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O fumo é presente no meu cotidiano. Seja através do meu 
hábito (ou vício) constante ou por meus amigos que também o 
mantém. De acordo com a preferência ou o bolso de cada, dife-
rentes maços, sabores, odores, se apresentam para mim. Além 
da curiosidade latente de experimentar alguns nunca antes tra-
gados, vejo parte da identidade do fumante naquela embalagem. 
Algumas remanescentes quando acendem o cigarro mentolado 
inebriam o cômodo com seu perfume característico. Já eu, fu-
mante de palha, ao ficar sem cigarro durante alguma parte do dia, 
quando encontro uma amiga que também os consome, corro a 
ela em desespero. 

Caixas e mais caixas eram amassadas e jogadas no lixo da 
minha casa e dos outros. Era final de 2014. Com o passar dos me-
ses algumas ficavam esquecidas em algum cômodo, e quando ví-
amos o cigarro estava à venda com nova embalagem. Assistimos 
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o trágico crescimento vertical - e ineficaz? - da propaganda anti-
tabagista estampada cada vez mais nos produtos, os sucessivos 
esforços de barrar a publicidade da nicotina. 

“Esse acúmulo está virando história”, pensei. Comecei a co-
lecionar aquelas embalagens agora antigas e, com o passar do 
tempo, coletava na rua todas que eram diferentes . O acúmulo de 
sacolas com maços vazios foi se tornando uma urgente potência 
a resolver. Como extraí-los? Quais partes me eram belas e quais 
partes eu dispensaria? 

A experiência tabagista não é inteiramente ruim, e nem intei-
ramente boa. Uma solução seria usá-los num todo, assim como 
os cigarros ali antes contidos. No decorrer dos anos, pouco a 
pouco fui os destrinchando, brincando com a composição visual 
e a geometrização de um deleite que procuram constantemente 
culpabilizar. 

noah mancini
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De certo o lúdico estava presente, fosse na 
hora de fazer ou no resultado final: o processo se as-
semelhava a um jogo da memória ou a algum tipo de 
quebra-cabeça. Mas havia um consumo intrínseco 
que predizia qualquer percepção primeira, se apre-
sentando em seriações de prazer e dor, denotando o 
penoso binarismo do “pró” e “contra” e seu percurso 
maniqueísta sobre nossa tentativa de civilização. 

Conforme as esquematizações criadas toma-
vam forma, foi possível notar algumas particularida-
des dos trabalhos, as quais senti necessidade de pon-
tuar. Algumas colagens se baseiam num concretismo 
formal, buscando simetria e combinação. Outras já 
se aproximam dos ready-mades, fazendo meras as-
similações com o material dos produtos. Fora isso há 
o antagonismo publicitário, contraponto de “bons” e 
“ruins”, que não se diligenciam em todas as obras. 
Num geral, as embalagens competem persuasivas no 
design gráfico: das grandes marcas que oferecem be-
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los vislumbres de tradição e/ou modernida-
de, ao ousado empenho das menores que 
emulam tais identidades. Por sua vez, sin-
gelos mas notáveis são os maços de cigarro 
contrabandeado e a publicidade anti-fumo 
em línguas latinas, pincelando a presença da 
indústria tabagista no solo latino-americano 
e seus efeitos sócio-econômicos. No fundo 
de tudo isso, um tom jocoso - ou tragicômico 
- gerado pela repetição constantemente reor-
ganizada e por vezes banalizada em nossa 
memória iconográfica. 

Entre tragos, recortes e cola, deslizo 
em meu infinito fumódromo particular, espe-
rando que o fantasma de algum teórico não 
ressuscite para dilapidar meu consumo. “É 
para ser estimulante ou não?”, uma amiga me 
perguntou. Na dúvida, que não soube respon-
der nem para ela nem para mim, sigo no pito 
e nas colagens.

escrevo para não 
morrer(mos)

r a p h í s s i m a

desde as pontas dos dedos, a câimbra em cada massa de corpo, ora o sangue 
ralo ora viscoso, sobe em tempestade e abrasa a testa. ecoa nos olhos o te-
meroso ardor do sal recém caído, desconta em peso a pálpebra alagada, assa-
nha o rubor mal recebido, expõe em vergonha a vontade que resta. o pescoço 
em frequência retorce engata tropeça engole rigorosa permanência, desce a 
coluna, o osso sobressaltado, revira o verso, invade com desprezo solitário, 
toda coisa descansa a contento do breu e uma fome sem rimas alastra pelo 
peito da mão, espalma digitais calejadas, as beiras das unhas, as marcas gol-
peadas. você olha para o pulso, as veias saltando, correndo pelo antebraço, o 
músculo sem exercício próximo aos ombros, as bochechas e os seios moles, 
uma dormência extravasa a pele sobre o estômago inchado. as costelas osci-
lam na falta do ar que se supunha, no fundo do mundo sem nome irrompe um 
medo dedicado, o ventre você não sabe se é cólica ou frio ou sangue arriado. 
põe-se sobre as coxas reduzidas e cheias de manchas, a carne roxa insiste 
latejar ponto a ponto costurado e sobrecarrega os joelhos em frêmito contínuo, 
bambear sedento de estabilidade à inviolável dor que situa no semterpraondeir 
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