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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 [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].

       A composição desta edição foi curiosa-
mente criada a partir da união da obra dos
convidados. O escritor Pedro Gurgel [15 anos
de amizade] já tem um livro de poemas
chamado "De Copo e Alma", em que trata
desta relação entre copo e recipiente x líquido
e alma. Você, leitor, poderá ver, aqui e no livro
dele, a incrível relação entre literatura e
filosofia de sua escrita.
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       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.

       Por sorte, o multiartista Bruno Dourado [17
anos de amizade] tinha artes que permitiram
explorar mais desta dicotomia complexa.
Pintura, desenho, música, cinema, arquitetura.
Desculpem-me se eu estou esquecendo de
algo, mas em todas essas artes Bruno é
talentosíssimo.

Por isto a proposta aqui é VIDRAS:
vida em [para, por, de, entre, in] vidro

e tudo que isso pode significar. 

TÔ FORATÔ FORA
Mal nasci, mandaram ser gauche na lida. Eu não! Quem quiser que suba
as escadas... eu mesmo não mordo essa isca: nuvem de sonho é uma
bela forma de morrer vivo. Viver fora de tudo é que me parece vida!

PEDRO GURGEL
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UPLOADUPLOAD
Tá tudo subindo! Ave Maria! Olha essa vitrine tá tudo o olho da cara.
Pronto. Filmei.

CA RIBEIRO NETO

FAROLFAROL
Eu. Bêbado submerso na oceânica liquidez.

O Farol da Vida desponta:
hipnose nas mãos. Sol de Ícaro.
No céu de antenas meus sonhos lulam
enquanto minha amada inventada 
segura a flutuante contemplação - 
Eu. Prisioneiro desse trem com asas derretidas.

Baleia sem rima.

PEDRO GURGEL
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          Daí questiono-me entre os espaços das palavras: a que se destinou a
garrafa: cachaça ou Cajuína? Refiro-me à garrafa como "garrafa de cachaça" ou
como "garrafa de cachaça-depois-cajuína"? Era a garrafa um corpo e seus
conteúdos fases de sua alma? Agora que ela está quebrada, sem alma conteúdo,
ainda é existência com ser ou é como uma página sem palavras?
          Trazendo ao meu universo interno: seria eu apenas um eco de voz, como
garrafa vazia, na cabeça de quem me lê? Sou meramente um espaço vazio
separado de outros vazios e vagamente preenchido com as palavras escolhidas
pelo meu autor e o imaginado som de quem me lê?

          Questiona o poeta de Santo Amaro: "existirmos, a que será
que se destina?". 
          Vejo, por exemplo, a garrafa de cachaça prata. Em tese, ela
foi criada "apenas" (quem sou eu para achar que isso é pouca
coisa!) para conter seu desejável conteúdo; digamos assim,
criada para conter sua alma (de aguardente). Vem alguém e
bebe. Rápida ou vagarosamente, a garrafa entrega sua alma,
entorpecendo ou levitando outras existências. 
          A garrafa seca. Vem outro alguém, toma-a e preenche-a
com suco de caju clarificado: Cajuína. (A única verdadeira não
importa o que digam!). Muito diferentemente de sua alma recém
esgotada, agora a garrafa se refaz em sua existência: guarda
uma cor, amarelo âmbar, ouro líquido sabor doce. Alguém se
descuida, a garrafa quebra.

NO FIM DA CAJUÍNANO FIM DA CAJUÍNA
PEDRO GURGEL

VITRALVITRAL
CARMEN LIMA

LITERATURA editorial CONTO CRÔNICA POEMA MICROCONTO MICROCRÔNICA DICA DE LIVRO ROMA

Sempre ficava vidrada,
até que me entendi vitral.
Emergi da sílica e do pó
e, em minha transparência,
cada vez menos rígida
e menos quebradiça,
segui impermeável:
Vítrice.
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malassombro

PELO COPO DE DOSEPELO COPO DE DOSE

       A Praia do Piquiri se chama assim, só porque
praia tem mais status. Piquiri é mesmo o nome
da lagoa que tem perto da praia. Nem o nome do
lugarejo é esse, era só o nome da lagoa, mas a
praia não tinha nome e herdou por fama. Na
verdade, nem a praia nem a lagoa são conhecidas
dos cearenses e quem nasceu lá mais sai do que
fica. É de lá a história que ninguém soube.
       Zé Maria já estava ali na mesa de carretel de fio
elétrico, há cinco burrinhos de cachaça prata de
tempo. Dorinha pegou os poucos trapos de roupa, 

CA RIBEIRO NETO

umas miudezas e sumiu. E o pior: ele nem sabe o motivo de ter sido abandonado. Pode
ter sido outro macho? Pode. É pouco provável, por ali não aparece turista; dos que
ainda moram por lá ninguém mais sumiu. Mais fácil ela ter se cansado dele mesmo.
       Ele não tem mais com quem conversar, seu Onofre já não aguenta mais sua
presença e sua catinga. Ele não tem para onde ir, tudo na casa lembra ela. Para se
distrair, resolve olhar o mundo por entre o copo de vidro, desses que o resto do Brasil
chama de "americano", mas lá no seu Onofre chama-se copo de dose.
       Pelo líquido tranaparente, ele viu um homem sentado à sua frente. Assustou-se,
olhou diretamente e nada. Voltou a levantar o copo: viu e escutou. Estou aqui por ti.
Quanto mais tu bebe, mais eu te levo. Pede mais um burrinho.
       Zé Maria não sabia se devia responder algo. Era um cara bem parecido, camisa de
botão, chapéu aba larga. Todo de cinza. Quem é você? Eu sou quem ainda se interessa
por tua alma. Vou levá-la hoje pro mar, mas quem vai levar o crédito é Janaína.
       Prestando mais atenção, deu para ver que a roupa não era cinza, era feita de
minissardinhas. Sim, sardinhas nadavam pelo seu corpo, formando sua roupa. Chamou
seu Onofre e pediu para pendurar a conta e trazer mais um burrinho e outro copo.



Nesta autobiografia, um dos ícones 
da poesia internacional do século
passado revela muita história poética
dos conturbados períodos em que
viveu e morreu. Comunista assumido 
e engajado, o poeta Chileno traz uma
narrativa pessoal e interessante, num
passeio por grandes momentos do
século XX, sob diversos 
prismas. Vale notar que é 
possível perceber várias 
atitudes sombrias do pró-
prio autor, lembrando-nos 
sempre que todo ícone, 
por mais insigne que nos 
pareça, antes de mais 
nada, é outro humano. Es-
pecialmente se for poeta. 
A esta obra devo a coragem 
de me assumir poeta!
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DE COPODE COPO
  E ALMAE ALMA

PEDRO GURGEL

CONFESSOCONFESSO
QUE VIVIQUE VIVI
PABLO NERUDA

DICA DO PEDRO GURGEL

Sim, este livro é do nosso convidado
do mês e, sim, eu que produzi, mas é

preciso falar deste livro. Primeiramente,
a proposta do livro transborda tanto que
inspirou a sua continuação nesta edição

da nossa revista. De copo e alma é um
livro carregado de simbologia e filosofia

em versos. Sua premissa foi construída a
partir das observações do

autor e do caminho que essas
 observações o levavam,

ora para uma analogia da
realidade, ora para a con-

cretude líquida da abstração.
É porque eu produzi, que

tenho legitimidade para falar:
este livro precisa ser lido.

DICA DO CA RIBEIRO NETO
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siga:  instagram.com/efeito.coliteral/

Esta é a nossa 9ª edição.
Para ler a oitava, acesse:

bit.ly/3uKEK4P
E, para acompanhar as próximas edições,

  ao seu redor. Na Faculdade de Arquitetura, pôde desenvolver
o olhar crítico e estético com mais técnica. Encantou-se pela
história da arte, intensificando seu próprio traço, sua própria
estética, cores e valores. Participou de algumas exposições
como o Vida & Arte, em 2004; Artistas Brasileiros, em 2008;
Boca do Monstro, em 2012 e 2013. Mais tarde se especializou
em pintura, nas técnicas a óleo e aquarela. Atualmente se
dedica ao desenvolvimento de sua primeira graphic novel,

juntamente ao trabalho de murais e telas, e planeja
também uma próxima exposição.

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.

CACA
RIBEIRORIBEIRO
NETONETO

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.
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EDITORA

PEDROPEDRO
GURGELGURGEL

CARMENCARMEN
LIMALIMA

BRUNOBRUNO
DOURADODOURADO

É cearense de nascença, potiguar de pertença, poeta por condição, professor
por opção e de matemática, por paixão. Se pudesse, vivia do verso reverso 
de sua riscada paternidade e do seu profundo amor por quem lhe inspira, 
mas como quase nenhum poeta se atreve a tanto, recolheu-se em sua
condição e tratou de lecionar (não sem poesia), exercendo hoje seu labor 
no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Talvez importe ao leitor saber
que, dando a cara a bufete, o poeta chegou a concluir mestrado profissional
em Matemática, mas ele sabe que, mestre mesmo, é de Patativa pra lá!

@caribeironeto

fb/AlemMarLinguaPortuguesa

@paibardo

@dourado55

Começou a desenhar ainda criança,
ganhando seus primeiros concursos.
Incentivado pelos pais, teve oportu-
nidade de desenvolver sua arte, sempre
autodidata, estudando pelos livros da

época e pela observação das coisas

http://instagram.com/efeito.coliteral/
http://bit.ly/3pGx8ND
http://linktr.ee/caribeironeto
https://twitter.com/caribeironeto
https://www.facebook.com/AlemMarLinguaPortuguesa
https://www.instagram.com/paibardo/
https://www.instagram.com/dourado55/

