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BOLETIM KULTRUN é um espaço de divulgação de expressões culturais 

focalizadas nas Artes e nas Letras. Adotando um caráter inclusivo e 

democrático, o Boletim está aberto para que qualquer pessoa, de qualquer 

lugar, principalmente da América Latina e do Caribe, possa ter acesso e/ou 

participar com colaborações. A edição do Boletim é bilíngue, visto que inclui as 

duas línguas mais comuns da UNILA —e da América—, o espanhol e o 

português, mas são extremamente valorizadas outras línguas, em especial as 

indígenas e de origem africano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



BOLETIM KULTRUN | ISSN 2763-5066  
VOL. 3, N° 4, DEZEMBRO DE 2021                         

   
 

 

 

EDITORIAL  

        

 
É com muita alegria que apresentamos a quarta edição de 2021 do 

Boletim Kultrun para a comunidade da UNILA e para nossas leitoras 

e leitores espalhados pelo mundo.  

 

Esta última edición del año, Artes Unileras, presenta creaciones 

artísticas y expresiones literarias de miembros de la Universidad 

Federal de la Integración Latinoamericana (UNILA). En efecto, 

unileros y unileras nos ofrecen obras que transmiten parte de 

nuestras riquezas culturales, narrativas y poéticas sobre nuestros 

dolores, luchas, esperanzas y deseos, así como el factum de la razón 

y de la vida cotidiana de Nuestra América.  

 

Esperamos que el lector y lectora de Kultrun disfrute de las obras 

presentadas por la comunidad unilera.   

  

 
EQUIPE DE DIREÇÃO E EDIÇÃO 
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MILENA REGISTRO 

Latido Latino 
 

   

  

   

 

 

 

 

 

 

Milena Registro é Bacharel em Antropologia - Diversidade Cultural Latino-Americana 

pela UNILA.                                                  E-mail: m.registro.2017@aluno.unila.edu.br 

 

 
 

Latido Latino 
 
O exercício epistemológico de pensar expressões unileiras na arte me remete 

diretamente ao movimento de reivindicar o reconhecimento da nossa culturalidade que, 

no processo de colonização e colonialidade foi extraviada, sufocada, mas nunca 

eliminada da memória latino-americana. Dessa forma, escolhi retratar em meu estilo os 

conhecidos "milagritos mexicanos” que, apesar de serem comumente relacionados à 

tradição cristã, são figuras pertencentes da civilização asteca que conseguiram 

sobreviver ao sincretismo religioso colonial por meio da hibridização e, se contrapondo 

à hegemonia, os milagritos continuam a morar nos altares. Os corações sagrados são 

incrementados com elementos que expressam a força vital. Por isso tive a escolha de 

trazer um coração que sangra ao mesmo tempo que flutua e queima em vida, 

simbolizando nossa história latina que é delineada na violência colonial, mas que ao 

mesmo tempo leva consigo o fogo da vida, e como um milagre permanece viva 

renascendo de suas cicatrizes. 
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Latido Latino, por Milena Registro  
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ANA CLARA FANK 

Ser poça 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Clara Fank é artista interdisciplinar iguaçuense, egressa do curso de Letras, Artes 

e Mediação Cultural (UNILA). Atualmente é pesquisadora no projeto de pesquisa 

Poéticas do ENTRE: Corpo, Escuta e Criação Artística, coordenado pela professora 

Angelene Lazzareti, da UNILA, e coordenadora do projeto independente Guia de 

Artistas de Foz, que busca dar visibilidade à artistas locais. Como artista, investiga 

principalmente o desenho com água e o movimento do corpo. 

  Instagram: fankanac  

 

 

 

 

SER POÇA é um material audiovisual componente do TCC em LAMC "Ser poça: 

experimentações artísticas entre poças de água colorida na pintura e o corpo em 

movimento", apresentado em 2021. O vídeo expressa o processo de criação dos 

desenhos com poças coloridas, relacionando-o com o corpo da própria artista. 

 

 

 

 

 



BOLETIM KULTRUN | ISSN 2763-5066 
VOL. 3, N° 4, DEZEMBRO DE 2021 

 
   

 
9 

 

 

Ser poça (2021), por Ana Clara Fank 

Música: Gypsy Moth- Andrew Bird 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Assista a obra:  

https://www.youtube.com/watch?v=9soRJ8MYL5g 

https://www.youtube.com/watch?v=9soRJ8MYL5g
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 RODRIGO ALVES DE QUEIROGA 

Marielle Franco - Presente - 2018 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Rodrigo Alves de Queiroga é estudante de Filosofia – Licenciatura na UNILA. É artista 

plástico, muralista e desenhista.                    E-mail: rodrigoalves.queiroga@gmail.com  

 

 

Marielle Franco - Presente – 2018 

 

Muralista: Rodrigo Queiroga (Filosofia - UNILA).  

Local:Jardim Universitário - UNILA  

Colaboradores na pintura: Rodrigo Queiroga, Tarcisio Queiroga, Gustavo Gamarra, 

Juan Canon, Juan Sebastian, Natalia Garzon, Andre Sabino, Flavia Oliveira, Valentina 

Vasquez, Erika, Constantino e Bicho.  

Apoio Institucional:   Livia - Festival Cultural da Integração - UNILA - 2018 | Paula - 

Cerimonial UNILA | Luis - Fotografia – SECOM 

 

MARIELLE FRANCISCO DA SILVA - Marielle Franco, 1979, socióloga, política, 

feminista e defensora dos direitos humanos, brasileira nascida no Rio de Janeiro. Em 

14 de março de 2018 foi vítima de crime político, sendo assassinada a disparos junto a 

seu motorista, Anderson Pedro Mathias Gomes, na Região Central do Rio de Janeiro. 

O projeto em homenagem a Marielle Franco propõe reflexões e conscientização no 

campo social. O poder opressor e manipulador tenta silenciar os que lutam por valores 

democráticos, pelos quais Marielle sempre lutou. O diálogo deve carregar consigo a 

empatia e primar pelo respeito à vida. Hoje e sempre, Marielle Franco.  

 

mailto:rodrigoalves.queiroga@gmail.com
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Mural: Marielle Franco - Presente - 2018 

 

 

 

 
 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rsBKpZWEP7U  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rsBKpZWEP7U
https://www.youtube.com/watch?v=rsBKpZWEP7U
https://www.youtube.com/watch?v=rsBKpZWEP7U
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 TARCÍSIO MOREIRA DE QUEIROGA JÚNIOR 

Invisível 
 
 

  

Tarcísio Moreira de Queiroga Júnior é Mestrando no 

programa de Pós-graduação da Integração Latino-

americana. É poeta, cineasta, historiador, humano. 

E-mail: tarcisioqueiroga@gmail.com  

 

 

 

 
Curta-metragem: Invisível 

Ano: 2021 

Direção: Tarcísio Queiroga 

Link: https://vimeo.com/646260286 

 

No dia 24/08/2021 tive a oportunidade de apresentar o livro “O Quarto de 

Despejo” de Maria Carolina de Jesus para a disciplina “História da América Latina”, que 

compõe o Programa de Pós-Graduação em Integração Contemporânea da América 

Latina. Enquanto lia o livro me encontrava na cidade de São Paulo, em meio a pandemia 

do Covid-19, e fiquei horrorizado em ver a quantidade de pessoas em situação de rua 

por toda a cidade.  

Praças passaram a abrigar famílias inteiras: de idosos a crianças de colo! 

Papelão, armários, sofás e barracas em meio ao cinza melancólico da cidade. Pude 

observar uma senhora cheia de sacolas, revirando o lixo atrás de latinhas de alumínio, 

foi inevitável não relacionar com a realidade retratada por Carolina de Jesus em seu 

livro. É chocante como dezenas de pessoas passam diante a essas situações como se 

fosse algo normal, apressadas, atrás do pão de cada dia, formigas, não as quero 

condenar. Afinal é este Estado neoliberal que possibilita a divisão social entre sucesso 

e fracasso, e quem fracassa se torna invisível. Carolina expõe de modo genial a questão 

da invisibilidade social que ela, seus filhos e seus vizinhos viviam. Eram invisíveis! 

Ignorados por boa parte da sociedade em prol da modernidade. 

Apesar da obra de Carolina ter sido publicada em 1960, me pergunto o que 

mudou? Os diários foram escritos durante o governo de Juscelino Kubitschek, cujo lema 

era “50 anos em 5”, para impulsionar a construção de Brasília e outras obras urbanas 

mailto:tarcisioqueiroga@gmail.com
https://vimeo.com/646260286
https://beduka.com/blog/materias/geografia/o-que-significa-urbanizacao/
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rumo à modernidade e ao progresso. Hoje, no governo de Jair Messias Bolsonaro, 

seguimos rumo ao tal “progresso”, mas a miséria e a fome assolam o país.  

Contudo, quero compartilhar meu primeiro filme que nasceu de reflexões desse 

momento da minha vida, alimentado pelos escritos de Carolina de Jesus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assista “Invisível” de Tarcísio Queiroga 

https://vimeo.com/646260286 

 

 

MÚSICA  

Pseudônimo: Semilla | Álbum: Somos Semilla's (2021/22) 

 

Semilla é um projeto meu de integração cultural por meio do que chamo de poesia 

experimental, normalmente por meio do rap mesclamos nossas visões de mundo, 

nossas vivências, dores, amores, a poesia em si para criar algo em conjunto. Do meu 

pequeno quarto improvisado na periferia do interior de Foz do Iguaçu pude gravar com 

artistas da Colômbia, Venezuela, Chile, Argentina, África e Itália. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Música: Sobredosis | Artistas: Semilla (Brasil) e 2PR (Chile) 

https://www.youtube.com/watch?v=No24zrcc3N8 

https://vimeo.com/646260286
https://www.youtube.com/watch?v=No24zrcc3N8
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Música: Irreducibles | Artistas: Jacker (Itália); 100Batoh (Burkina Faso); Semilla 

(Brasil) & Zagal (Colômbia)               

https://www.youtube.com/watch?v=fqkf2SUEKZ4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Música: Não Represento Ninguém | Artista: Semilla 

https://www.youtube.com/watch?v=NZbgcATx8bk 

https://www.youtube.com/watch?v=fqkf2SUEKZ4
https://www.youtube.com/watch?v=NZbgcATx8bk
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 CÉSAR AUGUSTO ESPITIA PEDREROS 

Sueños 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

Mi nombre es César Augusto Espitia Pedreros, vengo de la hermosa Colombia. Ingresé 

a la UNILA en el año 2019, donde curso el 5to semestre de la carrera de Licenciatura 

en Letras Español/Portugués como Lenguas Extranjeras (LEPLE). Tuve la fortuna de 

haber colaborado con el Boletín Kultrun en el Vol. 3, n°2 – 2021 con los textos El Poema 

“Necropolítica” y el poema-canción “Y Ahora”. Durante los casi 3 años de mi vida 

académica en esta Universidad, he tenido la gran fortuna de participar en varios 

proyectos de investigación u extensión. En extensión destaco mi participación en el 

proyecto Cepi Unila de 2019, Tándem en la Triple Frontera de 2020, Laboratorio 303 de 

2020 y Celpebras de 2021. En investigación participé en “Análisis del discurso de 

viajeros por Latinoamérica en el siglo XIX: su contribución a las identidades nacionales”, 

desde agosto de 2019 a octubre de 2020. Mis actividades como becario de Iniciación 

Científica me permitieron participar y ser elegido como representante Titular de los 

estudiantes de la UNILA ante el Comité Local Temporal de Iniciación Científica (CLIC) 

para el periodo de 2020-2021. Dentro de mi trayectoria académica en el presente año 

fui seleccionado para ser parte del Programa de Educación Tutorial PET/Conexões de 

Saberes da UNILA.  

E-mail: cae.pedreros.2019@estudante.unila.edu.br  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cae.pedreros.2019@estudante.unila.edu.br
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SUEÑOS, por César Espitia Pedreros  

 

En el mundo naces, vives y pereces 

Te reproduces mil veces 

Como un soplo de aliento creces 

Al ser humano perteneces. 

Vas sin prisa, como la brisa 

Como el águila que viajas por los aires y en su vuelo 

Desde lo alto busca su anhelo 

Y aunque piedras en el camino le asechen 

Caes, te levantas y al final de cuentas 

La salida triunfante encuentras. 

Con la fe viva de mantenerte con vida 

Y alcanzar un día a ser parte de la alegría 

De tu dueño que, de niño 

Que soñaba dormido y despierto 

Que llegarías a ser un Sueño grande 

Que se formó junto con él desde pequeño  
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 JÉSSICA LUANA DA SILVA 

A Vittra de Rainfall 

Nocturn diem 

 O conto de um livro sem capa 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

Jéssica Luana da Silva, 26 anos, nasceu em Campinas, São Paulo, e é licenciada em 

Letras - Língua Portuguesa e Língua Inglesa, pela Faculdade Anhanguera desde 2018. 

Atualmente professora de ambas as línguas na rede estadual de ensino no estado do 

Paraná. Na UNILA participou do curso de extensão “Leitura de Narrativa Policial”.  

E-mail: jessicabanstarch@outlook.com  

  

 

 

Nesta oportunidade, Jéssica nos apresenta três contos:  

 

A VITTRA DE RAINFALL 

NOCTURN DIEM 

 O CONTO DE UM LIVRO SEM CAPA 

 

 

 

 

 

 

mailto:jessicabanstarch@outlook.com
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A VITTRA DE RAINFALL  

 

Em seus dias de glória, Rainfall era uma cidade de luz. Perfumada com o aroma 

da chuva e enfeitada pela belíssima natureza que se destacava em todas as estações. 

No limite da cidade com a imensa floresta, havia uma torre onde a família Dover sonhava 

em expandir os negócios. A exportação marítima estava em constante evolução e os 

Dover trariam grandes oportunidades para Rainfall. O senhor Adam Dover enxergou na 

floresta uma grande oportunidade de riqueza, e a partir da exploração de madeira, 

Rainfall viveu dias de fartura e festas.  

Os Dover expandiram a área de exploração cada vez mais, e com isso se 

tornaram os mais ricos da cidade, mas toda essa riqueza custou algo que a família não 

imaginava perder, não tão cedo. A filha do casal Adam e Freya era a alegria da cidade. 

Pois não havia muitas crianças por ali, devido as dificuldades que todos passavam antes 

da exploração da floresta, Katarina era uma das primeiras crianças que Rainfall vira 

após muito tempo. Katarina era muito ligada à floresta e desde pequena chorava muito 

todos os dias, quando os trabalhos de exploração da floresta começavam.   

Quanto maior ficava mais triste ela se tornava. Seus pais já não sabiam como 

agradá-la, até decidirem que a tirariam de Rainfall, e a deixariam longe da floresta por 

alguns anos. Estava tudo pronto para sua partida, para o longínquo Novo Mundo. Porém 

horas antes dos empregados da família irem buscar a menina em sua torre, Katarina 

teve um desmaio. Inconsciente, a menina caminhou em direção aos lados sombrios e 

inexplorados da floresta, chegando até a área central onde por ordens do seu pai, não 

havia sido explorada.  

Nenhum dos trabalhadores notou a presença da menina na floresta, pois a luz 

era pouca naquela parte densa, usavam-se lampiões até que um número suficiente de 

arvores fosse derrubada para a luz adentrar aquela parte da floresta. Katarina ainda 

desacordada deitou na terra e ali ficou por muitas horas. Ficou tanto tempo que deram 

a menina por morta.  

Num estado de meditação profunda e conexão com a floresta, a menina foi 

despertando, mas não mais como Katarina, a partir daquele momento ela seria a 

invisível criança da floresta, ou como chamavam naquela época, uma Vittra.  
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Os Dover por estarem muito abatidos pela literal perda da filha, partiram de 

Rainfall sem olhar para trás. A economia da cidade foi do céu ao inferno, e muitos se 

foram. Mas ainda assim havia quem tentasse adentrar a floresta com fins gananciosos.   

A floresta avançou cada dia mais os limites da cidade. Numa rapidez absurda 

tomou quase toda a cidade agora pouco povoada, para si. Os poucos cidadãos que ali 

insistiram em ficar criaram diversas lendas a respeito da floresta. Uns diziam que ali 

habitavam seres gigantes e poderosos, outros que era amaldiçoada pela tragédia que 

acometera os Dover. Mas uma sábia senhora que há anos dizia as mesmas palavras, 

"A floresta cresce", parecia finalmente sensata por predizer o que agora acontecia.  

Agnes R. era uma senhora muito ativa, mas reservada, recebia poucas visitas 

de sua filha, Norat, e sempre que a jovem visitava a mãe tentava levá-la para o Novo 

Mundo junto dela. Nem mesmo Norat sabia como ela e a mãe foram parar naquela 

cidade, só sabia que conhecia todos dali desde que nascera. O esposo da senhora 

Agnes faleceu quando Norat era adolescente e isso só fez a jovem querer sair daquele 

lugar cheio de lembranças que lhe causavam dor.   

Agnes sempre acreditou na vida da floresta mesmo sem ter certeza do que 

realmente vivia ali, e silenciosamente lutava contra a exploração daquele riquíssimo 

lugar de paz. Quando a menina Katarina desapareceu, ela secretamente levava durante 

a noite alimentos até a floresta, pensava que se por acaso a menina ainda estivesse por 

ali, poderia se alimentar, ou ainda que se alguma criatura pudesse encontrá-la, e 

tomasse aquele alimento como oferenda.  

As pessoas não conheciam muito bem, mas as Vittras são predestinadas a 

serem parte da floresta. Quando uma pessoa nasce para ser uma Vittra, geralmente ela 

faz parte de uma família humana que pouco se importa com a natureza. E como 

gananciosos desequilibram a ordem natural da vida, o destino se encarrega de 

contrabalancear.   

As Vittras costumam ser ariscas, e só quando se sentem muito à vontade ficam 

visíveis para humanos, além disso, a parte humana dessas criaturas ainda se alimenta 

de comida comum, e há quem diga que as Vittras são responsáveis por pequenos furtos 

em seleiros e dispensas. E com a ajuda de todos os seres que viviam na floresta, a 

Vittra de Rainfall foi amadurecendo e controlando seus poderes. Depois de ter 

assombrado os trabalhadores da floresta, causando-lhes terríveis pesadelos e pregando 

peças até se cansar, a Vittra sentiu que já bastava.  



BOLETIM KULTRUN | ISSN 2763-5066 
VOL. 3, N° 4, DEZEMBRO DE 2021 

 
   

 
20 

 

Sua parte humana ficava muito satisfeita com os lanches que a senhora Agnes 

lhe trazia, e mesmo sem aparecer para a senhora bondosa, ela cuidava da segurança 

da mesma para que nenhum mal lhe atingisse. Afinal Agnes era sua única companhia, 

mesmo que secretamente.  

Os anos se passaram e a cidade ficou menos povoada. A senhora Agnes veio a 

falecer, sua filha saudosa, vinha até casa da mãe de tempos em tempos para manter 

tudo em ordem e durante sua estadia em Rainfall, Norat cumpria as instruções do bilhete 

na cabeceira da mãe: - Alimentar a floresta  

- Cuidar do jardim  

Com o tempo a Vittra se sentia solitária, e começou a aparecer para crianças 

curiosas, só para passar o tempo. Um dia a neta da senhora Agnes estava no meio do 

bando de crianças que vinham pé ante pé até a borda da floresta a fim de ver algo 

mágico por ali. A Vittra reconheceu a menina pelo cheiro, o mesmo que lhe alegrava 

quando a senhora Agnes estava a caminho da floresta. E quando todas as crianças 

desistiram da aventura e viraram para ir embora, a menina que ainda olhava para um 

ponto fixo entre as árvores, viu a Vittra de Rainfall, uma sombra iluminada de luz branca 

sorrindo para ela. Se assustou e correu para mãe, e quando lhe contou o que avistara 

foi desacreditada. Norat dizia à filha que as outras crianças a tinham assustado e por 

isso a menina achou ter visto algo. E assim a Vittra afastou uma possível companhia, 

mas mal ela sabia que com o passar das décadas, ela seria uma história de ninar 

contada de geração em geração na família da senhora Agnes. Diziam que graças a 

bondade da senhora Agnes, a Vittra lhes agraciava vez ou outra com sua aparição.  
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NOCTURN DIEM  

  - Ótimo, a cafeteira queimou!  

Sentou-se desanimado na cadeira amarela ao lado do telefone, pois naquela 

noite especificamente, Richard estava cansado demais para ampliar seu vocabulário de 

xingamentos. O dia como sempre não fora produtivo, acordou por volta das 4 horas da 

tarde, e não pensara em nada mais criativo do que "Porcaria" para definir o dia.  

Depois de tomar um café frio que restava na garrafa, pegou suas câmeras e 

seguiu a rota traçada no GPS, rumo a mais uma sessão de fotografias.   

A única rotina que seguia fielmente era de maldizer o dia sempre ao acordar, 

isso lhe dava ânimo para buscar novas experiencias e ser surpreendido se algo de bom 

acontecesse.  

Enviou o trabalho para um cliente hipster que insistia em se chamar de "irmão".  

- Nós não estamos sozinhos nesse universo.  

As coisas boas de ser um night owl são o silêncio, a (quase) total solidão, e a 

liberdade. E as ruins são a falta dessas coisas, pois alguns diurnos rebeldes ousam 

romper o silêncio e a solidão, com suas bebedeiras e gritarias, e não aproveitam 

verdadeiramente a noite. Acabam por estragar os preciosos minutos de sua beleza.  

A noite brilha, e se colore com as mais belas cores das galáxias, e de trilha 

sonora os animais noturnos, seus olhos refletem a luz que recebem e nos impressionam 

pela independência e sabedoria.   

O ódio de Richard pelo dia não era um ódio verídico, era entretenimento, o sol 

não tinha culpa das frustrações diárias dele.  

Richard passou a morar sozinho e criou a própria regra de não ter regras, 

passara quase 10 anos da vida no Japão com sua banda, e desde que voltou a noite 

era sua companhia, acordava às vezes pela manhã, mas se não estivesse totalmente 

escuro não levantava da cama nem por uma fortuna.   

No início usava a desculpa do fuso horário, mas na verdade gostava muito da 

sensação de ser o único humano acordado na Terra.   

Todas suas grandes ideias foram fruto de noites não dormidas, dizem por aqui 

que as mentes criativas são as que mais sofrem.   
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Dia desses, numa das caminhadas pelo bairro encontrou a Louis, sua nova 

companhia que surpreendentemente se adaptou à rotina noturna do dono. Encontrar 

uma alma mais perdida que a sua e poder ajuda-la se tornou o objetivo de vida de 

Richard.  

Inspirado na simetria dos becos e na falta de espaço da cidade, ganhou um 

prêmio pelo trabalho, o que não o afetou emocionalmente. Vestiu uma roupa qualquer 

que já havia usado, prendeu os cabelos e assim foi receber a homenagem do pequeno 

grupo de admiradores de paisagens urbanas.  

O dia amanheceu chuvoso e monótono como Richard gostava. O alerta de novo 

e-mail acordou Louis que foi até o banheiro e depois caminhou silenciosamente pelo 

corredor, subiu na cama e deitou ao lado do corpo do seu dono, sem se importar com o 

frio.  
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O CONTO DE UM LIVRO SEM CAPA 

  

Desde a semana em que completou 9 anos, Melissa passou a ser cuidada por 

ela mesma, durante as tardes depois da escola. Negociou com sua mãe uma mesada, 

já que o gasto com a babá Ana não seria mais preciso.  

- O suficiente para comprar livros novos toda semana. Fechado?  

- Tudo bem mocinha... – Concordou sua mãe, a senhora Hellen, uma professora 

bela e corajosa.  

De baixa estatura como todos em sua pequena família, a mulher era sempre 

vista a caminho de algum compromisso, com sua inseparável pasta em mãos, cabelos 

compridos soltos e quase sempre desarrumados.  

Melissa passava as tardes lendo, o que era motivo de muito orgulho para sua 

mãe, pois desde muito pequena imitava a leitura da mãe balbuciando palavras 

irreconhecíveis, folheando livros. Também cozinhava, ou melhor, preparava receitas 

frias. Sorvetes. Já que a regra imposta pela mãe era que só com 10 anos ela seria 

ensinada a usar o fogão, com restrições.  

- Não insista Mel, falta pouco. Já você poderá usar o fogão.  

- Você promete?  

- Claro.  

E arrumando o cabelo de Melissa, sempre desarrumado como o dela, terminou 

de tomar o café, pegou as chaves e dando um beijo na filha, que já estava entretida 

lendo, partiu para a escola.  

Depois de muita bagunça na bancada alta da cozinha, metade do freezer cheio 

de sacolés de variados sabores, a menina apreciou o resultado de todo trabalho que 

fizera durante a tarde: - Mel, você é a rainha dos sacolés! Isso é uma obra prima!  

Pegou alguns de seus quitutes, colocou na sua vasilha rosa e foi para o tapete 

da sala ler seu livro novo, As Viagens de Gulliver.  

A sala não tinha uma enorme televisão, na verdade, se parecia com uma 

biblioteca e sala de estudos, porque realmente era para isso que a sala servia. Lá a 

Senhora Hellen estudava em seu laptop, preparava aulas para a semana toda e ajudava 
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a filha nos deveres que Melissa fingia não entender, só para ter o prazer de ouvir mais 

a voz da mãe.  

- Melissa é uma menina muito criativa sabe?   

Dizia a senhora Hellen aos seus colegas de trabalho quando o assunto era sobre 

filhos. E realmente era assim, aos 5 anos Melissa aprendeu suas primeiras palavras em 

inglês, e deu um baita susto em sua mãe, ao ligar para ela com o telefone da “Tia Ana”, 

no meio do expediente dizendo coisas aleatórias como, caneta, amor, mamãe e te amo. 

Mensagem recebida com muito sucesso e orgulho.  

Agora com 9 anos completos, Melissa tinha uma lista de livros lidos, e uma lista 

maior ainda dos que pretendia ler. Nunca se interessou pela biblioteca da mãe, ela 

sempre quis a própria. Apesar de que nem todos os livros ali eram de fato da senhora 

Hellen. Grande parte do acervo pessoal fora arrematado em um leilão de livros na 

faculdade onde estudou. O professor favorito de Hellen tinha falecido, e em seu 

escritório, no primeiro corredor a esquerda do prédio verde musgo onde eram 

ministradas as aulas de Artes, ficaram mais de 500 livros.  

Em um dia muito tedioso, Melissa resolveu pela primeira vez, ler um dos livros 

da biblioteca da mãe. Ela procurava por algum livro de receitas em busca de algo inédito 

que pudesse virar sorvete.  

Goethe, Flaubert, Kafka, Tolstói. Melissa conhecia esses autores, mas era muito 

nova para compreendê-los. Foi quando passando os dedos pelos livros classificados 

como “capas apagadas”, encontrou um livro sem capa, com páginas coladas, e ...  

- Isso é cheiro de brigadeiro? Você deve estar com baixa glicemia. Todo mundo 

sabe que não pode comer perto dos livros...  

E folheando as páginas percebeu que se tratava de um livro de receitas. 

Satisfeita pelo tesouro encontrado, sentou-se no tapete e começou a ler em voz alta a 

receita do “Brigadeiro Especial”. Foi quando Melissa começou a sentir um cheiro de 

brigadeiro queimado, coisa que acontecia com frequência quando sua mãe cozinhava 

conversando com sua amiga no telefone.  

- É inacreditável como os livros podem influenciar nossas sensações. Eu poderia 

jurar de mindinho que tem brigadeiro sendo feito na cozinha.  

E continuando a leitura um aviso:  

Menina! Você já queimou! Sinceramente não me peça mais nenhuma receita.  
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Fim! Pode fechar o livro agora.  

Instintivamente ela o fez, com certa estranheza e ainda sentindo um cheiro forte 

de queimado. Deixando o livro fechado no tapete, se levantou e decidiu ir à cozinha 

conferir, mesmo sabendo que era impossível um Brigadeiro Especial se preparar 

sozinho. E para sua surpresa, lá estava: o balcão com muito chocolate em pó, uma 

colher suja de manteiga em cima da pia e uma panela com um conteúdo todo preto 

dentro, e...  

- Ai meu Deus, o fogão!  

A regra do fogão fora desrespeitada, e a sujeira tomava toda a pequena cozinha 

da casa. Momentos antes da senhora Hellen voltar do trabalho, Melissa faxinou a 

cozinha para esconder a provas do crime que não cometera.  

No dia seguinte, Melissa nem prestara atenção nas aulas e só pensava em ler 

mais do livro de receitas, e assim o fez quando chegou em casa, antes mesmo de tirar 

o uniforme ou almoçar. Deitou no tapete da sala, abriu o livro lentamente com receio 

que algo ali despertasse e lhe desse mais uma bronca pelo brigadeiro queimado que 

ela ainda não soube explicar como acontecera. Foleou umas páginas coladas, e as 

separou com cuidado, e lá estava escrito:  

Com este livro não se brinca, cuidado e atenção. Não o perca, nem se perca, 

não se distraia. - Quanta bobagem! Onde estão as receitas?  

Foi quando uma enorme borboleta azul passou por cima de sua cabeça e posou 

em cima dos papeis na mesa da sua mãe. Melissa a seguiu com os olhos enquanto a 

borboleta passeava pelos cantos da sala e posava novamente na ponta de um livro na 

estante onde lá ficou por muitos minutos. Voltando a atenção para o livro, a frase 

anteriormente lida não estava mais ali, e em seu lugar uma imagem de uma floresta 

linda, que preenchiam as duas páginas com simetria. Melissa observou outras 

borboletas, flores e plantas azuis, todas em harmonia com a floresta, a menina não 

percebeu quando a sala se transformou na imagem que via no livro, nada da paisagem 

antiga estava em seu campo de visão, nem o livro.  

- Que magia é essa? Onde é que eu vim parar? Onde está o livro?  

Todas as perguntas se dissiparam quando olhando para si Melissa viu que 

estava com um vestido azul que não era dela, um par de sapatos pretos e muito 

brilhantes, que agora rumavam o caminho que seguia para um rio, e na margem havia 
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um barco, pequeno para um adulto, que não estava preso a nada. Chegando mais perto 

Melissa viu que no assoalho do barco estavam sua mochila de escola, e o livro sem 

capa. Quando começou a andar em direção ao barco, ele zarpou. Rápido demais para 

um barco de remos. Melissa correu o mais rápido que pôde pela margem do rio, 

tropeçou, e tentando não perder o barco de vista não viu um galho imenso a sua frente.  

Ficou desacordada por uns instantes, e o barco se foi. Entrou em desespero, 

pois não tinha ideia de como foi parar ali, e nem como voltaria para a casa. Sentada ao 

pé da arvore, chorando e desejando nunca mais ler nenhum livro, um barulho de folhas 

chamou sua atenção. Muitas folhas que estavam caídas no chão se remexeram e uma 

delas se elevou no ar, e Melissa a pegou na mão. Olhando bem de perto era possível 

ler uma frase na folha murcha:  

Caminho Especial  

- Como alguém conseguiria escrever algo em uma folha sem a rasgar?  

Apanhou mais uma folha. Primeiro passo: Levante-se - São instruções!  

Apanhou mais uma dúzia de folha e foi seguindo o que diziam. Levantou-se, 

limpou as mãos no vestido, olhou para o rio, e seguiu pelo que pareceram horas em sua 

margem. Encontrou uma casinha de madeira como a instrução do que a quinta folha 

dizia. Não parecia que a casa era habitada, e com relutância a menina leu a sexta folha. 

Ela já presumia a instrução:  

Entre na casa, siga para os fundos.  

- Os fundos? Eu sei chegar até a parte de trás da casa sem entrar nela. Olha 

para isso! Está caindo aos pedaços!  

A casa parecia ter sido construída às pressas por alguém com nenhuma 

habilidade em marcenaria. E descartando a folha, leu a próxima:  

Entre na casa. Menina burra.  

- Mas quanta audácia!  

Melissa entrou na casa, passou por várias portas fechadas no corredor estreito, 

e em cada porta havia uma letra: C; O; R; R; A. Só quando já estava na parte de trás da 

casa, que juntou as letras em sua mente e se aterrorizou. Uma grande sombra em forma 

de gato preenchia todo o quintal a sua frente. Sem coragem de olhar para trás, correu 

como se fosse uma atleta, saltou pelos troncos que surgiam no caminho, e entrando 
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novamente na floresta percebeu o quanto estava longe do rio e seu percurso. Não havia 

mais o que fazer, seja lá onde estava, Melissa estava presa ali e não poderia voltar 

enquanto não encontrasse o livro.  

Triste e cansada, Melissa se encostou na arvore mais próxima e deixou que seu 

corpo escorregasse até o chão, rasgando boa parte do vestido. E ali adormeceu.  

Despertou quando uma borboleta azul posou na ponta de seu nariz, depois a 

espantou. Melissa pôde ouvir o rio pouco mais ao sul, com rapidez seguiu o barulho das 

águas e lá estava o barco preso aos galhos de uma arvore a margem do rio. Alcançando 

o livro, que estava molhado pelo balanço das águas, Melissa tentou ler alguma coisa 

que a levasse para a casa. A tinta da impressão estava borrada, e era impossível 

reconhecer qualquer coisa um dia ali escrito.  

Melissa, uma menina muito criativa e curiosa, imaginou o que poderia estar 

escrito ali, não foi muito fácil se concentrar numa leitura imaginaria com toda a 

maluquice que a cercava. Começou a ler em voz alta, o que gostaria que estivesse 

escrito no livro.  

- E então, depois de se dar muito mal, Melissa encontrou o bendito livro, que não 

poderia estar de outra forma, molhado! Que ironia do destino, deixar com que sua leitora 

entrasse tanto assim na história, e não deixar nenhuma paginazinha com um fim onde 

tudo volta ao normal. Eu na minha casa, quer dizer, Melissa em sua casa, com roupas 

confortáveis, fazendo seu dever de matemática esperando sua mãe chegar do trabalho.  

Assim que parou para respirar, as palavras ditas por elas começaram a aparecer 

na página aberta do livro.  

- Que incrível! Quer dizer, Melissa se alegrou ao ver suas palavras no livro.  

Quando Melissa percebeu que poderia escrever sua própria história em seu livro 

especial, logo tratou de dar um belo fim a essa experiência.  

- Grata por estar inteirinha, apesar de alguns machucados e um belo galo na 

testa, a menina encontrou uma porta branca a sua esquerda, sem nenhuma sustentação 

e entreaberta, no que parecia o fim da floresta, uma clareira. Melissa poderia atravessar 

a porta sem nenhum empecilho e chegar em casa.  

Atravessando a porta, de sua casa ainda com medo de tudo dar errado e ela 

estar na floresta ainda se apressou em dizer:  
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- E chegamos ao fim dessa aventura, onde Melissa, pode terminar o ... onde 

Melissa, pode finalmente fechar o livro e descansar por que seu dever de matemática já 

está pronto. E isso é uma obra ficcional sem semelhança com a realidade. Fim.  

Fechando rapidamente o livro, Melissa se jogou no tapete e o agarrou com as 

unhas, e de olhos fechados, torcendo para que sua realidade não fosse desfeita com o 

fim da leitura, quando ouviu o carro de sua mãe estacionando.  

- Mel, cheguei, filha. – disse a senhora Hellen entrando pela porta com um 

gatinho no colo, era um presente para a filha.  

- Oi mãe, tudo bem? Você não sabe o quanto senti sua falta. O que é isso?  

E sorridente a mãe esticou os braços aproximando o gatinho da filha, que se 

afastou dando dois passos para trás.  

- Qual é o problema? Achei que você adoraria ter um bichinho de estimação 

filha...  

- Ah, sabe o que é mãe, eu prefiro cachorros.  

Sorrindo sem graça, ainda com medo da sombra de um gato enorme que vira na 

floresta, olhou ao seu redor, sentando no tapete procurando com os olhos o livro sem 

capa. Porém ele havia sumido, e em seu lugar na estante havia um desenho pintado 

por ela mesma, de uma floresta com flores e borboletas azuis. Olhou para si mesma, 

procurando o vestido que vestia, mas estava com seu uniforme, um pouco sujo demais, 

e infelizmente não estava usando os belos sapatos pretos brilhantes. Tudo voltou a ser 

como era antes, e Melissa nunca mais viu o livro sem capa, e quando sua mãe arrumou 

outra dona para o gatinho, ela voltou a dormir mais aliviada.   

Quando finalmente completou 10 anos, sua mãe lhe dera um livro de receitas, 

um caderno onde ela poderia escrever as próprias e enfim a menina pode usar o fogão. 

Ela ficou grata por nada de estranho acontecer enquanto lia seu livro de receitas. Pelo 

menos não dessa vez.  

Não se sabe por qual estante ou prateleira o livro poderá aparecer... 
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