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Penso outubro como o mês das grandes explosões e diminuições de 

significado do inverno (pelo menos em Juiz de Fora). E, agora, vocês que 

estão aí me digam: apesar de ser dezembro, quantos graus faz lá fora? É fácil 

precisar o que marca hoje o termômetro, mas dificilmente poderemos arriscar 

se amanhã será frio ou calor. Acredito que era essa loucura de temperatura 

quando, há pouco mais de dois anos, nos sentamos na cantina da Faculdade 

de Letras para discutir a poesia contemporânea. Faz apenas dois anos e a 

poesia, pelo menos pra nós, não tinha dado esse “boom”. A poesia 

contemporânea era o que estava sendo feito ali e naquele momento – no 

Centro Acadêmico, colada na parede, no Eco Poético, sussurrada em cima 

do palco. E assim. E fim. Se perdíamos ou piscávamos, já não existia mais. 



Procurávamos e-mails e pedíamos: “Será que dá pra mandar aquele texto que 

você leu no Eco?”, “Como chama aquela poesia sua que você colocou no CA 

aquela vez?”. E quem não ia ao Eco? E quem não frequentava o CA? E quem 

não era de Juiz de Fora? Essas foram as questões que guiaram a uma única 

resposta: “Vamos colocar isso tudo que está acontecendo agora em um zine 

e sair distribuindo por aí!”. E foi. E era. E surgiu a Um Conto – Revista de 

Literatura. A ideia era bem simples: cinco poemas, uma ilustração e um conto 

em uma folha A4 dobrada em seis partes. E o resultado foi: um blog, uma 

página no Facebook, dezoito edições físicas, poetas inéditos e renomados 

convivendo no mesmo espaço – que, fisicamente se expandiu da UFJF e caiu 

pelo Brasil afora. Faz mais de dois anos que essa brincadeira começou, mas 

em toda edição é a mesma coisa: será que essa vai sair? E sai.  

Esse número que agora vocês, finalmente, têm em mãos (ou em 

computadores, iPads, celulares, etc) é para levarem para a sala de aula, 

principalmente para as cadeiras de Literatura Brasileira, quando começar 

aquela discussão de o que é ou não literatura brasileira – rapto do barroco, 

literatura como sistema, etc. O que temos aqui é, sim, literatura – e da melhor 

qualidade, diga-se de passagem – mas de onde é? E essa pergunta vem 

como um peso de porta cair sobre nossa folha A4 dobrada em seis partes e 

enterrar de uma vez essa revista. A literatura é daqui, de Portugal, onde eu, em 

novembro, no frio, escrevo agora e Júlia Hansen recupera-se do lançamento 

de “O túnel e o acordeom” e prepara a mudança de volta para o Brasil. É 

daqui, do Brasil, onde Bruna Beber, Ana Guadalupe, Ana Martins Marques e 

Laura Assis conciliam a vida profissional e eventuais publicações e prêmios 

literários. É daqui, dos EUA, onde Alice Sant’Anna passa três meses realizando 

seu mestrado sanduíche. É daqui, da França, onde Laurindo Feliciano acaba 

de desempacotar as coisas e remontar seu estúdio depois de ter se mudando 

de Paris. O que temos aqui é uma literatura de lugar nenhum, que não se 

apresenta e nem dá endereço (e você quer lá mandar carta para algum 

poema?). 

Percebemos nesses cinco poemas e no conto um mesmo 

sentimento: o da poesia colhida no agora, naquele momento de encontro do 

sujeito e do mundo. O momento pode ser em Copacabana, dentro de uma 

ambulância, sentindo a rasante de um pássaro, observando um muro na rua, 



escondendo-se da chuva ou trancado em casa, pensando nos três últimos 

meses. A poesia contemporânea se toca e se faz presente em uma única voz 

nessa edição – através de uns dos maiores nomes da produção literária atual. 

E ser contemporâneo é bem isso, estar agora, perceber e compreender as 

imperfeições do agora e não refutar, mas sobreviver da melhor maneira 

possível: fazendo arte dessa existência.  

Bem, voilà, boa leitura. 

Otávio Campos 

  



 



  



  



 

  



 

  



 

  



 

 

 
 
Antes que o fim da tarde se desenhasse na mudança de tom que aos 
poucos toma um canto da janela e vai se estendendo até preencher 
todo o retângulo de escuridão, antes que não houvesse mais nenhum 
ponto visível através das placas de vidro entre os quatro traços que 
limitavam o retângulo na parede, antes que ficasse impossível viver sem 
pelo menos uma das luzes acesas, era preciso que algo fosse feito. 
Mas enquanto adia o momento de sair da cama, se enrolando mais 
uma vez no edredom, Davi só pensa que um dia vai precisar lavar o 
lençol impregnado da fumaça dos mais de vinte cigarros diários. O 
relógio do celular avisa que já passa do meio da tarde e ele se levanta 
ainda desacostumado com a própria consciência. É domingo, um dia 
em que é preciso apenas sobreviver. Mas uma sucessão de domingos 
tinha dominado as últimas semanas. Sobreviver? Mais necessário existir. 
Havia se passado três meses e ele, depois de tudo, ainda está no 
mesmo lugar. 
 
Talvez resistir fosse apenas uma insistência, a necessidade de esquecer 
que ainda vivia naquele mesmo apartamento, em um prédio igual a 
tantos outros, naquela rua que não tinha nada de diferente, o mesmo 
bairro que parecia a cópia exata de milhares de outros, em uma cidade 
que poderia ser qualquer uma. Mas havia algo que destoava e estava 
por toda parte. No leite estragado na geladeira, no limo nos cantos do 
banheiro, nas portas sem maçaneta, nos livros não devolvidos para a 
ex-namorada, nos vários rascunhos inacabados, nas contas atrasadas 
e documentos perdidos. Os azulejos da cozinha se descolando um a 
um, as roupas sujas acumuladas no chão do quarto, os cinzeiros 
transbordando nos móveis empoeirados e a falta de algo que ele não se 
lembrava de já ter existido. Talvez uma espécie de saudade de tudo que 
corria bem até a metade, mas sempre estancava, e talvez porque ele 
ainda estivesse ali.  
 



Mais uma vez Davi cumpre então o ritual de pensar naquele dia, três 
meses atrás. Ele não sabe, mas imagina que Mariana tenha acordado 
por volta das onze, talvez com aquele tipo de ressaca perturbadora à 
qual ela já estava quase acostumada. Ele acha provável que ela tenha 
zapeado os canais à procura de nada e depois tenha ido para o 
computador. Pelo que conhece dela, é bem possível que tenha 
protelado um trabalho qualquer para conversar com pessoas aleatórias 
na internet enquanto tomava uma coca sem gás ou algo parecido. Ele 
imagina que ela tenha gastado a tarde inteira nisso, mas quando viu que 
já eram cinco horas, ela deve ter pensado que precisava fazer alguma 
coisa. Isso ele também não sabe, mas supõe com alguma convicção, 
assim como imagina que a primeira opção fosse achar alguém na 
internet que topasse ir imediatamente para o bar mais próximo. Ou pelo 
menos combinasse algo para o começo da noite. O que ele sabe com 
certeza é que naquele dia ela não encontrou ninguém. 
 
Escrever poderia ser um jeito de parar de pensar em Mariana e no que 
tinha acontecido três meses atrás. Então Davi busca em um caderno ao 
lado da cama algumas anotações feitas na madrugada anterior. Versos 
rudimentares e sem aparente conexão tentam formar um esboço de 
poema. Mas não existe caminho entre palavras que foram escritas no 
torpor da fuga, não existem palavras que funcionem como desvio de um 
lugar pelo qual é necessário passar, porque o torpor, o caminho, a fuga 
e as palavras acabam se tornando o desvio e o lugar. Escrever é 
sempre uma maneira diferente de lembrar.  
 
O telefone toca, mas faz tempo que ele não se preocupa em atender. 
Talvez uns dois meses e meio ou três. No início, tocava muito. Várias 
vezes por dia. Ele nem pensava em desligar nem nada parecido, não se 
importava em deixá-lo tocar. As pessoas desistiam mais facilmente do 
que confessariam se alguém perguntasse. E agora não faz diferença, já 
que ele tem quase certeza que naquele dia a segunda opção dela era 
pegar o telefone e ligar pra ele. Davi acha que Mariana chegou a 
procurar o nome dele na agenda do celular, mas antes de clicar em 
“chamar” acabou desistindo, porque sabia que ele não ia querer sair e 
nem teria tempo para conversar, atenderia ao telefone impaciente e daria 
logo uma desculpa para desligar. Então ela não ligou e isso ele podia 
afirmar.  



 
O que Davi não sabe nem consegue lembrar é o que ele estava 
fazendo três meses atrás, na hora em que ela descartou a segunda 
opção. É claro que ele já tinha inventado algumas possibilidades e elas 
se encaixavam tão bem na história que obviamente não poderiam ser 
verdade. Ele estava dormindo e de repente despertou de um sonho 
estranho com um pressentimento ruim. Ele estava escrevendo quando 
uma frase pareceu ser escrita por uma parte dele que pressentiu o que 
ia acontecer. Ele estava olhando pela janela distraidamente pensando 
justamente no que ela estava fazendo naquele momento.  
 
Mas a vida não tem um terço da imprevisibilidade dos filmes e a verdade 
era que ele não se lembrava pelo simples fato de que não estava 
fazendo nada naquele dia, três meses atrás. Enquanto a oito quarteirões 
dele, ela largava o celular em cima da cama e ia para a sacada, ele 
estava sentado na sala, imóvel, não fazendo absolutamente nada, 
exatamente como está agora, três meses depois, mais ou menos no 
mesmo horário em que, sem pensar muito, ela escolheu a terceira 
opção que, desde sempre, tinha sido pular. 
  



 
 

 

 

 

QUADRO I: BRUNA BEBER 

Bruna Beber nasceu em Duque de Caxias (RJ), em 1984. Publicou a fila 

sem fim dos demônios descontentes (7Letras, 2006), balés (Língua 

Geral, 2009) e a pequena coletânea rapapés & apupos (7Letras, 2012) 

e Rua da padaria (Record, 2013). Seus poemas já foram traduzidos e 

publicados na Alemanha, Argentina, Espanha, Estados Unidos, México 

e Portugal. 

 

QUADRO II: LAURINDO FELICIANO 

Laurindo Feliciano é um artista e ilustrador nascido em Belo Horizonte, 

Brasil, em 1980. Ele colabora com revistas e jornais do mundo todo e já 

expôs seus trabalhos nos Estados Unidos e França, pais onde reside e 

trabalha desde 2003. 

 

QUADRO III: ANA GUADALUPE 

Ana Guadalupe nasceu em 1985 em Londrina (PR) e hoje mora em 

São Paulo (SP). Seus poemas foram publicados em antologias, revistas 

e projetos no Brasil, Espanha, México, Chile e Estados Unidos. Seu 

primeiro livro se chama Relógio de Pulso (7letras, 2011). 



QUADRO IV: JÚLIA DE CARVALHO HANSEN 

Júlia de Carvalho Hansen nasceu em São Paulo, em 1984. É autora 

dos livros: cantos de estima, alforria blues ou Poemas do Destino do 

Mar, e O túnel e o acordeom - diário fóssil encontrado após a explosão. 

Vive em Lisboa. 

 

QUADRO V: ANA MARTINS MARQUES 

Ana Martins Marques nasceu em Belo Horizonte em 1977. Publicou A 

vida submarina (Scriptum, 2009) e Da arte das armadilhas (Companhia 

das Letras, 2011). Com Da arte das armadilhas, foi finalista do Prêmio 

Portugal Telecom e recebeu o Prêmio da Fundação Biblioteca Nacional 

2013 

 

QUADRO VI: ALICE SANT’ANNA 

Alice Sant'Anna nasceu em 1988, no Rio de Janeiro. Lançou Dobradura 

(7Letras, 2008), Pingue-Pongue (uma publicação independente em 

coautoria com Armando Freitas Filho, 2012) e Rabo de baleia (Cosac 

Naify, 2013). 

 

CONTO: LAURA ASSIS 

Laura Assis nasceu em 1985 em Juiz de Fora, MG. É graduada em 

Letras e mestre em Estudos Literários pela UFJF. Atualmente cursa 

doutorado em Literatura na PUC-Rio e é professora substituta na 

Faculdade de Letras da UFJF. Publicou artigos, resenhas, contos e 



poemas nos jornais Plástico Bolha e Tribuna de Minas, nas revistas 

Estação Literária e Darandina e em sites como Amálgama e Posfácio. 

Em 2013, ficou em primeiro lugar na categoria poesia do V Prêmio 

Paulo Britto de Prosa e Poesia. Seu primeiro livro, Depois de rasgar os 

mapas, está no prelo. 

  



 


