 
que as bibliotecas nos impressionem por sua aparência 
de outro mundo, como se, nelas, com curiosidade, espan-
to e respeito descobríssemos, pouco a pouco, depois de 
uma viagem cósmica, os vestígios de outro planeta mais 
antigo, imobilizado na eternidade do silêncio, só não o 
perceberíamos se fôssemos muito distraídos.



20 Com isso, proponho uma investigação sobre os espaços de 
cultura, memória e afeto que compreendem o livro e a leitu-
ra. Não disponho aqui uma tentativa de fazer uma história da 
leitura ou do livro, mas anotações, recortes e apontamentos 
sobre o que permeia as entrelinhas e percursos desses temas, 
tão caros à realização deste livro: o objeto livro e suas inscri-
ções como cartografia afetiva.

O projeto se desenvolve através de oito textos que transi-
tam entre reportagens, depoimentos, perfis, entrevistas e crô-
nicas fotográficas e contam histórias de leitores, escritores e 
profissionais do livro e suas bibliotecas, como uma tentativa 
de resgate de memórias pessoais em um percurso que flerta 
com o jornalismo literário e o new journalism.

Juntos, os capítulos formam um livro-reportagem com 
o intuito de abordar essa materialidade afetiva dos livros. O 
livro-reportagem, nesta caixinha, compõe um livro-objeto hí-
brido — dialoga com a produção artesanal e o gesto afetivo do 
toque e manuseio.

Além do livro que o leitor tem em mãos, proponho um pe-
queno envelope com 13 cartões-postais. O Raio X é resultado da 
curadoria de vários objetos encontrados dentro dos livros du-
rante os meses em que foi realizada a pesquisa. Tais objetos es-
tavam dentro de livros para empréstimo na Biblioteca Pública 
do Paraná, em livros comprados em sebos e nas bibliotecas dos 
personagens entrevistados para este livro-reportagem.



21Como parte da produção, também pedi para que colegas 
leitores escolhessem trechos de livros que estavam lendo no 
momento e me enviassem para integrar o projeto. Entre os 
vários objetos deixados dentro dos livros, foram selecionados 
12 (o 13° cartão-postal é um pequeno texto de apresentação 
do projeto). Estes foram colados em papel cartolina e digitali-
zados em uma impressora. As digitalizações foram impressas 
como em um cartão-postal, e no verso foram datilografados os 
trechos selecionados pelos colegas.

O projeto, portanto, é um complemento do livro-objeto 
aqui apresentado. É a documentação de parte dos resultados 
da minha pesquisa — são, de fato, vestígios de memória e afe-
to, como inscrições nos livros.

Confrontam-se, no Raio X, a memória do passado dos li-
vros anônimos e uma memória do presente, com as leituras 
vívidas, ardentes, como uma história de leitores. Essa colagem, 
que se coloca bem mais como uma exposição artística do que 
como jornalismo, é uma experimentação material dos afetos 
deixados nos livros.





[ ENCALHE DE SEBO. ] 



Foto: Acervo pessoal
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A Sebastião Velho, na zona oeste da capital paulista, seria uma 
rua como todas as outras no pacato bairro de Pinheiros. Se-
ria, não fosse um detalhe curioso: a via, batizada com o nome 
de um bandeirante, também pode ser chamada de Sebastião 
Bach, como brincam alguns moradores. A homenagem é a 
Johann Sebastian Bach, compositor barroco alemão do século 
18, cuja alma parece perambular pelos dois quarteirões da rua-
zinha que abriga 15 pianistas.

O trecho parece de fato acontecer em um tempo aquém 
das fotografias de uma São Paulo antiga. Dizem que é possível 
andar pela calçada e ouvir as notas do piano sendo tocadas em 
algumas das casas. Talvez tenha lá um tom de saudosismo — 
São Paulo um dia foi considerada a capital do piano, na época 
em que os secretários de Cultura eram figuras como Mario de 
Andrade. Um verdadeiro ode à verve cultural da cidade que 
ainda não se dissipou.

Agora chama a atenção, no meio da vizinhança, o pequeno 
espaço ligado à garagem de um conjunto de prediozinhos de 
três andares. De lá, os timbres não vêm de um piano, mas de 
uma seleção de canções de jazz que agraciam de Chet Baker a 
Mulatu Astatqé, acompanhados por caixas e caixas de livros. 



26 Sim, o sebo Desculpe a Poeira é discreto; o som vai do gosto 
dos vizinhos e é embalo ideal para quem procura um canto 
aconchegado para ler. 

Ricardo Lombardi é o nome do espécime. O jornalista 
teve passagem pelas redações do Estadão, Jornal da Tarde, revis-
ta Bravo! e editora Abril, até se tornar diretor de conteúdo do 
Yahoo!. Nesse ponto, com 25 anos de carreira, ocupava cargos 
administrativos e uma de suas funções era demitir gente — 
o que foi se tornando motivo para resmungos e suspiros, a 
contragosto do colecionador de Playboys e máquinas de fli-
perama.

O estalo, se podemos dizer assim, foi em uma viagem para 
a Argentina. É o solo encantado que permitiria que um sebo 
fisgasse Ricardo de vez para o mundo dos livros — terra de 
Jorge Luis Borges, que nada mais é do que pai das bibliotecas 
do mundo. Na volta para São Paulo, juntou tudo o que tinha e 
arredou o pé das redações de jornal. Vendeu 95% de seu pró-
prio acervo. 

Hoje, está mais para jornaleiro. Não fosse reinventar seu 
mundo, Ricardo Lombardi seria apenas dono de um sebo 
qualquer. Costuma estar cercado de seus dois assistentes pre-
diletos: os filhos. Petra, de 6 anos, adora o momento da leitu-
ra, “o tipo de leitora que gosta de ficar sozinha no meio dos 
livros”. Já Ernesto, de 10, divide a atenção entre as aventuras 
infanto-juvenis e o videogame. 
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Ernestro e Petra no fusca do pai, mascote do Desculpe a Poeira (foto: Acervo pessoal)

Mas o Desculpe a Poeira abriga somente o melhor do bis-
coito fino nos 18 metros quadrados de garagem, desde 2014; os 
outros dez mil títulos ele vai guardando em casa, em gavetas e 
onde mais couber. “O que está aqui é para quem gosta de visi-
tar uma livraria, quem quer se surpreender com um livro, sem 



28 querer, debaixo de uma pilha”, reconhece. Faz de seu catálogo 
um verdadeiro convite às “páginas de sensação”, irresistível a 
todos os tipos de leitor.

Para quem assistiu Severina, do curitibano Felipe Hirsch, o 
retrato fica um pouco mais claro: é fácil encontrar Ricardo sen-
tado em meio aos livros, vasculhando entre letrinhas miúdas o 
que é de interesse pessoal e universal. Volta e meia encontra, nes-
sas jornadas, um bilhete, uma receita médica, um cartão-postal 
dentro de um livro. Foi guardando tudo em pastas até formar 
uma coleção, daquelas que mexem com nossos sentidos. Entre as 
doações que recebe e os acervos que compra, não se faz de bobo; 
logo surrupia uma foto antiga ou um ingresso de ópera do sécu-
lo 18. “É uma história do ex-dono daquele livro”, diz, sem mais 
remorsos, como quem faz etnografia de uma história de leitores. 

Quando algo o fisga a atenção, tira o celular dos bolsos e a 
intervenção, dali pra frente, é instantânea: faz o bom uso das 
redes sociais compartilhando trechos de suas descobertas di-
árias. Quando não objetos de uma biblioteca de anônimos, são 
pensamentos de Kafka, Oscar Wilde ou um verso de Leminski 
— o convite é sedutor. Dali uma hora aparece alguém pro-
curando justamente O Processo, de Kafka, ao qual se referiu 
mais cedo; quando não surge um pedido de reserva na caixa 
de mensagens, de alguém que percebeu que a poesia completa 
de Leminski seria o presente de aniversário perfeito. Ponto. 
Aceitou ser um sommelier de livros. Talvez pelo quê meio mar-



29ginal do mercado dos livros usados, ausente das estatísticas 
sobre mercado editorial, o Desculpe a Poeira vai na contramão 
das grandes livrarias. Quer proporcionar ao leitor aquilo que 
os americanos chamam de serendipity — a sensação de desco-
brir algo que não sabia que queria e que gostava.

Desculpe a Poeira aberto em uma segunda à noite (foto: Acervo pessoal)



30 O mundo é outro, é claro — foi na internet que conseguiu 
compor 70% do faturamento. O digital veio a calhar para o 
mundo dos pequenos negócios. A venda é quase instantânea 
para os livros que ele publica no Instagram, espaço onde pode 
interagir com clientes fiéis, que até chegam a aparecer na loja 
física. A tática, revela, foi herdada do jornalismo; a coisa de 
fotografar trechos e livros que quer vender se faz sutil, e foi 
nisso que Ricardo conseguiu consolidar seu público. Também 
atua na Estante Virtual, com um trabalho minucioso e braçal 
ao subir 20 novos livros por dia na plataforma, com foto de 
capa, sinopse e detalhes de conservação do exemplar único.

Estatísticas à parte, Ricardo é mais um desses que fazem 
frente na difusão do livro. “Há de ser um pouco louco para 
manter o negócio funcionando”, diz ele, que guarda uma co-
leção espantosa e crescente de 40 edições diferentes de O apa-
nhador no campo de centeio, do Salinger. Me disseram uma 
vez que é o livro de todos os meninos do mundo, que pelo 
menos uma vez foram Holden Caulfield, em mundos com có-
digos diferentes. Para Ricardo, o livreiro, o mundo pode ser 
um pouco de cada livro. Que continue assim, apesar da poeira.

Todas as fotos a seguir são do acervo pessoal de Ricardo.















[ CORPO A CORPO COM 
A PALAVRA. ] 
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Por tipografia se compreende não somente o tipo, a fonte, mas 
também a criação e o fabricar de uma letra. É uma espécie de 
alquimia, como diria Roger Chartier, grande historiador do livro 
— embora o propósito da tipografia seja a melhoria da legibili-
dade da palavra escrita, sua função também é tornar-se invisível 
aos leitores, pois opera nas dimensões silenciosas do texto. O 
bom tipógrafo seria, então, um elo entre o discurso e a matéria.

A arte vem de séculos atrás, quando era impensável qualquer 
tipo de reprodução veloz que não a das mãos correndo pelo per-
gaminho, durante a Idade Média. O nome Johannes Gutenberg 
pode soar familiar a muitos que têm certa intimidade com esse 
instrumento perfeito que é o livro. Foi ele o responsável por tor-
nar o livro comercializável e mais acessível, o primeiro boom dos 
meios de comunicação, com uma máquina que permitia prensar 
uma chapa de chumbo nas páginas e imprimir textos (e livros) 
em larga escala. No Brasil, como quase tudo, a invenção chegou 
com algum atraso — veio com a mudança dos portugueses no 
século 19, e impulsionou o início da imprensa com os primeiros 
jornais e periódicos. Conversa para outra hora.

Na era digital, o processo tipográfico caiu em desuso. Os 
editores não dependem mais dos serviços do tipógrafo, em um 



40 mundo em que as gráficas digitais conseguem dar conta de uma 
impressão rápida e de baixo custo. George Dimitrov Assis e João 
D’Arc Morais sentiram esse movimento na pele: em 2017, resol-
veram vender as máquinas da prestigiada Linotipadora Expressa, 
no bairro do Brás, região central de São Paulo. O ganha-pão dos 
últimos anos praticamente só teve lugar para a impressão de no-
tas fiscais e bilhetes de ônibus interestaduais. Às vezes arrisca-
vam um carnê de comandas de self service. 

A demanda era baixa, bem diferente do furor de uma época 
em que a tiragem total dos jornais diários alcançava fácil a casa 
dos milhões. George se orgulha de ter sido linotipista do Estadão. 
Na década de 70, quem pegasse a capa da edição de domingo ve-
ria os títulos e colunas compostos linha a linha pelo paulistano. 
Trabalho fino, de bastidores, que, hoje, talvez com saudade, Geor-
ge preenche administrando uma banca de jornal.

João tem uma história um pouco diferente. Tipógrafo de 
mão cheia — e suja de tinta —, tem intimidade com os poros 
do papel desde os 14 anos de idade. É um daqueles atlas das pro-
fissões antigas, cujos herdeiros nem sempre querem pegar nas 
rédeas. Apesar da experiência, só foi trabalhar com livros ao lado 
de George, nos últimos anos de Linotipadora. Não foi grande de-
safio — para o olho do tipógrafo há matéria em tudo, até mesmo 
nos espaços vazios da página de um livro por vir.

**



41O escritor Bruno Zeni, à época com 30 anos, trocava e-mails 
com a designer Sílvia Nastari, de 25. O câmbio mundano de men-
sagens conduziu à escrita de poemas de amor — daqueles “com 
beijo de mar,/ abraço de céu,/ calor de mar, areia e morro” — e 
consumou o casamento um ano depois, em dezembro de 2006. 
Passados oito anos, os poemas ganharam edição e projeto gráfico 
especial feito por Sílvia, sob o título Você é minha notícia secreta. 
Em 24 páginas, o livro reúne oito poemas de amor, escritos por 
Bruno. E nasce a Editora Quelônio, como uma brincadeira com 
os timbres do entusiasmo do casal.

Página do livro Você é minha notícia secreta (foto: Quelônio/Divulgação)



42 O primeiro livro deu início à parceria dos dois, que per-
dura no ofício e na vida privada. Permitam dizer: penso em 
Ruy Castro e Heloísa Seixas, inseparáveis, mas para a arte de 
fazer livros. Quando Sílvia, a artista, propõe invenções muito 
engenhosas para a concepção da leitura, Bruno, o editor, tenta 
trazê-la de volta ao chão. Bruno, porém, quase sempre é voto 
vencido: as discussões são férteis e da ordem dos afetos, e as 
experimentações de Sílvia ajudaram a dar cara, corpo e vestes 
à Quelônio. 

Aqui é o ponto em que as histórias se cruzam. Sílvia, que veio 
concentrando anos de estudos na composição artesanal livresca, 
teve passagem pela Oficina Tipográfica São Paulo, espaço dedica-
do a engajar amantes da tipografia no aprendizado da técnica se-
cular. Dada a escassez de profissionais especializados em linoti-
pia, George Dimitrov Assis prestava eventuais serviços à Oficina, 
em paralelo às atividades na Linotipadora Expressa. Só podia dar 
samba: o encontro fez com que, a partir de 2013, a Linotipadora se 
tornasse berço do primeiro e de tantos outros livros da Quelônio. 
Em 2017, as máquinas foram enfim compradas pelo casal, que 
convenceu George e João a dar continuidade ao trabalho com os 
códex no ateliê da editora.

No começo, as tiragens eram de 80, 100 exemplares. Aos 
poucos, foram chegando a 300 e, até mesmo, a 400 exempla-
res. Cada livro dispõe de um projeto diferente — Sílvia está 
sempre buscando novos papéis e técnicas de encadernação e 



43costura, e os ornamentos tipográficos foram garimpados em 
gráficas de São Paulo ao longo dos anos. A pergunta que guia 
o coração da editora é sempre a mesma: o que esse livro pede? 

Pois o gesto é de guerrilha, mas uma guerrilha cuidadosa e 
atenta, movida por uma relação bastante próxima com o autor, 
esse rosto no meio da multidão. É na posição de escuta que se 
revela o trabalho conjunto, momento em que é feito milagre 
para dar vida a uma ideia. Bruno e Sílvia não escondem a co-
loração camaleônica que permite o brilho híbrido dos livros. 
Uma edição de poesia com um meio dos exemplares cor-de-
-rosa, e o outro hemisfério azul coral. Por que não? Lá os tra-
tados funcionam no fio do bigode — ou do algodão. Escritor 
algum desconfia de bons artesãos do livro.

Eles entendem, com ciência e um bocado de alquimia, que 
a leitura é um ato de distância, escala e, simultaneamente, a 
arte da microscopia, da perspectiva do espaço. Coisa física, 
como diria Ricardo Piglia. Pensar no leitor é alcançar um tex-
to inquietante, singular e diverso, como sua própria complexa 
figura. É assim que projetos como Futuro do pretérito, da fotó-
grafa Andrea D’Amato, puderam se materializar para fisgar a 
criatura que lê. Os três cadernos no estilo moleskine reúnem 
12 fotos de seu álbum de família, acompanhados de lembran-
ças escritas por sua mãe, seu irmão e sua irmã. As fotos são 
sempre as mesmas, e o charme se desdobra nas variações nas 
anotações e na caligrafia de cada membro da família, como 



44 registros de uma memória particular. Na prática, o livro é isso: 
baú de reminiscências da vida dos outros, quando não restos 
da autobiografia de uma época. 

Três cadernos do livro Futuro do pretérito (foto: Quelônio/Divulgação)

De tanto falar e ouvir essa gente das letras, a Quelônio 
seria capaz de dar uma aula de patrimônio cultural a quais-
quer ditos responsáveis por incêndios ou perdas catastróficas. 
Exemplos — infelizmente — temos de monte. Por pura pirra-
ça, resolveu apostar também na poesia, clube que tem a fama 
de freguês entre os gêneros literários, quando ouvimos falar 
em vendas. Bruno e Sílvia sacaram que isso era mito. 

Eles sabiam que os interesses do tão afoito mercado edi-
torial eram outros — apesar do sucesso na venda de alguns tí-
tulos, a poesia dificilmente seria um gênero a se enquadrar na 
lógica comercial, tampouco teria amplo espaço na imprensa. 
Mas o termômetro do casal assinalou pontos de ebulição em 
pequenas iniciativas em prol da leitura, caso da Vozes, versos, 



45evento mensal liderado pelos poetas Tarso de Melo e Heitor 
Ferraz Mello. Os encontros se dão na Tapera Taperá, livraria 
de nicho no inferninho do centro de São Paulo. Escritores se 
reúnem, leem poemas e conversam sobre poesia. Simples as-
sim. Gladiadores, Bruno e Sílvia contribuem com a produção 
de plaquetes artesanais, em tipografia, com textos e poemas 
curtos dos poetas convidados. Distribuem pelo valor simbóli-
co de dez reais, cumprindo uma luta pelas publicações inde-
pendentes em um ode aos bons encontros.

Esse corpo a corpo vai muito além de mero acabamento 
estético, obra pra inglês ver. “Sabe, não gostaria que a editora 
se tornasse um fetiche”, diz Bruno, por entre os livros. Um 
mundo onde os livros se tornassem meros artigos de decora-
ção, cheios de não-me-toques e suas encadernações luxuosas, 
só não seria pior que um mundo sem livros. Lembra dos anos 
de trabalho árduo acumulados por George e João, sob o suor e 
o calor das máquinas. Permitam a ressalva de que não há tom 
de romantismo, sequer plano mirabolante de salvar o mundo 
com a palavra escrita. Para eles, assim como arriscaria dizer 
sobre os leitores, basta a alegria das intimidades, no toque e 
no gesto.



Máquina linotipadora Intertype



Chapas de linotipo compostas

Cavalete tipográfico



Máquina costuradeira

Resíduos de chumbo da máquina linotipadora



Bruno Zeni e Sílvia Nastari no ateliê da Quelônio





[ QUERIDO LAR EM TERRA 
ESTRANHA. ] 



Moradoras da Casa da Estudante Universitária, anos 60
(foto: CEUC/Divulgação)
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Em 1980, Ana Paula Vosne Martins sai de sua cidade natal, Ponta 
Grossa, no interior do Paraná, para embarcar em uma viagem 
sem volta para Curitiba. A história pode soar familiar: ela seria 
mais uma a integrar o movimento contínuo e crescente de mu-
lheres que buscavam formação universitária e pretendiam seguir 
uma carreira, uma profissão. Saíam por debaixo das asas da famí-
lia, que enxergava na cidade grande um rumo melhor para sua 
menina do que as curvas do agreste.

Foi assim que Ana Paula ingressou no curso de Engenharia 
Florestal, na Universidade Federal do Paraná. Na bagagem, trou-
xe sonhos e ânsias compartilhados por outras tantas jovens mu-
lheres que encontraria no caminho, nos anos em que morou na 
Casa da Estudante Universitária de Curitiba — ou CEUC, para 
as íntimas. Quem sabe por obra do destino, foram essas mesmas 
mulheres a lhe apresentar o pensamento de esquerda que a en-
veredaria para estudar História. Assim, largou a Engenharia pela 
metade para se deixar seduzir por Eric Hobsbawm e Simone de 
Beauvoir. Veio a calhar.

A Casa da Estudante Universitária voltaria a fazer parte da 
vida de Ana Paula anos depois de pegar os canudos. Tornou-se 
objeto de pesquisa no mestrado, defendido em 1992 — através 



54 dos relatos das moradoras encontrados nos arquivos da Casa, ela 
pôde compreender os símbolos e cores das realidades femininas 
das décadas de 1950 e 1960 no Brasil. Os fragmentos de memó-
ria estavam nos Livros de Plantão, uma espécie de livro-ata onde 
podiam contar suas angústias, desejos e ambições. Era como um 
diário coletivo sobre a experiência nesse Lar em terra estranha. 
Isso mesmo: com letra maiúscula.

A história é de emancipação. Ana Paula observou o compor-
tamento de uma geração de mulheres e suas tentativas em dar 
sentido às coisas, de recompor territórios. Sua trajetória, a partir 
de então, se debruçou sobre as relações de gênero e a história 
das mulheres, levando à criação do Núcleo de Estudos de Gênero 
na UFPR em 1994, quando passou a lecionar. A pesquisa Um Lar 
em Terra Estranha: a Casa da Estudante Universitária de Curitiba e o 
processo de individualização feminina nas décadas de 1950 e 1960 se 
transformou em livro, publicado em 2012 pela Editora UFPR.

Em entrevista, a professora e ex-moradora da Casa relata 
as experiências vividas pelas jovens estudantes universitárias e 
como elas lidaram com a dualidade entre a mulher independen-
te e a dona de casa. Ela observa mais de perto o cotidiano da Casa, 
desvelando as sociabilidades femininas e a memória das jovens 
que por ali passaram alguns anos de sua vida a partir dos Livros 
de Plantão.

**



55No livro, você comenta muito sobre o processo de in-
dividualização feminina que houve na década de 1950 e 
1960, gerações anteriores às conquistas dos anos 80. 
Como se deu esse processo na época?

Até meados dos anos 50, estudar em uma universidade não 
era uma expectativa para as jovens mulheres. Elas faziam escola 
normal, estudo clássico e pronto, esperavam para casar. A dife-
rença é que algumas jovens começaram a projetar algo além, de 
talvez ter uma formação com vistas à profissionalização. Só que 
isso tinha que ser equacionado com um modelo de feminilida-
de que estava ainda muito atrelado ao casamento, à família e à 
maternidade. Não é um projeto só delas — se elas dão continui-
dade a esse projeto individual de formação universitária, de uma 
provável futura profissão, é porque elas tiveram apoio da família. 
Meu ponto de partida é justamente isso: uma mudança sensível 
que a gente percebe nas famílias de classe média e classe média 
baixa dos anos 50, começo dos anos 60, que começam a apos-
tar numa formação mais bem cuidada da educação das jovens. E 
são justamente elas que começam a chegar em Curitiba, vindas 
de pequenas cidades do interior do Paraná, Santa Catarina e São 
Paulo.

A Casa da Estudante Universitária foi fundada somente em 
1954. Naquela época, além da questão econômica, havia um outro 
problema que era moral. Como uma moça vai viver sozinha lon-
ge da família? A origem da casa está aí. Os pensionatos femininos 



56 tinham normas muito rígidas, que não se adequavam, muitas ve-
zes, ao horário de estudantes que precisavam chegar mais tarde, 
de mais flexibilidade. Pra quem não era daqui, sem a família por 
perto, passava por uma situação bastante delicada. Meu ponto de 
partida foi justamente essa percepção de transformações, que a 
gente poderia chamar de uma certa modernização da sociedade 
brasileira. E essa modernização teve um impacto subjetivo ao fa-
zer com que as mulheres pudessem começar a expressar o desejo 
de seguir uma carreira ou ter ambições além do casamento e da 
maternidade. Claro que algumas das primeiras moradoras, que 
chegaram em Curitiba na década de 50, não casaram. Enquanto 
outras casaram. É interessante perceber que essas que casaram 
abdicaram da profissão. É muito diferente das mulheres que en-
traram na Casa na década de 60 ou 70, que depois sofrerão o im-
pacto de transformações bastante importantes, como a questão 
do controle da própria reprodução e o divórcio. Para essas que 
viveram nos anos 50, não havia divórcio. Era uma escolha: ou se 
escolhia a profissão, ou o casamento. 

A Casa era praticamente uma personagem, um corpo físi-
co. Como foi essa recomposição de territórios? 

Eu acho que esse lema, “um lar em terra estranha”, é muito 
adequado. Elas tentaram recriar um espaço privado que tivesse 
referências afetivas, materiais e morais no que elas já conheciam, 



57que é a casa, o lar, a família. E a Casa tem as duas faces — a face 
pública, porque para entrar na casa era preciso fazer um concur-
so, não bastavam relações de parentesco ou de amizade. A Casa 
existia para ser uma moradia para estudantes universitárias, mas 
o ideal delas era sempre criar um espaço afetivo, um espaço mo-
ral que garantisse também a elas a respeitabilidade, reconheci-
mento. Aquilo não era uma casa de mulheres, era uma casa de 
jovens estudantes universitárias que recriaram um lar com suas 
regras, com o controle, com a vigilância. E o lado afetivo eu des-
cobri pelo Livro de Plantão — ali elas falavam da importância 
das amizades, da saudade que elas sentiam de casa e de como 
essa saudade era suprida em parte pela relação de amizade. Eram 
relações fraternas que se estabeleciam entre elas, e também os 
conflitos. A Casa está sempre nesses polos privados e públicos, o 
afeto e os desafetos. Há um movimento ali dentro.

Como surgiram os Livros de Plantão?

Eu vejo que o Livro de Plantão é uma representação dessa 
dualidade da Casa. Ele foi criado pela diretoria, ainda no ano da 
fundação da Casa. Naquela época existia o que elas chamavam de 
plantão, um dia inteiro de dona de casa de cada moradora — elas 
tinham que preparar o cardápio, limpar a casa, receber visitas... E 
fazer compras, ir ao açougue, ir à mercearia. E a diretoria achou, 
por bem, que deveria existir um registro desse dia. Foi assim que 



58 nasceu o Livro de Plantão — como uma forma de organização, 
mas também de controle, uma vez que elas pediam que as mora-
doras não fossem tão lacônicas ao escrever. Algumas nunca pas-
saram de quatro, cinco linhas, mas a grande maioria atendeu o 
chamado da diretoria de que aquele fosse também um lugar de 
reflexão pela escrita, inclusive para fazer comentários a respeito 
da casa. E era isso que elas faziam. 

Será que isso não gerava algum constrangimento entre 
elas?

Com certeza. Era um registro dos conflitos que existiam den-
tro da casa. O Livro de Plantão registrava tanto essa dimensão da 
organização quanto servia como um espaço das próprias emoções 
das moradoras. E por isso que elas vão escrever tanto sobre o amor, 
sobre a família, sobre a paixão, os namorados, e também as expecta-
tivas. “Ai, entre o amor e o casamento, o que eu vou escolher?” Ainda 
assim, ele é um registro dessa face mais pública da casa, que a direto-
ria deveria acompanhar para ver se havia algum problema. O dia de 
plantonista não deveria ser visto como um sacrifício, ou algo ruim. 
Quando as ex-moradoras retornam, algumas releem todos esses re-
gistros passados e comentam como era bom o tempo em que elas 
moravam ali. Era o mínimo que elas podiam fazer com tudo o que a 
casa significava — era uma espécie de porto seguro na cidade gran-
de. Era um lar em terra estranha, e elas levam a sério isso.
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Moradoras da Casa circulando pela reitoria nos anos 80 (foto: Acervo da CEUC)

Do ponto de vista dos estudos de gênero, como você 
enxerga todo esse processo na casa? Houve indícios de 
discussões ou questões sobre feminismo?

Não. A Casa sempre teve um perfil muito conservador, em-
bora nos projetos individuais essas mulheres compartilhassem 
valores muito próximos do feminismo — um feminismo de 
reivindicação de direitos. As demandas feministas no Brasil dos 
anos 60, por exemplo, ainda estavam muito próximas àquelas de-
mandas dos anos 30. As mulheres já haviam conquistado o direi-
to ao voto, mas precisavam avançar muito no que diz respeito à 



60 educação feminina, embora a universidade estivesse se abrindo e 
elas foram o exemplo disso. Elas, nas suas expectativas, compar-
tilhavam desses valores, mas não de maneira consciente, muito 
menos como enunciação de um discurso feminista elaborado. 

Enquanto o Livro de Plantão existia, ele pegou justa-
mente o início da ditadura militar. Surgiu algum movi-
mento ou expressão próprios dentro da Casa?

Nada. Nenhum comentário. As diretorias sempre tiveram 
o cuidado de não expressar nenhum posicionamento político. 
Primeiro porque elas dependiam da universidade, então qual-
quer tipo de posicionamento poderia deixá-las em uma situação 
delicada. A gente observa referência ao movimento estudantil, à 
participação em diretórios acadêmicos — mas não encontrei ne-
nhuma reflexão sobre política do país. Isso nos anos 60, quando 
há uma ebulição do movimento estudantil, com a UNE. Havia 
estudantes na Casa que se envolveram na política estudantil de 
resistência ao golpe militar, mas elas não moraram lá por muito 
tempo. Eu sei disso não através de documentação da Casa, mas 
por relatos. Não era mais possível circular por esses ambientes 
por causa da polícia, pelos aparatos repressivos — elas ficavam 
muito visadas.
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Recado às plantonistas datado da década de 1990

Na pesquisa, você comenta que entrevistou algumas das 
primeiras moradoras da Casa. Você chegou a mostrar a 
elas trechos no Livro de Plantão?

Eu não levava trechos, mas eu comentei com uma delas que 
eu li um trecho que revelava conflitos da Casa. Ela imediatamen-
te lembrou, disse que era isso mesmo, que tinha moças que eram 
muito preguiçosas. Claro que aí já é a senhora lembrando de sua 
juventude — está no nível da memória. E o livro também é me-
mória, mas aquela memória quente, do momento presente, do 
que acontece agora. É muito diferente da memória de alguém 



62 que tem um distanciamento dos acontecimentos, coisa de 40 
ou 50 anos. É uma outra reelaboração do lembrar, em que se so-
mam camadas de interpretação e de valoração que não existem 
no registro da escrita. A memória que está na escrita é a coisa 
mais intensa, é do momento — por isso eu fiquei tão encantada 
ao trabalhar com esse material. Ele foi produzido no tempo da 
experiência de viver naquela Casa, da época de estudante e prin-
cipalmente no tempo de elaboração das expectativas desse pen-
samento desiderativo: “o que vai acontecer com a minha vida?” 
Essa é a grande diferença. É a elaboração de uma memória do 
acontecimento quase no seu acontecer, vamos dizer assim.

Na época, as moradoras tinham consciência de que o que 
escreviam era o registro da memória daquele cotidiano, 
que ficaria para a prosperidade?

Não a maioria, porque nem todos os registros são reflexivos. 
Alguns eram meramente descritivos — a maioria escrevia pouco. 
Por isso que, para mim, o mais importante era essa escrita de um 
número pequeno de moradoras que engrossaram as páginas do 
Livro. Elas realmente escreviam bastante, até mais de uma pági-
na. Havia descrições de cenas que aconteciam nos quartos: “Ai, 
aquela festinha que a gente no quarto de fulana...”. Era mais o dia 
a dia e alguns pensamentos que elas consideravam importan-
tes para que outras pessoas lessem. Elas não só escreviam, mas 



63escreviam para serem lidas. Era a consciência de estar fazendo 
parte de um registro de um tempo interno, tempo da Casa, mas 
também a consciência de que o que ela escreve vai ser lido — tan-
to pelas colegas do tempo presente quanto por aquelas do futuro. 
Tem uma passagem que eu gosto muito e que costumo dizer que 
é como um encontro no tempo. Uma delas escreveu:

Neste lar em terra estranha, nesta Casa onde vivi boa par-
te da minha vida, onde houve alegrias e grandes triste-
zas, quero deixar expressas minhas desculpas pelas ofen-
sas, cara feia e mau humor. Vocês sabem que perfeição só 
Deus, portanto... Onde quer que eu esteja esta Casa esta-
rá sempre comigo, em suas atrapalhações e novidades. Que 
todas sejam muito felizes e que consigam se realizar na 
vida (casamento, profissão, etc.). E o dia que tenhamos 
uma escritora que queira contar da CEUC, estejam certas 
que terá muito sucesso.

Aquilo foi emocionante pra mim. Eu estava lá trabalhando, 
copiando, e de repente encontro aquele registro, como se elas 
estivessem falando diretamente pra mim. Talvez ela nem esteja 
mais viva. A moça escreveu lá nos anos 50, e eu estava ali, no fi-
nal dos anos 80, com uma distância de tempo de quase 50 anos, 
lendo “espero que algum dia a casa tenha uma escritora que con-
te a história da casa, por isso a gente tem que escrever, tem que 
contar”. 



Logo e lema oficial da CEUC



65Como você se sente em relação à Casa hoje em dia?

Não tive mais muito contato — a Casa mudou muito dos 
anos 80 pra cá. Diminuiu bastante o número de moradoras e 
a estrutura mudou. Eu estive lá em 2015 ou 2014 porque havia 
umas estudantes cubanas que ficaram um tempo hospedadas ali. 
Eu estava acompanhando e acabei entrando na Casa, mas já é 
bem diferente, né? É interessante você voltar para um lugar onde 
você viveu. Parece que o lugar ficou menor. Você tem isso na 
memória — na memória de infância, os quintais e casas sempre 
eram maiores do que quando você vai ver. A Casa, para mim, era 
tão grande... Nunca tinha vivido em prédio, sempre morei em 
casa. É um prédio de oito andares, dois elevadores, pra mim isso 
era o máximo. Mas depois eu pensei, gente, como é acanhado...

Qual a importância, do ponto de vista do historiador, 
de resgatar documentos como o Livro de Plantão e ou-
tros documentos histórico?

É constatar que houve uma transformação subjetiva. Hoje, 
nós, historiadoras e historiadores, estamos muito atentos a essas 
transformações. Nós costumávamos dar muita atenção apenas a 
mudanças de ordem estrutural ou em uma longa duração. E eu 
acho que o olhar do historiador na contemporaneidade chama 
a atenção para esses processos micro, esses processos de curta 
duração que estão no nível da emoção, do sentimento ou mesmo 



66 da reflexão individual. A Casa me deu muito subsídio pra pensar 
os dois níveis: o da articulação, que não é fácil, mas tenso e difícil 
entre um nível mais amplo social e culturalmente; e esse nível 
vital e pulsante do indivíduo, das expectativas e principalmente 
dos sentimentos.

O interessante de tudo isso é pensar, em primeiro lugar, que 
no Brasil nós conhecemos pouco da história dos estudantes, da 
experiência histórico-cultural de ser estudante. Especialmente os 
estudantes universitários em um país com tantas desigualdades. 
O ensino universitário sempre foi muito elitista. É importante 
acompanhar esse momento das mulheres entrando na universi-
dade, que às vezes nós só conhecemos através de pesquisas socio-
lógicas e pouquíssimo pela narrativa das próprias pessoas. Acho 
que esse estudo que eu fiz sobre a Casa ajuda a ver isso sob um 
ponto de vista um pouco microhistórico. 

E, claro, pensar um pouco sobre uma questão não solucio-
nada no Brasil, que é o problema da moradia estudantil. A gente 
sabe muito bem que as políticas de inclusão nas universidades 
são importantes, mas elas ainda não dão conta de uma deman-
da muito grande de estudantes que vêm de classes sociais mais 
baixas e que às vezes moram em circunstâncias precárias. Olha o 
tamanho dessa cidade, se compararmos com a Curitiba dos anos 
50 — a própria CEUC passou por crises muito duras. Às vezes 
a gente esquece que muitos estudantes vêm aqui morar longe 
de suas famílias. Por isso eu acho que hoje eu avalio, com esse 



67distanciamento no tempo, que minha pesquisa sirva justamente 
para pensarmos um pouco na história dos estudantes. Não do 
movimento estudantil em si, mas o que é essa categoria estu-
dante. E, ao mesmo tempo, pensar nesse problema grave que nós 
enfrentamos nos centros urbanos, que é a falta de moradia e a 
questão da habitação.





[ O HOMEM DAS MIUDEZAS. ] 
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O arquiteto Key Imaguire Junior, 72 anos, é uma das pessoas mais 
fascinantes a conhecer em Curitiba. É um homem discreto, não 
sei se sabe lidar tão bem com elogios. Se andarmos sobre os ta-
petes de sua casa, contudo, veremos uma disciplina realmente 
oriental — os quadros e louças ajeitados de um jeito a dar inveja 
aos anfitriões mais especializados. E a biblioteca? Tenho certeza 
que seria elogiada pelos mais distintos bibliófilos, pra citar José 
Mindlin.

“Menino, é preciso ter respeito com os livros!”, ordenou a se-
nhorinha japonesa. Obedecendo às ordens da avó, o menino Key 
logo desmontou a pilha que serviria de rampa para brincar de 
carrinho. Ela não lia em português, mas foi peça fundamental no 
carinho e cuidado que o neto viria a portar pelos livros.

Na infância, a família era repressora, como ele mesmo diz — 
vem daí sua teoria de por que o mundo dos livros o puxou para 
um vórtice sem volta. “Acho que tem um pouco de introversão. 
Sou uma pessoa quieta, gosto de ficar em casa lendo”, confes-
sa. Foi na escola que conheceu as páginas de Monteiro Lobato e 
se aventurou pela primeira vez dentro das memórias de Emília. 
Desde então, o acervo só cresceu: 75% dos cômodos eram domi-
nados pelos livros.



72 Na década de 70, a mudança da casa dos pais, no Alto do São 
Francisco, para uma kitnet na Praça Zacarias veio acompanhada 
de alguns turbilhões. A mãe, respondendo ao rompimento do 
filho com o lar, se desfez de todos os livros que Key acumulou 
durante os anos. Não houve vingança: conseguiu recuperar ao 
menos sua primeira estante, amor de infância. Quanto aos livros, 
foram dias e dias garimpando em sebos para reconstruir sua bi-
blioteca em formação, até resgatar todos os títulos.

O gosto pela leitura cresceu junto com o interesse pela arte, 
que o levou para o recém-criado curso de Arquitetura na Univer-
sidade Federal do Paraná, em 1966. Diz ele que era péssimo nas 
matérias de projeto — esse mérito deixa para a mulher, Marialba, 
também arquiteta e excelente projetista. Key, por outro lado, se-
guiu para a área teórica, onde pôde explorar a vertente artística 
tão desejada. Acabou se especializando em questões de patrimô-
nio cultural e arquitetura do Paraná e passou no concurso para 
ser professor. Não fez feio: foram 42 anos vestindo a camisa da 
UFPR até se aposentar em 2010, sob o som de marchas fúnebres 
vindos dos ex-alunos e do polo arquitetônico de Curitiba. 

Foi durante um estágio no Instituto de Pesquisa e Planeja-
mento Urbano de Curitiba, o IPPUC, que conheceu seu guru, o 
arquiteto Domingos Bongestabs. Key descobriria um novo fas-
cínio: o mundo dos quadrinhos. Atualmente, da sua biblioteca 
de 10 mil títulos, 40% é preenchida por gibis e graphic novels. O 
interesse começou com quadrinhos como As aventuras de Tintim 



73e Asterix e Obelix, e posteriormente se derramou em quadrinhos 
europeus, principalmente italianos, por seu rico conteúdo gráfi-
co e estético. 

Em 1976, as bancas curitibanas praticamente só circulavam 
quadrinhos da Disney e de super-heróis. Uma geração de artis-
tas insatisfeita com esse cenário passou a movimentar um ciclo 
alternativo das revistas brasileiras. Eram artistas independentes 
que produziam edições artesanais bancadas com o próprio (e 
parco) dinheiro. Key fazia parte da turma que editava a revista 
Casa de Tolerância — que remete ao erotismo, mas, na verdade, 
era uma provocação. “Queríamos dizer que o artista brasileiro 
tinha que se prostituir para alcançar alguma coisa”, diz ele. As 
reuniões aconteciam no escritório de Key, quando ainda morava 
com os pais, que passaram a reclamar da bagunça. Logo percebeu 
que precisava de um espaço maior, quem sabe ligado à Fundação 
Cultural de Curitiba.

Todo o entusiasmo com os quadrinhos resultou em uma 
das faces mais conhecidas de Key: a de fundador da Gibiteca, a 
primeira do mundo. A ideia veio quando ele trabalhava na Casa 
Romário Martins — contou o lampejo para o amigo e jornalista 
Aramis Millarch, que levou a proposta para o então prefeito Jai-
me Lerner. Key não gosta do nome, confessa — não gostaria que 
a Gibiteca fosse mera biblioteca de quadrinhos. Sem remorsos. 
Seu propósito, desde o início, era criar um espaço onde artistas 
pudessem se reunir e prestigiar seus trabalhos. Assim, a Gibiteca 



74 vem atuando, desde 1982, na formação de profissionais e na edu-
cação do leitor, como uma tentativa de afirmação do quadrinho 
brasileiro. Ele elogia o atual diretor, Fúlvio Pacheco: “é a pessoa 
perfeita, porque cresceu e se formou na Gibiteca.”

De uns tempos pra cá, o ex-professor tem se empenhado 
em escrever crônicas. “Virei escritor”, sussurra. As coisas sur-
gem espontaneamente para Key — quando vê, está em todas. É 
um ativista cultural, o cara que se preocupa com a cidade e seus 
fragmentos. Esses dias, esteve no front de batalha para salvar as 
calçadas portuguesas (ou o famoso petit pavê) da fúria e os interes-
ses imobiliários: mobilizou especialistas em urbanismo de fora 
do país, fez evento, bateu o pé em prol da cultura que nos resta. 
Repertório não falta: Key não faria feio em uma fala ao lado de 
Michèle Petit ou Michel de Certeau.

Não bastasse a onipresença na cidade, Key afirma ter lido 
todo o acervo da própria biblioteca, ou quase todo. Diz que às 
vezes falta tempo para cuidar do jardim. Fala com modéstia: não 
compra nenhum livro que não tenha a intenção de ler. Continua 
a escrever crônicas sobre a cidade. Quem precisar de uma mão 
pra um projeto de urbanismo, pode colocar a venda nos olhos e 
contar com ele. Entre as estantes literatura, fotografia, história da 
arte, arquitetura, história de Curitiba e suas obras afetivas, Key 
abraça o mundo — coisa que parece totalmente possível, vindo 
dele. Talvez por isso ainda tenha traços de guri.



75Nos corredores da biblioteca 
de Key Imaguire

— É verdade que você pegava uma turma inteira de estudantes 
de Arquitetura, jogava num ônibus e só parava em uma cidade do 
interior da Bahia?
— Isso. Ia pra todo canto do Brasil. Às vezes ia de Montevidéu até 
Salvador.

— Você trazia coisas dessas viagens?
— Principalmente livros.

— Como você divide a sua biblioteca?
— São duas casas, cinco salas divididas por temas. Aqui tem a minha 
primeira estante, de quando eu era criança. Com os livros que eu resgatei 
em sebos, minha coleção de Monteiro Lobato e alguns gibis. 







78 — Aqui você escreve suas crônicas? Você escreve à mão ou no 
computador? 
— A maioria à mão. Algumas são no computador, mas gosto mesmo 
é de escrever à mão. Aqui tem meu material de consulta, coisa de meus 
tempos de fotografia, anotações... Tenho um escritório de ler, um de escre-
ver e outro de desenhar. 

— Onde você costuma comprar livros?
— Quanto a gibis, procuro na Itiban. Livro, atualmente, compro muito 
na Estante Virtual e em viagens. Consigo encontrar coisas que não acha-
mos nas nossas livrarias.

— Você achou coisas estranhas dentro dos livros?
— O que aparece às vezes e eu acho engraçado vem daquele tempo que 
as pessoas gostavam de prensar flor nos livros. Começa que manchava 
as páginas, né? E às vezes aparece algum marcador de página antigo.

— E dedicatórias?
— Eu tenho em vários livros, e comecei a separar. Quando eu percebi que 
tinha contato com gente muito interessante da alçada dos quadrinhos, 
passei a guardar. Isso aqui eu levo nas bienais, onde tem os autores im-
portantes. Tenho autógrafo do Jaguar... Olha, do Joe Bennett, desenhista 
do Batman.





80 — Esse aqui também tem dedicatória?
— Esse é o primeiro livro do Juarez Machado. Ele lançou aqui em Curi-
tiba e eu fui lá, tive que sair correndo e pedi pra ele autografar o livro. Foi 
o primeiro autógrafo que ele deu nesse livro. Não tem nome. Ele esqueceu 
de colocar o título, mas é de 1970.

— O que você tem aí?
— Esse cara foi quem inventou os quadrinhos. Wilhelm Busch. Na época 
não existia ainda a feirinha do Largo da Ordem, mas tinha um cara 
que colocou uns livros perto da Praça Zacarias, na rua. Eu paguei uma 
mixaria, foi restaurado. Eu passei por acaso e vi — hoje é uma relíquia.



81— E essas encadernações, o que são?
— Isso aqui é uma coisa que eu gosto muito. Pessoal de sebo não valori-
za, porque eles não gostam de coisa encadernada, eles querem as revistas 
soltas. Mas se alguém comprou essas revistas, se deu o trabalho de man-
dar fazer uma encadernação, é porque ela gostava muito disso. Custa 
super barato. Colecionador não valoriza, mas eu gosto.

— Qual é esse quadrinho?
— Pato Donald.



82 — E seu primeiro livro, qual foi?
— Este aqui, Dom Quixote. Uma edição espanhola. Teve um professor 
que resolveu estimular a redação e escolheu alguns textos das turmas em 
que ele dava aula. Ele convenceu o Banco do Estado do Paraná a dar 
uns prêmios. Aí a minha foi uma das escolhidas e eu ganhei um envelope 
com dinheiro antes. Nunca tinha visto tanto dinheiro na vida. Antes de 
chegar em casa, fui numa livraria e foi todo o meu prêmio. E até hoje é 
meu livro predileto.

— As pessoas vêm ler aqui?
— Atualmente eu já cedo um pouco, tem alguns amigos de longa data, 
50 anos, que eu sei que devolvem os livros. Mas pode ver que tá tudo aí, 
é muito raro isso acontecer.

— E a Marialba tem o mesmo apreço por livros?
— Olha, ela gosta. Mas não é tão obsessiva quanto eu. Ela tem proble-
ma de alergia, porque isso junta tanto pó que se eu for incomodar com 
isso levo todo o meu tempo limpando... Limpo só às vezes.

— O que você acha que vai acontecer com a sua biblioteca quan-
do não estivermos mais aqui?
— Não sei... Gostaria que a Gibiteca ficasse com a maior parte, pelo 
menos a parte dos gibis. Mas esse pepino eu vou deixar pro meu filho.





84 — São os livros sobre calçadas portuguesas?
— Isso. Eu deixo aqui no escritório os livros dos projetos que eu estou 
trabalhando no momento. Uns eu ganhei, outros comprei.

— Não sente falta da universidade?
— Sabe que estava até conversando com alguns colegas esses dias... Pas-
sei 42 anos lá e não me passa nada. Vou até lá e não sinto saudade. E 
também eu tenho muito contato — os alunos de vez em quando estão 
por aí, tem uma confraria de professores da universidade que se reúne 
toda semana. E me ocupo bastante, né? Tô sempre inventando coisas. 
Não fico parado. Se ficasse, talvez sentisse falta.

— É um livro do Mindlin parado ali? Gosto muito dele. 
— Sim. Eu fui na casa dele umas três vezes. Ele entendia, né? De livros, 
bibliotecas. Acho que não tem ninguém como ele.





86 — Você tem vários quadros na parede. Você compra bastante 
obra de arte também?
— Não. Acho que nunca comprei. Sempre recebo de presente. Tem aqui 
um quadro do herói Spirit, do Will Eisner. Foi de quando passamos uma 
semana em Montreal, sempre tomávamos café da manhã. Ele me ensi-
nou tanto sobre quadrinhos, sobre a vida. 







[ A ESCRITA SECRETA DAS COISAS. ] 

































[ O ÍNDIO, O BRANCO E UMA ESCRITA
IMAGINÁRIA. ] 
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A pequena Alice, personagem memorável de Lewis Carroll, captura o 
imaginário fértil de crianças e adultos desde 1800 e tanto. Ela esteve em 
um mundo como o nosso, cujas leis desconhecia por completo, para aden-
trar um outro universo de leis sabidas, mas que lhe custava aceitar. “Ora, 
você é só uma espécie de coisa no sonho dele!”, diria o gêmeo Tweedledee, 
quando ela se depara com o rei dormindo através do espelho.

Às cinco horas da manhã, o poeta Sérgio Medeiros já está 
de pé. O ritual de todos os dias é dormir cedo para, na manhã 
seguinte, folhear mais uma vez, em seu escritório, um livro de 
Wittgenstein, acompanhado de um copo de mate. Das lições dos 
livros de filosofia, Sérgio toma para si que não pode imaginar 
que o mundo não existe — é seu dever familiarizar-se com o ou-
tro, de todos os reinos e filos, e dialogar cara a cara com ele.

Quando precisa ir à Universidade Federal de Santa Catarina, 
onde leciona literatura e tradução, registra tudo o que vê pelo ca-
minho. Carros, prédios, cadáveres de animais, plantas — o ritmo 
acelerado de suas experimentações se desnuda em uma poética 
da atenção, para colocar em xeque o trânsito dos seres vivos e 
das paisagens urbanas e campestres. Se não está na universidade, 
pode ser encontrado em sua casa, diante da praia na Cachoeira 
do Bom Jesus, bairro de Florianópolis.



108 Desde 2001, quando casou com a ensaísta Dirce Waltrick do 
Amarante, descreve essas cenas cotidianas em cadernetas. Chama 
os textos breves de descritos — nada na posição de “instantâ-
neo” ou qualquer tentativa de fotografar com palavras. É uma re-
elaboração rápida e quase indecifrável aos olhos alheios daquilo 
que ele vê, sob o efeito natural da metamorfose. Quando sente 
que é hora de publicar mais um livro, revisita essas cadernetas e 
escolhe as imagens que podem compor a próxima obra. Assim 
surge o poema: emenda um descrito no outro, toma notas e vai 
construindo algo que lhe parece publicável. De repente, começa a 
também desenhar o mundo — um mundo pequeno, como Alice, 
que se entremeia às “galáxias” de Haroldo de Campos, com traços 
e curvas no papel, formando caligrafias.

Aos 59 anos, Sérgio se debruça sobre as crenças e mitos indí-
genas para recontar uma nova história da escrita. Ele redescobre 
a folha de caderno com rabiscos, uma escrita imaginária criada 
pelo índio xavante Jerônimo Tsawé nos anos 1980. Possuída por 
Tsawé, a escrita de Sérgio contempla a vontade das coisas, dos 
animais e minerais para inventar uma outra escrita, de linhas si-
nuosas e que faz o corpo agir na página, na natureza do sonho.
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Nos anos 1980, quando aluno nas Faculdades Unidades Católicas, 
em Campo Grande, eu trabalhei com as narrativas de Jerônimo 
Tsawé, um índio xavante de 100 anos que tinha muito prestígio 
dentro da aldeia. Era considerado um profeta. A descoberta veio 
através dos padres salesianos, grandes etnógrafos que influencia-
ram a minha formação no Mato Grosso do Sul. Eles coletavam 
narrativas dos povos xavantes e publicaram, em 1975, dois relatos 
de Jerônimo Tsawé: Jerônimo conta e Jerônimo sonha. Imediata-
mente quis trabalhar com esses livros no mestrado, pois era algo 
que me desafiava realmente — aquelas narrativas do Jerônimo 
me desafiavam pela estrutura, pelos personagens, pela relação 
entre humano e inumano, com as plantas. Isso sempre me inte-
ressou e tornou-se algo que busquei incessantemente na poesia.

A partir do mestrado, e depois no doutorado, pude fazer algu-
mas visitas às reservas xavantes no leste do Mato Grosso. Eu sabia 
que Jerônimo estava de volta à aldeia, depois de ter ficado um 
tempo doente. E fui lá. Ele era um índio magro que caminhava 
lentamente, apoiado em seu cajado — usava no lóbulo de ambas 
as orelhas um pedaço da madeira do cerrado chamada wamari, 
que tem a propriedade de provocar sonhos em seu portador. Era 
conhecido como o wamaritede’wa, o dono dos sonhos. Só que ele 



110 não contava mais histórias — ele falava que não sonhava como 
antes, ou que sonhava apenas alguns sonhos, e não estava mais na 
função de narrar os sonhos proféticos da comunidade. 

Quando os xavantes vão à caça, por exemplo, tem todo um ceri-
monial que implica ver o momento propício, de quando devem 
sair ou se a mãe dos bichos está dando o sinal positivo para eles 
morrerem. Ele narrava os mitos para a formação dos jovens, que 
participavam dos rituais de iniciação, mas também interferia 
muito na comunidade através dos sonhos. Era um verdadeiro lí-
der — mas, àquela época, se limitava a me receber e passear, não 
era um informante. 

Jerônimo foi além disso: me deu a sua escrita. Ele estava escre-
vendo, era sua única atividade após a aposentadoria. Os xavantes 
gostam muito de dar e receber presentes, e ele me deu aquela 
folha. Ganhei essa folha e então vi que ele estava com um ca-
derno, escrevendo. Ele escrevia. Ele não mais narrava oralmente, 
ele passou a escrever. Era uma escrita inventada — certo dia ele 
pegou a caneta e eu perguntei: o que é essa linha aqui? E ele disse 
que estava escrevendo seu nome. Estava aprendendo a escrever 
o nome dele, com aquelas linhas sinuosas. E eu guardei aquela 
folha comigo mesmo depois de ele morrer. 



111Até hoje eu trabalho com essas questões da literatura indígena, 
que me interessa muitíssimo. Eu tenho trabalhado com ela inin-
terruptamente desde aquela época — e a folha do Jerônimo me 
acompanhou. Na poesia, eu tento criar imagens que mostram 
ao leitor aquilo que eu estou vendo; a metamorfose das coisas, 
as coisas se relacionando, se unindo. Existe todo um cuidado de 
contemplá-las e depois descrevê-las. E a partir do ano zero, co-
mecei a encher minhas cadernetas com esses descritos. Às vezes 
acrescentava desenhos, mas algo me impedia de desenhar. Gran-
de parte da minha poesia não tem seres humanos, são objetos. 
Não existe fala, porque não é bem uma fábula, é mais o ponto 
de vista dos insetos, das plantas, das rochas — trato muito do 
animismo ameríndio. 

No livro Meteoros mecânicos, por exemplo, faço uma homenagem a 
Machado de Assis à minha maneira; reescrevi Memórias póstumas 
de Brás Cubas sob o olhar da mosca. A mosca que está sempre no 
cadáver — imaginei uma mosca voando de dia, de noite. Por isso 
sempre nos meus contos eu olho a natureza e fico a descrevendo, 
imaginando o que uma planta veria, o que um inseto veria. Aí os 
meus seres não têm exatamente falas — eles veem. Geralmente 
não faço muita distinção entre o que é urbano e o que é indígena, 
o que é a cidade ou a selva. É como se fosse um biombo japonês, 
e você fosse abrindo e aqui estivesse a cidade e ali a floresta, mais 
ou menos uma ideia que eu persigo nos meus fragmentos. E eu 



112 convivi com os índios, com a pintura corporal. Os índios sem-
pre estão pintando o corpo com jenipapo, carvão, mas isso não 
aparecia na minha pintura. Eu não conseguia. Cheguei a fazer 
algumas experiências, tentei desenhar sem perspectiva, cego, de 
olhos fechados, apalpando as coisas e desenhando. Avancei um 
pouquinho nisso. Mas era uma coisa que estava na minha obra e, 
ao mesmo tempo, não estava. 

O que me salvou foi voltar ao texto do Jerônimo. Essa folha. Eu 
olhei e me libertei — agora eu preciso fazer caligrafias como o 
Jerônimo. A caligrafia do Jerônimo é meio ondulada, não é bem 
na horizontal, é um pouco inclinada. Assim, começo esses escri-
tos em pé, e desenho imaginando que estou tendo aulas com ele, 
que ele vem com papel para desenhar. E aí não parei mais. Por 
isso acho que o Jerônimo Tsawé me ensinou a desenhar, a escre-
ver. Eu fui para ouvir a voz dele e ele me ensinou a escrever. Esse 
lado visual da minha poesia, que era só imagético, de uma febre 
de imagens. Foi assim que comecei a escrever e publiquei o livro 
Trio Pagão, como uma homenagem ao Jerônimo, que me soltou a 
mão em uma escrita imaginária.

Como trabalho muito com desaparições, com um paganismo 
sem totalidade, sem Deus, uma coisa mais animista mesmo, eu 
sabia que tinha que valorizar o vazio também. Pegando a obra do 
Yves Klein, pintor francês, eu vi que podia criar poemas desma-



113terializados, sem desenho nenhum, sem essa escrita que eu tinha 
conseguido apagar dos desenhos — era possível trabalhar com 
os espaços em branco do texto. Eu queria uma escrita imaginária 
mesmo. Queria que fosse uma coisa manuscrita.

O Jerônimo me permitiu chegar a isso. É um poema sem pala-
vras. É uma escrita visual no momento em que é escrita, tendo 
regularidades, repetições, mas que não era identificável tendo 
essas letras do nosso alfabeto. Sempre gostei dos caligramas do 
Apollinaire, daqueles manuscritos com tinta, com pincel mes-
mo, não tipográfico. Eu queria pensar em caligramas que você 
desenha — é a forma de colocar no poema o corpo, um traço: 
você faz uma vez só e não pode corrigir. Fica um gesto. É por isso 
que eu não gosto de oralizar minha poesia, não gosto de dançá-
-la. Quando há leitura ou declamação, gosto que seja uma voz 
assexuada, neutra, sem assumir nenhum papel. O corpo deveria 
estar através do gesto de desenhar. Ia ser uma solução também 
pra isso — meu corpo. A partir de agora eu não preciso mais 
apresentar minha poesia, oralizar, falar. Outros leiam, porque a 
poesia é cheia de vozes e fragmentos, mas meu corpo já está no 
gesto; porque acho que o poeta quer o conceito, o sentido, a ima-
gem, mas quer um corpo também.

A minha galáxia é de detritos, uma galáxia que vive do chão. Não 
tem esses grandes voos do Haroldo de Campos, por exemplo. Eu 



114 não faço metalinguagem — fazer a escritura para acabar com a 
escritura? Não tenho esse lado que é religioso e também apoca-
líptico, onde o Haroldo fala do céu e do tempo. A minha galáxia 
fala sempre do paganismo dos insetos, dos animais, do pequeno 
galho. São pequenas coisas que estão no chão. É a mesma pers-
pectiva da aldeia, que também é urbana — uma galáxia das coisas 
menores, que tem outro ritmo, outra música. Não é barroca.

Eu vou fazer 60 anos ano que vem. Quando se faz 60 anos, você 
já está na porta da velhice: o que eu farei? O que eu não explorei na 
minha poesia? Precisei da ajuda de outros pra colocar construir a 
minha poesia — eu devo muito a meus mestres. Como o Jerôni-
mo foi importante, sou eternamente grato a ele. Não é como um 
índio xavante que só fala, é um índio que escreve, me ensina, gra-
ças ao gesto que coexiste nele. Aprendi a trabalhar numa escrita 
imaginária, que não é nem oriental nem ocidental, é uma escrita 
onírica. É do corpo.







[ O CRÍTICO ABRAÇA 
UMA BIBLIOTECA. ] 
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No dia 30 de janeiro de 2010, os sons do teclar da máquina de 
escrever, na janela do sétimo andar do Edifício Sobral, na avenida 
João Gualberto, se calariam para sempre. A imagem pode pare-
cer trágica, e de fato é — com a morte de Wilson Martins, aos 88 
anos, todo um legado da crítica literária brasileira se esvai. 

Nos mais de 60 anos de atividade, Wilson Martins faz um 
completo levantamento da produção literária no Brasil, quase 
que livro a livro. Foi, talvez, o maior leitor que tivemos — escre-
veu de 1942 a 2010, sem parar, sobre tudo o que apontava para 
a relevância, principal tarefa do crítico. Não é brincadeira: foi o 
primeiro a escrever sobre Moacyr Scliar e Rubem Fonseca. Um 
dos primeiros a afirmar que, sim, os livros de Guimarães Rosa 
fariam parte das prateleiras de leitores mais e menos importan-
tes. Ele previu que Vidas secas acompanharia jovens vestibulan-
dos madrugadas a dentro, como forma de entender as primeiras 
ligações com o modernismo.

Wilson Martins também foi o responsável por colocar a li-
teratura paranaense no mapa e no radar nacional, quando pas-
sou a escrever críticas para o jornal O Globo. De certa forma, 
Dalton Trevisan pôde ser o Vampiro com um empurrãozinho 
de Wilson — o mesmo Wilson que não conseguiu impedir que 



120 Paulo Leminski despontasse, em suas palavras, com uma “poesia 
juvenil”. Era um homem perverso com seus conterrâneos, mas 
não levem a mal: a exigência era quase paternal, levada pelo apre-
ço que tinha pela história do Paraná.

Sua produção, altamente erudita e independente, foi a marca 
de um tempo em que a literatura contava com um espaço muito 
maior do que hoje. Convenhamos, não é só pela competição com 
as manifestações da televisão e do cinema — há uma distância 
considerável entre a atividade do crítico e a do resenhista. En-
quanto a resenha apresenta um livro ao leitor, pressupondo os 
interesses momentâneos e os lançamentos de interesse comer-
cial, a crítica prefere situar o livro dentro de um quadro maior 
da produção contemporânea. O juízo de valor é figura central; a 
crítica não permite as jogadas em cima do muro, muito menos as 
fugas pela tangente, coisa que dificilmente é de grande interesse 
dos jornais ou das editoras.

Quanto a isso, Wilson tomou as honras: não se importou 
em não ser sempre uma figura simpática aos olhos de leitores 
e profissionais do livro. “O crítico ideal é aquele que tem pou-
cos amigos”, diria, entre risos. Só assim poderia exercer uma 
opinião isenta. A crítica literária verdadeira, como bem colocada 
por Dalton Trevisan, só poderia ser exercida em Nova York ou em 
Ponta Grossa — ou seja, bem longe dos autores brasileiros.
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A biblioteca de Miguel Sanches Neto, 53 anos, começou em 
um velho guarda-roupa, ainda na adolescência. Quando casou, 
destinou aos livros um dos quartos de seu pequeno apartamento, 
abdicando da televisão por anos a fio. Depois, pôde construir um 
puxadinho no fundo do quintal para que os livros pudessem ter 
casa própria e um pouco de privacidade — foi assim que proje-
tou sua ideia de paraíso particular.

O destino estava selado: em todas as ocorrências da vida, o 
fim era abrir um livro. Formou técnico agrícola, trabalhou como 
cozinheiro e montador de silos de soja para enfim descobrir que 
a leitura era seu país. Não teve jeito — o menino nascido em Bela 
Vista do Paraíso, no norte do Paraná dos anos 60, após se per-
der por várias cidades no interior, seguiu rumo a Curitiba para 
atuar como professor nas escolas públicas da região, em 1983. Cá 
entrou de vez na vida literária, colaborando em jornais locais e 
convivendo com Helena Kolody e Wilson Bueno.

O Miguel que vem depois dessa história não requer muitas 
apresentações. Não há figura dos cantos da literatura paranaen-
se que não tenha ouvido falar no indivíduo. Tem um currículo 
que faz os olhos de qualquer jovem leitor brilharem: é escritor, 
professor e crítico literário. Os anos dirigindo a Imprensa Ofi-
cial, entre 1999 e 2002, são dignos de destaque — é de lá que sai 
o fac-símile da revista Joaquim, editada por Dalton Trevisan nos 



122 anos 40. E como se fosse pouca coisa, ainda foi eleito, em 2018, 
reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, na cidade que 
escolheu como morada de corpo e motor de sua produção.

“Uma biblioteca é sempre milhares de portas abertas”, diz ele, 
ao me receber no gabinete da reitoria. Talvez não se imaginaria, 
anos atrás, em 2010, como uma das únicas 20 pessoas presentes 
no enterro do amigo, o crítico literário Wilson Martins. Perce-
bendo a minha expressão de surpresa, Miguel logo arremata: “o 
crítico é a pessoa que se relaciona com livros, e não com autores.”

Miguel Sanches seria exceção na vida de Wilson Martins. Os 
dois se conheceram em 1994, quando Miguel era apenas um ini-
ciante na carreira de crítico. Acabou por escrever sobre alguns li-
vros de Wilson, e durante a pesquisa no doutorado sobre a revista 
Joaquim, ligou para ele, convidando-o para uma entrevista. Não 
deu outra: por quatro anos, em quase todos os sábados, o jovem 
Miguel almoçou com Wilson e seus amigos, todos juízes do tra-
balho e ex-deputados. “Eu era o mascote”, confessa Miguel, que 
aos 28 anos passou a adentrar as conversas da turma, que beirava 
os 70, sob risadas na hora do banquete.

Wilson Martins viu em Miguel o seu sucessor. Tentava se-
parar a amizade da produção literária de Miguel, que acabou se 
voltando mais para a ficção do que para a crítica. Ainda assim, 
soube ensinar a clareza e deixou seu legado na eterna busca pela 
compreensão do leitor, com um texto sem maneirismos. Wilson 
nunca perdeu de vista o leitor — tinha bronca com a crítica uni-



123versitária e ideológica que se instaurou no Brasil a partir da dé-
cada de 1960. Foi herdeiro da escola francesa de crítica, cujo espí-
rito advogava por um jornalismo de combate, afã das abstrações 
teóricas da academia. Por isso, buscava nos livros sobre os quais 
escrevia a beleza literária, o trigo no joio. Por maior o distancia-
mento dos autores na vida literária, era amigo íntimo de Euclides 
da Cunha e Machado de Assis, pois neles encontrou motivações 
para a voracidade da leitura.

Talvez por isso, Wilson desrespeitava o livro maravilhosa-
mente bem. “Diferente do bibliófilo, ele não encarava o livro 
como fetiche”, comenta Miguel. De fato, sua relação com o livro 
era de ordem visceral: ele não se importava em quebrar, riscar 
ou fazer anotações em caneta vermelha, tal qual um professor 
fazendo correções. Por conta da paraplegia, Wilson lia à noite e 
na cama — sentava em uma almofada e fazia do livro um experi-
mento laboratorial. Quando não estava de acordo, punha pontos 
de interrogação; quando um trecho lhe agradava, pegava a régua 
e, sem remorso algum, riscava os parágrafos em linhas tortas.

Tal desapego fez com que Wilson parecesse um homem frio 
e sisudo, de pouca expansão emocional. “A primeira pessoa do 
singular é pornográfica”, dizia. Mesmo Miguel só foi reconhecer 
o lado afetivo do amigo depois de sua morte. Quando o aparta-
mento de Wilson foi colocado à venda pela família, Miguel se viu 
carregando os livros que restaram em uma caminhonete rumo a 
Ponta Grossa — só assim salvaria a biblioteca do crítico. 



124 Wilson guardou sua biblioteca afetiva: eram cartas, objetos, 
fotos de seu escritório pessoal, além de sua máquina de escrever 
e cerca de mil livros assinados por autores que apreciava. Reser-
vou uma edição de Os sertões, de Euclides da Cunha, presente dos 
amigos da época em que terminou o ensino médio, com a dedi-
catória de cada um. Havia livros com dedicatórias belíssimas de 
Rubem Fonseca e Lygia Fagundes Telles, e também de autores 
paranaenses, como Cristóvão Tezza e Domingos Pellegrini. Além 
disso, deixou sua biblioteca de trabalho, com alguns livros de es-
tudo e consulta. O que não fazia parte dessas duas bibliotecas foi 
presenteado a amigos ou doado à Biblioteca Pública do Paraná.

Uma das surpresas foi descobrir que Wilson guardava, den-
tro dos livros, folhetos de haikus que Miguel publicou. “Ele ex-
ternava guardando os livros das pessoas por quem ele tinha uma 
estima não só pela produção, mas também pelos autores”, revela 
Miguel. Como forma de prestar uma homenagem à memória do 
amigo, os livros foram catalogados e encaixotados, na espera para 
integrar o acervo da biblioteca da Universidade Estadual de Pon-
ta Grossa, onde Miguel leciona.

**

“Não existe melhor conselheiro do que o sono”, diria Wilson, 
entre risos, a Miguel. Wilson se frustrava e se divertia com a ideia 
de que nunca poderia ler todos os livros já escritos no mundo. 



125Como crítico, achava que nunca lhe bastaria ler apenas literatura 
— era preciso estar em contato com livros de enfermagem, me-
dicina, política. Seu objetivo era descobrir qual é a nossa forma 
de fazer literatura; só assim poderia compreender a nação.

Para Wilson, era caro conhecer o povo para entender um país. 
Mesmo quando morava em Nova York, lecionando na New York 
University, esteve o tempo todo em uma batalha para conhecer o 
Brasil. Não foi uma só vez que decidiu viajar a Manaus só para ver 
o Teatro Amazonas com os próprios olhos. 

Wilson Martins poderia ter sido pintado em um quadro de 
Edward Hopper, sob a luz amarela de um poste no centro de 
Curitiba, solitário, portando um livro na mão. Dos 88 anos que 
viveu, 70 foram dedicados a ler e a tentar entender o Brasil pelos 
livros. No mais, tentou sempre encantar o leitor com o toque da 
ironia e os finos traços estilísticos em boa dose, sem pedantis-
mos. Seu leitor era o leitor de jornal, que acompanha o noticiário 
enquanto vê a vida passar.

Se tivesse dado tempo, teria escrito um livro chamado Os 
brasileiros; mas ficamos, hoje, com os sete volumes do monumen-
tal História da inteligência brasileira e sua vasta obra historiográfica, 
como uma elegia ao crítico morto. Crítico este que nunca erra, 
pois faz de sua produção um eterno memorial à história do Bra-
sil, pois o conhece, pelas lentes e letras, como ninguém. Wilson 
foi, ele mesmo, um Brasil diferente.









129Todos esses livros foram encontrados ao acaso no acervo de literatura da 
Biblioteca Pública do Paraná, doados por Wilson Martins entre 1992 e 
2010. Sua memória vive.

Livro 1 — As línguas divertem: uma visão não convencional, de 
Oswaldo Ballarin;
Livro 2 — O triunfo da vida, de Mary Shelley;
Livro 3 — A trégua, de Mario Benedetti;
Livro 4 — Poemas escolhidos, de José Alcides Pinto;
Livro 5 — Fora do ar, de Heródoto Barbeiro.





[ TECA E O SILÊNCIO
DO AMANHÃ. ] 
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A casa da artista plástica Estela Sandrini, 74 anos, está sempre cheia 
de gente. É o lar dos sonhos de todo amante das artes: os cômodos 
acolhem os quadros com bom gosto e sem tirania. Os espelhos or-
nam com a bagunça moderada das telas e pincéis, em companhia à 
curiosa coleção de miniaturas de cadeiras. No quintal, conforme o 
sol se levanta, amigos, filhos e netos se reúnem entre a casa e o ateliê, 
ao som de Elis Regina. É assim: Estela construiu sua própria Casa do 
Sol, como bem fez Hilda Hilst. Acolhe quem for de coração aberto, é 
colo de mãe, recolhimento artístico e o que mais for preciso. 

Bem além dos procedimentos da casa, Hilda e Estela têm 
outro ponto em comum: ambas conviveram pouco com o pai. 
Apolonio de Almeida Prado Hilst foi internado com esquizo-
frenia quando ainda muito jovem, mas sua imagem e constante 
ausência ecoaram por toda a vida e obra da poeta paulista. Já a 
jovem Estela, ou Teca, tinha apenas 19 anos quando o jornalista 
José Ernesto Erichsen Pereira morreu, em decorrência de uma 
infecção no fígado. Era a mais moça das quatro irmãs — de he-
rança, pegou para si o amor à arte e uma penca de livros usados.

Foi nos anos 90 que Teca ganhou, em partilha com as irmãs, 
a biblioteca que pertenceu a seu pai. No pó das páginas, redes-
cobriu um Erichsen Pereira que pensava conhecer tão bem. Ele 



134 deixou para a herdeira uma verdadeira relíquia: registrou suas 
verdades nas coleções de livros raros e nas anotações largadas nas 
marginálias — esses escritos criminosos feitos por leitores nas 
bordas dos livros, revelando o que pensam.

Páginas de um livro de Erichsen com marginálias

A história não para por aí. Era comum que Erichsen chegasse 
em casa com caixas repletas de livros, que escondia da mulher. 
“Não lembro dele sem estar com um livro na mão. Ele realmente 
gastava tudo o que tinha em livros”, comenta Teca. Estudava in-



135cessantemente a religião, a filosofia, a ecologia, a sociologia. Era 
cheio das intimidades com os textos de Camilo Castelo Branco e 
Friedrich Nietzsche; assim como era próximo da Bíblia, que aos 
poucos foi o transformando em católico. Foi autor de um curio-
so dicionário tupi-guarani e de um livro infantil que reconta a 
história do Paraná a partir dos nossos sotaques. No fim da vida, 
quando já estava acometido pela doença, deixou de enxergar. Pe-
diu para que o trouxessem caixas e caixas de lápis de cor — assim 
não perderia o contato com os livros, que ia pintando em sua 
cadeira de balanço, como uma forma de terapia.

Erichsen pintava as bordas dos livros com lápis de cor quando não mais enxergava



136 O golpe militar ainda deixava rastros de pólvora quan-
do Erichsen deixou este mundo, em julho de 1964, aos 55 anos. 
“Stella, tire esse cobertor vermelho de cima da cama, porque isso 
vai me entregar!”, disse à mulher, em meio a risos, frente a uma 
lista de prováveis presos políticos de quando era “delegado” do 
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários. Era um 
comunista livre — descansou sem jamais perder o humor.

Erichsen foi o primeiro dos sete filhos de uma família empobre-
cida de produtores de erva-mate em Palmeira, na região dos Cam-
pos Gerais. Sua genialidade, contudo, deve vir da avó, Emília Erich-
sen, a professora que inaugurou o método “sem castigo” e abriu as 
portas da escola para os filhos de escravos no século 19. Dizem que 
ela falava quatro línguas e revolucionou o ensino em Castro, onde 
aplicou o que aprendeu na Alemanha com Friedrich Fröbel. 

Surgiu daí o gosto pela leitura, por mais que Erichsen só te-
nha cursado até o primeiro grau. Lia muito — e por ser autodi-
data, acabou caindo nas graças de uma redação de jornal. Teve 
passagens brilhantes pelos jornais Diário da Tarde e O Estado do 
Paraná, e foi chefe de redação em O Dia. Também publicou crô-
nicas, poemas e assinou colunas políticas. Os ideais inclinados à 
esquerda, evidentes no jornalismo, fizeram com que passasse por 
apuros mesmo dentro da família. 

Stella, sua mulher, veio da tradicional família Lacerda 
Braga, oriunda da Lapa, de onde nasceu o ex-governador Ney 
Braga. Todos os parentes moravam muito próximos, na região 



137da Bragalândia, que cruza a atual Avenida Vicente Machado no 
Batel. Erichsen e o cunhado militar nunca saíram no braço, mas 
a política era assunto fora de cogitação nos almoços de domingo 
dos anos 50. 

Como quase todo jornalista, o sonho de Erichsen era fun-
dar um jornal. Logo teve as asas cortadas: “Se for pra escrever 
contra o Ney, não vai ter jornal nenhum”, retrucaria Stella, que 
adorava o irmão. Em 1961, às vésperas da tomada dos militares, 
Erichsen chorava por não poder escrever, em suas colunas, alfi-
netadas confessas à política da época. Quando o fazia, porém, era 
dos mais elegantes — uma canetada com a mesma maestria de 
Chico Buarque, na mira dos censores, que continuava caminhan-
do e cantando.

Porém, é a natureza sensível do pai que faz Teca chorar ainda 
hoje, aos 74 anos. “Ser rico em um país tão pobre é pecado”, dizia 
ele nos momentos a sós com as filhas, como lembra a artista. 
Erichsen escreveu poemas como “Ode ao irmão do mundo”, um 
aceno à acolhida de imigrantes no Paraná do início do século 20; 
e “Oração do desesperado insone”, recitado à filha poucos dias 
antes da morte e cujos versos Teca sabe na ponta da língua.
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Poema de Erichsen recitado em seu leito de morte à Teca. Ele está inscrito na lápide 
no Cemitério Municipal, onde Erichsen está enterrado

Com um problema grave de visão, a artista plástica se esforça 
para decifrar os vestígios do pai na biblioteca. Nada impediu que 
Teca construísse a mais extraordinária das carreiras — a caçula 
levantou, apanhou papel, cola e tesoura e passou a inventar seu 
próprio universo. Foi professora na Belas Artes e diretora do Mu-
seu Oscar Niemeyer. E com apenas 5% da visão, soube ensinar a 



139toda uma comunidade artística os caminhos da arte. Havia um 
dedo de José Erichsen, é claro, que se eternizou na memória da 
filha. Para ele, a pergunta era sempre “por que você está aqui?”. 

Ela enfrenta o silêncio — tenta reconhecer as letras miúdas, 
carcomidas pelo tempo, deixadas como uma eterna correspon-
dência a quem viesse se aventurar por aquelas margens. O livro 
tem essa destreza de aproximação: ele potencializa a nossa capa-
cidade de habitar. Naquelas páginas está o jornalista com a chave 
da Biblioteca de Warburg, o inconfidente íntimo dos livros. Ani-
nha a filha para perto de si; os livros e a vida, entre as armas e as 
letras, entre a leitura e a arte.

Assinatura de Erichsen em um de seus livros





RAIO X





A identificação da mulher com a atividade 
docente, que hoje parece a muitos tão natural, 
era alvo de discussões, disputas e polêmicas. 
Para alguns parecia uma completa insensatez 

entregar às mulheres usualmente despreparadas, 
portadoras de cérebros “pouco desenvolvidos” 
pelo seu “desuso” a educação das crianças.

— HISTÓRIA DAS MULHERES NO BRASIL,
em texto de Guacira Lopes Louro



Jo te recuardi, Narcìs, 
ti vèvis il colòur da la sera

— POEMAS,
Pier Paolo Pasolini



É explicado pela proximidade do ex-presidente 
com as massas e a facilidade de comunicação. 
Todo o peso da grande mídia não foi suficiente 

para desgastar Lula. De certa maneira, 
personalidades como Lula, Bill Clinton e 

Tiger Woods, pelo prestígio obtido, adquiriram 
como se fosse uma couraça contra os ataques 

da mídia. Ou seja, houve um descolamento moral 
das notícias negativas.

— GESTÃO DE CRISES E COMUNICAÇÃO,
João José Forni



É um grande quarto vazio, 
feito para acomodar o sistema de som.

— GRAÇA INFINITA,
David Foster Wallace



Estava surrado e rebentado, como as mãos do 
meu pai, uma parte da vida dele, tão distante, 

de Torricella Peligna. Coloquei os braços 
em volta dele, beijei-o com minha boca e 
chorei por meu pai e por todos os pais, e 
filhos também, por estarem vivos naquela 

época, por mim mesmo, porque agora eu tinha 
que ir para a Califórnia, eu tinha que me dar 

bem.

— 1933 FOI UM ANO RUIM,
John Fante



Ainda que tivéssemos o controle... Decidir o 
próximo passo continuaria sendo difícil.

— MATÉRIA ESCURA,
G. Silveira, M. Moura e V. Posteraro



SP 16/5/2006

Para Camil, um pouco de uma velha experiência 
para ajudar a iluminar caminhos, 
com o maior abraço de C Tulio, 

seu amigo.

— OMBUDSMAN,
Caio Túlio Costa



— Podia ser um país secreto e nós dois íamos 
ser os reis, os donos dele. Mandar em tudo.

— PONTE PARA TERABÍTIA,
Katherine Paterson



Que uma miríade de discursos a atravessa, que 
esses discursos falavam através dela, que ela 
se dilacerava constantemente entre a vergonha 
de não ter estudado e o orgulho de, ainda 
assim, como ela dizia, ter se virado e ter 

tido belos filhos, que esses dois discursos só 
existiam em relação um com o outro.

— FIM DE EDDY,
Édouard Louis



Assim, até mesmo padrões aleatórios podem ser 
interpretados como evidências convincentes 
quando se relacionam a noções preconcebidas.

— O ANDAR DO BÊBADO, 
Leonard Mlodinow



Mas, por falar em antílopes, recordo-me de 
haver lido nos jornais, há tempos, que fora 
encontrado um rapaz nu, a viver entre os 

antílopes, no deserto sírio. Que belo quadro! 
A frieza do perfil, sob o cabelo desgrenhado, 
o charme das pernas, dos quais dizia-se que 
corriam oitenta quilômetros por hora! Ainda 
agora ao recordar aquele menino, sinto vibrar 
meu corpo. Inteligente é a palavra para tal 
rosto, selvagem, a palavra para tal corpo.

— A ESPINGARDA DE CAÇA,
Yasushi Inoue



Qual livro tinha uma vela acesa na capa e 
desenhos a lápis no papel creme? Em algum 
lugar de minha biblioteca encontram-se as 

respostas a estas questões — mas esqueci onde.

— BIBLIOTECA À NOITE,
Alberto Manguel


