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Eu não sou escritora
Nunca pensei que poderia ser
Esse material foi se acumulando durante 20 anos e eu gostaria de vê-los 
juntos, compondo um livro
A maioria dos textos continua da mesma maneira que foram escritos. 
Pouquíssimos passaram por revisão. Só em caso  de inscrição em concur-
sos ou publicações esparsas. E agora para esta edição. Mas a essência é 
a mesma
Gosto muito deles e me divirto em perceber que, emocionalmente, eu não 
mudei muito
Fiz algumas anotações mais para estimular minha memória do que para 
justificar a qualidade do que apresento. Adorei minha concepção gráfica 
de editá-lo como um caderno e reservar espaços para as suas anotações
Tudo que escrevo vem das pessoas, dos livros, das músicas e dos filmes
Espero que minhas palavras encontrem as suas
Muito obrigada por estar aqui e boa leitura!

23 de maio de 2009





Este livro foi lançado no dia que completei 40 anos
Agora retorno a ele e continuo feliz por constatar que a minha essência 
ainda é a mesma da menina que descobriu poesia com a Professora Alfa 
e depois que descobriu Caio Fernando Abreu no livro do primeiro ano 
do Colégio Dom Pedro em São Miguel e passou a frequentar bibliotecas 
para ler tudo que ele escreveu e, por causa do Caio, chegou a Clarice 
Lispector que mudaria meu modo de me ver no mundo e sentir que, no 
fundo, no fundo, eu não era tão estranha assim como pensava porque, na 
Literatura, nas Artes Plásticas, no Cinema, no Teatro, na Fotografia, 
na Música e nas Histórias em Quadrinhos me perco e me reencontro 
todos os dias 
Porque hoje eu acordei com a boca cheia de alegria!!!



8

Apresentação

15 anos depois e Lourenço ainda consegue me surpreender. Este é o 
segredo do verdadeiro amor e de um casamento feliz! Esta será a primeira 
coluna que terei dificuldades para escrever porque de leitora passei a per-
sonagem. Como me distanciar da obra? Como fazer uma leitura branca, 
crítica e com o devido distanciamento. Por que eu fui entrar nessa fria? 
Como dizem (papos altamente intelectuais) “enfim”, vamos ao 
que interessa. 

Este trecho do texto A caixa de areia ou Eu era um desenho 
numa folha de papel do livro Impessoal, que está sendo relançado 
pelo Selo LOID, me fez lembrar da Lucimar que leio. A Luci-
mar que coloca no escrito o seu olhar e vivência, mas nunca 
apontando a veracidade. Não é relato. Nem diário. Lucimar 
deixa o leitor interpretar e isto é fascinante na sua literatura. 
Uma escrita que transita entre o trem e a plataforma.

Pera aí. Rebobina. 

Ok. Pode parar! 

Play.

Conheci a Lucimar em uma oficina de criação literária 
do queridão Marcelino Freire. Com o seu caderninho, ela 
escrevia tudo que a velocidade da sua mão conseguia regis-
trar das falas do Marcelino. Eu estava de visita e Lucimar 
recitou um conto que havia escrito na semana. Tiro e queda! 
Fui guiado pelos parágrafos de uma pessoa que caminha 
por São Paulo sem olhar para a calçada. Isso seria bem sem 
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graça. São trajetos que não há placa de Sem Saída. Quando 
o muro atrapalha, Lucimar consegue criar asas e passar por 
cima para continuar descrevendo a sua história. A literatura 
lhe permite.

Sem jeito, ainda engatinhando com o site, perguntei se ela 
gostaria de colaborar publicando um texto por semana. No 
dia 1º de dezembro de 2014, Lucimar inaugurava a sua Não 
Coluna. Eu sempre recordo do diálogo que abre o texto: “– eu 
posso dar a minha opinião? / – pode / – e eu tenho liberdade 
pra falar sobre o que eu quiser? / - sim, claro / – e pode ter 
carinha feliz? / – acho melhor não”. Se aconteceu ou não essa 
conversa, a lembrança não alcança, mas já afirmo que esta é a 
realidade que guardo.  

A menina que foi concebida no interior de Minas Gerais, mas foi 
em São Paulo, em 1969, que nasci. Em Lauzanne Paulista, na Zona 
Norte da cidade. Morei nesse bairro até os cinco anos, e minhas lembranças 
desta época são confusas, obscuras. A garota Lucimar, em cima do 
banquinho, para alcançar no olho mágico a sua vida no tempo. 
Com os textos da Lucimar, sou pego pela mão para conhecer o 
Lourenço, o Chico, As gatinhas, o horário do café, os abraços. 
Os Mutarelli’s. As rotinas e as obras. Os diálogos que podem 
ser proseados com o leitor, outro personagem ou para o inte-
rior. Um exercício de reflexão, que passa longe do individua-
lismo. O leitor participa e compartilha. 

Neste Impessoal, Lucimar descreve, em muitos dos textos, o 
processo criativo das obras de seu marido, o também escritor 
e quadrinista, além de ser um querido amigo, Lourenço Muta-
relli. O amor de ambos é de luta e carinho. Passa-se no tempo 
da convivência. São mãos unidas pela cultura, afetos e amigos. 
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Uma parceria que transmite compreensão e trabalho. Ainda me 
recordo de uma mesa de conversa com o Lourenço, em certa 
altura do debate, ele falou que dedica todo o seu trabalho a 
Lucimar, pois ela sempre esteve ao seu lado. Não é piegas. Isto 
é amor. A felicidade não passa de uma noite de formatura. 

Impessoal é um livro necessário para conhecer a obra extensa 
da Lucimar que, com imensa honra, agora faz parte do Livre 
Opinião. 

Evoé, querida Lucimar!

The End

Sobem os créditos ao som de Sentimental, do mestre Chico 
Buarque.

Jorge Ialanji Filholini



LIVRO I



para lourenço e francisco
com amor



hoje eu contei as estrelas e a vida parece um filme
Chico Buarque



para a confecção e publicação desses textos 
algumas pessoas foram inesquecíveis:
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Uma história paulistana
(Este texto foi escrito para o site São Paulo Turismo – Prefeitura da 
Cidade de São Paulo www.saopaulominhacidade.com.br)

Fui concebida no interior de Minas Gerais, mas foi em São 
Paulo, em 1969, que nasci. Em Lauzanne Paulista, na Zona Norte 
da cidade. Morei nesse bairro até os cinco anos, e minhas lem-
branças desta época são confusas, obscuras. Em 1975, meu pai 
ganhou um terreno no Itaim Paulista, extremo leste da cidade.

Lá passava horas na rua. De pé no chão, brincava de 
esconde-esconde, amarelinha, jogo de pedrinhas (agora sei que 
em alguns lugares chamam de 5 marias). Corria atrás de vaga-
-lumes e ficava até tarde contando estrelas porque diziam que 
nasciam verrugas na ponta dos dedos.

Na escola me sentia muito bem, meus pais falavam “grupo” 
mas seu nome era Capistrano de Abreu e era motivo de orgulho 
estudar em escolas do Governo. Fui uma aluna de destaque, 
com as melhores notas recebi um prêmio do prefeito em 1980. 

Na adolescência, dei um passo para São Miguel, também 
na Zona Leste. Com os novos amigos, passei a descobrir a 
cidade. Em 1985, fui pela primeira vez ao cinema, no centro, 
um daqueles entre a São João e a Ipiranga, que hoje só exibem 
pornografia. Nessa época, passei a andar a pé pela Paulista, 
fazia teatro na Rodrigues Alves e frequentava os bares antoló-
gicos do Bexiga. 

Tanta liberdade me levou a perceber que Itaim Paulista era 
muito longe e, após a formatura no colegial, fui dividir aparta-
mento com uma conhecida no bairro de Santa Cecília. Ali me 
sentia muito paulistana, insuportavelmente dona de mim, nariz 
empinado, trabalhava no Bradesco (agência do Jardim Paulista) 
e achava que tinha vencido na vida. 
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Bastava tão pouco para me fazer feliz. 
Vivi a vida cultural de São Paulo: os bares, as boates, os 

cinemas, muito teatro, a boa comida, toda a diversidade cultural 
que simboliza nossa cidade.

Com minha entrada na faculdade em 1990 (no bairro do 
Ipiranga, Zona Sul) minha rotina passou a incluir visitas a 
museus, concertos e shows musicais. Consegui ouvir Beetho-
ven no Teatro Municipal, Kid Abelha no Projeto SP e Tom 
Zé na Oficina Três Rios - grandes oportunidades para crescer 
estética e criticamente.

Nesse mesmo período da faculdade, fui trabalhar com uma 
amiga em animação de festas infantis e a transitar pelos Jardins, 
Morumbi e Higienópolis. 

O mais incrível nesta cidade é que você convive com a 
desigualdade social diariamente. Você consegue, por exemplo, 
sair de uma livraria de origem francesa e tomar um caldo de 
mocotó na mesma rua. 

Esquinas enriquecedoras.
Em 93 me casei e voltei a morar no Itaim Paulista, mas 

ficava longe do trabalho. Assim começou nossa peregrinação. 
Mudamos para o Aeroporto na Zona Sul, não nos adaptamos, 
e depois para o Tatuapé, Zona Leste, finalmente, Vila Mariana, 
com características do Centro e da Zona Sul. 

São Paulo é uma ilha, cercada ilusões de todos os lugares.  
São Paulo tem todas as possibilidades, você pode viver 

qualquer história aqui. Basta continuar sonhando, cons-
truindo, se iludindo.

Eu, que gosto muito de viajar, quero explorar novos cami-
nhos em São Paulo. 

Quem sabe a Zona Oeste, por exemplo?
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01 de dezembro de 2003 
( Inesquecível. Em 1989 participei de uma oficina de criação literária 
ministrada por Caio Fernando Abreu. A idéia inicial era escrever uma 
história longa sobre uma família em que cada um dos participantes 
da oficina seria um personagem. Caio seria a casa. Não chegamos a 
concluir.) 
(Alterado, com sugestões de Caio e dos participantes do grupo.)

LYGIA

“Mas seus olhos morenos metem mais 
medo que um raio de sol”

Chico Buarque

Lygia, telegrama pra você.
As velhas paredes com cheiro de mofo disfarçado pela 

naftalina e os móveis antiquados disputavam o mesmo ar 
envelhecido com a moça morena que saltava da cama com o 
chamado da companheira de quarto.

No colégio de Santa Lúcia, ninguém recebia telegramas. 
A não ser em caso de morte.
Arrancou o papel da outra e tentou adivinhar seu con-

teúdo. Vovó Ana, pensou logo. Na velhice, distante do 
mundo. Solidão.

Talvez o pai dando notícias.
Descartou mais depressa a segunda que a primeira hipótese.
Leu apenas um comunicado. No próximo fim de semana 

haveria uma festa na velha casa onde viveu dez anos.
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Lygia ficou feliz por saber que então a vovó estava bem e 
por poder rever tio Lucas, belo e curioso.

Mergulhou em êxtase quando lembrou que finalmente 
poderia rever o pai. Ele andava sumido mais tempo que o de 
costume. Telefonemas cada vez mais raros.

Abriu o primeiro botão do pijama. O sangue fervia no corpo.
Nos telefonemas o pai cantava-lhe canções velhas com a 

voz grave de bebida que embriagava Lygia em noites deliran-
tes, semanas a semanas, até a próxima ligação.

Ela sempre furiosa pela demora e ele desmanchando-se 
em desculpas e saudades, amansando-a, cantando baixinho 
no seu ouvido e quando desligava repetia a promessa de visi-
tar-lhe naquele mausoléu.

Isso nunca aconteceu.
Lygia ardia em ódio quando pensava no dia em que a trou-

xeram.
Gritava contra deus e contra as madres que a doparam em 

um claustro de imagens e penitências.
Hoje aprendeu a trazer essa raiva apenas no olhar.
No sábado escolheu com carinho a roupa do reencontro.
A blusa negra e sedosa com seus botões reveladores e a 

velha saia cinza do uniforme que ela transformou em uma 
minissaia ousadíssima ante os olhos estarrecidos daquelas 
paredes que nunca viram o sol.

Para os pés, nenhum efeito especial, a sapatilha de couro 
negro.

Quando chegou a casa não entrou pelo portão da frente, 
correu para um portãozinho lateral que já dava direto no 
quintal dos fundos.

O suor colava a seda nos seios quase a mostra.
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Reconheceu tia Nildemar colhendo hortaliças e folhas pra 
tempero.

Após o longo abraço, o vento trouxe uma voz conhecida.
A menina arrepiou-se.
Guilherme, seu pai, a olhava exatamente como um homem 

olha para uma mulher.

23 de novembro de 1989
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Presente de aniversário

Procuro a poesia
mas Cecília Meirelles a encontrou antes
E mostrou tudo que eu sentia
Procuro urgente pelas palavras,
Os sonhos e a sabedoria
Paciência...
Preciso de poesia
Na busca pela palavra,
Drummond me levou a melhor
Eu quero escrever exatamente aquilo que ele dizia
Encontro Garcia Marques,
A forma que só ele conhecia
talvez um deles me sorria
Procuro e não acho
A brusca poesia
Enquanto amanhecia
O nada me preenchia
Procuro, em vão, a minha poesia...

22 de maio de 2003
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De memória
(Este texto foi escrito para a  oficina literária “Só de memória” e 
revisto,  após comentários de Jorge Miguel Marinho e participantes da 
oficina. Está no www.educarede.org.br)

Assim, de memória, me pegou de surpresa. Não estava 
preparada para escrever. Este ato deveria ser ritualístico, 
religioso, sério. Não assim como eu faço, de maneira livre, 
somente quando me dá na telha ou quando me inscrevo em 
algum concurso ou oficina literária.

Escrever deveria ser como um casamento: um compro-
misso. Uma rotina diária em que cada um entra com seus 
afazeres e suas “obrigações” (palavra antiga que minha mãe 
usava muito). E, de repente, em uma noite de verão a pai-
xão volta, invade a casa, enchendo páginas e páginas com his-
tórias alucinantes.

Escrever deveria ser como a obrigatoriedade para viver, 
comer e respirar. Como se dependêssemos do ato de escrever 
para sobreviver. 

Escrever deveria ser vital.
Mas, como não é, vou parar por aqui e partir para um 

outro dia com a mesma rotina esperando a emoção voltar.
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Dois garotos

Dois garotos, por volta dos 14 anos, conversam numa 
beira de estrada:

Garoto 1: então, não tô te falando....cê não entende......
Garoto 2: é mas...e a grana pra passagem ela mandou?
1: mandou nada! Tu é burro mesmo hein? Ela falou pra 

gente dar um jeito de chegar até lá que o resto ela arruma pra 
gente! É garantido!

2: mas, num sei não...assim sem falar com o pai e com a mãe?
1:então tá! Você já me encheu! Cê não entende mesmo... 

O tempo que eu perdi aqui contigo, já tava no meio do cami-
nho...Você fica e diz pro povo que eu descolei um trabalho 
com uns amigos e não vai dar tempo de explicar. Com tanto 
filho pra criar, cê acha que eles vão ligar de perder um? Te 
manda moleque, vai embora, que cê tá atrapalhando minha 
carona, vai, se manda!

Garoto 2 vai embora desolado, andando devagar e olhando 
pra trás, hesitante, mas vai.

Alguns carros passam e fazem gracejos para o garoto, um 
buzina, outro xinga de viado, mas um deles para. O garoto se 
apresenta:

Garoto 1: E aí? Tem jeito? Tô tentando arrumar uma 
carona pra cidade. 

Homem do carro: Entra aí.
1: Ufa! Aleluia! Um irmão de coração!
Homem do carro: Tá bonita hein? Vai fazer o que na cidade?
1: Tem uma amiga lá que me arrumou um serviço de 

ouro!!!Acompanhante de homens casados, sabe como é, né? 
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Casados que precisam fazer um amorzinho gostoso. Bem 
diferente do arroz com feijão da patroa, cê me entende...

Homem do carro: E qual é o nome da boneca?
1: Até hoje era Adeilson mas a partir de hoje pode me 

chamar de Thaís, com h e acento no i! Tô sentindo que esse 
ano vai ser o meu!!!

Corte

Cidade. Thaís aparece na rua à noite, anda na calçada, 
encosta-se num poste e se mostra para os carros. Um deles 
encosta, o chama pelo nome:

Homem do carro 2: Boa noite, Thais! Está pronta?
Thaís: É claro, né, benzinho!? Pra você tô sempre no 

ponto. (entra no carro)
E então, qual é o programa de hoje? Tá estressadinho é? 

(faz um cafuné no homem)
Homem do carro 2: Sem viadagem que hoje eu não tô pra 

chamego, hoje eu só quero te fuder...
Entram em um motel e encenam uma coreografia selvagem.

Corta. Outro dia, outros carros. Supõem-se vários clientes.

Mais um dia, volta o Homem do carro 2. 
Homem do carro 2: Entra aí. (Muito nervoso)
Thaís: Cê anda muito irritado ultimamente! Não gosto 

quando cê tá assim bravo. Não faz nada direito e ainda me 
machuca, pelo que cê me paga, podia pegar mais leve né?

Homem do carro 2: Pois é, me desculpa, tô com uns pro-
blemas em casa, no trabalho, queria te ver, senti saudades. 
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(Encosta numa rua) Preciso conversar um pouco com alguém 
que não faça parte dos problemas e, no último mês, você é a 
minha solução. Te vejo como um amigo.

Thaís: Sabe que ce é o único que me respeita? Fala comigo, 
me dá atenção, essa gente daqui é tão amargurada, trata a 
gente como lixo, pega, usa e pronto, nem quer.....

Homem do carro 2: Peraí, Thaís, quem quer desabafar sou 
eu, tô te pagando porra! Tem um cara do escritório que tá me 
dando nos nervos, fica tomando conta da minha vida, do meu 
serviço, querendo se fazer de amigo, sabe como é, rastejando 
feito cobra...

Thaís (olha pras unhas e tira uma lixa da bolsa) Sei...
Homem do carro 2: (apoiado no volante)...o cara não tem 

vida própria, tá me pegando pra Cristo, pô. Cada um com seus 
problemas. Agora inventou uns almoços de fim de semana, 
fica falando que nossos filhos têm a mesma idade, que vão 
se dar bem. Quer que a gente combine, um dia na casa dele e 
outro na minha casa. Não tô a  fim desses compromissos, me 
recuso a entrar nesse esquema de sociedade de merda. (Pára 
de falar e chama a atenção de Thaís) Porra, você tá parecendo 
minha esposa, tô aqui me abrindo e você fazendo a unha!!!

Thaís: Mas eu tô te ouvindo, delícia! Quer que eu repita?
Homem do carro 2: E o pior é que o meu chefe estimula 

esse tipo de contato, fica fazendo umas reuniões e incentiva o 
cara. Diz que é um novo programa, tipo “giveabreake”, é um 
método revolucionário para melhorar o rendimento...Você tá 
prestando atenção?

Thaís: Claro, já entendi. Fica amigo do cara e me apresenta 
pra ele, porque aí vai render pra nós dois, cê tá entendendo? 
(risadinha sarcástica)
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Homem do carro 2: (visivelmente irritado, liga o carro) 
Que merda meu! Até você? Vou te levar de volta pro ponto.

Corta. Outro dia, de manhã. Thaís na sua pensão, divide o quarto 
com mais cinco colegas. Todos dormem. Entra uma mulher, tem a chave. 
Acorda Thaís e outro garoto.

Mulher: Escuta aqui vocês dois, já tem três meses que o 
rendimento de vocês tá muito abaixo do combinado, assim 
vocês não pagam nem a merda desse quarto aqui e ficam 
devendo um pouquinho todo mês, tá sobrando muito pra 
mim. Tem uns caras em cima de mim, me pressionando, sabe 
como é? Têm que melhorar o rendimento. Eles cobram de 
mim e eu cobro de vocês e vocês têm que ser mais firmes 
com os clientes, melhorar os relacionamentos. Vocês tão me 
entendendo?

Thaís: (reclamando baixo e se dirigindo ao banheiro) Eita, 
só falta falar que a gente tem que frequentar as famílias dos  
caras, método revolucionário...

Mulher (segue Thaís e fala sério) Tá resmungando o que 
Adeilson? 

Thaís: Adeilson morreu, aqui eu sou Thaís, com h e acento 
no i!!!

Mulher: Não se faça de inocente não, porque essa tua fase 
já passou, você já aprendeu o serviço mas teu rendimento 
ainda é nível 1, precisa dar uma melhorada no potencial, tá 
certo? Eu conheço muita gente aqui e acabo com você!

Corta. Thaís no motel com homem do carro 2.
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Thaís: Então, por esse preço não dá mais não. O Carlos, tá 
pagando o dobro do que cê paga e  é mais carinhoso, faz gostoso, 
não fica com essas crises de macho não, pega legal mesmo.

Homem do carro 2: Maldita hora que eu fui te indicar né, 
Thaís? Agora o cara só falta morar na minha casa. Tenho que 
recebê-lo todo final de semana, fica fazendo insinuações de 
minha mulher precisa conhecer melhor o marido que tem.

Thaís: Ué e ele não tá com o rabo preso também?
Homem do carro 2: Mas a mulher dele é uma tonta, apai-

xonada, eu posso até mostrar fotos que ela não vai acreditar, 
vai falar que é foto montada no computador. 

Thaís: Falei, tá falado. Tô precisando de aumento. Se não 
quiser pagar tem quem queira.

Homem do carro 2: Thaís não faz assim comigo (esconde 
o rosto entre as mãos). Você é meu único amigo. Se eu te per-
der com quem eu vou conversar?

Thaís: Então, hoje não vai rolar nada, não chegamos num 
acordo, tenho que ir pra cumprir a cota da noite. (Fala e vai 
juntando suas roupas)

Homem do carro 2: Pára de ser fria desse jeito, você tá 
virando mulher mesmo. Já tá falando igual a uma. Fica aqui eu 
preciso de você, por favor. (Para diante da porta e se ajoelha) 
Você foi uma luz pra mim Thaís, eu passo dias pensando na 
hora que eu vou te ver. Por favor...

Thaís: Que quié  isso, cê num tá entendendo. Levanta daí. 
Bem que o Carlos falou que você ia reclamar feito velho.

Homem do carro 2: O que? Vocês falam sobre mim? Você 
fala de mim com aquele sujeito que eu não suporto?

Thaís: Porra, agora quem tá dando uma de mulherzinha 
é você, né? Eu falo o que eu quiser, com quem eu quiser, 
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ou melhor, com quem pagar mais, cê ta entendendo? Sai, me 
deixa sair.

Homem do carro 2 (dá um tapa em Thaís e pula em cima 
dela) 

Não me chama de mulherzinha! Que  que você tá pen-
sando, seu biscate, bichinha do caralho. (Aperta o pescoço de 
Thaís) Agora que você não sai mesmo. Vou te mostrar quem 
é o macho aqui. Quem manda aqui sou eu porra. Cala essa tua 
boca imunda e me escuta. Quieta. 

Quietinha. 
Assim. 
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Aos Tribalistas
(Depois de  ouvir muitas vezes o cd de Marisa monte, Arnaldo Antunes e 
Carlinhos Brown)

Vida sem vento vazia
Som que paira no ar
Liberto o dia em mim
Não sei mais como parar
Sonhe devagar
O dia de hoje morreu
Respire para o meu mar

Investe in (mim)
Teste in (mim)
Confie em mim

A roupa que eu quero vestir
O corpo que toca em mim

Investe in
Teste in
Toque por mim

Os pés com que posso andar
O evento que não posso perder

Investe in
Toque in
Peque por mim



29

Impessoal

Se a palavra que eu quero ouvir vem de você
O som amplia você
E me veste de amor

Me veste
Investe in
Teste in
Toque por mim

Se a roupa que eu quero vestir é a que vou tirar de você
É só você
É tão você

Investe in
Toque in
Vele por mim

Me veste
Me despe
Faça até o fim
Me leve, releve
Cante para mim
Liberte 
Revele 
Vele por mim

20 de julho de 2004
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A pequena borboleta

Corro na estante em busca de um poema, 
procuro algo que me salve um dia difícil, 
longo e solitário.
Abro na página de costume.
E o poema que estava aqui? 
Libertou-se...
Criou asas e voou...

10 de maio de 2003
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MAMÃE QUER VOAR 
(Este é para meu filho Francisco e para meus alunos que me permiti-

ram viajar sempre. Foi alterado pelo Wagner Mangueira e, ao inscrevê-lo 
num concurso, usei o pseudônimo de Lygia Meirelles ) 

Outro dia meu filho de 7 anos perguntou qual seria o meu 
desejo se pudesse escolher entre alguns dos superpoderes que 
ele me sugeria. 

Ser invisível? Fiz não com a cabeça. Com uma expressão 
muito carinhosa no seu rosto e olhos atenciosos, foi relatando, 
um a um, quais deles eu poderia escolher:

• Atravessar paredes? 
Não, definitivamente, não.
• Ser muito forte? 
Não me interessei.
• Voar? 
Desta vez, meus olhos prestaram atenção no céu escuro 

de abril... 
Voar...
Sim, seria bom voar...
Lembrei das aulas de Artes em que a professora falava 

com paixão sobre os países que tinha conhecido nas viagens 
de sua juventude. Ela fez um roteiro cronológico, de acordo 
com a linha do tempo.

Da Pré-história guardei a impressão que faziam nas pare-
des das cavernas em que moravam, me imaginava criança, 
com as mãos sujas de barro e saindo a pressioná-las...Eram 
as pistas para meus colegas me seguirem nos labirintos escu-
ros e quentes. Corredores estreitos da casa antiga em que eu 
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morava. O cheiro de mofo. A sujeira da lama que a chuva 
deixava depois que passava e destruía tudo. Tal lembrança me 
incomoda, prefiro as cavernas que não conheci. 

A tal da linha ficou desenhada em um mural do lado 
direito da sala de aula. Com o passar dos meses, dos anos, ela 
foi sumindo, se apagando, transformando-se. Alguns picha-
ram seus nomes no meio de fatos históricos. 

Foi engraçado quando o Paulo rabiscou seu nome junto 
ao de um faraó de nome complicadíssimo e ninguém per-
cebeu. Ele imitou direitinho a letra de forma, usou tinta da 
mesma cor e seu nome ficou lá, junto aos dos deuses egípcios.

Na parte que ocupava a Arte Renascentista, desenha-
ram algo muito obsceno próximo à boca da Mona Lisa. Hoje 
reflito: talvez fosse a hora de deixá-la em paz. Quantas releitu-
ras já sofreu esta obra? Tantas interferências. Ninguém parece 
aceitar sua imortalidade.

Enquanto voava me lembrei de outros amigos que se 
encantavam com as histórias que a professora contava, ela 
sabia como prender a nossa atenção. 

No dia que apreciamos um autorretrato de Van Gogh, ela 
descreveu as sensações que ele vivia, a dor da perda de um 
amigo querido, as vozes horríveis que ouvia na sua cabeça e 
seu gesto de desespero ao cortar a orelha (nunca lembro se 
foi a esquerda ou a direita, meu marido jura que foi a direita).

As aulas eram acompanhadas de músicas e peças teatrais 
que a gente produzia sobre a vida dos artistas.  Primeiro era 
preciso fazer uma extensa pesquisa sobre a vida do artista, 
algumas vezes escolhido pela professora e outras por nós; era 
mais ou menos um acordo, se ela escolhia o primeiro, nós 
escolhíamos o segundo e assim caminhávamos. 
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Quando a gente já sabia quase tudo, inventava um texto, 
ensaiava um pouco e, finalmente, apresentava para a escola 
inteira. Era emocionante. 

Uma vez implorei para fazer o papel da Chiquinha Gon-
zaga, apesar da cor da minha pele ser diferente da dela, a pro-
fessora não se importou e eu acabei interpretando uma das 
maiores compositoras brasileiras. 

Até vestido de época a minha mãe alugou para que 
a personagem ficasse mais convincente. No final da 
apresentação, todos os alunos cantaram juntos: “ Oh!Abre Alas 
que eu quero passar, Oh! Abre Alas...”(agora murmuro o refrão 
para meu filho deitado no seu tapete preferido, me mostrando 
o segundo gibi que vai começar a ler. Ele nem percebeu que 
continuo brincando com a sua pergunta...) 

Para escutar as músicas, seguíamos o mesmo ritual: ela tra-
zia seus cds (quase todos de música erudita) e nós tentávamos 
surpreendê-la com rock, funk e axé. Mas ela sempre tinha 
um comentário sobre nossa escolha: «essa já tocou na novela 
tal», «influência clara dos Beatles”, “é uma nova versão de uma 
música dos anos 70”. Era difícil pegá-la de surpresa. 

Apesar de ter a idade muito mais avançada do que a nossa 
(vinte anos nos separavam), ela parecia conhecer quase tudo 
que levávamos, ou então, sabia dizer o que aqueles músicos 
ouviram para chegar naquele som. Hoje, olhando para minha 
pequena “discoteca”, percebo que minha preferência musical 
foi muito influenciada pelas indicações que ela nos deu.

As aulas que eu mais gostava eram as de desenhar de 
acordo com o ritmo ou a melodia das músicas. Ela gostava 
de todos os desenhos e repetia: “Não existe desenho feio” 
e assim recolhia todos, pedia para que escrevêssemos nosso 
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nome (eu sempre colocava o meu no verso da folha com ver-
gonha de identificarem meu traço infantil) e fazia exposições 
lindas, com letras de músicas ou poesias que combinassem 
com nossos desenhos. 

Escolho um dos cds, chamo meu filho e meu marido. 
Dançamos juntos e volto, renovada, do breve voo que fiz 
sobre meu passado, minha professora... 

Como era mesmo o nome dela? 
Voos não carecem de nomes, só de asas... 
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Para Takai

Ô menina/o
Ô menina que 
Teu toque na nuca
Me fez tremer

Ô menina/o
Ô menina que
Da boca concreta
Da fala direta 
Me faz entender

Ô menina/o
Ô menina que
Me fez um poema
Delícia pequena
Me encheu de prazer

Ô menina/o
Ô menina que
Eu fui ao cinema
Pipoca na boca
Tem gosto comer

Ô menina/o
Ô menina que
Será minha aluna
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Com muita ternura
Nós vamos fazer
Ô menina/o
Ô menina que
Presente passado
Futuro prazer

19 de fevereiro de 2009
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Para sair da rotina

(Publicado na revista Vila Cultural, da Livraria da Vila, em fevereiro 2009)

em todos os dias
em todos os lares
uma mulher chora num canto
calada e sozinha ela repete a sua rotina
lembra do mesmo poema... “café com pão café com pão café 
com pão...”
seu bom dia é o de sempre 
seus gestos sãos os mesmos
em suas mãos as velhas marcas 
dos mesmos trabalhos
das mesmas palavras
“não há solidão que nunca acabe e
não há amor que sempre dure”
brincava de trocar os ditados populares
“o sapo que tem boca vai à Roma”
“quem nunca comeu melado, caça com gato”
“mais vale olhar o leite derramado que dois pássaros  voando”
“macaco velho não olha os dentes”
“antes só do que...”
abria um sorriso e assim saía para mais um dia.
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Para Caio Fernando Abreu

Enquanto os homens dormem, os seres encantados que 
habitam o fundo dos mares deliram...

Noite.
Nós dois assim tão livres e disponíveis nessa mesa de bar, 

nem percebemos os olhares, esse roçar de pupilas que vão 
desnudando os porões dos seres.

Eu com minha dor tão velha, casada comigo, não me pre-
ocupo em ir te descrevendo as últimas sensações, as despedi-
das e os tantos etcs que vieram depois.

Você meio calado, ainda reticente de outro corpo que 
continua cravado nesse peito forte, pelos louros transpirando 
desejo e preso às virgulas, sem coragem do ponto final.

Durante este silêncio, peço mais uma cerveja.
Agora já não tenho meu olhar fixo em teu peito. Desci 

para as tuas coxas. Professor de Educação Física, você disse. 
Por isso essa força que faz arfar a barriga onde fico espiando 
os pelos subirem, descerem e entrarem por labirintos de gozo. 
Quantas noites não foram assim, meu deus...

Passei a te contar agora a vida em família no interior, no 
colégio. Depois São Paulo. Grandes chances, sucesso, dizia 
meu pai. O apartamento vazio, a luta.

A mãe vai estranhar esse final de semana sem minha pre-
sença.

No tempo que eu morava com Luis Paulo, íamos sempre 
os dois para a casa dos meus pais. Apesar dos olhares curiosos 
de parentes e vizinhos. Apesar de todas as dúvidas. Não con-
seguiam se acostumar: dois homens. Acostumaram-se muito 



39

Impessoal

menos com a minha tristeza repentina, a partida de Luis 
Paulo. Aquela cidadezinha nunca mais foi a mesma.

Mas isso já foi há tanto tempo. A dor se acalmou por isso 
pode tirar essa expressão de pena do teu rosto tão bonito.

Aprende menino.
A felicidade não passa de uma noite de formatura.
O bar vai fechar e esses dois viados que não se decidem 

logo por uma trepada em qualquer hotel sujo dessa cidade 
imunda ainda mais com essa raça que vem lá do centro.

O garçom nos olha como se fossemos dois mendigos. 
Não vejo compreensão no seu olhar dizendo que já é madru-
gada. Vejo apenas cansaço.

Peço a conta, ele se mostra aliviado.
Saímos do bar e andamos em direção à praia.
Manhã.
Enquanto os homens acordam, os seres encantados que 

habitam o fundo dos mares deliram, deliram, deliram...

Angra dos Reis, 08 de outubro de 1989
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Um minuto de solidão

Ela corre em direção ao metrô. 
Quando chega à plataforma as portas fecham. 
Procura na bolsa por um pequeno caderno. 
Não encontra. 
Ficou esquecido na mesa da sala. 
Levanta os olhos e percebe que um homem a observa, mas 
desvia o olhar ao ser percebido. Ela entende o jogo. 
Enquanto rabisca bobagens no verso de seu hollerith sente o 
olhar. 
É um elogio. 
Ele desce uma estação antes da sua. 
O minuto seguinte ela passa sorrindo.
No dia seguinte lembra de resgatar o caderninho. 
Deixa o primeiro trem passar, chegou mais cedo a estação. 
Entra no vagão e ele está sentado em outro lugar. 
Início do jogo. 
Depois que ele desce ela passa o  próximo minuto encantada 
como a vida pode ser boa.
Terceiro dia e perde o horário. Perde o encontro. Perde o sor-
riso. 
Sem seu olhar para observá-la, não escreve. 
Olha para os pés: os seus e dos outros. 
Admira a diversidade dos modelos. 
Um minuto de silêncio.
Quarto dia. 
Deixar passar dois trens. 
Intuição. 
Ele está sentado no mesmo lugar. 
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Ela passa bem perto dele. 
Senta mais perto do que das outras vezes e, como se nada 
percebesse, pega o caderninho e escreve enquanto absorve 
seu olhar. 
Está tão perto que, se ele quisesse poderia ler o que ela escreve. 
Ela narra as primeiras impressões que tem sobre ele, as pri-
meiras perguntas sobre livros, filmes, músicas. 
Depois que ele desce consegue visualizar até as viagens que 
quer fazer com ele. 
Suspira mentalmente...
Esses jogos a fazem remoçar. 
No trabalho dizem que está cada dia mais bonita. 
Ela sorri para todos.
Passam-se alguns dias e ela muda de turno no emprego. Tem 
que substituir uma colega doente.
Não se encontram mais. 
Ela não consegue escrever. 
Ele virou sua inspiração obsessiva. 
Encara os outros passageiros para ver se alguém observa que 
ela está escrevendo mas nada...
Passa os minutos irritada dentro do metrô. Não pode ler ou 
escrever.  
Uma semana depois, ela o reencontra, num horário diferente. 
Ele está acompanhado de uma garota que se parece muito 
com ela. Sapatos, roupa e até a bolsa. Se ela se esforçar pode 
visualizar um pequeno caderno lá dentro. A única diferença é 
o comprimento do cabelo.
Depois que eles descem, seu último minuto dentro do trem 
dura cem anos.

18 de dezembro de 2008 
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História de amizade

(Texto realizado na oficina ministrada por Caio Fernando em 1989. 
A tarefa era escrever sobre os presidenciáveis. Você adivinha os meus 
escolhidos?)

O menino esmagava a cabeça da menininha empurrando-
-a contra o vidro da janela.

O garoto se divertia com o sangue que começava a lhe 
sujar as calças quando a mãe se aproximou da porta e gritou:

Guilherme, deixa sua irmã em paz.
Guilherme jogou a irmã para o lado e saiu correndo para 

o quintal onde divertia-se em esmagar formigas e maltratar 
qualquer outra forma de vida que encontrasse.

Seus dias não tinham mais nenhuma novidade. Quando 
não atormentava a irmã, maltratava os bichos.

O tempo passava e a cada dia Guilherme aprimorava suas 
brincadeiras com a irmã. Certa vez quebrou-lhe três dentes-
-de-leite numa martelada.

A mãe castigava-o, mas não o suficiente para fazê-lo parar.
Até o dia em que a irmã morreu em situação estranha e 

mãe encobriu a culpa evidente justificando sua proteção ao 
pobre menino.

No colégio tinha um amigo com quem se identificava. 
Paulinho, mais velho e muito mais experiente em suas brinca-
deiras. Juntos, tornaram-se insuportáveis. Todos perseguiam 
as duas crianças.

As duas famílias mudaram-se para a cidade grande onde a 
maldade dos dois se integraria com a violência urbana e não 



43

Impessoal

seriam perseguidos por seus hábitos tão diferentes de outras 
crianças daquela idade.

Cresceram e decidiram-se pela carreira política. 
Suas famílias não estranharam.
Paulo e Guilherme foram eleitos governador e vice, o que 

causou um grande sentimento de derrota no segundo que era 
sempre ultrapassado em relação a Paulo. 

Após a vigência desse governo separaram-se primeiro no 
partido, depois na vida.

Cada um seguiu por seu caminho. Em comum apenas um 
sonho: ser presidente do país. Sonho este que nenhum dos 
dois alcançou e hoje vivem encostados numa casa de repouso. 
Numa vida honestamente normal.

Guilherme esmaga cabeças de velhinhas contra as janelas 
e Paulo escreve suas memórias para deixá-las ao filho que já é 
deputado estadual.

novembro 1989
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Uma orquídea para você

(Após a leitura de “Orquídea negra” de Neil Gaiman)

Na primeira noite o homem sonhou que muitas orquídeas 
cresciam em volta de sua casa e eram tantas que, aos poucos, 
sua casa sumia entre as flores.

Acordou assustado.

Na segunda noite uma orquídea gigante, de cor muito 
escura, Ultrapassou as grades da janela e no seu quarto come-
çou a devorar sua perna esquerda.

Acordou gritando.

Na terceira noite temia em dormir. Teve um sono confuso 
e o sonho voltou. Neste viu-se transformado em uma grande 
orquídea negra a devorar tudo que havia em volta.

Acordou sorrindo.

10 de janeiro de 1990
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HOMENS DE CARA PÁLIDA

(Esse texto foi escrito em uma reunião de Lourenço com Judas e Felipe. 
Eles tinham um projeto de uma revista: “Cara pálida” em que os três 
escreveriam e desenhariam juntos.)

Vejo esses homens e seus brancos papéis
Como fazem para preenchê-los em tão pouco tempo?
Como se chama a esse movimento que os impulsiona a 

saírem assim, tão livres e tão longe?
Onde irão esses homens buscar a coragem de olhar para 

dentro e buscarem esse sentimento?
Por onde andam esses homens desprotegidos, encoura-

çados, desacreditados e junto com tudo isso tão iluminados?
Quem são esses caras pálidas que buscam no vazio, no 

nada, alguma razão para continuar?
São apenas caras e suas folhas pálidas. 
Com suas mãos trêmulas trazem aqui as palavras e a soli-

dão que não sei se posso sentir

Homens pálidos...
Homens calmos...
Homens, como há tempos não se vê.

15 de janeiro de 1999
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Visitas Regulares

(Era um concurso para escrever uma histó-
ria de terror para ser quadrinizada por Fla-
vio Colin. E  ganhei!!!
Foi uma honra. Com o dinheiro do prê-
mio comprei uma máquina de escrever que 
vendi em dias de crise. Usei o pseudônimo 
de Clarice Espectro e se você quiser ver o 
quadrinho, ele foi publicado pela Ediouro, 
coletânea intitulada O Homem do Patuá. )

Para Flávio Colin, que me contava histórias quando eu era uma 
criança.

Nesta casa vive Mariana, menina bonita, seios fartos e 
ancas que arrepiam até a pele dos velhos falecidos. Quinze 
anos, tão bem formada que o pai proibia o uso de calças ou 
blusas decotadas. Mas não importava - os vestidos largos e 
desmazelados revelavam um corpo tenro e amadurecido para 
a vida.

Foi numa tarde de agosto que Mariana pediu ao pai, seu 
Zé da Borracha, um sapato novo, o seu já mostrava os dedos 
de tão velho que estava. Tão antigo que viu a terra do cemi-
tério onde Mariana e seu Zé enterraram a mãe, morta há uns 
seis anos por dores no coração.

O pai, sapateiro de boa fama, respondeu:
Tenho falta de material pra sapato novo, mas prometo 

encomendar na próxima remessa.
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Mariana ficou aguardando, paciente como sempre.
Um dia o pai disse-lhe que sairia por umas duas horas para 

tratar da tal encomenda e, como muitas vezes disse à filha:
Vê se não abre a porta para estranhos e não deixe que 

ninguém perceba que você está sozinha.
Dizendo isso passou a mão pelo seio esquerdo da garota 

que o repeliu dizendo:
Só depois que o senhor me der o sapato novo que serei 

boazinha. Antes disso não vejo por que.
O pai saiu e Mariana aproveitou prá sentar um pouco na cal-

çada já que ele a mantinha fechada em casa. Do outro lado da rua 
uma fresta se abriu numa janela e um olho assustador refletiu o 
corpo jovem da linda menina. Seu corpo esquentou em pensa-
mentos incontroláveis. Esperava isto muito tempo a ocasião e ela 
se fazia presente assim, tão fácil, numa tarde fria e cinzenta. 

Seu rosto era desconhecido pelos moradores, sempre 
coberto por um capuz nas raras aparições. Possuía alguma 
doença que lhe deformou o rosto e, por isso, surgiram mui-
tas lendas sobre a sua aparência, monstruosa e sobrenatural. 
A família, formada por quatro irmãos, pai e mãe o alimen-
tava num pequeno quarto num canto do quintal para que sua 
figura medíocre não perturbasse visitas da família. 

Dali, o rapaz podia apreciar as raras aparições de Mariana. 
O rapaz, uma figura sombria e pavorosa, esperou que o sol 
sumisse de vez e aproximou-se da casa. Mariana preparava 
o jantar, quando percebeu algo a observando. Arrepiou-se e 
trancou portas e janelas desejando que o pai retornasse logo. 

Mas a criatura já havia entrado por uma porta esquecida e 
a seguia lentamente. Quando o suspense tornou-se incontido, 
Mariana se virou e quase gritou, mas  ele lhe tapou a boca 
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com uma das mãos e com a outra começou a rasgar o ves-
tido, desnudando o belo corpo da jovem. Como a menina não 
parava de se debater, o rapaz transtornado pelo desejo saltou 
em cima dela, paralisando-a totalmente. 

Com uma das mãos livres Mariana arrancou o capuz de 
seu agressor e em seus olhos via-se o terror em enxergar 
figura tão apavorante. Um rosto disforme e pegajoso diante 
de seus negros olhos. Aquele que a família tanto escondera, 
estava ali diante dela transfigurado ainda mais pela força que 
fazia para mantê-la no chão.

Mariana fechou os olhos, como se rezasse, para que aquilo 
acabasse logo. Como das vezes que acontecia com o pai. Ela 
visualizava a figura forte e insensível da mãe para que a humi-
lhação fosse esquecida.

O invasor, no momento do gozo, gemeu baixo e se retirou 
para o quintal. Mariana ficou deitada no chão, ardendo pela 
sensação dolorosa no meio das pernas. Não poderia contar 
nada ao pai, porque esse a acusaria de leviana, que havia per-
mitido o acesso do estranho. Levantou-se, trocou de roupa e 
continuou seus afazeres. O pai chegou da rua.

Na mesa, durante o jantar o clima era silencioso e cons-
trangedor. Mariana mais calada do que de costume não tocava 
na comida. Seu Zé observou:

Você está estranha hoje menina. Andou acontecendo algo 
por aqui?

Nada não, pai. Só estou desanimada...
Desanimada? Justo hoje que o paizinho queria você com 

ele...
Nas lembranças de Mariana veio a tarde e seu estômago 

embrulhou. Levantou-se e foi para o quarto. Trancou a porta 
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longe do homem que ela sabia que em poucos minutos estaria 
no seu quarto. Mas naquela noite ele não a procurou e como 
se adivinhasse que não era mais o único, nunca mais tornou 
a fazê-lo.

Mariana emagreceu e estava a cada dia mais abatida, seu 
corpo volumoso foi perdendo as curvas e o apetite não vol-
tava mais depois daquela visão, aquele monstro. Quase um 
mês depois, o suplício voltou a acontecer. Seu pai a deixara 
sozinha para receber as tais encomendas. Sem a proteção do 
homem da casa, a figura hedionda atravessou a rua e, sem 
muito esforço, possuiu novamente a menina que estava muito 
fraca para se defender. 

A visão daquele amontoado de carne a sua frente a parali-
sava e ali ela via refletida a imagem da mãe morta. Fechou os 
olhos e esperou que passasse. Indignado com tal passividade, 
o ser medonho a virou de costas pra ele e a possuiu na posi-
ção dos cães. Cobriu sua boca para que não gritasse e ficou 
satisfeito com os tremores que causou naquele frágil corpi-
nho. Ele nunca teve tanto poder assim.

Naquele dia seu Zé demorou um pouco mais para voltar, 
o que deu um tempo maior para que Mariana se arrumasse e 
disfarçasse seus tremores. Ao chegar, o pai trouxe uma mulher 
de olhos fundos e cabelos loiros. Os dois cantarolavam e caí-
ram no sofá, bêbados até a alma.

Mariana trancou-se no quarto, mas não podia fechar os 
olhos porque a dor invadia sua escuridão. E assim suas noites 
eram passadas em claro, ouvindo os ruídos daqueles que tam-
bém não conseguem ou não podem dormir...

As saídas de seu pai se tornaram mais frequentes, sua 
nova companheira gostava de passear e Mariana era obrigada 
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a passar horas sozinha, certa do que a esperava. Todos os dias, 
no mesmo horário, o rapaz vinha lhe incomodar. Ele a pene-
trava e ela revia a mãe. Fazia tanta força para vê-la que che-
gava a ouvir seus gritos roucos pela casa. À noite, enquanto 
seu pai gemia no quarto ao lado, Mariana mantinha os olhos 
abertos. Com medo do rosto que lhe agredia e do fantasma da 
mãe presente na sua solidão. 

A menina, cada dia mais magra, despertou a atenção da 
namorada do pai. Mariana sentia quase gratidão por aquela 
mulher a ter livrado do domínio do pai. Se não fossem as visi-
tas constantes da criatura Mariana poderia até ser feliz.

Célia acompanhou-a ao médico onde foram constatados 
quatro meses de gravidez. A menina não conteve uma risada 
histérica e foi levada em estado de choque de volta pra casa. 
Ao saber da história toda, o pai buscou na oficina o seu mar-
telo e atravessou a rua cego de ódio por aquele que invadira o 
seu mundo, desgraçara a vida da filha e ainda enfiou nela uma 
outra aberração de sua espécie. Sem que a família do rapaz o 
controlasse, entrou no pequeno quarto e completou o serviço 
que a doença começou. Espatifou a cabeça da criatura com 
golpes tão fortes que seu próprio rosto se empapou daquela 
massa grudenta e fria.

Não houve tempo para que o rapaz reagisse, seu corpo 
estava inerte no chão.

Mariana nunca mais recebeu visitas indesejáveis. Passava 
seus dias deitada, se consumindo na insônia e na gravidez apre-
ensiva. Não fechava mais os olhos e também não enxergava 
mais ninguém. Seu mundo era branco e vazio, povoado de ima-
gens antigas e temidas. Em seu ventre crescia o filho de um 
pobre homem, morto sem direito a dar um grunhido sequer.
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No dia do nascimento Mariana não pode ver seu rosto 
pela cegueira que lhe roubou esse direito, mas antes de morrer 
enfraquecida pelo parto teve tempo de ouvir a voz de Célia:

Mas é a cara do pai!

Abril 1995 
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Anotações no metrô

“Quando observo  estrangeiros conversando sempre 
tenho a impressão de que estão falando de algo muito sério. 
Hoje, na rua, vi duas chinesas discutindo e, tenho certeza, de 
falavam sobre o fato dos filhos não se alimentarem correta-
mente pela manhã.”

05 de fevereiro de 2009
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“O menino e a sombra”

(Publicado no álbum “Sequelas” de Lourenço Mutarelli, 1998. 
Dedicado ao meu sobrinho John)

Na cabeça e no coração de João existem muitos sonhos...
Sonhava com carros, muitos amigos e também com seu 

pai.
João era um menino...um menino que tinha um coração 

muito grande e boa memória. O tio de João dizia que esta boa 
memória existia por uma boa razão.

E assim João sempre lembrava de tudo que não queria 
esquecer.

Quando voltava da escola João lembrava de brincar. 
Em suas brincadeiras criava amigos que o ajudavam a 

empurrar seus carros.
João tinha muitos carros.
O pai de João foi embora de carro.
A família de João o adorava e o alimentava. 
Mas João não comia.
Apenas se enchia de lembranças.
Em seu pequeno mundo vivia só.
Nas festas ou em viagens vivia a solidão.
O olhar de João era distante e suas mãos muito pequenas 

para dirigir.
Quando dormia sonhava com um carro grande que o 

levasse para longe. Quando acordava chorava porque a casa 
era grande e seus carros ocupavam todo o quarto. 

Não podia e não sabia andar sem um de seus carros.
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Nos filmes que assistia conheceu trens, aviões e navios. 
Nos livros essas figuras prendiam seu olhar. 

Então ele entendeu que para partir, um carro não era sufi-
ciente, era preciso a vontade de ir.

Um dia João chorou porque lembrou que havia esquecido 
seu pai. 
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Enquanto isso no Vila França

“Ela pediu para tomar um café no Vila França. 
Ele a carregou no colo até o elevador e a colocou no carro. 
No café ele a serviu sem que ela soubesse que seria o 

último.”

20 de agosto de 2008
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Haikai
1-
Taí Takai
O poema pra você se perder
Não de mim
Só da dialética do existir
 
2-
Eis o poema que surge
Catai-o antes que
Ele desapareça
 
3-
Este poema é como a Takai
Não gruda na página
É livre
Leve
Solto
Só teu
 
4-
Três não tá bom?
Eis o quarto
Abra a porta
Deite-se e
Amanheça
 
5-
Era um poema tão bonito que não viveu muito tempo
Mataram-no por inveja
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6-
Ai de mim que nunca cresço
Quis te dar um beijo e você me virou do avesso
 
7-
Essa rima não para
Pula
Bailarina
Baila e rima
 
8-
Acorde agora porque a lua foi embora
 
9-
Menina
Você despertou em mim o desejo
Mas achei melhor ficar em casa e encarar o espelho
 
10-
De manhã não faço poesia mas no fim do dia
Ah...que fantasia

11-
A dor de não tê-lo puxando meu cabelo é bem pior do que 
esta rima
 
12-
Para Daniel Piza:
Graças aos seus aforismos passei a escrever sem juízo
 

25 de setembro de 2008



Lucimar mutareLLi

58

Impessoal

Quando eu era criança eu gostava de brincar com feijões. 
Fingia suicídio, enfileirando-os na mesa e tomando, um a 

um, era uma cena bem dramática. 
Ás vezes também me trancava no banheiro e tomava 

acetona, goles bem pequenos porque o gosto era muito 
amargo. Então, eu me deitava no chão e esperava a minha 
morte. Quando cansava, entrava no chuveiro e tomava um 
banho longo e demorado até as minhas irmãs começarem a 
esmurrar a porta. 

Acho graça dos meus pensamentos enquanto aperto a 
mão de minha mãe no hospital. 

Tento não pensar em coisas sérias.
Na verdade não se trata de carinho, apenas formalidade. E 

se entra alguém e percebe que não existe amor? 
Aperto sua mão com mais força. Até simulo um gesto 

suave. Eu devia ter seguido a carreira de atriz.
É obrigação de todo filho amar os pais. É assim que dizem 

que é o certo. Por esta razão, todos os dias, as oito em ponto, 
eu sigo em direção ao seu quarto. Número 73. Tenho que 
andar e memorizar o número do quarto. 

Tenho que fazer um grande esforço para lembrar das coisas.
Minha memória é tão seletiva. Sou capaz de descrever 

todos os sapatos que vi no metrô, mas as pessoas? Não as 
reconheço. Ando como estrangeira. Olhando para os pés, me 
sentindo superior, isso não tem importância.

Quando chego no elevador lembro das borboletas mortas 
e o terreno baldio na frente da minha casa velha. Eu andava 
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todos os dias por lá e as recolhia, depositava cuidadosamente 
em uma caixinha de fósforo, ás vezes tinha que amassar um 
pouco as asas para que coubessem inteiras. 

Algumas borboletas têm as asas grandes demais. 
Exageradas. 
Parecem gritar o tempo todo: “Ei, olhem pra mim, vejam 

minhas asas, sou a linda borboleta azul”. 
Rio pra mim no elevador. Uma senhora de faces rosadas 

resmunga irritada. Como explicar que não estou rindo dela?
As pessoas ás vezes são tão chatas. Egocêntricas. Sempre 

acham que estamos falando ou fazendo algo por elas.
Preciso melhorar meus pensamentos senão o dia vai 

demorar a passar.
Cuidar da mamãe é bom porque me garantiu uma dis-

pensa médica para faltar alguns dias no trabalho, mas por 
outro lado...olhar seus olhos fitando o teto. Que tédio! 

Mamãe foi sempre tão forte, independente. 
Aprendeu a ler e a escrever sozinha, ela repetia, repetia. 
O que será que ela queria dizer?
Hoje penso novamente nos feijões, porque será que eles 

não eram mágicos? 
Eu sei a resposta. 
Eu ainda não conhecia esta história. 
Seria muito interessante se eu pudesse sonhar com feijões 

mágicos. 
Conhecia a história do Papai Noel, aquela de colocar os 

sapatinhos na janela pra receber o presente. Esta é uma lem-
brança bem triste. 

No 24 de dezembro eu inventava uma desculpa qualquer 
e ia dormir antes da meia noite. Cuidadosamente arrumava os 



Lucimar mutareLLi

60

chinelos na janela. Tinha medo de colocar os sapatos e alguém 
roubar. E me deitava ansiosa pela visita do bom velhinho. 

O único detalhe é que só eu sabia da história. 
Não avisava ninguém. Tinha muito medo que rissem de 

mim.
Então dormia e acordava frustrada. É claro que nunca 

havia presentes. Mas pelo menos os chinelos ainda estavam 
lá. Deveria servir de conforto.

Passava a semana pensando: você não foi uma boa menina, 
Papai Noel não gosta de crianças más. 

Foi assim que comecei a formar minha personalidade. 
Aliás, acho que continuo formando. Segundo meu marido, 
cada dia tenho uma. 

Às vezes, me canso de não ser dona de mim, de não ter 
um tipo pré-estabelecido. Aquele tipo de pessoa que as outras 
sabem definir.

No escritório é assim. Eles classificam as pessoas: tem a 
boazinha, a chatinha, a loirinha, a gostosinha, e eu? Será que 
sou a enjoadinha? 

Na minha família eu era a bravinha. Tinha definição. 
Depois que me perdi deles, perdi a identidade. Talvez nessa 
busca de rótulo. 

Quanta bobagem... 
Vou até a porta do quarto para olhar melhor uma  garo-

tinha que passou. Ela anda olhando pra trás. Procura meu 
olhar. Eu a conforto com um sorriso. 

Pareço meiga. 
Cuidado menina, o lobo está sempre por aí. 
Continue procurando.
Continue procurando.



LIVRO II
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(Estes textos foram produzidos durante o processo de finalização do meu 
mestrado “Os quadrinhos autorais como meio de cultura e informação: 
um enfoque em sua utilização educacional e como fonte de leitura”, defen-
dido na ECA-USP, sob orientação do Prof. Dr. Waldomiro Vergueiro)

A primeira parte deste livro eu dei o nome de “Impessoal” 
porque apesar de serem textos criados a partir da minha ima-
ginação não tem ligação íntima comigo. 

São ficcionais, mas não passionais. 
É como se eu adquirisse uma outra personalidade que 

brinca de ser escritora.
Mas aqui começa a segunda parte desse projeto: artigos 

que produzi enquanto estava fazendo mestrado sobre Histó-
rias em Quadrinhos e a obra de Lourenço Mutarelli. 

Toda a pesquisa que fiz sobre a relação entre quadrinhos 
e educação foi apenas um pretexto para poder falar do amor 
maior que me movia e move até hoje. 

O amor pelo homem e artista que é o Lourenço.
Estes textos falam mais de mim do que a ficção. São extre-

mamente emotivos.
Ainda guardo a primeira sensação que tive ao assistir a 

primeira palestra do Lourenço em maio de 1991.
Eu me apaixonei e continuo me apaixonando até hoje.
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Sou uma mulher rica, feliz e realizada porque o amor por 
ele me fez uma pessoa melhor.

Fui convidada por Sandro Eduardo Saraiva, editor e redator 
da Revista Etcetera para escrever artigos sobre a obra do Lou-
renço e minha única dúvida foi se poderia escrever somente 
sobre o trabalho dele. O Sandro me deu toda a liberdade.

Aqui eu realmente sou eu. 
Pessoal.
Apaixonada.
Feliz.
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MUTARELLI E OS FANZINES

Grande parte da minha pré-adolescência eu passei no 
banheiro com revistas, que meu irmão comprava, de Flavio 
Colin, Julio Shimammotto e a MAD. 

Por que no banheiro? 
Eu sei que tal hábito parece fazer parte apenas da rotina 

masculina, mas sempre me considerei um pouco fora do este-
reótipo dos comportamentos femininos (nunca brinquei com 
chá de bonecas e detestava usar vestidos). 

Minha mãe detestava os desenhos, dizia que eram “feios” 
para uma criança. Assim só me restava o banheiro ou ler no 
quarto escuro com frestas de luz pela porta fechada. Naquela 
época (nunca pensei que usaria tal termo) , as crianças dor-
miam cedo e os pais ficavam na sala vendo a novela das dez.

Um pouco mais tarde (com 15 anos eu já trabalhava e 
podia escolher minhas revistas) passei a ler Chiclete com Banana 
e Circo - mais tarde eu viria a saber que eram da responsabi-
lidade de Angeli, Luiz Gê e Laerte) - me divertia muito com 
as histórias, me identificava com a Rê Bordosa, mas continuava 
fiel a MAD porque sentia que, para mim, faltava algo no con-
teúdo que eu não sabia definir exatamente o que era.

Em maio de 1991 (exatamente no dia 07) fui à Gibiteca 
Henfil para assistir uma palestra do Angeli, mas fui surpreen-
dida pela sua ausência. Os organizadores do evento haviam 
convidado Lourenço Mutarelli para fazer parte da mesa. Ele 
estava lançando sua primeira graphic novel, ou seja, sua primeira 
História em Quadrinhos: Transubstanciação (Editora Dealer). 
Até então ele só havia publicado histórias de uma página ou 
histórias curtas em seus fanzines independentes. 
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Senti que ali estava o artista e o homem que eu procurava. 
Caiu do céu diretamente na minha cabeça. 
E me apaixonei durante a palestra.
Mas não conhecia nada do seu trabalho. Ele me enviou 

pelo correio o exemplar de Transusbtanciação e fiquei impres-
sionada pelo traço semelhante ao expressionismo alemão do 
início do século 20 e pela temática, que era completamente 
diferente dos quadrinhos que eu tinha lido até então. 

Neste pacote vieram também seus dois fanzines que é o 
assunto de minha estreia como colunista aqui na Revista Etcetera. 

O Lourenço iniciou seu trabalho com Histórias em Qua-
drinhos através do meio alternativo fanzine porque seu estilo 
era considerado diferente demais para ser veiculado nas edito-
ras e revistas existentes no final da década de 1980.

Assim como é difícil para alguém conseguir o primeiro 
emprego por não ter experiência anterior, Mutarelli não conseguia 
publicar sua primeira história, fato que o levaria a publicar pelo 
selo independente Pro-C (marca registrada do quadrinhista Mar-
catti um dos maiores nomes dos quadrinhos no Brasil).

Em março de 1988 foi lançado OVER-12 (Ed. Pro-C,20 
págs). O primeiro fanzine de Lourenço Mutarelli.  Na primeira 
história do fanzine, Solidão, ele faz uso de uma diagramação 
livre, muito presente nos quadrinhos underground.  A impres-
são que eu tenho é que ele foi desenhando da forma que a his-
tória foi surgindo em sua cabeça, utilizando traços influencia-
dos pelos artistas expressionistas em que o mais importante é 
o conteúdo e não a forma. Muito mais próximo da linguagem 
cinematográfica do que dos trabalhos que se liam nas revistas 
de Histórias em Quadrinhos brasileiras da época ( na grande 
maioria predominava o humor). 
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É muito nítida a influência marcante da literatura de 
Borges, Dostoievsky, Kafka, Augusto dos Anjos e Baudelaire 
na forma como ele conduz o roteiro de seus personagens. 

Porém, em outras três histórias Lourenço apresenta ideias 
que parecem ter sido confeccionadas para que tivesse a chance 
de publicar nas revistas da época. Com a criação dos persona-
gens Erasmo Roberto, Hipererói e Zé-o-músico, Mutarelli  dá uma 
vaga ideia de como teria sido o seu trabalho se tivesse sido 
aceito para ser publicado em revistas como a Circo.

Este trabalho é um registro da tentativa dele em fazer 
humor. Percebo nessas histórias “engraçadas” uma despreo-
cupação com roteiro ou desenho. Uma necessidade de produ-
zir rápido, sem técnica. Talvez porque estivesse trabalhando 
com uma linguagem que não dominava; a linguagem do 
humor fácil. Seu caminho ainda estava a ser definido.

Particularmente, agradeço a esses editores por não terem 
dado a oportunidade ao quadrinhista porque o humor das his-
tórias é muito infame, sem sentido e o riso sai mais nervoso, 
mais patético do que propriamente engraçado.

Em duas outras histórias curtas, de uma página, Mutare-
lli, revela o seu talento para histórias intimistas e, talvez, bio-
gráficas. Nos textos das histórias intituladas Ela e Você, ele 
demonstra intimidade com o recurso dos recordatórios nos 
quadrinhos, onde o texto não aparece em balões, mas sim 
acompanhando os desenhos. Técnica que o acompanharia 
em muitas de suas histórias: com muito humor, personagens 
infantis comandando aventuras, animais como personagens 
principais e muita ficção. 

No final da década de 80 não havia como classificar os 
quadrinhos de Mutarelli. No entanto, através da publicação 
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de OVER-12, ele conseguiu abrir uma brecha no mercado 
editorial para contar suas histórias, catarses de suas fantasias 
e medos. 

Em seu segundo fanzine SOLÚVEL (Pro-c,1989,20 
págs.), apresenta um domínio um pouco maior em relação a 
diagramação das páginas, os desenhos são mais elaborados, 
mais limpos e com arte-final superior ao seu trabalho ante-
rior. Na maioria delas ele conseguiu com extrema sensibili-
dade expressar sua forma de ver o mundo e, com belíssimas 
ilustrações conseguiu demonstrar o talento e habilidade para 
contar uma história em quadrinhos.

 Na capa do fanzine, um de seus personagens profetiza 
“somos figuras mortas numa folha de papel”. Tal sentença 
refletia a condição de Lourenço no mercado de quadrinhos 
do início da década de 1990. Sozinho e sem espaço.

Uma outra experiência interessante em parceria com a 
Editora Pro-C, foi a mini-revista As impublicáveis (28 págs.) 
que veio encartada em uma das edições de Porrada (editada 
por Gilberto Firmino em 1990). Nela, ele apresenta Cham-
pion, um garoto autista de 25 anos - Mutarelli revela pensa-
mentos filosóficos sobre o mundo exterior a partir da ótica 
de uma criança.

É surpreendente pela crítica social, a crueldade do mundo 
dos adultos. Assim como no mundo infantil de Charlie Brown 
e sua turma criação de Charles Shulz, Mutarelli satiriza as ver-
dades de uma sociedade politicamente correta que só aparece 
nas tiras pela utilização do recurso gráfico balão. A presença 
do adulto, o mundo exterior ao vivido pelo artista, a sociedade 
que seleciona, reprime e determina quem são os “vencedo-
res” no mundo. 
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Minha mãe devia ter razão, eu só gosto de desenhos 
“feios”, ou seja, tipos muito fora dos padrões que normal-
mente fazem sucesso entre as pessoas, como me disse uma 
vez Flavia Ceccantini. Enxergo algo no trabalho do Lourenço 
além do bidimensional, eu vejo o que não está visível e é exa-
tamente isto que me faz cultuar os seu trabalho a cada dia que 
passa.

 
São Paulo, 31 de maio de 2003.
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GRAPHIC NOVELS/LITERATURA EM 
QUADRINHOS

A primeira página publicada do personagem “Cãozinho 
sem pernas” em 08.08.1988 é o primeiro grande aconteci-
mento na vida de Lourenço como quadrinhista. Inseriu-o no 
mercado brasileiro do final da década, ainda que ele conti-
nuasse a confeccionar e distribuir de forma alternativa seus 
próprios fanzines.

Influenciado pela leitura de álbuns argentinos e europeus, 
Lourenço desenvolveu uma preferência particular por álbuns 
em quadrinhos, mas se refere às suas publicações como livros.  
A história Transubstanciação marca definitivamente a estreia 
dele no mercado profissional e a demarcação de seu território 
nas estantes dos leitores de gibis. 

É minha história favorita na história das Histórias em 
Quadrinhos e espero conseguir colocar ordem os pensamen-
tos, aliá-los ao sentimentalismo e explicar por que.

Foi a primeira vez que me emocionei lendo quadrinhos. 
Até o Transubstanciação eu só conseguia rir, me indignar ou 
estabelecer minha conduta política com as histórias que lia. 
Mas quando buscava literatura mais “profunda”, mais “séria”, 
era nos “livros de verdade” que eu a encontrava. Fui muito fã 
de Clarice Lispector, Caio Fernando Abreu, Fernando Pessoa 
e Gabriel Garcia Marques. Era nesses autores que eu buscava 
respostas para as dúvidas inquietantes da adolescência e do 
início da idade “madura”.

Quando entrei na faculdade de Educação Artística em 
1990 minha preocupação passou a ser quase existencial, pro-
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curando resposta na vida dos artistas. Fui consumida por 
Michelangelo, Rafael, La Tour, Caravaggio, Van Gogh, Munch 
e Toulouse Lautrec que eu percebia de um modo estranho, 
semelhante a percepção que buscava na literatura mas com 
um outro grau de sensação. (Caravaggio conheci depois, apre-
sentado pelo Lourenço) 

Eu encontrava o mesmo fascínio da leitura com esses 
artistas.

Portanto, eu me inspirava em dois meios distintos: as pala-
vras escritas em prosa e verso e as pinturas impressionantes 
de artistas que eu ia descobrindo aos poucos. Transubstancia-
ção foi a ponte entre esses dois mundos, foi um choque, um 
espanto. 

Li apenas o texto da primeira vez; depois, li apenas os 
desenhos, e fui assim, lendo e relendo até que entendi: estava 
realmente iniciada nas histórias em quadrinhos. Toda a minha 
formação anterior foi como um preparo para que eu amadu-
recesse e tivesse percepção aguçada para saber que o que eu 
tinha em mãos era algo de uma força, de um sentimento que 
eu jamais sentira lendo um livro ou observando um quadro.

Usando uma força de expressão para ilustrar esse 
momento, foi como se antes meu cérebro vivesse dividido, 
uma metade dedicada a literatura e a outra as imagens visuais. 
A partir desse momento juntei uma coisa à outra.  

Transubstanciação mudou minha maneira de ler o mundo.
Se eu havia me apaixonado pelo homem durante a palestra 

na Gibiteca Henfil (coluna 1), Transubstanciação fez com que 
eu amasse o artista.

Thiago, o protagonista, foi o escolhido de Mutarelli para 
resolver alguns dos problemas existenciais que vivia no período. 
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O protagonista tem uma relação de amor e ódio com o pai e 
não encontra conforto nas relações com os amigos e com as 
mulheres. Vaga por uma cidade poluída, lotada de seres tão 
patéticos quanto ele, cada um com sua carga de sofrimento 
e encontram-se todos em uma reprodução do “Grito” de 
Munch. Tudo isto ele me contou. Os olhos de Thiago inco-
modam como a gravura expressionista. 

Cada período da história possui o seu artista delator da 
pobreza espiritual e humana dos indivíduos ditos racionais 
e, talvez, Lourenço, com o álbum Transubstanciação, tenha 
conseguido isto se utilizando da linguagem dos quadrinhos.   

E assim, tanto Lourenço passou por uma transformação 
ao escrever e publicar este livro quanto a minha preferência 
literária passou a ser influenciada substancialmente por tudo 
que ele viria a escrever depois. 

Como explica Aurélio: “mudança duma substância em 
outra”.

18 de agosto de 2003.
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DESGRAÇADOS 

Desgraçados foi lançado em 1993 pela Editora Vidente, 
de Gilberto Firmino, que a partir desse livro estabeleceria uma 
parceria com Lourenço, resultando no lançamento de mais dois 
livros e lhe dando a possibilidade de viver como autor de livros. 

Os quatro primeiros capítulos deste álbum foram publi-
cados separadamente pela revista Mil Perigos (Editora Dea-
ler), em 1991. Em entrevista, Lourenço informou que foi o 
escritor Glauco Mattoso que observou que os personagens 
(Elizabeth, Leviathan e Jesus) mereciam protagonizar uma 
continuação, uma sequência maior que daria origem a este 
segundo álbum. Talvez porque tais personagens estivessem 
estruturados de forma mais homogênea, mais  realista do que 
em Transubstanciação.

Mas Lourenço se arrependeu por ter criado a sequência 
com os personagens. De acordo com sua ideia original do 
livro, este trabalho seria diferente dos posteriores. Deveriam 
ser histórias curtas, pequenos contos que, como ligação, pos-
suiriam apenas um personagem, somente um elo. Ele nunca 
confessou esse fato publicamente, mas foi o início do nosso 
namoro que atrapalhou o desenvolvimento desse livro. 

Estávamos muito empolgados pelo nosso encontro e eu 
não o deixava trabalhar direito, saíamos muito e, só hoje per-
cebo isso: Lourenço precisa da solidão para criar de verdade. 
Sua mente ferve o tempo todo, ele não para de trabalhar um 
minuto, ele não descansa. Mas eu era muito imatura, não fazia 
a menor ideia de como seu trabalho viria a se desenvolver e 
do respeito que conquistaria no mercado nacional. 
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Um outro fato que me ocorre somente hoje,é o  de Tran-
substanciação e Porque Sinto Tanto Prazer com a Dor terem 
recebido o Primeiro Prêmio da I Bienal Internacional de qua-
drinhos, realizada no Rio de Janeiro em 1991. Isto pode ter 
criado a síndrome do primeiro livro e, também, atrapalhado 
Lourenço na continuação da história 

Na primeira história, o leitor é convidado por um narra-
dor em terceira pessoa a penetrar no cenário em que a história 
ocorre. Impressionante como Lourenço apresenta um domí-
nio maior nos efeitos gráficos que produz, principalmente nos 
olhos de seus personagens que são muito expressivos e revela-
dores. Ele usa, de forma econômica, os recursos gráficos para 
dar a sugestão do movimento. Como fotografias expressivas, 
porque são realistas, mas contém o traço tremido e impreciso 
que gera a sensação de movimento até mesmo no cenário.

A segunda história, Deus está em todas as partes, apresenta o 
cientista Lucas, personagem usado pelo artista para expressar 
seu sarcasmo sobre a relação dos católicos com a figura de 
seu Deus. O fim que reservou para o protagonista deste conto 
pode ser o fim que o autor prevê para a sociedade. Lourenço 
estudou em colégio de freiras e, isso fez com que se tornasse 
ateu convicto.

O terceiro conto, Paloma movia as pequenas coisas, trazia o 
artifício da armadilha que me agrada, a sequência simples, que 
vai nos conduzindo, numa forma um pouco cínica talvez, e 
quando se percebe, é preciso voltar algumas páginas para saber 
o que aconteceu. É uma mudança lenta, gradual, leve, mas que 
se aprofunda de uma forma heavy metal demais, como Lourenço 
costuma se referir a esse livro. Como história isolada, gosto 
muito, misteriosa e envolvente, dá vontade de saber mais. 
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A quarta história Viver é morrer lentamente, tenta retomar a 
trajetória dos três primeiros personagens, Elizabeth, Levia-
than e Jesus, com belíssimas narrativas visuais, embaladas pelo 
tango de Carlos Gardel. As diagramações quanto ao número 
e tamanho dos quadros tornam-se mais simples, facilitando o 
sentido da leitura, a eloquência verbal.

Há alguns exageros no aspecto físico de alguns persona-
gens (A quinta parte). Corpos mutilados, exagero nas faces 
cadavéricas e criação de monstros. Explícito demais, desequi-
líbrio entre o que deveria estar presente somente no texto e ou 
na resolução gráfica. Às vezes a força de uma imagem pode 
ser muito mais monstruosa se for apenas sugerida ao especta-
dor, faltou sutileza na construção do roteiro (lembrem-se da 
minha parcela de culpa na rotina diária dele).

Na sequência final O duplo e o silêncio dos  mortos, ocorre 
uma metamorfose entre o criador e a criatura, o bem e o mal 
personificando a dualidade presente no ser humano. Há uma 
homenagem a amigos, algumas passagens são incompreensí-
veis. Parece uma despedida do autor e de sua doença, agora 
sob controle. O fim do protagonista é uma incógnita, como a 
do próprio Lourenço, que desconhece o rumo de sua própria 
trajetória profissional.

Arrisco-me a dizer que a forma de utilização do quadri-
nhos autoral neste exemplo específico não foi bem explorada 
porque partiu para um lado pessoal demais e acabou se des-
viando de um dos objetivos de qualquer linguagem artística: 
o da comunicação.        

Eu já ouvi, no meio dos quadrinhos, outros profissionais 
se referirem ao Lourenço como o Van Gogh dos quadrinhos, 
mas eu ouso dizer que nesse trabalho ele aproximou-se mais 
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do barroco do que do expressionismo. Explorou visualmente 
o tratamento de luz e sombra e a dramaticidade do gesto dos 
personagens, se aproximando da estética barroca de Rubens, 
Caravaggio ou Georges La Tour. Nós vimos um documen-
tário que dizia que o Barroco era a “tentativa de preencher 
o vazio” e, com certeza, era isso que Lourenço buscava: pre-
encher essa lacuna, que parece ser a inspiração para grande 
maioria dos artistas. 

Talvez todos tenham essa ausência, mas só os artistas 
sofrem com ela.
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EU TE AMO LUCIMAR

Eu te amo Lucimar foi lançado em 1994 pela editora Vortex, 
também de Gilberto Firmino, o mesmo editor da Vidente. 
Atualmente eu até aceito e respeito este título, mas me lem-
bro que na época eu tinha um pouco de vergonha. Existem 
alguns elementos que justificam a homenagem e que, se não 
me engano, o Lourenço não revelou em nenhuma entrevista.  

Os personagens são gêmeos porque pertenço a esse signo. 
No início da história eles têm 11 anos porque quando come-
cei a namorar o Lourenço, eu tinha 22. Na construção da per-
sonagem Maria ele me usou como modelo e em sua lápide 
aparece S.R que completaria o nome e sobrenome da minha 
mãe. Alguns desenhos foram feitos por observação no bairro 
em que eu morava com ela (Itaim Paulista) e onde moraría-
mos nos dois primeiros anos de casamento.

A professora de Desenho Geométrico é inspirada no meu 
início de carreira, pois apesar de preferir História da Arte eu 
era obrigada a ministrar esta disciplina pelos programas das 
escolas em que trabalhava. 

A poesia e a beleza que cerca a professora fazem parte 
apenas do universo criativo do autor. E acho que as referên-
cias acabam por aqui.  

Esta história tem fio condutor narrativo que, particular-
mente, me agrada muito.A começar pelo título que é uma 
armadilha. Ainda não encontrei ninguém que não o pronuncie 
com um sorriso e um suspiro apaixonado. Porém o encanta-
mento se acaba juntamente com o término da leitura do livro.

De uma certa forma, pode-se dizer que, após o desespero 
da leitura de Desgraçados, Lourenço conseguiu reencontrar 
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o equilíbrio e o foco narrativo que havia desenvolvido em 
Transubstanciação.  É um exemplo da forma como o quadrinho 
autoral pode ser bem utilizado como fonte de leitura, para 
servir ao propósito da comunicação.

Encantado pelo poeta Augusto dos Anjos (1884-1914), 
Lourenço constrói uma fábula para descrever um de seus 
maiores fascínios: a morte. A história funciona como uma 
espécie de análise terapêutica, para exteriorizar as experiên-
cias por ele vividas durante suas crises de pânico. 

No álbum Eu Te Amo, Lucimar, os protagonistas Cosme 
e Damião são duas crianças, irmãos gêmeos, que vivenciam 
algumas desventuras pelo breve período de vida que o criador 
lhes destina. Inocente e altamente didática, a história discorre 
pelo pavoroso caminho da morte. De uma certa forma, parece 
que, tendo enfrentado crises de morte iminente e uma extensa 
pesquisa em livros de medicina, Lourenço descreve as suas 
fases, lançando sobre um dos garotos a sina de vivenciá-la 
durante a vida.

Uma outra característica importante nos roteiros de Lou-
renço é fazer uso da arte para revelar dados biográficos e sua 
visão do comportamento dos seres humanos pelas atitudes 
de alguns de seus personagens; acredito que o personagem 
Augusto, desenhista e pai dos gêmeos, foi adotado como refe-
rência ao próprio artista, que usa a arte como forma de comu-
nicação com os outros em geral.

No desfecho, Lourenço, escolheu a morte do protago-
nista, como Thiago em Transubstanciação.

03 de maio de 2004
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A CONFLUÊNCIA DA FORQUILHA

Em 1975, quando eu me mudei para o bairro Itaim Pau-
lista, nossa rua se chamava “Rua 8”, durante muitos anos me 
habituei a dizer este endereço. Alguns anos depois, acho que 
no início nos anos 80, nossa rua recebeu este estranho nome 
“Confluência da Forquilha”. Eu me lembro bem de como fiquei 
triste com a mudança... 

Quando pronunciava o endereço, as pessoas não enten-
diam, ás vezes, eu tinha até que escrever o nome. Todos os 
dias, passava por aquela placa na esquina (com o significado 
de que se tratava de uma bifurcação em um rio do Mato 
Grosso do Sul) e a olhava com muita raiva. O que as pessoas 
daquela vila tinham a ver com tal rio? 

Tantos poetas, compositores, pintores ou escritores a 
serem homenageados, mas nós deveríamos nos contentar 
com uma bifurcação. Se eu não me engano, foi formalizada 
uma reclamação pela associação comunitária do bairro, mas 
não deu em nada.

Felizmente. 
Felizmente a Confluência continuou lá e deu título a uma 

das histórias mais amargas Lourenço. Ainda guardo com cari-
nho o envelope em que ele escreveu pela primeira vez o tal 
nome impronunciável; como o da balconista de “O cheiro do 
ralo” 10 anos depois...

No início da década de 90, o mercado para as histórias em 
quadrinhos no Brasil tornou-se muito instável: a crise finan-
ceira gerada pelo pacote econômico do presidente Fernando 
Collor desestabilizou as editoras e fez com que elas produ-
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zissem materiais destinados a fácil comercialização, tornando 
quase impossível a publicação de quadrinhos autorais. 

Porém Gilberto Firmino, que já tinha publicado Desgraça-
dos (1993) e Eu te amo Lucimar (1994), recebeu apoio da Edi-
tora Devir, para conseguir publicar o quarto álbum de Muta-
relli: “A Confluência da Forquilha”, finalizado em 1995 mas que 
só chegaria às bancas em janeiro de 1997.

Nesse período, quadrinho havia virado apenas um hobby 
para Lourenço - ele se viu obrigado a fazer ilustrações para 
livros de RPG porque a remuneração que se pagava por 
página das histórias autorais era inferior à dessas ilustrações. 
Cada ilustração feita para o texto de outro autor, valia o dobro 
de uma página de sua autoria.

  Ele, então, aproveitou a peculiaridade do momento 
econômico para denunciar, simbólica e conscientemente, a 
depreciação da linguagem das histórias em quadrinhos. Em A 
Confluência da Forquilha, o protagonista do álbum parece repre-
sentar seu próprio autor, negligenciando a produção de qua-
drinhos para ilustrar livros de outros autores.

 No aspecto gráfico, gostaria de destacar a lapidação que 
ele mostra no contorno dos desenhos. Seus personagens apa-
recem ainda mais realistas e as ambientações apresentam uma 
arte final melhor resolvida do que nos trabalhos anteriores. 
Comprovam uma evolução lenta, mas contínua, tanto nas 
linhas desenhadas quanto na ficção elaborada. 

Cabe ainda salientar o jogo de luz e sombra que ele con-
duz com muita técnica e segurança, bem como a utilização de 
retículas para criar texturas e meios tons que produzem efei-
tos plásticos eficientes. Para finalizar a narrativa, Mutarelli fez 
uso de muito cinismo, sarcasmo e ironia, revela ao público, 
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a falsidade do cenário por trás de seus atores e resgatando o 
lado mais patético e sombrio da alma humana.

Gosto muito do cuidado no desenvolvimento do roteiro 
e do domínio para conduzir a trama narrativa, ou seja, um 
aprimoramento na quadrinização. Os personagens são bem 
estruturados e definidos psicologicamente, o que pode pro-
porcionar um maior entendimento de sua obra. Pode-se dizer 
que o fio condutor da história, contada em primeira pessoa, 
possibilita uma interatividade do leitor com a obra, ou seja, o 
leitor é convidado a acompanhar o personagem e sua história. 
O protagonista dá destaque à existência do leitor.

Lourenço revela que, por baixo de todos os panos, a 
inquietação artística cede a benefícios materiais e mundanos. 

Comparo sua coragem com a dos expressionistas euro-
peus no início do século 20. O artista não apenas critica a 
sociedade em que vive como também se insere neste meio e 
retrata-se tanto ou mais patético do que a própria. O artista ri 
do outro, mas, principalmente, ri de si mesmo. 

Com este trabalho, Mutarelli mudou o meu olhar sobre 
aquela placa que até hoje batiza uma rua esquecida na perife-
ria da cidade de São Paulo. Deu outro significado à Confluência 
da Forquilha e à menina que morava na antiga rua 8. 

14 de setembro de 2004
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A TRILOGIA DO DETETIVE DIOMEDES

Se dependesse de mim, o personagem mais famoso de 
Lourenço Mutarelli não existiria.

Quando Lourenço concebeu a ideia do personagem e me 
mostrou os primeiros rascunhos, confesso que fiquei decep-
cionada e disse a ele que não combinava com o universo 
mutarelliano. Sorte que nem sempre ele me dá ouvidos, por-
que se fosse assim, Diomedes não teria nascido.

Consegui superar a falta de simpatia e a partir deste perso-
nagem nasceu meu desejo de realizar um estudo de caso sobre 
a obra de Lourenço. Em um artigo para o site da USP eu o 
descrevi com “aparência grotesca e personalidade instável”, 
eram características que me incomodavam no personagem. 
Mas, hoje, com o discernimento que a passagem do tempo 
causa, eu vejo que eu não reconhecia a imagem do próprio 
Lourenço no detetive.

Mas era esta a ideia dele. Cansado de representar persona-
gens sempre muito parecidos consigo mesmo, passou a usar 
outras referências físicas para desenvolvê-los. Escolheu a temá-
tica policial por gostar do gênero e por sentir falta do assunto 
nos trabalhos de quadrinhos. Chegou a declarar na imprensa 
que queria escrever uma história que tivesse prazer em ler.

Mesmo o seu público fiel, acostumado a roteiros mais 
angustiantes e perturbadores conseguiram perceber em Dio-
medes traços psicológicos das criações anteriores, ou seja, 
Mutarelli mudou o gênero, mas manteve sua essência, seu 
estilo, causando-me espanto. Aprendi a identificar a marca do 
Lourenço nas histórias do Diomedes.
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A primeira, e mais marcante particularidade do protago-
nista seria a de que ele não resolveria nenhum de seus casos. 
Um delegado de polícia aposentado que ocupava seu ócio 
mantendo um escritório de investigações particulares. Ele 
prestou também uma homenagem ao seu pai, que serviu de 
inspiração para a criação da personalidade de Diomedes. 

Outro elemento fundamental para o sucesso da trilogia 
foi a inserção de humor nos recordatórios e nos diálogos. É 
mais uma ironia, um sarcasmo que diverge dos trabalhos ante-
riores. Diomedes parece muito mais humano. Pode ser que 
a alusão ao pai tenha tornado o personagem mais real. Suas 
ações e reações são muito verdadeiras. 

Sendo assim, suas amarguras, decepções, fracassos e con-
lusões se tornam muito próximas ao leitor. A grande maioria 
dos leitores se apegam ao personagem, chegam a torcer por 
ele. Considero isso um diferencial importante dentro de uma 
história: fazer com que o leitor vivencie os momentos, catarse.

A presença do humor evidencia as sequências melancólicas, 
como o branco do papel evidencia a linha negra dos desenhos. 
Muitos dos sentimentos humanos compõem a primeira parte 
da trilogia.  Especialmente a busca, a incerteza e a solidão que 
acompanham a sucessão dos dias. 

A procura de Diomedes pelo mágico Enigmo acaba se 
transformando na busca de si mesmo, encontra-se a sós, 
traído e abandonado, ciente do mundo de mentira que cons-
truiu ao seu redor. Para Diomedes o mundo se transforma 
em um circo, mas ele não sabe o papel que deve representar.

Lourenço lhe reserva um final doloroso e patético. Incon-
cluso.

Se dependesse de mim, Diomedes nunca morreria...
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(...)
Diomedes sobreviveu. Não foi por minha vontade nem 

por vontade do Lourenço.
Sobreviveu porque ganhou vida na imaginação dele e de 

maneira fantástica passou a agir por si próprio. Ao final do 
primeiro livro com o detetive Diomedes, o autor o deixa aban-
donado e fracassado, com uma incógnita sobre seu futuro. 
O fracassado plano de partir em busca do mágico Enigmo foi 
apenas um pretexto para que o protagonista enfrentasse a si 
mesmo, a sua verdade. Missão esta que conduzirá Diomedes 
nos próximos dois livros da trilogia.

No segundo livro da Trilogia, O Dobro de Cinco, explo-
rando sua capacidade para construção narrativa e diálogos 
rápidos, Mutarelli criou uma história de aventura margeada 
por citações existencialistas; a visão crítica do artista continua 
a ser proferida por seus personagens, só que agora de forma 
ainda mais madura e eloquente. 

Na abertura do segundo volume com o detetive, Lourenço 
consegue ampliar a familiaridade do leitor com seu persona-
gem mudando o discurso. Diomedes passa a ser o narrador, 
fato que parece humanizá-lo ainda mais.

Em O Dobro de Cinco, o personagem Diomedes tinha um 
traço caricatural. Com o desenvolvimento da história Lou-
renço amadureceu o desenho, tornou-o mais realista e passou 
a fazer desenhos de observação de lugares que seus persona-
gens poderiam frequentar. Neste livro, ele fortalece também a 
personalidade do detetive e seus coadjuvantes são muito bem 
construídos para dar o contraponto ao protagonista...

As sequências de ação parecem ter sido muito bem 
planejadas e seu resultado gráfico é primoroso. Lourenço 
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mostra respeito visível para com a linguagem dos quadrinhos. 
Podemos vê-lo no resultado gráfico de suas páginas, muito 
bem pensadas e cuidadosamente finalizadas, com um desenho 
que parece melhorar ainda mais com seu amadurecimento 
constante. Os cenários continuam imprescindíveis para a ação 
dos personagens, o clima é urbano e sufocante, contribuindo 
para mostrar a sua visão da decadência da espécie humana.

Como o próprio Lourenço revela na introdução de sua 
coletânea, Sequelas, desenhar com nanquim é como dominar 
um animal selvagem. Neste livro, ele parece conseguir o efeito 
que deseja para preencher suas páginas brancas.  

Na sequência final, como em O Dobro de Cinco, Diomedes 
está machucado e derrotado. O herói foi vencido e parece 
começar a adquirir consciência de sua solidão. A dúvida, o 
infinito, o começo e o fim, dualidades existenciais presen-
tes nos roteiros do Lourenço são questões angustiantes que 
definem sua temática. A dualidade é sempre marcante em 
suas obras: sem heróis ou grandes vilões, ele apenas materia-
liza o lado bom e o ruim de tudo o que o viver proporciona 
ao ser humano. 

A inconsciência de tal dualidade pode ser ainda o que 
motiva a existência de pequenos momentos felizes. Tudo 
indica que para ele, a felicidade é apenas uma ilusão existen-
cial. De forma mais metafórica, o autor continua a fazer dos 
quadrinhos a bandeira de seu discurso existencialista, uma 
catarse para suas angústias diante da vida. 

Em suas histórias, o final nunca pode ser feliz, tudo não 
passa de uma grande distração, enquanto se aguarda pelo fim. 
Ler um livro, ver um filme, ouvir música, ler quadrinhos, ou 
qualquer outra experiência estética são formas de distração, 
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armadilhas para preencher o vazio e a solidão que acompa-
nham a história da humanidade. 

Neste clima melancólico Diomedes continua sua procura 
pelo mágico Enigmo, porém seu destino lhe reserva uma 
amarga recompensa: ele se encontra a sós consigo mesmo.

(20/06/2005)
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O NATIMORTO X JESUS KID

Em entrevista ao jornal O Globo Lourenço Mutarelli 
revelou que a literatura escrita o fez ser tratado como “gente 
grande”. 

O que aconteceu?
Lourenço ocupava um espaço único nos quadrinhos 

nacionais, até excluir os desenhos e criar somente com pala-
vras. Ele provou que seu sangue é literário.

Leitor incansável de Kafka, Dostoievsky e Jorge Luis Bor-
ges, o autor surpreende mais uma vez com dois títulos: O 
Natimorto (Editora DBA) e Jesus Kid (Editora Devir).

A experiência adquirida com dez álbuns escritos na lin-
guagem dos quadrinhos proporcionou um amadurecimento. 
Todas as palavras presentes nos dois livros são absolutamente 
necessárias. Nenhuma sentença parece estar fora de lugar. São 
cruelmente exatas.

Lourenço é um contador de histórias, de quadrinhos ou 
só de palavras.  Assim como o protagonista de Peixe Grande 
(filme de Tim Burton), o fato de contar histórias o mantém 
vivo, alerta, interessado.

Nestes dois livros, os argumentos são distintos e espan-
tam pela originalidade com que são tratados. O Natimorto 
poderia se resumir a um agente artístico que é contratado para 
cuidar da carreira de uma cantora sem voz. Assim como na 
história do rei nu, só poderá fruir de seu canto aqueles que 
tiverem o coração puro. 

Jesus Kid é um trabalho feito sob encomenda. Uma ironia. 
Uma piada sobre a dor do processo criativo (sofrimento que 

parece não atingir o autor de quase 1000 páginas produzidas e 
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publicadas ao longo de 13 anos).Inspirado pelo escritor John 
Fante e por Barton Fink (filme dos irmãos Cohen) Mutarelli 
foi desafiado a contar uma história enfocando a pressão vivida 
por um escritor trancado em um quarto de hotel (como dese-
java viver o Agente de O Natimorto) e as ilusões pretensiosas 
do mercado cinematográfico brasileiro.

Mesmo criando situações de humor, Lourenço critica a 
sociedade e continua a especular sobre a inveja, a preguiça, 
a ganância e outros pecados humanistas. Temas universais 
e que acompanham a literatura desde sua primeira história 
registrada. Motivos que servem de inspiração há séculos para 
escritores que se propõem a olhar além do próprio umbigo, 
com a preocupação única de contar uma história, sem a pre-
tensão de criar algo novo.

A publicação destes dois livros distanciou Lourenço ainda 
mais dos quadrinhos. O fato de ser respeitado como escritor 
o surpreendeu e o seduziu.  Parece que a tarefa de fazer qua-
drinhos tenha se tornado fácil demais e conduziu o autor para 
o mundo de “gente grande”.

Acredito que o ato de escrever não deveria ser encarado 
como uma maldição e, muito menos, como uma benção. 

Deveria ser somente necessário.
Necessário para o escritor.
Imprescindível para o leitor.

19 de janeiro de 2005 



89

Impessoal

Venha para o mundo de 
Lourenço Mutarelli

Em 1893, Munch deixou que o mundo ouvisse o seu grito. 
A arte continua a gritar. Quer só assustar ou nos avisar de 

algo?
Tocado por Munch, Ensor, Van Gogh e Egon Schiele, 

Mutarelli grita também. 
Seu grito é baixo, rouco, quase que um sussurro. É preciso 

querer ouvir. 
O espaço das folhas em branco é quase que totalmente 

dedicado a pensamentos sombrios como a angústia, o exis-
tencialismo e seu pessimismo tão realista.

Mundo Pet (Editora Devir) é um livro em quadrinhos que 
contém 12 histórias curtas, publicadas anteriormente pelo site 
Cybercomix. As páginas foram confeccionadas para o mundo 
virtual, mas com o objetivo final de serem publicadas em 
livro.  Foram produzidas simultaneamente à trilogia iniciada 
em 1998 com O Dobro de Cinco. Como a temática das histórias 
do detetive Diomedes pertencia a um mundo muito ficcional, 
Mutarelli encontrou outro meio para narrar histórias mais 
pessoais.

São histórias condensadas, como contos, que apresentam 
uma galeria de personagens inseridos em um universo som-
brio, patético e melancólico. Talvez, por saber que primeiro 
seriam apresentadas em uma tela de computador, o desenhista 
economizou balões e apresenta quase todas as histórias com 
recordatórios. É possível que tal recurso tenha aproximado 
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Lourenço do universo literário. Destrudo pode muito bem ser 
lida como um poema.

Acredito que ele tenha aproveitado a oportunidade, liber-
tando-se para realizar  tais experimentalismos. Tanto na com-
posição narrativa quantos nos desenhos, ele explorou técni-
cas e ferramentas. Se utilizando de nanquim, ecoline, xerox e 
photoshop, reinventou seu próprio estilo. 

A catarse biográfica se torna clara e evidente, purga quase 
todos seus demônios. Há até uma história escrita em Stick 
Note, bloquinhos amarelos para anotação. Retratos contem-
porâneos. 

Seus personagens multiplicaram-se, ganharam cenários e 
roupas coloridas, mas a alma ainda se preserva em preto e 
branco. Tudo é muito simples e direto. Explica quase todos 
seus tormentos. Traz um significado para a existência, a do 
criador e das criaturas.  Por sua incansável imaginação, Muta-
relli nos apresenta seu Mundo Pet. 

A figura que estampa a capa é uma releitura mutarelliana 
do Grito de Munch. É o grito seco que vem da garganta inse-
rida na caverna escura. É o ser sozinho consigo mesmo, um 
encontro que pode ser terrível, mas também revelador.

As obras no início do século 20 gritavam “não confiem 
nos seres humanos” também poderiam dizer: “não confie 
muito na arte também”. Apenas aproveitem a leitura. 

 Mutarelli é um contador de histórias. 
 Ofício único, mas não solitário. Seus leitores estão 

com os ouvidos bem atentos.

14 de setembro de 2004
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A caixa de areia ou Eu era um 
desenho numa folha de papel

15 anos depois e Lourenço ainda consegue me surpreen-
der. Este é o segredo do verdadeiro amor e de um casamento 
feliz! Esta será a primeira coluna que terei dificuldades para 
escrever porque de leitora passei a personagem. Como me 
distanciar da obra? Como fazer uma leitura branca, crítica e 
com o devido distanciamento. Por que eu fui entrar nessa fria? 
Como dizem (papos altamente intelectuais) “enfim”, vamos 
ao que interessa.

A capa traz uma referência de antigos cadernos de bro-
chura, uma forma rebuscada se repete várias vezes,  tece uma 
trama, prepara seu transe...No meio, três coelhos presos em 
um triângulo. Eles representam eu, o Lourenço e o Francisco? 
Nossos três gatos? Presente, passado e futuro. 

Curiosamente me coloquei no presente, aqui, agora, escre-
vendo. Lourenço no passado, resgatando brinquedos e lem-
branças. Francisco, com certeza, é o nosso futuro, nossa sín-
tese, a concretização da parceria.

“O teatro de nanquim apresenta” é a abertura. É um aviso: 
não levem a sério. Trata-se de ilusão, ficção, imaginação. É 
simplesmente arte.

Prepare-se, vai começar. O coelho de Alice, o tempo, esta-
mos sempre presos ao tempo. Passado, presente, futuro. O 
tempo é o melhor remédio. O melhor remédio é o amargo. 
Lembranças do deserto. Seu teatro tem início em um imenso 
deserto. A imensidão da areia. Um banco vazio, o texto sim-
ples. Frases tão curtas que, quando a gente percebe, já está 
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lá no meio daquele deserto, com toda aquela areia e aquele 
menino perdido entre seus brinquedos.

 
Lourenço, Francisco e Lucimar 

Caixa de Areia – Lourenço Mutarelli

Triunfo da Morte, 1562, no tempo de Bruegel. Lourenço 
nos apresenta dois protagonistas: a realidade e a idealidade. 
Uma completa a outra. Para que a realidade seja suportável, o 
homem inventou Deus e a Arte. O Louco disse no filme que 
o homem inventou Deus para poder inventar a si mesmo. O 
mundo ideal não existe da mesma forma para todos. 

Tudo parece diferente aos olhos de quem vê. Ninguém 
vê da mesma forma que o outro. Um rio jamais se repete. 
É sempre novo. Os dias nunca se repetem, nem a paisagem. 
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Cada momento é único. Somos únicos. Na nossa semelhança 
refletimos todas as nossas diferenças. É a isto que eles cha-
mam de paradoxo?

No meu mundo ideal, Lourenço cria as histórias para mim. 
Para que eu possa aproveitar minha passagem por aqui. No 
meu mundo real, Lourenço cria as histórias para ele mesmo, 
para que possa existir no mundo real. Para que possa tornar a 
realidade suportável. Lourenço inventa sua Arte, sua ligação 
com o mundo, elo real e ideal. Para que Carlton exista, ele 
inventa Kleiton. Kleiton existe para dar veracidade às histó-
rias de Carlton. 

A arte só existe a partir do momento da sua comunicação. 
Não basta somente a expressão. 
É imprescindível que alguém a veja, toque, ouça, leia. Sinta.

Nanquim – Caixa de Areia – Lourenço Mutarelli
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Como se não bastasse a Lourenço a criação de Carlton e 
Kleiton, ele me recria. Eu, Francisco e nossos gatos fomos 
recriados no seu sonho de Alice para dar crédito à sua inven-
ção. A minha realidade foi invadida, observada, vigiada. Lou-
renço idealizou um breve instante da realidade. O que agora 
leio como se fosse presente, na verdade é passado. Porém, 
naquelas páginas, ele prendeu o presente. Estamos presos na 
sua criação. 

“Figuras mortas numa folha de papel” ele escreveu uma 
vez. Quem nos dá a vida? O leitor que nos permite existir na 
sua realidade (ou idealidade?) Se a arte só existe a partir da 
interação do fruidor, aquele que a compreende, apreende e 
guarda para si. 

A arte é um presente, um segredo, uma confidência.
A Caixa de Areia encerra uma história, um momento do 

tempo passado. Sofrimento e penitência. 
Alegria e subsistência. 
Delicadeza e sutileza. 
O belo pessoal. 
A eternidade deste momento.
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Para a confecção e publicação desses textos, algumas pessoas foram ines-
quecíveis

Professora Alfa Vera Lucia Torcchia que me encaminhou para o mundo 
da arte

Caio Fernando Abreu que fez com que eu me apaixonasse pela literatura 
e os participantes da oficina de 1989, especialmente Wagner Mangueira

Lourenço Mutarelli por seus quadrinhos, livros e palestras que me inspi-
ram, me renovam e me seduzem, sempre

Amigos da Livraria da Vila que me permitiram a reaproximação com 
os livros, especialmente Takai e Leandro que me incentivaram a publicar 
meus textos

Obrigada Rodrigo Teixeira pela confiança e estímulo ao viabilizar esta 
publicação e por acreditar na expressão artística dos que estão à sua volta

Meninas da Editacuja: Érica, Harumi e Cris pela receptividade, apoio, 
carinho e trabalho nesse projeto

Jorge Filholini e o site livreopiniao.com sem o qual não existiria essa 
versão online e gratuita

Meu filho, sobrinhos, sobrinhos netos e alunos que trocam figurinhas 
comigo

Minha família, meus amigos e leitores que sempre me incentivam a con-
tinuar a lutar pelos meus sonhos
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Posfácio

Eu pensava conhecer todos os textos que compõem esse 
livro.

Sempre gostei das coisas que a Lu escreve.
Conheço a Lu, ou melhor, as várias Lucimares.
Estamos juntos há 18 anos.
E foi dessa forma que tive contato com os textos, lia 

enquanto o tempo passava.
Confesso que deste “Impessoal” só li a primeira parte, a 

segunda parte lia conforme ia sendo escrito para o site ETC. 
Por alguma razão, não consigo mais ler coisas que se referem 
ao meu trabalho.

Sempre disse para a Lu que ela escreve muito bem. Sem-
pre disse que seus textos são fortes e criativos.

Agora, ao pegar todo esse material reunido a força se con-
centrou de tal forma que, no fim da leitura, parecia ter lido 
algo de uma autora de verdade.

Não li um livro escrito por minha namorada.
Não li um livro de uma pessoa que escreve de vez em 

quando
Li o livro de alguém que, como eu, precisa escrever.
O fato de conhecê-la tão bem, aumenta a carga.
Lucimar diz que a primeira parte, o Livro 1 concentra os 

trabalhos de ficção e o livro 2 é mais passional
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Como eu gostaria que toda a dor, solidão e as feridas que 
a Lucimar esconde, fossem apenas ficção.

Este livro é o registro da pessoa com quem vivo e do ser 
que vive nas profundezas dessa mulher. 

Com amor e admiração,
Lourenço Mutarelli
07 de maio de 2009
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A Autora

Lucimar, filha de gêmeos, personalidades múltiplas, trans-
parência em palavras.

Mãe do Francisco, mulher do Lourenço, professora enga-
jada e sem papas na língua.

A Lucimar gosta de ler, de Chico Buarque e de artes plás-
ticas. Isto tudo, aprendemos lendo seus textos.

Mas quem tem o privilégio de conhecê-la pessoalmente, 
sabe que ela gosta de ser sincera, da liberdade e de alguma 
ironia.

Lucimar parece forte, mas se distrai, vem em quando, em 
uma doçura...

Tem tanta coisa pra contar, mas se esconde nas palavras 
sobre os outros: os artistas que ama, o filho que fez, o homem 
que acompanha – há quase 20 anos.

Lucimar te engana e faz você achar que ler estes textos é 
saber um pouco dela.

(texto das meninas da Editacuja para a versão impressa – 2009)

Se você sentir vontade, escreva para a autora 
lumutarelli@gmail.com






