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LITERATURA 

 

Um Porto de histórias: novas vozes da literatura porto-alegrense recontam a cidade e 

conquistam o Brasil 

Nomes como Clara Corleone, Jeferson Tenório e Tobias Carvalho apresentam a capital gaúcha sob a ótica 

de mulheres, pessoas negras e homossexuais 

Thiago Siqueira, de 29 anos, está a mais de três mil quilômetros de Porto Alegre. 

Ainda assim, o advogado de Salvador, Bahia, consegue sentir os cheiros do Mercado 

Público e a chuva que cai sobre a rua Vasco da Gama. “Eu abro ‘As coisas’ ou ‘O avesso 

da pele’ e me sinto levado para uma cidade diferente da que vi em Erico Verissimo, 

Moacyr Scliar. Um lugar de gente negra, como 

eu, que é novo para mim e que quero 

conhecer”, declara o leitor baiano. 

As obras porto-alegrenses citadas por 

Thiago foram aplaudidas em todo o país. “As 

coisas”, de Tobias Carvalho, venceu o prêmio 

Sesc de Literatura 2018 na categoria Contos; já 

“O avesso da pele”, de Jeferson Tenório, levou 

o Jabuti 2021 na categoria Romance Literário. 

Uma das explicações para o sucesso dos livros, 

segundo o escritor e professor Juremir 

Machado da Silva, é o olhar atento dos autores 

às minorias políticas. “Vivemos um tempo em 

que se fala de gênero, de raça. E essa literatura 

que vem sendo feita em Porto Alegre tem um 

fio condutor: ela joga luz sobre pessoas antes 

invisibilizadas por vários escritores e pelo 

mercado editorial. É uma boa hora.” 

Clara Corleone sabe disso. A autora de 

“Porque era ela, porque era eu”, romance que 

atravessa bares da cidade, conta ter recebido 

elogios pelo modo como retratou vivências de 

mulheres em uma Porto Alegre boêmia. “Será que as pessoas iam gostar tanto do livro se 

ele não se passasse nos lugares que elas estão acostumadas a frequentar?”, Clara 

questiona. Pelo sim, pelo não, talvez o momento seja mesmo oportuno para atrair mais 

leitores. De acordo com um estudo divulgado em julho pelo Instituto Pesquisas de 

Opinião (IPO), em parceria com a Câmara do Livro de Porto Alegre, apenas 51,7% dos 

gaúchos disseram ter o hábito de ler. O número é menor do que a média nacional, 52%, 

segundo a edição mais recente da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, de 2019. 

Pedro, de “O avesso da pele”, teve o pai assassinado 
durante uma abordagem policial em Porto Alegre 

Cia das Letras / Divulgação 



 Foi pensando no 

impacto que a literatura tem 

quando os leitores se 

reconhecem que o jornalista 

Cleber Saydelles idealizou o 

Mapa Literário de Porto 

Alegre. O projeto começou 

reunindo trechos de trabalhos 

de escritores gaúchos que 

citam locais da capital. “Para 

os escritores”, frisa Cleber, 

“o cenário é fundamental nas 

narrativas. Já se disse que 

‘nada é inocente’ numa 

história”. O mapa não está 

mais disponível, mas seu criador pretende reativá-lo no futuro. Assim, quem sabe, Thiago 

terá uma razão a mais para vir a Porto Alegre – e sentirá não só nas páginas, mas também 

na pele, os cheiros e as chuvas daqui. 

 

 

O Mercado Público de Porto Alegre é um dos cenários de "As coisas" 
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