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BRASIL É HEXA!

Jaguar
Cartunista

Rio de Janeiro – Falamos tanto
em Hexa que chegamos lá: ter-
minamos a Copa em sexto lu-
gar. Fomos hexacolocados.
Obrigado, CBF, obrigado, re-
verendo Tite. Um bilhão e du-
zentos milhões de telespecta-
dores – praticamente a me-
tade da população do planeta
– acompanharam a Copa
2018. Numa hipótese absurda
(não no sentido que os locu-
tores esportivos deram à pa-
lavra – “Messi fez um drible
absurdo”, ou seja, magistral),
extraterrestres, que monitora-
riam a Terra, também teriam
acompanhado a Copa. Ora, di-
rão,seextraterrestresexistem,
por que não fizeram contatos
imediatos de nenhum grau?

Pelo mesmo motivo que nós,
humanos,nãotemos interesse
em contatar lesmas ou qual-
quer espécie de criaturas que
nos provoquem asco. A paixão
que temos pelo futebol, por
exemplo, deve ser um enigma
absoluto para esse pessoal de
fora do planeta. Nisso os ETs
se parecem com minha avó,
que não compreendia como
seres adultos e com cérebro
pudessem ficar horas “corren-
do atrás de uma bola”. E tam-
bém a incomodava o jargão
dos locutores: “A bola estufa o
véu da noiva”, que deveria
achar escandalosa. Dito isso, o
leitor deve estar pensando que
detesto futebol. Ledo Ivo en-
gano. Muito pelo contrário.
Sou fissurado. Não desgrudei
da TV durante as 64 partidas.
Vi todos os jogos, do começo
ao fim: 90 minutos de cada
jogo, mais comentários (em
geral galvãobuenamente re-
dundantes). Soturnos hinos

nacionais, prorrogações, dis-
putas de pênaltis, interrup-
ções, etc e tal. Não perdi um
minuto do homérico espetá-
culo. Nem quando me levan-
tava para fazer pipi. Do ba-
nheiro via a tela pela porta
aberta. Como disse no sábado
passado, centenas de câmeras
em todos os cantos dos es-
tádios deram a esta Copa uma
dimensão épica nunca vista.
Nenhum detalhe foi perdido e
nem será esquecido. Close dos
colossos dos estádios – Messi,
Marcelo, Harry Kane, Cristia-
no Ronaldo, Kroos, Suarez,
desabados depois das derro-
tas. Panorâmicas impressio-
nantes das torcidas, com di-
reito a closes patéticos. Téc-
nicos tendo chiliques (o tom-
bo do Tite!), porradas, joelha-
das, carrinhos homicidas com
chuteiras de metal em riste
para rasgar e quebrar pernas,
cotoveladas na cara, tesouras
voadoras. E também gestos

de grandeza, como o de Cris-
tiano Ronaldo ajudando o ad-
versário Cavanni, contundido,
a sair do campo. E cenas de
puro humor: o jogador nige-
riano que, irritado por ter fa-
lhado, pegou a bola e chutou
com violência. A bola bateu na
trave, ricocheteou e acertou
na sua cara, quase foi a no-
caute. E o goleiro (esqueci o
nome) que tentou fazer uma
presepada; o croata Mtzunic
aproveitou a bobeada e fez
gol. Vai passar o resto da vida
tendo pesadelos com a cena.
Também nunca esquecerei a
história patética do centroa-
vante titular da seleção fran-
cesa, Olivier Giroud. Passou a
Copa inteira tentando fazer
gol, na final foram 14 chutes
e cabeçadas, errou todas.
Mesmo assim foi campeão
mundial. Passará à história co-
mo o centroavante Belo An-
tônio, que não estufou uma
vez sequer o véu da noiva.

“A paixão que temos pelo futebol, por
exemplo, deve ser um enigma absoluto
para esse pessoal de fora do planeta”

EU SOZINHA / MARINA

COLASANTI

O livro trata da solidão
da escritora como
companheira de vida
desdeonascimentona
África até o tempo
atual no Rio de Janei-
ro. Ele é organizado
em dois planos narra-
tivos paralelos. Os ca-
pítulos pares são rela-
tivos a momentos pre-
sentes, enquanto os
ímpares são autobio-
gráficos. Global /
120 p. / R$ 45

ARMÁRIO DE LETRAS

HEIDEGGER E SUA HERANÇA —

O NEONAZISMO, O FASCISMO

E O FUNDAMENTALISMO

ISLÂMICO/ VÍCTOR FARÍAS

A obra relata de modo
surpreendente a pro-
jeção do pensamento
heideggeriano e a for-
ça que as formas to-
talitárias e extremis-
tas desse pensamento
têm na atualidade.
Conta com dois capí-
tulos inéditos É Reali-
zações / 264 págs. /
R$ 49,90 / wwwerea-
lizacoes.com.br

SEM CORAÇÃO / MARISSA

MEYER

Um dos principais no-
mes da literatura jo-
vem atual, Marissa
Meyer recria o passa-
do da famosa Rainha
de Copas, do clássico
Alice no País das Ma-
ravilhas, no aguarda-
do lançamento Sem
Coração, com perso-
nagens bem construí-
dos e uma trama de
ritmo frenético. Edito-
ra Rocco / 416 p. /
R$ 44,90

AVENIDA DOS MISTÉRIOS /

JOHN IRVING

O mais recente roman-
ce do veterano escritor
e roteirista John Irving
conta a história de um
escritor, Juan Diego,
que passou a infância
num lixão, até ser ado-
tado por um casal
gay. Quando criança,
aprendeu a gostar de
literatura, lendo os li-
vros abandonados.
Rocco / 448 págs./
R$ 69,90/ www.roc-
co.com.bre-mail

PARÁBOLAS DE JESUS—

ÉTICAS E VALORES

UNIVERSAIS/ FREI BETTO

As parábolas do Evan-
gelho são como mini-
contos enigmáticos,
plenos de sabedoria.
Frei Betto desvenda a
riqueza que elas encer-
ram para os leitores. A
linguagem, acessível
aos leigos, contextua-
liza os ensinamento
para os dias atuais. Vo-
zes / 164 págs. /
R$ 28/ www.vo-
zes.com.br

FLORES PARTIDAS / KARIN

SLAUGHTER

Poderoso e com per-
sonagens inesquecí-
veis e reviravoltas sur-
preendentes, Flores
Partidas é um thriller
sem igual, escrito por
uma das mais bem-su-
cedidas autoras de
suspense da atualida-
de. Trazendo uma im-
previsível história das
personagens Claire e
Lydia. Editora Harper
Collins/ 464 p. /
R$ 29,90

POESIA QUE TRANSFORMA /

BRÁULIO BESSA

Conhecido como o em-
baixador da cultura
nordestina na inter-
net, o escritor cearen-
se lança livrocontando
um pouco da sua his-
tória e mostrando al-
guns cordéis que o tor-
naram famoso na TV.
Deacordocomoautor,
a obra é uma home-
nagemàpoesiaquedá
voz à cultura nordes-
tina. Sextante / 192 p.
/ R$ 29,90

LITERATURA Funceb e Instituto Sacatar estão com inscrições abertas para Edital de Residência Artística voltado para escritores

Residência artística é voltada para produção literária
DA REDAÇÃO

Que tal passar cerca de dois
meses em uma ilha da Baía de
Todos-os-Santos, com o tempo
totalmente dedicado a escre-
ver? Se você gostou da ideia
mas pensa que se trata de um
sonho, acredite, não é.

Estão abertas as inscrições
para o Edital de Residência Ar-
tística para Escritores, lançado
pela Fundação Cultural do Es-
tado (Funceb) e pelo Instituto
Sacatar. Uma ótima oportuni-
dade para escritores, poetas e
artistas da palavra qualifica-
rem sua produção literária.

O edital visa estimular a cria-
ção e produção literária baia-
na, além de promover a in-
teração dos artistas locais com
artistas de outros estados e
países, residentes no instituto.
Os interessados podem se ins-
crever enviando e-mail para li-
teratura.funceb@fun-
ceb.ba.gov.br, até 26 de agos-
to, com o assunto Inscrição Re-
sidência Sacatar. No e-mail, o
candidato deve enviar o for-
mulário de inscrição respon-
dido em anexo e uma carta de
intenção (máximo de uma lau-
da) explicando o interesse em
realizar a residência e a relação
do seu projeto com uma re-
sidência artística e/ou com o
Instituto Sacatar.

Instituto, além de todas as re-
feições.

O projeto busca inserir o ar-
tista selecionado em um am-
biente voltado única e exclu-
sivamente para a criação, pes-
quisa e produção. O contato
com artistas oriundos de ou-
tros estados e países promo-
verá o intercâmbio de ideias e
técnicas, podendo repercutir
em futuros projetos realizados
por esses agentes. “A Funceb e
o Instituto Sacatar possibilitam
a convivência com outros ar-
tistas e linguagens e, por con-
sequência, a produção artísti-
ca”, diz Karina Rabinovitz.

Instituto Sacatar
Localizado na Ilha de Itaparica,
o Instituto reúne pessoas de vá-
riospaíses,promovendoatroca
de experiências entre os pro-
fissionais de variadas discipli-
nas criativas. Os artistas resi-
dentes no Sacatar são incen-
tivados a se envolver com a po-
pulação baiana, promovendo
um intercâmbio cultural onde
os resultados são partilhados
através de programas públicos.
O Sacatar, que desde 2001 ofe-
rece espaço para que artistas
desenvolvam novos projetos, é
a primeira residência interna-
cional que se estabeleceu no
Brasil e tornou-se uma das
maiores da América Latina.

Taylor Van Horne / Divulgação

Sede do Sacatar,
onde ficam
hospedados
os artistas

Dos projetos inscritos, será
selecionada uma proposta na
área literária, com foco na li-
teratura ou com a transversa-
lidade entre a literatura e ou-
tras linguagens artísticas, co-

mo música, teatro, artes vi-
suais, circo, dança e/ou audio-
visual, para residência artística
no Instituto Sacatar no período
de 22 de outubro de 2018 a 17
de dezembro de 2018.

“É essencial dar importância
ao tempo e espaço da criação
do artista, tanto quanto a sua
formação, produção e difu-
são”, avalia Karina Rabinovitz,
coordenadora de literatura da

Funceb. Durante a residência,
o Instituto Sacatar ficará res-
ponsável por prover ao sele-
cionado suíte individual (quar-
to e banheiro) e um estúdio
separado, ambos na sede do


