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       E-feito Coliteral tem a proposta de ser uma revista [por ser uma publicação de
charme visual para além do preto no branco] literária [sim, mas lateralmente abraçada a
outras artes] digital [por ser pensada para ser lida em dispositivos eletrônicos] mensal
[um pequeno suspiro de literatura para quem não está com o hábito da leitura em dia].

       Pretende ser um projeto pequeno: num primeiro momento, terá mais ou menos
sete páginas, sempre haverá um tema em comum entre os textos da mesma edição
e sempre haverá um ou dois convidados, que nos presentearão com seus talentos.

       O escritor convidado de novembro é simplesmente Pedro Salgueiro. Escritor
renomado e premiado, já foi finalista do Prêmio Jabuti e publicado na França. Tem
também a maior relevância que os cearenses consideram para um escritor: já teve
um livro escolhido pela UFC para ser leitura recomendada aos vestibulandos [antes
da adoção do ENEM]. Quem já teve essa honra, pode dizer que já foi lido por uma
geração inteira.

       Cláudia Xavier veio-me por indicação. Mas que achado! Sua fotografia mostra as
terras por onde passou em detalhes íntimos. Não são fotos de cidade, são fotos de
alma de cidade. Confiram um pouco da arte dela aqui nesta edição e mais no
Instagram dela [que vai estar na página de contatos desta revista].

       Desafetos fala
de como as rela-
ções humanas
estão sujeitas a
mudanças, colo-
cando em destaque
como atitudes po-
dem trazer conse-
quências diversas. 
Boa leitura. 

PRIMEIROS
CA RIBEIRO NETO

Poder: o dono da bola embirrou.
Revolução: jogar com lata vazia,
tampa de garrafa, bola imaginária.



UM JOGO
PEDRO SALGUEIRO

     Deu por si sendo carregado, ou arrastado —
tamanha era a falta de jeito com que o conduziam.
Inicialmente pensou estar sonhando: um desses
pesadelos que se tem quase lúcido, ao final de um
sono confuso, cheio de sobressaltos.
     Vacilou um pouco, não sabendo se demonstrava
sua consciência ou se fingia continuar dormindo;
decidiu permanecer calado, os olhos entreabertos...
pernas e braços soltos, à mercê dos empurrões. 
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Há um rio enorme, 
precipícios sem fundo — 

e seguro-me a ramos frágeis para não cair neles. 
Graciliano Ramos

     Na posição em que se encontrava, pouco via do caminho: a rua escura, árvores esparsas aqui e ali —
percebeu estar chegando ao limite da cidade... os latidos de cachorros, o canto dos galos ecoando pelos
quintais, um violão e uma voz triste confirmando a madrugada.
     Não conteve um gemido ao sentir nos calcanhares as pedras do caminho; talvez por isso lhe tenham
amarrado pernas e mãos para trás: afrouxando um pouco os nós, mas apenas o suficiente para que
pudesse afastar devagarinho os joelhos. Em vão tentava enxergar seus sequestradores, a venda no rosto
mal lhe permitia respirar.
     Aos poucos percebia que ficavam alguns pelo caminho, pois ouvia pisadas de no máximo três pessoas — sendo
que as mais fortes eram suas, disso tinha certeza. As outras ora vinham à direita, ora à esquerda, ou então se
perdiam para trás, mas logo ressurgiam ao seu lado — como se o observassem, atentas... medindo suas reações.
Procurava não titubear, passadas firmes, queixo levantado, o suor escorrendo pelo rosto. Por uma pequena fresta
no lenço distinguia os próprios pés, a vereda em declínio; a brecha parecendo ter sido deixada de propósito. Só
parou quando escutou o rolar de pedras ladeira abaixo, poucos centímetros à frente. Sabendo que não as havia
jogado, entendeu aquilo como um aviso para que parasse. Mais claramente se fixava em sua mente a idéia de um
jogo... de que alguém disputava com ele uma partida perigosa, talvez a derradeira das muitas de que participou
durante toda a sua curta existência. Se não fosse a última, certamente seria a mais difícil. E com certeza ele jamais
seria o mesmo — porque a mente operava mudanças irreversíveis. O medo e a frieza travavam batalha memorável:
às vezes aquele se desesperava, quase ferindo o silêncio da madrugada — há tempo pesava o absurdo da situação...
o grito perdido na mata, o inimigo oculto rindo seu primeiro sorriso de vitória, o início de uma empreitada da qual já
sabia o final, milimetricamente calculado; a razão reagia, contendo o soluço e, em silêncio, perscrutando o passo
macio do opositor, sua respiração regrada: sabendo que a única maneira de derrotá-lo seria aquela — o raciocínio
frio, o sentimento contido; procurando antes de qualquer ação entender o jogo, compreender as regras... e apenas
nesse momento reagir. Tinha a seu favor unicamente o silêncio, o controle dos nervos, o conhecimento de que não
lhe atribuíam força alguma — contra ele havia quase tudo, o absurdo daquela circunstância, o total
desconhecimento das forças do inimigo.
     Respirou fundo, localizou com o pé uma pedra; chutou-a com firmeza — a pedra desapareceu como se tivesse
sido atirada no vácuo. Reconhecendo que se encontrava à beira de um abismo, procurou adivinhar a posição do
inimigo: depois de longa espera o pressentiu pela primeira vez à sua frente, no mínimo espaço que havia entre ele e
o vazio — percebeu então a força dele, a sua superioridade evidente, o seu desdém e arrogância, seu completo
domínio da situação.
     Pela fresta do lenço, avistou os pés dele, as pernas longas e a pequena distância que as separava do precipício.
Sentiu um impulso de simplesmente o empurrar, mas a facilidade da solução o fez vacilante — não poderia
descuidar um segundo, estava em jogo a sua vida (e o que era mais importante naquele momento: tentar
compreender a inusitada situação em que estava inserido). E, de tudo, apenas tinha conhecimento de que
participava de um jogo, mas não tinha a mínima idéia do adversário que enfrentava e, muito menos, dos seus
planos. Conteve, mais uma vez, a vontade de se desvencilhar daquela situação incômoda. Respirou fundo... Quando
avistou novamente os pés firmes do inimigo desfilando a poucos centímetros do abismo (parecia zombar da sua
fraqueza e da vitória garantida ao final de tudo), aí então percebeu por baixo da bainha da calça dele — enroscada
no calcanhar magro — a outra ponta da corda, que desde o início lhe atava as pernas e os braços.
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REVESES
CARMEN LIMA
       Crescemos juntos na mesma periferia:
eu, o Benedito e o Everaldo. Brincávamos de
tudo: bola, arraia, bila, carimba e muito mais.
O pai do Aldo era dono da maior mercearia
da região. Eu aproveitava quando meu pai ia
comprar alguma coisa fiado lá e ia junto.
Enquanto eles negociavam, mergulhava meu
braço naquele camburão de feijão até sentir
de pertinho o cheiro das sementes. Com o
Dito era a mesma coisa. Em pouco tempo,
Aldo ouvia nossa voz e vinha lá de dentro,
chamando para brincar no grande quintal,
que ficava por trás da mercearia. Em dias de

aula, quando caminhávamos até a escola, víamos Aldo vindo de carro: o pai dele fazia questão, apesar de serem
poucos quarteirões. O carro parava e, em alguns segundos, Dito e eu já estávamos no banco de trás: os três
conversando, cantando ou fazendo qualquer coisa, juntos. Juramos que seríamos amigos para sempre.
     Chegamos à adolescência e, perto do fim do ano, chegou na nossa área um casal de fora, com uma filha da nossa
idade. Claro que eu, Dito e Aldo ficamos vidrados na menina. E é claro também que não deixaríamos nossa amizade
ser afetada. Decidimos que quem falou primeiro teria prioridade na investida: foi o Aldo. Marina, porém, não estava
interessada. Aldo chegou dizendo que a garota devia ser sapatão. Na sequência, eu fui o segundo; para Marina, o
primeiro. Namoramos até que o trabalho do pai dela a levou para outra cidade e, lógico, para outro amor.
     Começamos a trabalhar. Eu e Dito, antes mesmo de terminar a faculdade. Os contatos do pai do Aldo não só lhe
facilitaram, como rentabilizaram o processo. Eu e Dito começamos com uns bicos, mas depois a coisa foi
melhorando um pouco. Aldo comprou seu primeiro carro e veio nos contar. Ficamos felizes por ele e por, apesar
da distância que o tempo e os compromissos impõem às amizades da infância, ele querer compartilhar tudo
conosco. Era sempre assim: Aldo nos contou da promoção no trabalho, do namoro com uma arquiteta, do carro
novo que comprou, da troca da arquiteta por uma advogada, da entrada que deu num apê num bairro de classe
média (ele até chamou um dia lá para mostrar), das horas-extras, das noites insones, da mudança de empresa e de
cada ascensão na carreira, do carro dos sonhos, da casa grande em bairro emergente, do noivado com uma médica.
Como Dito dizia, “eu e ele tínhamos histórias mais morosas”, nem sempre tínhamos novidade para contar. Aldo
não se esquecia, ao narrar para nós suas epopeias, de um detalhe sequer. Ficávamos felizes por aquela outra vida e
imaginar que ele queria compartilhar tudo conosco nos confortava.
     Um dia, entretanto, Dito chegou me contando que, com a faculdade finalmente terminada e com o curso de
inglês que também havia concluído, iria se inscrever para uma vaga na área dele, em uma empresa multinacional.
Eu achei o máximo! Aldo não se empolgou muito: numa multinacional ele também já trabalhava. Mas Aldo se
preocupou em preparar o Dito e disse que era difícil conseguir uma vaga daquelas e que ele não se chateasse
muito após receber o não. O menos esperado, contudo, aconteceu. Dito não só conseguiu o emprego, como
rapidamente subiu na empresa e foi trabalhar na matriz, na Alemanha. Casou com uma gringa e teve um filho.
Comprou casa, carro de luxo. Sempre me manda umas fotos pelo whatsapp. Morou por lá uns seis anos. E há uns
seis anos Aldo não fala mais com Dito. “'Ele se acha só porque pode mais que nós'. 'Inventa de falar do que
conseguiu só pra se amostrar, humilhar os outros'. 'Só quer ser importante'. 'Fica se exibindo em rede social com o
carro, só porque é muito mais caro que o nosso'”. Aldo deveria ter dito “o meu” e não “o nosso”, porque eu, ainda
hoje, não tenho carro, mas mantenho contato com o Dito.
     Dito voltou ao Brasil por um ano, para coordenar a abertura de uma nova filial em nossa cidade. Tentei de tudo
para voltarmos a ser eu, Dito e Aldo: expus, argumentei, pedi. Por fim, fiz reservas em um restaurante de porte
médio. Dito topou; Aldo ironizou, mas foi. No jantar, quem mais falou fui eu. Benedito evitou falar da sua rotina.
Everaldo já não tinha assunto podium. Apesar dos percalços, bem devagarzinho, tudo prometia se abrandar, até
tive esperança de retomarmos o nosso trio; mas estávamos no Brasil e era o segundo semestre de 2018.
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O OLHAR
PEDRO SALGUEIRO

     Quem me conhece bem sabe que eu tenho uma obsessão pelo olhar. E vivo
dizendo que o olho é o caminho mais curto da alma para tudo que está aqui
fora, no mundo vivido; mas nem sempre foi assim — houve um tempo em que
ele significava o mesmo que o olfato, o gosto e outros sentidos vulgares.

     E, se hoje não consigo mais olhar alguém nos olhos, não é por fraqueza... essa covardia comum a
qualquer indivíduo medroso, e sim uma espécie de medo que me consome desde a juventude.
     Descobri o poder de um olhar no dia mais infeliz da minha vida. Explico: desde a mocidade, eu
planejava uma vingança contra um sujeito que bateu no rosto de meu pai, em meio a uma discussão
besta, por causa de não sei que teima. Era uma tarde morta, triste — daquelas em que os únicos
barulhos ouvidos eram os gritos de crianças, vindos, com o vento, de um bairro distante. Lembro
como fosse hoje, no entanto já se passaram setenta anos desde aquela tarde.
     Começaram conversando baixo, depois as vozes foram aumentando, até silenciarem com um
tabefe seco, que meu pai engoliu fundo, baixou a vista, apanhou o chapéu do chão... e eu fui seguindo
seus passos de longe (nunca o caminho de nossa casa fora tão longo): desde este dia, nunca mais foi
o mesmo e, até o último instante de sua vida, ele jamais haveria de levantar a vista — morreu com os
olhos baixos, como se fosse (desde aquela maldita tarde) indigno de olhar os outros nos olhos.
     No dia de sua morte, jurei para mim mesmo que o responsável por tudo aquilo pagaria com a vida
pelo que fizera. Planejei durante muito tempo, teria de ser uma ocasião singular; não poderia
acontecer rápido, exigiria uma ocasião especial. Levei quarenta anos estudando a situação e, por
várias vezes, estive lado a lado com ele, só eu o conhecendo; vezes houve em que trocamos algumas
palavras; depois o perdi de vista por quase dez anos. Eu não tinha pressa, estava certo de que logo
ele estaria em minhas mãos, inevitavelmente. 
     Um dia, eu soube, através de um tio que continuava residindo no vilarejo de minha infância, que o
meu desafeto regressara para passar os últimos dias de sua velhice na terra natal. Havia chegado a
hora, não poderia deixar para depois, era agora ou nunca. Convenci minha esposa e os filhos já rapazes
de que precisava ir ajudar a família em uma questão de terras, mas que logo estaria de volta a casa.
     Cheguei pela manhã, no primeiro trem — e foi como se a vida toda desfilasse em minha mente, as
ideias tornavam-se confusas: o passado e o presente se misturavam como se fosse em um sonho.
Passei o resto da manhã meio perdido, não conseguia reconhecer ninguém. Da janela da hospedaria,
fiquei esperando a saída dele para um passeio, e que fosse à tarde, do jeitinho de outrora.
     Quando ele despontou na esquina da farmácia, já era boquinha da noite. Eu me aproximei: olhei-o nos
olhos, bem fundo, puxei vagarosamente a faca e, quando notei que o seu olhar me reconhecia (tive
certeza disso), afundei-a toda em seu peito, depois outra e mais outra. Da surpresa inicial de seus olhos,  

passou para não mais reagir tentando se proteger
com as mãos, agora aceitava tudo parado a me olhar
tristemente - as feições de surpresa e dor deram
lugar a uma calma superior, quase arrogante. Olhou-
me bem fundo. Neste instante, meu braço jazia
parado no ar, um último golpe inútil fora contido por
aqueles olhos. E o que vi em seguida, teria preferido a
morte, foi um simples olhar sereno, mais forte que
toda a minha raiva guardada, um único olhar que eu
jamais vira em toda a minha vida, um olhar de quem
não estava mais neste mundo, um olhar que (com
certeza) nunca mais me dará paz nesta vida. Fugi
como o diabo foge da cruz, depois me apresentei com
advogado e cumpro (em parte devido à idade) a pena
em domicílio; porém sinto que já não vivo depois
daquele olhar. E desde aquele dia não levanto a vista,
pois não sou mais digno de olhar para mais ninguém
neste mundo. 
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de malassombro

CHAPÉUS DE CAUBÓI
CA RIBEIRO NETO
       Na Praia de Capim Açu, homem nenhum deve mexer. Tem Paracuru de um lado e
Lagoinha do outro, mas na bacia formada entre elas, só pode ter pisada da gente de
Camboas. Zinho marcou com os meninos de ir caçar tejo pra comer mais tarde, sendo
que só foi quem conseguiu engabelar a tia Isolda da escola: ele, o Marquim e o Fresquim.
       Os três partiram pra perto da praia, caçando os tejos, não olhando para baixo, para a
areia frouxa, mas para cima, tentando  chegar  antes  no  que  o  carcará  avistar. Durante
a procura, eles iam conversando de tudo. Fresquim

mangando e imitando colegas e professores,
inclusive o Padre Silvano, sua especialidade. Os
outros dois só nas gaitadas e nos mugangos.
       Contudo, eles já estavam ficando vesgos e
nada de nenhum carcará, que geralmente só não
está nessas terras se tiver algum invasor. Ao
longe, Zinho avistou, bem na beira da praia, dois
caras que não eram da região, cada um com um
cavalo. Acocorados, aproximaram-se na maciota,
pra ver o que aquele povo de calça jeans e chapéu
de caubói faziam ali.
       Os invasores conversavam alto, cada um com
celular na mão e arma no coldre, pareciam bem
nervosos. Gritavam, mas não brigavam. Fresquim
disse para os amigos deitarem atrás de uma
elevação, levantou um pouco a cabeça e soltou
uma risada alta, a mais gaiata possível.
Coincidentemente, um vento mais forte levou os
chapéus dos homens. 
       Entre risadas dos meninos e susto dos homens,
que procuravam de onde veio a traquinagem, os
homens sacaram as armas. Na distração dos
meninos, Fresquim levantou a cabeça novamente e

gritou "Ó O SACI!" e, no susto, um dos homens o alvejou, enquanto o outro, mais
nervoso, acertou o companheiro e, rapidamente, subiu em seu cavalo e partiu em
apressada retirada.
       Zinho e Marquim, sem saber o que fazer, foram atrás do outro cavalo, colocaram
Fresquim nele e levaram para Camboas. Já o Saci ganhou dois chapéus de caubói.



Diferentemente  da  t rad ic iona l  l i t e ra tura  cearense ,
es te  e  a  ma ior ia  da  obra  de  Pedro  Sa lgue i ro  tem o
urbano  como e lemento  preponderante  na  narra t iva ,
não  só  como cenár io ,  mas  também como componentes
da  ação .  O  con junto  de  contos  t raçam pe lo  fantás t ico ,
u t i l i zando-se  da  es t ranheza  como foco  de  a tenção .

D O S  V A L O R E S  D O  I N I M I G O
PEDRO SALGUEIRO

J á  es te ,  outro  l i v ro  de  nosso
conv idado ,  f ina l i s ta  do  J abut i
2008 ,  se  passa  no  ser tão .  Em
20 contos ,  o  l i v ro  t ra ta  da
rea l idade  e  do  imag inár io  do
in ter ior  cearense .

I N I M I G O S
PEDRO SALGUEIRO
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Messejanense antes de fortalezense, já tem mais de 15 anos de literatura, passando por todos 
os passos possíveis na cadeia do livro, destacando-se as publicações, em 2012, do seu primeiro
livro, impresso, Meio Humano, Meio Urbano  e, em 2020, do segundo, digital, Como é Triste 
um Choro Contido [linktr.ee/caribeironeto]; a organização do Grupo Eufonia de Literatura ; 
a curadoria da revista literária virtual  Vem-vértebras;   e o trabalho de produção editorial 
em função da Editora Et Cetera . Atualmente cursa o Mestrado em Humanidades Digitais, 
pela Universidade do Minho.

CA RIBEIRO NETO

Natural de Tamboril, tem publicado os livros: O peso do morto, O espantalho, Brincar 

com armas, Inimigos, Dos valores do inimigo e Fortaleza voadora. Já recebeu prêmios
internacionais, nacionais, estaduais e municipais, oferecidos por Radio France Internationale,
Ministério da Cultura, Secult, entre outros. Seu livro DOS VALORES DO INIMIGO foi uma das
dez obras indicadas pela Universidade Federal do Ceará para os Vestibulares de 2005 e 2006.

PEDRO SALGUEIRO

é fotógrafa há mais de dez anos e sua especialidade é a fotografia de rua. Já captou imagens
de Ceará, Suécia, Inglaterra, Holanda e muitas outras paisagens urbanas.

CLÁUDIA XAVIER
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fb/AlemMarLinguaPortuguesa

É Licenciada em Língua Portuguesa e Literaturas Brasileira e Portuguesa – pela Universidade
Federal do Ceará (UFC) – e Especialista em Psicologia das Relações Humanas – pelo Instituto 
de Estudos Superiores do Ceará (INESC). Participou de várias coletâneas literárias; entre elas, 
a Antologia Rosa dos Ventos, Roda de Versos. Em 2017, foi premiada pelo poema Quimera.
Além de ser professora de Língua Portuguesa e Cultu-ra Brasileira, é ainda Formadora
Educacional, colaborando com a formação continuada de outros professores, nas áreas 
de Elaboração de Materiais Didáticos, Escrita Criativa e Didática.

CARMEN LIMA

@caribeironeto
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