
 

 

 

Um livro que dá voz ao sentimento das milhares 

de famílias brasileiras afetadas pelo coronavírus 
 

pandemia da Covid-19 afetou – e ainda afeta – o mundo inteiro. Mas, se em alguns lugares 

a população conta com o poder público para conter o avanço do vírus, no Brasil vemos 

diariamente descaso, deboche e falta de bom senso. Assim nasceu Contrassenso, obra do 

casal Damiana Rosa e Alexandre Barasino, que, isolados em casa, resolveram expressar todo o 

sentimento de impotência diante dos disparates do (des)governo perante a maior crise sanitária 

vista pelas gerações vivas. 

A tristeza do tema se dissolve 

no fazer poético de Damiana, que 

escreveu 21 poesias, e na produção 

estética de Alexandre, que fez 21 

colagens, um retroalimentando a 

obra do outro, como numa dança em 

perfeita sincronia – entre eles e o 

sentimento de milhões de brasileiros. 

“No começo da pandemia”, diz 

Damiana, “tinha essa discussão ‘será 

que isso está acontecendo para a 

humanidade se enxergar e ver que 

nós temos que trabalhar 

coletivamente, olhar para o outro?’ Só que nós percebemos que não foi isso o que aconteceu, e 

isso foi se transformando numa angústia que não cabia mais dentro da gente.” E continua: “Nós 

pensamos ‘e agora, o que a gente vai fazer com tudo isso?’, e aí eu comecei a escrever, e o Alê 

começou a desenhar, criar carimbos com as máscaras sempre que faltava o ar.” 

“Todo dia”, completa Alexandre, que diz que reutilizou papéis em cada uma das 21 obras, 

para representar a resiliência humana. As ilustrações são feitas a partir de técnicas mistas de 

colagem e ilustração, e acompanham os poemas em uma paleta de cores escura. 

Contando com a parceria do ateliê de livros a_teia de histórias, que nasceu com a missão de 

dar voz a autores independentes, e o desejo de que o poder de alcance da arte garanta que esta 

crise, uma vez superada, jamais seja esquecida, iniciou-se uma campanha no Catarse, que ficará no 

ar até o dia dezoito de outubro, para tornar realidade esse livro de 64 páginas, em 4/1 cores e 

design arrojado e afrontoso, com capa flexível, que traduz a voz de todos os brasileiros em luto 

hoje. 
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Para conhecer e participar dessa manifestação artística corajosa e conhecer mais sobre o 

projeto e as recompensas, que começam a partir da faixa de contribuição de quinze reais, basta 

visitar a página do projeto no Catarse: www.catarse.me/contrassenso 

 

#elenão, ebook sim – para R$15 ou mais➡️ Versão do livro para o Kindle.  

➡️ Seu nome na lista de agradecimentos do livro.  

 

Vacina boa é vacina no braço - para R$ 90 ou mais 

➡️ Livro impresso com capa flexível  

➡️ Dois marcadores com a reprodução de uma das artes de Alexandre Barasino. 

➡️ Seu nome na lista de agradecimentos do livro.  

 

Ler para não virar bolsominion - para R$ 100 ou mais 

➡️ Livro impresso com capa flexível  

➡️ Dois marcadores  

➡️ Cartão-postal especial em PVC cristal com reprodução da arte “Intuição”, de 

Alexandre Barasino. 

➡️ Seu nome na lista de agradecimentos do livro.  

 

 

Todes contra o Coiso – para R$ 140 ou mais 

➡️ Livro impresso com capa flexível  

http://www.catarse.me/contrassenso
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➡️ Dois marcadores  

➡️ Quadro de pinus com a reprodução da arte “A trombeta da Idade Média”, de 

Alexandre Barasino. 

➡️ Seu nome na lista de agradecimentos do livro.  

 

Meu delírio comunista - para R$ 500 ou mais 

➡️ Livro impresso com capa flexível 

➡️ Dois marcadores  

➡️ Uma arte original de Alexandre Barasino desenvolvida para o livro. 

➡️ Seu nome na lista de agradecimentos do livro.  

 

 

Damiana Rosa 

Tradutora do par espanhol-português desde 2004 e atua na área audiovisual 

legendando desde 2009. É coautora do livro A fantástica história (ainda não 

contada) da tradução no Brasil, escrito em parceria com Andreia Vazquez. 

Alexandre Barasino 

Artista plástico e arte-educador. Já participou de várias exposições, com 

destaque para a edição do “Les Fenêtres qui Parlent” (Montreal). Participa do 

coletivo “Cuiabá 153 e Portões que Falam” e já realizou curadoria de exposições. 

Também é ilustrador, com destaque para as ilustrações realizadas para o 

documentário La Plata Yvyguy, um dos finalistas do festival Frame by Sound 

Festival, na República Dominicana. 

 

a_teia de histórias 

A paixão por livros das sócias Liciane Corrêa e Natalie Gerhardt as inspirou a 

idealizar a_teia de histórias, que nasceu como um hub que pretende ligar 

autores independentes a profissionais gabaritados e com experiência de 
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mercado para que seus livros nasçam para o mundo com um alto padrão de 

qualidade. 

Mas a_teia também é um lugar de aprendizagem. Nossa mentoria foi 

desenvolvida para ajudar escritoras e escritores que têm uma ideia, mas não 

sabem como colocá-la no papel, têm dúvidas sobre processo de escrita, 

português, desenvolvimento de personagens, foco narrativo, criação de 

diálogos etc. 

Por fim, a_teia também um ateliê de livros, que publica livros de autores 

independentes de forma transparente e com diálogo constante e aberto, para 

que a autora ou o autor possa acompanhar e participar de cada uma das etapas 

do processo editorial. 

 

Instagram:  @a_teia_de_historias 

Twitter: @TeiaHistorias 

Site: http://ateiadehistorias.com.br/ 

Contato: editorial@ateiadehistorias.com.br 

 

http://ateiadehistorias.com.br/

