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Entre acaso e destino, todos os caminhos levam à literatura
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Para quem tem amor pela arte da escrita, todos os caminhos levam à literatura. No primeiro
encontro de autores promovido pelo Café Literário nesta quinta-feira, os escritores Godofredo de
Oliveira Neto, Stella Florence e André de Leones contaram como trilharam a profissão na mesa
"Vida literária, obra do acaso, imposição do destino", mediada pelo também escritor Henrique
Rodrigues. Com histórias tão distintas, eles provaram que não há receita para quem quer se
enveredar pelo mundo dos livros.
Stella Florence, autora de livros como "32: 32 anos, 32 homens e 32 tatuagens" e "O diabo que te
carregue!: Um romance sobre separação em formas de crônicas curtas e grossas", arrancou
risadas do público ao contar que largou o emprego de secretária no meio do expediente e
resolveu mudar de profissão:
- Tive um surto! Percebi que minha vida estava sem sentido e radicalizei - lembrou. - Comecei a
me dar conta de como eu gostava de escrever. Quando era mais nova, eu pegava os contos da
Lygia Fagundes Telles e reescrevia aqueles cujo fim não me agradava.
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Já para André de Leones e Godofredo de Oliveira Neto, o processo foi mais natural. Na
adolescência, ambos descobriram a paixão pela escrita, e o que era apenas mobilização acabou
se transformando em ofício.
Contos do Rio

- Vejo a literatura como uma maneira de transfigurar a realidade para entender nossos
sentimentos - filosofou Godofredo Neto, que também é professor da Universidade Federal do Rio
de Janeiro.
- Fui criado no interior de Goiás e, para mim, a literatura é uma tentativa de congelar os
momentos que vivi na minha cidade natal - disse Leones, citando a importância de suas
experiências pessoais e de suas origens para seu trabalho.
Escrita terapêutica
Famosa por seus livros com temáticas femininas, Stella Florence disse que escrever funciona
como uma terapia para ela; no entanto, nunca usou seus livros para dizer algo que nào tivesse
coragem de dizer pessoalmente.
- Quem convive comigo sabe que pode virar personagem de uma crônica ou livro, depende da
mágoa que me causar - brincou a escritora, que ainda falou, como qualquer outra mulher, do
desafio de conciliar a escrita e seus afazeres como mãe e dona de casa: - Escrevo no tempo que
sobra, não tem essa de precisar de clima.
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