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e-feito
Coliteral

     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 [pois ela é 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.
       Temos uma novidade: 
a partir desta edição, 
a Carmen Lima, que foi 
a convidada da edição
passada, agora faz parte 
do nosso quadro fixo de
escritores.

       O artista Ronaldo Vieira
tem sua pintura da realidade
com um olhar lírico
impressionante. Em sua
página no Instagram, você
pode ver a exposição digital
que inspirou esta edição.
       O termo escolhido 
para definir as ilustrações 
foi MARESIA e, para isso,
convidamos o poeta Zetto,
que tem muito que falar
sobre essa relação simbólica
com o mar.
       Água salgada tem em
toda praia, mas cada um 
diz que a sua é diferente.
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O vento ininterrupto lembra
que o mar é leal que nem cão,
você pode demorar o tanto
que for, ele está à tua espera,
de ondas abertas. 

A Ribeiro NetoC



Rocheda
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sentiu a maresia invadir o corpo
gastou o tempo vestindo outra pele

 
no vai e vem das ondas

ora sal ora luta
 

até mar e cheiro
transbordar maré cheia
- enlace quase perfeito
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Marejada

Zetto

Se preciso fosse,
a mar ia.
Mas prefiro a imensidão:
Maresia.

Na cadência desse marulho,
Sorrio,
Sinto,
Mergulho.

Fico à deriva,
Sinto o cheiro
e o sal na ponta da língua.
Alma marejada.

Carmen Lima



Só ele
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Todo dia, pelas seis horas da noite, seu Ezequiel pegava sua cadeira de balanço,
colocava-a para fora de casa, para sentir o vento constante, olhar o mar. A janta já
era ali mesmo, geralmente cuscuz com ovo, numa cumbuca. E, de lá, só saía depois
de ver ela passar.

Os vizinhos já nem mangavam mais, pois ele não arredava da sua afirmação. Todo
dia, ele jurava, via passar uma mulher correndo, toda de branco, em direção ao
mar. Entra, mergulha, nada e desaparece. Todo dia ele via ela passar. Só ele.

Uma mulher negra, de vestido longo, correndo sem olhar pra trás, sem desviar de
nada, até sumir e aparecer amanhã de novo, correndo de novo, mergulhando de
novo. Ele já a viu de longe, já a viu de perto, sempre o mesmo caminho, nada a faz
parar, nem o corpo do seu Ezequiel. O único que a vê.

É um mistério que seu Ezequiel nunca descobriu, nem provou. Até que ficou
subitamente triste e desistiu: se ela aparecesse para ele, por causa dele, ela reagiria
às suas tentativas de contato; se os outros a vissem, ele seria, para ela, comum,
como os outros; por fim, constatou, cabisbaixo: ela não é invisível só para ele
porque simplesmente o ignora.

A Ribeiro NetoC

malassombro
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A ostra e o vento
É um romance do cearense Moacir Costa Lopes. Não há acaso em suas
linhas e a narrativa do romance ora percorre o fluxo de pensamento dos
personagens, ora se mistura a fala do narrador. O nome da personagem
principal é intencional, Marcela é dividida em mar e cela, representando o
estado de espírito da personagem e o espaço onde o romance percorre,
uma ilha. Nessa ilha, Marcela começa a descobrir sua sexualidade, dividindo
com um vento ou um personagem fantástico todo o calor da idade. São
linhas e linhas de muita sensualidade, literatura fantástica e de muita
esgrima com as palavras, o que transforma o romance em obra-prima. Obra
essa que virou filme e serviu de mote para a musicalidade de Chico Buarque
- filme e música possuem o mesmo título do livro. Aproveite a maresia.

Bom-Crioulo
Também escrito por um cearense, a história deste livro acontece no Rio de
Janeiro. Publicado pela primeira vez em 1895, é considerado um dos
primeiros livros do ocidente a tratar da homoafetividade. Pode ser
considerado triplamente polêmico: além da homossexualidade, acontece em
ambiente militar, precisamente em um barco da marinha, e os personagens
são de diferentes etnias. O escritor Adolfo Caminha, que em sua vida
também foi bem polêmico, sabe como abordar assuntos delicados. É isso que
faz deste livro o mais conhecido dele (mas, na minha opinião, não o melhor).



e-feito
Coliteral

siga:  instagram.com/efeito.coliteral/

Esta é a nossa 7ª edição.
Para ler a sexta, acesse:

bit.ly/3j2Bdtc
E, para acompanhar as próximas edições,
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EDITORA

@caribeironetofb/AlemMarLinguaPortuguesa

                                     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.

A Ribeiro NetoCCarmen Lima
                                        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 Cultura Brasileira, é ainda Formadora
Educacional, colaborando com a formação
continuada de outros professores, nas áreas de
Elaboração de Materiais Didáticos, Escrita Criativa e
Didática.

@ronaldovieira.artista@_zettoave

Ronaldo VieiraZetto
                                          É poeta antes de advogado.
                                        Publicou seu primeiro livro de
                                     poesias em 2020, o Ave Poesia.
                                  Foi selecionado para participar
da Antologia Poética do II Festival da Poesia de
Fortaleza (2019) e para a publicação Fissura
(Nadifundio - 2020). Integrou os grupos Literários
APPLE (Amantes da Prosa e Poesia) e EUFONIA.

                                  É artista plástico graduado em Artes
                                 Visuais e mestrando em artes no
                               Programa de Pós-graduação em Artes
                              (PPGArtes) do Instituto Federal de
Educação, Ciências e Tecnologia do Ceará-IFCE.

http://instagram.com/efeito.coliteral/
https://bit.ly/3j2Bdtc
https://twitter.com/caribeironeto
https://www.facebook.com/AlemMarLinguaPortuguesa
http://linktr.ee/caribeironeto
https://www.instagram.com/ronaldovieira.artista/
https://www.instagram.com/_zettoave/

