
Apêndice 1 

Fios de discussão tratados 

 

[T1] 

[T1_OP] 

Eu só quero morrer mas churrasco no banheiro é a solução dos covardes. 

[T1_R1] 

Churrasco no banheiro torna-se perfeitamente aceitável, caso antes de fazê-lo você realize um 

ACTO SANCTO. 

Faça isto, OP. Leve a escória com você, e a glória o espera. 

[T1_R2] 

Faça o que todo homem deveria fazer, morra como um homem. 

[T1_R3] 

Suicide by traficantes, OP. 

[T1_R4] 

Claro, e minha família vai achar lindo ver o menino morrendo por dívida de droga. 

[T1_R5] 

Nesse estágio da minha vida eu vejo o churrasco no banheiro como uma nova era da 

navegações, um mundo desconhecido. Suicidas são desbravadorses, por vários motivos 

deixaram sua terra natal para tentar a sorte em outro mundo. 

[T1_R6] 

Cara, é só achar uma boca e fingir que vai atirar nós chimpanzés. Eles farão o resto. 

[T1_R7] 

>diz que quer morrer 

>continua se preocupando com o pensamento dos outros 

Você não passa de uma attwhore, BICHA. 

[T1_R8] 

>desbravadorses 

Desbravadores. 

[T1_R9] 

Se você não tem nada a perder e quer realmente dar um fim à própria vida, por que não faz algo 

louco que sempre quis fazer antes de partir? 

Não me refiro a jorgices como cometer um acto. Faça algo totalmente doido como chegar em 20 

depósitos aleatórias pedindo pra transar na cara dura, vender algo que tem pra comprar e 

experimentar grandes doses de alucinógenos como cogumelos ou LSD, ou quem sabe só encher 

o tanque de um carro de gasolina e dirigir sem rumo por horas e horas até os confins da terra. 

Talvez bebendo uma cerveja e ouvindo um bom álbum de música. 



Só depois disso realmente vá dessa para a melhor. Mas você irá satisfeito, porque antes de 

partir, você aproveitou ao máximo o que sua vida poderia lhe oferecer na situação em que se 

encontra atualmente. 

É o que eu faria. Morreria feliz. 

[T1_R10] 

Não sou o quotado, mas eu pensei isso, engravidar o máximo de depósitos antes de morrer. 

[T1_R11] 

>criando uma quantidade imensa de falhos criados por mãe solteira, que vão sofrer a vida 

inteira devido ao fato de serem criados para serem fracos e submissos 

Se fosse pra fazer algo cruel assim, eu faria um massacre logo. 

[T1_R12] 

Morra sentindo a adrenalina, OP. Seja correndo com um carro para bater em algo, ou se jogando 

de algum lugar alto, ou fazendo alguma merda dessas  

 

Acredito que quem opta pelo churrasco já esta morto a muito tempo e deveria se sentir vivo uma 

última vez antes do ato, nem que seja por apenas alguns segundos. 

  



[T2] 

[T2_OP] 

Você provavelmente já se encontrou em uma briga, como você reagiu? Que tipo de pensamento 

você manteve pra se sentir confortável sendo capaz de machucar o outro? 

 

Não é difícil pessoas se folgarem oro meu lado e até me ameaçarem, mas eu não consigo sentir 

o ódio que vejo a maioria das pessoas pelo menos demonstrando, sempre que preciso brigar eu 

me seguro muito e isso já me rendeu problemas 

 

Como você faz pra se sentir bem cagando o pau em algum otário? Eu sei me virar, mas parece 

que tenho medo de machucar, mesmo quando o outro não considera isso em momento algum, 

gostaria de talvez me livrar disso. 

[T2_R1] 

Eu fujo de brigas como o diabo foge da cruz. 

 

Normalmente quando vejo que a pessoa está tentando arrumar briga comigo eu faço o possível e 

o impossível pra evitar, tento até ignorar a pessoa… Mas as vezes, principalmente quando a 

pessoa passa dos limites ou não respeita meu espaço pessoal, aí eu faço merda, grito, quebro 

coisas… Chuto o balde mesmo. Mas em raríssimas ocasiões, normalmente quando me sinto 

muito pressionado.. No dia a dia eu sou uma pessoa relativamente pacífica, calma, etc. 

[T2_R2] 

Geralmente, eu explodo e massacro o cara até que ele fique inconsciente, por isso, evito chegar 

nesse estado. 

[T2_R3] 

O mesmo aqui. 

[T2_R4] 

>t. homens-bomba 

[T2_R5] 

Eu porcuro evitar brigas ao máximo a unica vez que me saí bem em um confronto corporal eu 

agi por instinto, pra ser mais exato, eu vi o oponente armando um soco na minha cara e soquei 

ele na boca do estômago e ele desmaiou. Fora esse caso eu simplesmente cultivo ódio contra 

meliantes pra não sentir pena se precisar bater em um. 

[T2_R6] 

Eu sou bem briguento, mas somente na minha infância eu tive brigas sérias. Como eu reagi? Dei 

o meu melhor sempre, com agressividade e evitando ao máximo coisas como mata-leão, 

enforcamentos etc. No final, nunca sai destruído sem destruir meu oponente, mas como não 

pratico atividade física com frequência, depois das lutas meu corpo sempre fica tremendo, fico 

totalmente exausto e fico com os músculos doloridos no dia seguinte. Eu sou bem chato e 

brigão, mas todo mundo entende que faço na brincadeira, caso eu entre em briga séria, com 

certeza é por bom motivo, então eu sinceramente não sinto desconforto em machucar. 

[T2_R7] 



>nunca saí destruído 

>evitando ao máximo coisas como mata-leão, enforcamentos etc por parte do oponente 

fix 

[T2_R8] 

Só coisa de criança, quando eu provavelmente seria diagnosticado como autista se não tivesse 

saído do consultório e dado as costas pra médica quando minha mãe me levou à psicóloga. 

Na vida adulta minhas interações com outras pessoas se reduziu tanto que nunca tive 

necessidade de reagir nem me defender fisicamente de algo. Mas já engatilhei e fui engatilhado 

por pessoas próximas, o máximo que isso gerou foi desconforto mútuo. 

[T2_R9] 

Olha op,é bem facil! (Irei te passar o pensamento correto logo após te contar como foi.) A 

situação com a qual me encontrei foi de desvantagem(uso óculos e na comecei levando um do 

lado esquerdo perto do olho,meu óculos voou,na hora isso me tirou a concentração.),isso é a 

ultima coisa que você vai querer. Briguei numa arquibancada de 3 degraus foderulhos(coisa que 

me deixou mais agitado por só ter brigado em lugares planos.) ond por desacaso estava na parte 

debaixo e meu oponente ma parte de cima. Comecei levando alguns não vou negar masssss,teve 

uma hora que eu vi que ele parou e puxou a guarda. Então eu percebi e pensei "caralho vou me 

prejudicar mais se eu continuar apanhando,tenho que bater." em seguida eu tentei lançar alguns 

socos 1 ou 2 pegaram,ele foi para cima de mim encurtando o espaço. Ele se aproximou 

chutando(andando e chutando) e apos isso não lembro bem mas paramos no chão. Nessa hora 

dei um mata leão (pode me chamar de otário) porém não apliquei força por que estava 

preocupado em acabar com o confronto,(não curto brigas) nisso ele saio do mata e tentou me 

enforcar,meti o pe no pescoço dele jogando ele para tras… Enfim anão brigar é mais fácil do 

que parece,VOCÊ consegue aguentar umas porradas tanto como dar umas porradas!!! Basta 

acreditar em si mesmo. Basta pensar não vou deixar ele me acertar e vou bater aonde dói e não 

vou me colocar em desvantagens. (Nunca lute apos comer e não esqueça de manter a calma 

[isso é mais importante que tudo].) bye 

  



[T3] 

[T3_OP] 

Como eu faço pra matar a minha família e não ser preso ? 

[T3_R1] 

É uma boa pergunta. 

 

Penso que pode envenená-los e esconder os corpos. Se possível queime, ou jogue-os num rio 

fundo. 

 

Ou peça alguém para matá-los. Pague um assassino de aluguel. Teoricamente não vai ser você a 

matá-los, e pode agir como se não soubesse de nada. 

[T3_R2] 

Se você não matar ninguém, muito provavelmente não será preso por ter matado alguém. 

[T3_R3] 

Essas duas coisas não combinam muito meu amigo. 

[T3_R4] 

Por que você quer matar sua família? 

[T3_R5] 

Quais os motivos? Eu às vezes penso em fazer isso, mas é extremamente difícil. Você pode 

incendiar a casa com eles dentro. É teoricamente mais fácil, pois você já conhece a casa e pode 

dar um jeito de deixá-los lá dentro queimando. 

  



[T4] 

[T4_OP] 

Bom, ultimamente tenho tido muita vontade de matar e fico imaginando quase toda hora eu 

cometendo crimes e tal. Não consigo mais ver o ser humano como antes, apenas carne, 

principalmente quem não conheço, ainda assim tem pessoas que eu não mataria pelo simples 

fato de dó. 

Eu não entendo o que está acontecendo, faz um tempo que começou isso já, estou controlando 

meus impulsos fortemente, algum anão presencia a mesma coisa ou sabe de algo para ajudar? 

Espero ser só uma fase. 

Não sei se isso está dentro das regras, caso não esteja eu apago 

[T4_R1] 

Ultimamente ando tendo uns pensamentos genocidas com as pessoa que fizeram mal comigo no 

passado, além de temer que os mesmos repetem as merdas que fizeram comigo no passado. 

Infelizmente a unica solução que estou encontrando e se fechando e ignorando qualquer contato 

da parte deles, até para novas amizades. 

[T4_R2] 

Entendo, estou fazendo isso também 

[T4_R3] 

Somos dois, OP. 

[T4_R4] 

Caro amigo isso é um problema psicológico que eu já pasei sentia impulsos e votades genocidas 

e até mesmo tentencias suicidas 

O motivo é nosso isolamento social e bem não é passageiro e se você não procurar tratamento 

logo sentira empulsos fortes e acabara fazendo merda então procure ajuda pisiquiatrica, parece 

um inferno mas você vera o paraiso 

[T4_R5] 

Literatura, interação social, desenvolvimento de habilidades pessoais, descanso podem melhorar 

sua estima anão, pense em seus atos e na sua sanidade como algo a ser inquebrável porque você 

vive melhor praticando coisas que gosta mesmo que tenha que passar por aquelas que não quer. 

[T4_R6] 

Infelizmente não tenho condições de fazer tratamento e nem de interagir socialmente, as pessoas 

são tão superfíciais e chatas (além de malígnas muitas vezes) que não consigo mais sair de casa, 

apenas quando sou obrigado, eu sei que não são todas as pessoas assim, mas todas as minhas 

experiências com pessoas "diferentes" não deu certo, é um sentimento horrível de solidão e 

raiva, sei que a vida não vale a pena e pretendia me churrascar um dia, mas não queria matar, 

torturar, etc. Vou tentar adotar esse outros métodos, mas sem esperança 

[T4_R7] 

Te entendo, toda vez que sou forçado a interagir socialmente, meu descontentamento com a 

humanidade apenas cresce e tenho pensamentos homicidas diariamente recentemente fui 

humilhado publicamente no trabalho. 

Eu estou pensando em me isolar completamente e viver como um eremita urbano, pois não 



tenho dinheiro para ir morar no campo. 

Atualmente sou um ex-NEET, wageslave sem amigos que mora com os pais, mais alguns meses 

e eu planejo sair daqui e cortar completamente os laços com a minha família, assim como todo 

mundo. 

Fumo uma carteira por dia, bebo toda noite e me sinto ótimo, estou acima de tudo. 

[T4_R8] 

Rapaz, que coincidência do caralho, eu também, mas apenas em momentos de tédio. Quando 

estou na aula da faculgado por exemplo, fico me imaginando matando meus professores 

esfaqueados, metendo uma bala/caneta na cabeça dos meus colegas por trás, apesar de não ter 

coragem e muito menos motivos para tal.  

 

Nunca fui o tipo isolado e nem tenho raiva da sociedade, apesar de nunca ter nutrido muita 

empatia por terceiros, não sei porque tais pensamentos vem me acometendo, mas espero que 

sumam, pois não me parece saudável para a mente. 

[T4_R9] 

Caralho, eu estou tão exausto desses pedaços de carne ambulantes, eu sinto como se fosse 

explodir. Eu me sinto trancado com esses macacos, estou perdendo minha sanidade.  

Barulho em todo lugar que eu vou… 

Até mesmo a minha mente está inquieta, eu nunca encontro paz, pensamentos, pensamentos, 

pensamentos. Qualquer hora dessas eu vou explodir, e não vai ser bonito. 

  



[T5] 

[T5_OP] 

Está voltando à ficar difícil, anões. 

Bem, nunca tive a oportunidade de fazer um parênquima paliçádico aqui, mas irei adiantar 

algumas coisas para vocês. 

 

À 3/4 anos atrás eu estava perdido nesta vida. Passava dias e madrugadas fora de casa, usando 

diversas drogas. Quando voltava pra casa, chegava destruído. Como eu usava cocaína 

constantemente (em alta quantidade), passava as madrugadas em claro delirando no meu quarto. 

Cheguei à pesar 49kg de tão magro que estava. Dias e dias vomitando por abusar do álcool 

também, o quê me rendeu uma úlcera na época.  

 

Por não estar com a cabeça no lugar, tentei suicídio diversas vezes, e confesso que as vezes, 

tentava tirar minha própria vida sem ao menos perceber, sem estar lúcido do que eu estava 

fazendo.  

Na época também comecei a frequentar uma psiquiatra (uma vadia que quase destruiu minha 

vida), que me receitou 4 remédios diferentes de tarja preta. 

Por conta do meu abuso de drogas, consequentemente me viciei nos remédios também. Cheguei 

a tomar cartelas inteira de Rivotril e Atip de uma vez só, para nunca mais acordar. Porém, eu 

acordava sempre no hospital após isso. Sempre me deram alta e sempre acabavam me 

recebendo novamente depois de um tempo pelo mesmo motivo, o quê se repetiu diversas vezes.  

 

Para mim, não haviam mais motivos para continuar vivo. 

 

Eu já trabalhava na época, no emprego que estou até hoje, mas torrava o pouco dinheiro que 

recebia em drogas e álcool. Minha família já sabia do meu problema de vício, inclusive meus 

familiares e terceiros. Já cansei de ouvir meus antigos professores da escola dizendo:  

 

>"Você precisa de ajuda, anão? Você está com uma cara triste." 

>"Está tudo bem em casa? Você tem comido?" 

>"Ânimo, anão! Vai dar tudo certo. Estou aqui se precisar conversar." 

 

Enfim, eu estava fodido. Mas isso mudou. Depois de um certo tempo, me recuperei. Larguei as 

drogas, o álcool e todos os vícios. Restaurei minha fé na Igreja Católica, que inclusive voltei à 

frequentar as missas. Hoje estou pesando 70kg, anões! Minha nossa, como sugo caralhos. 

 

Mas à alguns meses, a tristeza que eu sentia antes voltou à bater na porta, sem motivo algum. 

Tenho me sentido mole, sem forças. Continuo no mesmo subemprego, ganhando uma mixaria 

sem ter condições de gasta-la com algo legal.  

Minha vontade de viver já está ficando baixa novamente. Sofro muito ao lembrar todas as 

atrocidades e maldades que cometi nessa vida desde cedo (e Deus sabe quantas são e o quê já 

fiz).  

A vontade de se drogar novamente tem novamente. Já não enxergo mais as coisas com a 

felicidade que estava tendo.  

Todos os dias, repito, TODOS OS DIAS, tenho pensado em dar um tiro na minha própria 

cabeça (pois tenho uma arma comigo). 

Uma dor e uma tristeza tem me consumido tanto que já não consigo mais me mover.  

Meus pais tem me estranhado um pouco, mas não desconfiam que eu tenha voltado à me sentir 

assim.  

Tenho chorado todos os dias, tendo faltas de ar e uma dor imensa no peito. Escrevo tudo isso 



com lágrimas nos olhos, anões.  

 

Não sei quanto tempo irei durar, ou se vou conseguir vencer isso novamente. Aos que forem 

católicos, orem por mim, e aos que não forem, apenas me desejem sorte. Não está sendo fácil 

viver.  

 

Me pergunto todos os dias se a felicidade que pude restaurar e sentir durante um ano não passou 

de uma ilusão. Não culpo o mundo pelos meus problemas e pelas decisões que tomei na vida, 

pois sei que sou eu o causador disto tudo. Eu me odeio e não me aguento mais.  

 

Obrigado à quem leu até aqui, e peço desculpa por um choro de tantas linhas. 

[T5_R1] 

>A vontade de se drogar tem aparecido novamente* 

Fix'd 

[T5_R2] 

você já superou uma vez confrade, vai superar mais uma. pensando em você aqui nessa sexta a 

noite, pedindo a Deus que você não chegue perto nem do alccol e nem da cocaina. jesus te 

proteja! 

[T5_R3] 

Como um falho e virgem vira um viciado em cocaína? Eu nunca vi cocaína pessoalmente. 

[T5_R4] 

Mais outro zé buceta que achou que o /mago/ era o /escoria. 

Nenhuma novidade. 

[T5_R5] 

Estou me mantendo forte para que isso não aconteça, anão.  

Hoje o dia foi bom, até. Pude ir na missa, assisti um pessoal tendo sua crisma, bonito de se ver. 

Deus lhe pague, anão. 

[T5_R6] 

Um amigo antigo com quem eu costumava sair me apresentou à maconha. Mas eu desandei 

sozinho, tanto que usava drogas dentro de casa por conta própria. 

[T5_R7] 

Desculpe-me, anão. Preferi postar aqui ao invés do /b/. 

Mesmo que há pouco movimento aqui, levo vocês mais à sério e tenho uma empatia grande 

pelos magos daqui (mesmo eu não sendo um). 

Já vi casos de alguns anões parecidos com o meu. Então me sinto na obrigação de dizer algo que 

possa ajudar. 

[T5_R8] 

Bem, anão, acho que não há muito que eu possa dizer para que você se sinta melhor. Mas sobre 

sofrer sobre tudo o que você já fez, é um exercício inútil. Você é católico, se já se confessou, já 

se arrependeu, já fez suas preces, não há mais nada o que fazer a respeito do que já passou. 

Você não pode mudar o que já foi, é algo que está completamente fora do seu controle, e remoer 



coisas que você não pode fazer nada para mudar é um exercício inútil. Não, nem se machucar, 

nem se matar vai te redimir de alguma forma ou mudar o que já aconteceu. O que já foi, já foi. 

 

Se a religião te ajudou, acho que o ideal seria buscar nela um refúgio. Se proteja desses 

pensamentos destrutivos, e reze para que Deus te ajude a se proteger disso. Sua vida ainda tem 

solução, nenhuma vida é impossível de se consertar, mas se você jogar tudo no lixo agora, 

provavelmente não vai ter essa consciência novamente, e vai acabar morto mesmo. 

 

Se você entender inglês, tem um canal de um cara que estava num buraco e salvou a própria 

vida se convertendo ao cristianismo, e a história dele é muito interessante, vídeo relatado. Ele 

tem muitas dificuldades, mas ele segue firme e forte e se tornou uma pessoa completamente 

ajustada. 

[T5_R9] 

Estou em processo de conversão, anão. 

Sou sim Católico, mas quanto à confissão, ainda não pude fazê-la, pelo motivo de ser tanto 

remorso quanto os pecados que cometi (mesmo tão novo). 

Mas fique tranquilo, pois não irei desistir ou me churrascar tão fácil. Estou travando uma luta 

difícil, mas tento manter-me firme.  

Irei me esforçar para confessar, para que Deus possa me perdoar e limpar minha alma. Dessa 

forma ficarei mais aliviado e terei mais força (e graça divina) para lidar com essa situação e não 

cair em novas tentações de uma forma tão fácil.  

 

Mas é isso. Se Deus quiser, as coisas irão melhorar para mim e para todos os aqui do recinto. O 

jeito é continuar de pé, mesmo que num momento muito difícil, pois sabemos que a morte não 

trará paz. Importante não nos deixamos enganar por esse alívio ilusório do churrasco. 

 

Um abraço e que Deus lhe abençoe, anão. 

  



[T6] 

[T6_OP] 

Este é um poço de sofrimento, todos nós sabemos disso.  

 

A cada anão que se churrasca, a esperança cai um pouco e assim vamos nos habituando a esta 

realidade. Seria muita pretensão deste anão dizer que vocês estão negando a proporção dessa 

catástrofe, pois a negação faz parte da vida de cada um de nós.  

É o óbvio. Apenas deixo de avaliar cada palavra que digito aqui e permito que esta carne sinta o 

que deve ser dito. Esta board é uma fração do mundo, um reflexo. Da mesma forma como os 

descolados atingem uns aos outros em prol da competitividade casual, os anões se atacam em 

respeito à dor que sofrem diariamente. Como animais atropelados atacam qualquer pessoa que 

venham tentar ajudar. Sabem que isto é uma raridade, o auxílio. Não é uma atitude muito 

frequente.  

 

Mas quero dizer, anões, que direto penso nos fios que abrem, nas vidas que podem ter sido 

apagadas por falta de suporte e pela tragédia da existência. Pela falta de chão, de ânimo e 

energia, entusiasmo e inquietude em relação ao que ocorre de mais sublime da vida. Uma névoa 

negra obnubila a percepção da realidade. Uma postergação que poderia ter sido uma opção no 

passado se torna uma regra irremediável. Na verdade, se torna inevitável. Quero que saibam, no 

entanto, que este anão vela por vocês. Não creio que o suicídio represente liberdade, não 

sabemos o que nos espera…nem aqui nem na inexistência. Talvez a inexistência represente uma 

salvação, apenas se conjugado à existência. Realmente não sei.  

 

Talvez a luta interna valha a pena até os últimos momentos naturais da vida. Talvez não se trate 

de uma entidade metafísica que fica a se deleitar do sofrimento e a testar nossa coragem dia 

após dia. Talvez nada disso exista, nem o propósito, nem a necessidade de objetivo. Pode ser 

que nada disso passe de desculpas para pagar tributo aos outros, e pode ser que o medo e a 

ansiedade sejam respostas para algo que se nos força dentro de nós que não deveria ser. 

Simplesmente algo que não deveria estar aí, uma doença que não nos pertence. 

[T6_R1] 

Meua migo, por conclusão lógica, o ser humano devia se matar. Sabe por quê? Nós somos os 

únicos animais que têm ciência do próprio sofrimento, e que pode fazer alguma coisa quanto a 

isso. E apesar dessa consciência, não sabemos o que é a vida, não sabemos perceber a jornada 

senão já a partir do fim. Eu vejo gente do meu lado dizer que o que importa é a jornada, pois a 

finalidade da vida é a morte mesmo, mas a jornada é uma estrada toda esburacada, cheia de 

empecilhos, dores, frustrações, que até tu chegar onde tu quer chegar, no conforto que seja, o 

prazer proporcionado não compensa nenhuma das dores passadas. Em poucas palavras, viver é 

muito custoso pra pouco benefício. Os que se beneficiam pelo custo é que se dão bem, são os 

masoquistas. Nós, meros mortais, só quando tolos mentirosos ou loucamente apaixonados por 

algo conseguimos nos autoconvencer de que vale a pena viver mais um dia. Do contrário, não, 

não vale, porque as coisas só vão piorar. Vai haver coisas boas aqui e ali, mas elas serão tão 

poucas ou fracas que as ruins irão se sobrepôr. Mas não nos matamos porque vivemos numa 

sociedade de moralidade construída socialmente de que se matar é ruim, de que devemos viver 

independentemente dos custos. Olha isso: "custe o que custar, a vida vale a pena." 

 

>custe o que custar 

É uma romantização sem tamanho da luta pela vivência. A vida na sua fundação mais 

protoplasmática vive dos espólios do outro, devorando outra vida. Então como você vai louvar 



um estado de existência deixando de lado o seu modus operandi, que é uma criatura bebendo o 

sangue da outra pra talvez receber a energia dela, e a partir disso se justificar inventando alguma 

retórica do tipo "hur dur o morto segue vivo dentro de mim"? É um falseamento do vazio e 

projeção mentirosa de significado que chega a me enraivecer. Se eu fosse um extraterrestre 

vinha como emissário interplanetário da morte, pra abençoar todo mundo. Porque no fundo é 

castigo que estejamos aqui; é castigo que estejamos vivos. Não à toa a religião cristã se fundou 

a partir do conceito de um além-vida, de algo que vem depois desta merda que passamos e que 

justifica passar pelas merdas que passamos. Do contrário é despropositado. Sofremos pra nada e 

por nada. A melhor coisas que podemos fazer a nós mesmos é nos suicidarmos. 

 

Eu, da minha parte, só não me matei porque sou covarde demais. Mas um dia vou pagar pra 

alguém me matar, isso sim será um benefício que vale o custo. 

[T6_R2] 

Querido anão, a existência não é feita apenas de conclusões lógicas. Na verdade, pelo que 

observo, a lógica só existe no ideal humano.  

 

Por este caminho, realmente, não haveriam motivos plausíveis para se continuar uma vida de 

sofrimento e o mais "lógico" seria tirar a própria vida. Também não creio que o homem não 

possui o direito de fazer o que bem quiser com a própria vida, mas não acho que isto seja uma 

bênção em relação aos animais. A realidade da natureza nos mostra apenas que a ignorância é 

uma bênção, até certo ponto, mas seria possível considerar o instinto como um intelecto 

despersonificado? Instinto é algo que provém do logos? Às vezes penso que sim.  

 

>é uma romantização sem tamanho da luta pela vivência 

 

Para ser bem sincero, meu ponto aqui é exatamente romantizar a vida. A vida, o heroísmo, a 

virtude e a bravura são da mesma natureza que o desespero, a vergonha e a culpa. A morte é o 

fim de tudo, a vida é o início do sofrimento, bem como do prazer e da experiência. Se estiver 

inclinado a suspender todo o sofrimento que está sentindo, e acha que apenas a morte poderá 

proporcionar esta suspensão, tudo bem, mas não chame isto de lógica. Se fosse uma decisão 

lógica, considere que nem ao menos seria a única opção lógica, nem a melhor. É impulso e 

emoção. A maior parte do que vivemos é abstrato, não passam de pensamentos, sensações e 

emoções. Talvez a coisa mais real no mundo é o instinto, de maneira que se pensarmos bem, 

para nós isto não passa de uma palavra, um princípio impalpável. Mas é brutalmente real e 

sustenta toda a existência no planeta. Da mesma forma como a dor e o desespero são reais. Estes 

não podem ser menos reais, em grau, do prazer e da esperança. Se a dor é tangível, assim 

deveria ser com a esperança. Não é porque a esperança é mais difícil de ser contemplada que ela 

seja menos real que a desolação. 

 

Acabei de comprar umas cervejas aqui com o restinho do que sobrou do meu acerto e irei 

queimar uma carne de segunda na churrasqueira e saudar a condição patética em que me 

encontro, como um bom ex-wageslave. Não passará de uma parca ilusão, um momento que me 

escapará como um sopro, mero prazer efêmero e plebeu. As sensações ruins podem passar dessa 

forma também, só depende da minha determinação em expurgar essas merdas de perto de mim, 

nem que seja por um breve momento até que a espiral metafísica comece a circular contra a 

minha vontade. Às vezes o mal vence, às vezes ele perde. Nada pode me garantir que minha 

vida vai ser minimamente funcional a não ser a romantização do que poderá ser ou do que 

nunca foi.  

 

Florear os fatos pode ser uma atitude irrealista e covarde, mas no momento é a única ferramenta 



que tenho nas mãos. Aconselho fortemente que façam o mesmo. Se a bem aventurança é uma 

ilusão, também é a má. Se estivesse determinado a me matar faria como qualquer paciente 

terminal de filme americano: tiraria um empréstimo do ânus e fazia exatamente toda a merda 

que sempre quis fazer na vida.  

 

Se este for o caso e este anão que vos fala não estiver perdendo a linha de raciocínio, tente 

encontrar o que a vida oferece de bom com grande vontade. A bonança é acessível, mas não é 

tão gritante quanto a desgraça. Esta merda toda não pode ser à toa. Felicidades. 

[T6_R3] 

Esse instinto que tu diz ser a lógica despersonificada é terminantemente utilitarista – o instinto, 

como vemos nos demais animais, consiste em diminuir a dor e amplificar o máximo que se pode 

do prazer carnal. É algo encapsulado na expressão "custe o que custar, viver." Nessa frase, viver 

tem o sentido de prazer primordial, que compensa qualquer dor, ainda que saibamos que ele 

próprio é o que traz as demais dores, como uma caixa de Pandora.  

 

E caro anão, o meu ponto principal é que tudo isto é à toa. Esta discussão, este fio, a sua carne, 

nosso sofrimento, tudo isso é despropositado; não existe nenhuma recompensação no fim desse 

túnel, não há esperança para nada depois, inclusive na visão trágica de esperança, forma de 

iludir os mortais. Mesmo que extraiamos alguma conclusão disso tudo, que consigamos suportar 

nossas dores um pouquinho mais a partir de então, daqui a três dias ou menos voltaremos à 

estaca zero, por causa de reveses invetiváveis da vida.  

 

A dor e o sofrimento são a norma. Às vezes fugimos disso; eu, no meu caso, jogo joguinhos, 

condenando meu prospecto de sobrevivência nesta sociedade infame por um mísero de prazer 

momentâneo, mas se quiser fugir definitivamente disso, a fuga derradeira é a morte. Fugir dessa 

fuga é algo instintivo, mas pelo que falei lá em cima: é como se nosso corpo tivesse uma 

vontade própria de autopreservação. Basta fazer o experimento de prender a respiração até 

aguentar e, ainda que force mentalmente o aprisionamento da respiração, o próprio corpo trata 

de ir contra a sua vontade, e a dor e o desconforto subsequentes são provas de que tratando-se 

do "instinto de sobrevivência", não somos nós que estamos no controle, senão a carne. 

 

Estou consultando umas terapias com uma psicóloga e cada vez mais fica claro que a vida é 

regida por ambivalências dualistas – dor e prazer, medo e desejo, segurança e liberdade, etc. 

Uma pessoa "sensata", digamos assim, daria um jeito de lidar com essa ambiguidade que, 

convenhamos, não passa de uma contradição cruel da vida. Criar mecanismos de lidar com isso 

salubremente é o ideal. Mas como? Logicamente, devíamos evitar a dor, pouco importando se 

"estar vivo" é o prazer primordial que gozamos. Desconsiderando isso, quer dizer, valendo-se 

do pensamento de que "estar vivo" é na verdade a origem de todas as dores e sofrimento, por 

silogismo, a anulação dessas dores e do sofrimento seria a anulação da vida. É por isso que 

existe o conceito de misericórdia, algo tão caro à cristandade: imagine um peregrino no deserto 

há vários dias, sem comida, sem água, sem direção, à beira de morrer, e, de repente, ele se 

depara com um mísero camelo na vastidão da terra, um no qual estava mijando, e do qual o 

peregrino, para matar a sede, bebe o mijo. A lição aqui, me parece, é a santificação, a 

sublimação do sofrimento, só podendo atingir essa camada de consciência por meio de uma 

crença em Deus. Mas como Deus não existe, parece que até disso somos privados. 

 

O que nos resta são retóricas, enganações, mentiras e ilusões. Isso que você escreveu não passa 

de uma retórica pra te autoiludir do próprio fato de que o que está fazendo ou é só uma 

postergação do vazio derradeiro, ou uma fuga da insignificância das suas experiências 

anteriores, e até da própria vida. É igual a famosa frase do Nelson Rodrigues que o Pondé vive a 



citar, "Mintam, mintam por misericórdia!" Não poderia ser mais significativo, pois a pessoa 

que consegue lidar bem com isso é na verdade só alguém que sabe mentir bem pra si mesma. 

 

Antes, quero terminar com uma deixa: sabe o que a psicóloga me propôs? Pensar sobre o que é 

ser eu mesmo. Conversamos sobre a transvalorização do niilismo segundo Nietzsche, qual eu 

reduzi a uma extrema afirmação da subjetividade, e que confessei ser uma coisa sem valor, pois 

nós (os sujeitos) não valemos nada para o universo, e qualquer valor que podemos ter entre nós 

mesmos é vaidoso e egoísta. Nos sentimos na obrigação de se "importar" com quem "se 

importa" conosco simplesmente por isso – não vem do coração, é só afago de ego. Se essa é a 

afirmação da vida e ser eu mesmo, por enquanto minha reflexão é de que não valho nada e 

quero evitar essa vaidade e egoísmo inconsequentes. 

[T6_R4] 

Vejo que não posso superar sua argumentação, pois ela é sólida e bem fundamentada. No 

entanto, devo ressaltar que a minha retórica é só mais uma retórica, como disse, o que nos resta 

são ilusões, mentiras, enganações, enfim, pontos de vista evocados por seres que de fato não 

sabem exatamente do que a vida é feita.  

 

Creio que sorvemos as ideias e teorias que se adequam mais às nossas inclinações pessoais e ao 

modelo de nossa forma de adaptação no mundo. Tendo isto em vista, não quero enfatizar o que 

considero como sabedoria pessoal em minhas palavras, pois sei que não é única, tudo que 

podemos conceber já foi escrito e exortado.  

 

Não creio que a dor, o sofrimento e o vazio são a norma. Acho esta ideia um tanto inócua e 

estéril, como se dependêssemos unicamente daquilo que é defecado pela civilização. O 

desenvolvimento da humanidade, falando de forma genérica, proporcionou este mar de trevas 

em que vivemos. Inclusive, creio que o exercício que sua psicóloga te propôs pode ter como um 

de seus objetivos fazê-lo refletir sobre sua subjetividade individual. Estamos em um momento 

em que se torna mais que necessário que nos reconheçamos como indivíduos mais ou menos 

independentes do meio, mesmo que esta ideia apareça absurda para a lógica. Somos 

determinados pelo que nos é dado de fora, enganados pela subjetividade alheia e pela ilusão do 

que parece ser. Mas não é apenas por isto que somos determinados. O mito que conto para mim 

mesmo, para que este anão não venha sucumbir perante a desgraça da humanidade, é que minha 

tarefa é de entender os pormenores do meu funcionamento interno, subjetivo, psíquico. A mente 

não reconhece o fim como o fim, mas como a transformação. Tendo a perceber o externo e 

concreto como o puro engano, devido ao que percebo de suas características nefastas, finitas e 

enganadoras. No final, trata-se apenas de uma espiritualidade não religiosa ou, ao menos, não 

cristã. Ora, pensando de maneira funcional, a morte de Deus e o dito esclarecimento que 

angariamos da natureza física nos leva diretamente para o limbo existencial, ainda enquanto 

vivos. Disto abstraio o conceito de "mortos andando sobre a terra" de Nietzsche.  

 

> pois nós (os sujeitos) não valemos nada para o universo 

 

E diante desta afirmação tão congruente, indago: e isto importa? Realmente importa que 

sejamos significativos para a trama universal (se é que existe essa trama)? Meu ponto aqui é 

voltar para a subjetividade, pois a objetividade apenas consome e decompõe, isto é apenas a sua 

função. Fugir disto é tão somente uma questão de sobrevivência. Somos também presas da 

crueldade da natureza, muitas vezes só a fuga pode nos salvar da brutalidade da existência. Esta 

é uma fuga. Crer em Deus é outra fuga, que envolve forçar a crença em uma personificação do 

Universo como uma entidade suprema que vê e confere propósito ao sofrimento humano. Para 

mim, a única verdade que existe é aquela que grita dentro de nós, que jaz sufocada sob uma 



maré de ideias confusas e infundamentadas que bebemos indiscriminadamente do mundo 

externo e das nossas frustrações…que dizem respeito ao que o mundo externo e indiferente 

"pensa" de nós. Esta é uma outra fuga. A morte voluntária é a forma de fuga mais desperdiçada 

e grosseira que existe. Não há nenhum "lugar" que o ser humano aponte como o caminho que 

não tenha este aspecto de fuga, pois todos nós somos realmente presas de tudo o que existe, se 

avaliarmos com um pouco mais de atenção. 

 

Se o caminho escolhido é reconhecer a realidade, digo que não se faz isto através de um 

pressuposto que se tira do cu, que dita que a única realidade é o vazio e a inexistência, a 

ausência de toda a subjetividade, e consequentemente, a cova. Digo que se há ao menos o 

mínimo de vontade de viver, este deve ser honrado em detrimento da máxima vontade de 

morrer. É o básico do instinto e talvez da intuição. Tenhamos o mínimo de coragem pra suportar 

essa cagada generalizada. 

[T6_R5] 

Confesso estar surpreendido que em meio a tanta futilidade, preconceito e má-fé como neste 

canto da internet, conseguimos manter esse tipo de conversa reflexiva, que certamente não se 

compara aos pensamentos dos mestres mortos, mas por toda honestidade, anão, ainda que isto 

seja despropositado, tem sido bom falar dessas coisas com alguém disposto. Não tenho a 

oportunidade de falar esses sincericídios com as pessoas na vida real, e poder falar disso num 

lugar tão marginalizado como o chan só reforça a ironia cruel disso tudo. 

 

No fim, o problema chave, pra mim, é a compactuação com o mundo. Se esta vida não vale a 

pena, pra que me esforçar? Penso haver nada tão ruim igual esforços desperdiçados. A pica 

relatada me fez ponderar que esse mal de então talvez não passa de um estado em que no fundo 

não tenho nada a dizer sobre as coisas, o que advém de perceber que tudo que possa vir a dizer, 

outros já disseram e disseram melhor, e se for dizer das minhas próprias futilidades, é uma 

arrogância rebelde com a tradição. Ademais, viver é basicamente sofrer para nutrir compaixão 

pelo próximo mediante a dor e o sofrimento como norma. É preciso ter em mente que o 

surgimento da vida foi um milagre, e de uma forma de vida como a nossa foi puro acidente, pro 

bem ou pro mal. Isso é até onde podemos chegar de concepção sacra da nossa existência. 

 

>Estamos em um momento em que se torna mais que necessário que nos reconheçamos como 

indivíduos mais ou menos independentes do meio, mesmo que esta ideia apareça absurda para a 

lógica 

Quanto a isso sou meio-termo. Acho que os jovens de hoje fazem-no sem muito esforço, e ao 

mesmo tempo, desastres como o de Suzano são só possíveis por uma determinação do meio. A 

nossa sociedade produziu essa destruição, não partiu da individualidade dessas pessoas. E 

continua a produzir, vide a insustentabilidade da civilização moderna fazendo o planeta se voltar 

contra nós próprios. Em certo sentido sou um tanto que determinista – creio que surgimos do 

caos, mas neste caos existe uma ordem que não está ao alcance da nossa compreensão. E talvez 

essa seja a grande questão aqui: se existe um livre arbítrio partindo de nossas subjetividades, ou 

mesmo se nossas decisões e emoções já foram predeterminadas microcospicamente desde o 

início dos tempos, sendo nossas ações apenas efeitos de causas primevas. Em parte, tudo isso 

que estamos sofrendo e passando é um mal necessário para algum tipo de transformação, ou 

pelo menos assim nos convecemos. Porém, não consigo deixar de gostar da analogia da lagarta 

que, se isolando do mundo no casulo, morre enquanto tal para poder voar. 

 

A saída pra esse niilismo, percebo agora, parece ser conseguir enxergar na fuga do vazio e 

projeção de significado um mecanismo de sobrevivência profundamente ligado à nossa 

condição humana enquanto espécie. São programações evolutivas naturais para enfrentar o 



desconhecido. O polvo esguicha uma nuvem escura, as formigas trabalham na primavera, os 

ouriços se perfuram mas se esquentam, o homem olha para as estrelas e afirma que há algo para 

além desta vida. 

  



[T7] 

[T7_OP] 

Qual exatamente você acha que é a razão da sua falha? 

 

Pessoalmente é minha personalidade pouco comum e como ela funciona, basicamente eu não 

conheço "equilíbrio" por se dizer entre minha vida e o equilíbrio nasce entre ficar saltando entre 

extremos. 

 

Algumas vezes eu sou perfeito e absoluto, não posso estar errado e estudo e trabalho até minhas 

mãos doerem por meses, eu já cheguei ao absurdo de desenhar por 30 horas seguidas e outras 

vezes eu sou um preguiçoso que mal consegue levantar da cama e dormi umas 18 horas por dia, 

sempre chorando ou querendo que todo mundo morra, isso também demora meses.  

 

Eu apelidei esses meus dois modos de "modo robô" e "modo preguiça", e isso não só se resume 

a minha rotina de trabalho, quase todo aspecto da minha personalidade é dessa forma. Se eu 

fosse mais normal eu até teria uma vida um pouco melhor já que seria mais fácil administrar 

minha vida sem eu me foder por tentar muito duro ou não tentar o suficiente, mas não é algo 

que eu consiga controlar de alguma forma, eu só posso aceitar que eu sou desse jeito. 

[T7_R1] 

Medo. Fuga, que gerou atrofia social. Medo de coisas sociais -> ficar em casa consumindo 

coisas estranhas (internet) -> amplificação dessa atrofia social (gostos e interesses atípicos do 

comum). 

 

O que gerou o medo? Chacota. Sempre fui destratado por garotas, passivamente, e ativamente 

pelos descolados do ginásio. Elas me consideravam "estranho", eles, um ou dois, mas sempre 

havia pelo menos um nas escolas que estudei, chamavam-me de feio. Isso acaba com a 

autoestima de uma pessoa. Até desconhecidos na rua, geralmente jovens negros suburbanos, eu 

passava e diziam isso. Minha mãe dizia que era porque eu tinha cara de bobo, nunca entendi 

isso… Só sei que até desconhecidos cismavam de encarnar comigo. Naturalmente, até pra se 

proteger, a pessoa começa a ficar mais cínica. 

 

É uma longa história, estou com preguiça de contar tudo aqui, afinal, é uma soma de fatores, 

sendo o chan uma coisa que contribuir a tal atrofia. 

[T7_R2] 

Falta de sorte. 

[T7_R3] 

>Falta de sorte. 

Falta de propensão à domesticação civilizatória. Nem todos os animais humanos se dão bem em 

viver em zoológicos (i.e. centros urbanos), como muitos outros animais também não. 

Encarceração social e enculturação são coisas que geralmente provocam a neurose e depressão 

mesmo. Nada demais. 

[T7_R4] 

Cristianismo, quando levado a sério é uma verdadeira máquina de falhos. 

 

O escrúpulo destrói completamente seu senso social, e mesmo eu querendo muito deixar de ser 



escrupuloso, nunca consegui — nunca me foi permitido. 

Se eu me via como um merda, via os outros como mais ainda, e se eu tivesse com os outros, 

pior ficaria; e eu sabia que isso não era algo que circula na cabeça de muitos, logo me torturava 

mais ainda por saber que se eu me abatesse isso da mente acabaria muito pior que os outros. 

Meu único recurso foi a absoluta abstenção da sociedade, se não há contato com múltiplos 

agentes degenerativos, logo será mais fácil controlar minhas paixões e limitar os acessos 

degenerados — foi o exato contrario, quanto mais só se fica mais atenção se dá aos demônios, 

pior é a luta contra o pecado. 

 

Hoje eu sou um homem absolutamente destruído, ao ponto de não conseguir nem ir me 

confessar, nem me vejo digno de ser perdoado e por vezes até desejo que se faça a justiça sem 

que eu tenha chance de contrição. Estou afetado pelo pior jansenismo do mundo, e sei que estou 

errado, mas tudo que eu faço dá no exato contrario do esperado; quanto mais eu tento viver uma 

vida santa, mais sujo fico — parece que Deus não quer me ter, mesmo eu me dando a ele. O dia 

passa, descanso no travesseiro e vejo que não é Deus que não me quer, sou eu que não me 

submeto a ele; eu quero que ele me estupre, que ele me pegue a força e me faça seu, pois eu já 

tentei me dar a ele e falhei duramente. 

Queria um dia olhar para mim e não ter vontade de me matar por ter nojo do que vejo, queria 

olhar o mundo e dizer que o quero morto, mas por mais que eu queira dizer surge um novo dia e 

eu volto a querer tudo que disse desprezar — Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis 

o que vos mando? — isso me consome por dentro. Se uma vez acerto, logo me vem tudo que fiz 

de errado e o prazer de acertar desaparece no meio da podridão, se uma vez erro, logo me vem a 

certeza que não mereço acertar e volto a pensar em tudo que fiz de errado e como isso me 

condicionou a desgraça; nada que eu faço parece me levar ao sagrado, até coisas que depois eu 

vejo que não são nada demais acabam me destruindo por dentro, citarei o caso de hoje: 

Fui para a paróquia, tempo de novena. Confessei e comunguei, tudo na mais tranquila ordem, 

então eu sai da paróquia e logo acendi um cigarro; pronto, só isso bastou para destruir tudo que 

havia tido com Cristo, me senti um bosta absoluto por ter feito aquilo de modo tão mecânico 

logo depois de sair diante do Corpo de Cristo, logo depois de tê-lo consumido, como se fosse 

nada em um dia normal. Uma caminhada de vinte minutos até em casa se tornou uma descida 

até o inferno, começando por dúvidas da minha confissão até duvidar da própria comunhão. 

 

Sinto que vivo num moinho, sempre moendo as mesmas coisas enquanto passam os muitos 

ventos diferentes em mim; se eu dou bom dia para uma vizinha, sigo em paz, mas no passo que 

faço algo de [explicito] errado e lembro de quem eu sou, logo penso que só dei bom dia porque 

achei ela gostosa e queria gozar no rabão dela, em sumo, sou uma máquina absoluta de 

autossabotagem — o problema é que eu sei que estou certo e sou um bosta. 

 

O que é melhor, ser cego e achar-se sendo feio ou enxergar e ter a certeza de ser feio? Eu queria 

ser cego, mas estou certo de que se fosse iria querer enxergar e ter a certeza de que se é. 

É foda, /mago/. 

[T7_R5] 

O nome disso é Transtorno Bipolar, e os modos se chamam Mania e Depressão, dê uma 

estudada no assunto e talvez encontre algum alívio para o seu caso.  

 

Eu pessoalmente ainda estou buscando uma solução para mim, porém o autoconhecimento têm 

ajudado ao menos a me antecipar aos episódios. 

[T7_R6] 



Eu não sou uma vadia maluca, não tenho essas merdas. Eu sou perfeitamente equilibrado 

emocionalmente e mentalmente, como eu disse eu só me equilibro entre extremos que fode com 

minha vida porque o mundo não foi feito para gente como eu viver. 

[T7_R7] 

Hahahaha, eu adoro esses magos de baixo escalão. Cheio de dúvidas. Cheio de palavras. Eu me 

pergunto? O que se passa na mente de um bruxo não iluminado? Faço essa pergunta todos os 

dias. 

[T7_R8] 

Seu reply. 

[T7_R9] 

>zombando de alguém por ter dúvidas 

>se pergunta a mesma coisa todo dia 

Muito bem, anão, continue dessa forma. 

[T7_R10] 

Sou uma pessoa distraída, desligada. Adcione a isso o intenso bullying que isso me causou na 

adolescência para foder de vez com minha auto-estima. Me tornei um adulto complexado, sem 

motivação e depressivo. 

 

Já ensaiei reações, como fazer cursinho pra concurso público, fazer faculdade, etc. Mas sempre 

acabo desistindo e desejando apenas uma coisa: ficar na cama o dia todo.  

 

Atualmente, estou com 39 anos, a beira de fazer 40 anos. Moro com minha irmã que tem um 

fodendo emprego publico foda que paga 17k por mês. Ela me sustenta. Minha vida se resume a 

dormir/comer/ver tv/ficar na net. 

[T7_R11] 

Falta de medida, desisti e não me esforcei o suficiente em nada, sou preguiçoso e desistente, 

apesar disso sou concursado. ME masturbo muito. 

[T7_R12] 

O fato de eu ser manlet e crescer sem o meu pai. Ele nunca deu uma fornicação para mim. Ele 

uma clínica e ganha uma boa grana, mas no ano que vem ele vai cortar minha pensão ele tenha 

sido sustentado pelos pai até os os 30. 

[T7_R13] 

>Eu apelidei esses meus dois modos de "modo robô" e "modo preguiça" 

>minha personalidade pouco comum 

 

Inventa seu próprio transtorno pra ser o diferentão, quando isso já existe com outro nome. 

 

Ou assumir o problema vai te fazer perceber que a razão da sua falha não são os extremos, pois 

tem muitas pessoas por aí convivendo com esse problema. 

[T7_R14] 



É…, sua situação parece bem pior que a minha, ao menos não sou considerado feio 

[spoiler]explicitamente[/spoiler], mas tenho o mesmo problema. 

 

Quero muito arrumar uma pitanga, tentar ter uma vida normal, mas as que claramente se 

interessam por mim, são as mães solteiras e mentalmente começo a calcular a idade do filho(a) 

delas e vejo que elas começaram a vida sexual na escola, enquanto eu ainda jogava videogame e 

sonhava em perder o cabaço. 

 

As que não são Msol, me descartam logo ao saber que sou um pobre assalariado, e olha que não 

ganho tão mal e trabalho com o que gosto. 

 

Isso me empurra muito para baixo, mexe muito com minha autoestima, fazendo-me dar melhor 

em tudo, algumas vezes. E dias [spoiler]quase todos[/spoiler] que eu quero que todos 

[spoiler]inclusive eu[/spoiler] morram. 

[T7_R15] 

Qual tua idade? 

[T7_R16] 

>transtorno 

>ter uma personalidade pouco comum e se sentir motivado algumas vezes e outras não 

Depois vai falar que eu tenho depressão por ser preguiçoso e Anxiety por me sentir nervoso 

algumas vezes. 

 

Isso não é um transtorno, é parte de quem eu sou, não é uma doença para ser tratada só para eu 

me sentir mais aceito por ser mais um zé ruela colocando a culpa de todos os problemas que tem 

em alguma doença mental ou qualquer merda além do meu controle porque me faz sentir 

melhor comigo mesmo. 

 

Meus problemas são minha culpa, disso eu entendo bem, não preciso que ninguém me fale isso. 

Mas exatamente por entender isso que eu preciso resolver as coisas sobre meus problemas 

comigo mesmo, não inventando que eu sou doente da cabeça e usando como desculpa para 

choramingar para os outros como válvula de escape e nunca mudar nada. 

[T7_R17] 

30 anos errando duro. 

[T7_R18] 

Você é burro, anão. Se soubesse ler um texto maior que uma linha saberia a diferença entre 

personalidade e humor. 

 

Eu não acordo triste e vou dormir feliz, eu sou metódico, minha personalidade em si muda, não 

meu humor e você é muito burro. 

[T7_R19] 

Estudo psicologia e de fato… parece ser bipolaridade. Pode te ajudar procurar um profissional 

pra te auxiliar a voce conseguir lidar algumas coisas com voce mesmo. 

[T7_R20] 

Provavelmente minha misoginia,não consigo aceitar a indepwndencia das mulheres 



  



[T8] 

[T8_OP] 

Nunca senti um desgosto tão grande pela vida, churrascar-me-ei de forma alguma, porém não 

deixo de esperar que alguém me atropele. 

[T8_R1] 

Também estou numa fase assim. Não descreveria como desgosto. Não sei o que é, mas a 

sensação é de que tudo está despropositado. Fico pensando: qual o problema de passar os 

poucos anos de vida farrando na juventude e dar o foda-se pro futuro, se o futuro dá foda-se pra 

nós do mesmo jeito? Medo de morrer? Medo de viver uma vida infeliz? A solução dessas coisas 

é sempre o suicídio. 

 

Acho que qualquer esforço que faço para melhorar minha vida ou sair da falha é totalmente 

inútil, puro lixo, porque por mais que eu faça não sinto que progrido, as mudanças não são 

imediatas e tampouco palpáveis, parecem sutis e vagas e sou obrigado a manter uma esperança 

de que alguma hora haverá a tal garantia exata e concreta que meus esforços valeram a pena. 

Até lá fico me remoendo em dilemas se estou fazendo a coisa certa ou não, ou se deveria chutar 

o balde e aproveitar a vida no pouco que me resta. 

 

A vida adulta pra mim parece muito chata, muito monótona. Imagine, uma pessoa conseguir ser 

autoridade na área que ela trabalha? Qual a graça disso? A mesma rotina, os mesmos dias, até 

morrer. A menos que se goste muito dessa área, é um misto de vaidade e instinto de 

sobrevivência, não tem nada de profundo nisso. Mas por que sobreviver? Por que se matar todo 

dia pra continuar sofrendo se mais à frente você cessa de viver? De que serve todo esse esforço 

de sobrevivência? Nem mesmo os pequenos prazeres da vida justificam isso. É como 

Schopenhauer disse, as dores do mundo sobrepõem o prazer. 

 

Mas digamos que alguém goste muito de algo, que ela sinta gosto em fruir um processo 

laborioso de qualquer natureza que seja. Como se chega a isso? Com que mentalidade? E 

mesmo artistas no geral sofrem pelas suas artes. Se devotam a elas como fiéis aos seus deuses, 

ou são simplesmente charlatões. Eu não sei mais, anões. Não aguento mais. 

 

Do fundo do coração, queria que uma desgraça mundial acontecesse. Essa seria a única solução 

para pessoas como eu, pois obrigaria Deus a aparecer e dizer "Faça isso, não aquilo." Mas talvez 

essa desgraça está acontecendo e a gente não sabe, ou talvez ela já aconteceu e passou e não 

temos mais muito o que fazer mesmo. 

  



[T9] 

[T9_OP] 

Sinto que estou em um cronograma infinito, uma rotina árdua e entediante sem saída alguma, 

tudo o que eu faço depende da minha conexão com essse mundo virtual. 

Não tenho ambições, objetivos e nem intuito de socializar-me com as pessoas, o fato de eu não 

sentir afeição por nada é o que me faz sentir que não faço parte desse plano, de todo esse 

sistema. 

 

Raramente tentei me reerguer a procura da minha liberdade, é como estar preso, tudo o que 

tenho é o meu computador e o meu quarto; considerado como um mundo, o mundo mais vazio 

que existe, sem vida alguma. 

 

Talvez eu faça a minha passagem para outro lugar, simplesmente puxando o gatilho, o gatilho 

da liberdade. 

[T9_R1] 

Caralho, foram tantas vermelinhas que engoli sobre esse mundo de bosta, toda a magia 

evaporou. A pior parte é que não sou independente e nem moro sozinho, então não posso me 

afundar nas drogas ou ter o mínimo de privacidade. 

Acho que não tenho a coragem para me matar, então tudo que posso fazer é esperar o momento 

em que terei. 

Como me arrastar na vida depois de tudo isso? Como continuar? Não tenho as drogas para lidar 

com meu existencialismo, vou ter que encarar essa merda sóbrio. Não sei o que vai acontecer, 

mas está tudo tão previsível e insuportável, são longos anos até atingir qualquer nível de 

independência. Ódio é tudo que sinto agora. 

[T9_R2] 

Se mate, lixo. 

 

Replico tudo, menos a última linha; o gatilho que me apareceu foi o da santidade. 

No final das contas, é como Lev Shestov disse, é impossível viver, e o impossível pertence a 

Deus, se fosse possível, buscaríamos o suporte dos homens, mas é justamente por termos 

buscado deles é que descobrimos que é impossível viver. 

[T9_R3] 

Como encara o fato de que essa crença não passa de um ópio que anestesia tua vivência? De tal 

forma que não é diferente dos drogados que usam drogas pra fugir da realidade ou torná-la mais 

tolerável. 

[T9_R4] 

>Como encara o fato 

Não é um fato. 

>não passa de um ópio que anestesia tua vivência 

Não, e se você não fosse um medíocre saberia que nada faz a vida ser pior do que a fé cristã. 

>…pra fugir da realidade 

Quem nega o sagrado é que foge da realidade, se esconde entre os homens. 

>torná-la mais tolerável 

Novamente, mente merda, opinião merda e letras de merda. Nada mais aterrorizador do que a 

Encarnação do Verbo, nada mais desolador do que o Sacrifício do Filho de Deus, nada provoca 



mais desespero do que a Eucaristia. 

Você deve ter zero dimensão do que é a Verdadeira Religião, logo razoa por termos puramente 

profanos, pois de fato, é a única coisa que você tem, sendo um endemoniado que é; ou talvez 

não, talvez você seja um literal demônio, nunca se sabe. 

[T9_R5] 

Anão, você está delirando. Eu perguntei uma coisa na maior boa vontade e você simplesmente 

me atacou numa série de ad hominens. 

 

Sejamos racionais. Você viu Deus e ele te deu garantia que vale a pena acreditar nele, ou só está 

depositando uma confiança acrítica em algo que te dá um senso de segurança perante as mazelas 

da vida? 

 

Pois quero saber, também, amigão. Se tem uma coisa difícil neste mundo, é ter fé. 

[T9_R6] 

>ad hominems 

Não, sua bicha, ele não está atacando o seu "argumento" te chamando de puta, ele refutou sua 

noção boçal a respeito do cristianismo, uma opinião inclusive cooptada pelos piores tipos da 

sociedade (uma crítica válida visto que aqui prezamos pela qualidade e não pela imundícia), 

com retórica forte e te apontou como o patético medíocre que você é. A ira do anônimo fora tão 

grande com sua soberba afirmação, do qual você não tem como fomentar visto que a refutação 

fora completa e coesa, que ele lhe acusou de ser um endemoniado ou um dos serventes de 

Lúcifer em si. 

Aprenda a ler e caia fora do nosso canto, seu panaca, pederasta e chinfrim. 

[T6_R7] 

>Sejamos racionais. Você viu Deus e ele te deu garantia que vale a pena acreditar nele, ou só 

está depositando uma confiança acrítica em algo que te dá um senso de segurança perante as 

mazelas da vida? 

 

Condição: Ser racional. 

 

Expie o seu significado de racional. Partindo do ponto em que racional significa o "utilizar de 

evidência", seria inútil e somente um miserável não entenderia o por que de tal coisa ser uma 

proposta estúpida. Por isso é necessário substanciar este teu ponto. 

 

Pergunta 1: Você viu Deus e Ele te deu garantia que vale a pena acreditar nele[?] 

 

A premissa (implicada por militância) nisso está em que é necessário uma garantia por parte de 

Deus que: é um ponto válido considerar O mesmo como um elemento ativo na realidade por 

método de comprometimento com o assinante. 

 

Já começa errado, caso você não saiba: uma máxima, absoluta, eterna, cega da verdade, cega do 

tempo, ignorante do mundo e etc, não têm de garantir nada para ninguém. (Caso não entendeu 

leia Aristóteles) 

O mais vantajoso seria (por evidência própria) o credo por vontade própria. Mas enfim, 

ignoremos seu devaneio digno de um pré-pubere. 

 

Como que o anônimo tendo uma experiência pessoal irá influenciar a sua consciência entre 



compreender ou rejeitar? É apenas para você saber a opinião do mesmo? Como isso será útil, 

para qualquer das partes? Racionalismo de mulher. 

 

Pergunta 2: ou só está depositando uma confiança acrítica em algo que te dá um senso de 

segurança perante as mazelas da vida? 

 

Você está assumindo coisas absurdas, está fazendo duas insanidades: primeira, ignorando os 

pontos apresentados pelo anão no post anterior do mesmo, segunda adicionando mais achismos 

nos seus "argumentos". 

 

Vamos lá: você usou a palavra "acrítica". Com qual propósito? Qual fora sua intenção, real, com 

isso? Você já pensou, antes mesmo de postar ou por si próprio/sozinho, nas implicâncias de tal 

complacência? Veja, não é possível alguém ter conhecimento extenso sobre a história da 

religião e da crença em si ou ainda ter o acesso às mesmas e afirmar tal obscena cousa. Isto é 

completa patifaria, subversão pelo emprego do jogo de palavras, parece até um bolchevique 

infiltrado aqui. 

 

Frase: "senso de confiança". Que espanto, é realmente assombroso VER que existe uma criatura 

tão desprezível entre nós, no nosso habitat, tendo como se nada estivesse de errado. Aprenda 

uma coisa, seu aidético, para ter crença é necessário a coragem. Coragem não te dá conforto 

algum pois ela implica na necessidade de não se amedrontar ou se sentir ameaçado diante de 

circunstâncias hostis. Também entendido como: ter bolas o bastante para ser incomodado por 

um ateu militante na internet ou por outros infiéis em outras situações ou na vida real mesmo e 

não chorar diante da absurda injustiça que é não poder, mediante a própria caridade e fé 

necessárias para ser um seguidor de Cristo, de fazer justiça "com as próprias mãos". É você 

também estar pronto para a injúria de morte, perseguições, difamações, cárcere e outras 

horrendas cousas, meramente pela sua escolha em querer redenção mediante Jesus, o Cristo, 

diante de seus inúmeros pecados, ter fé cega, sem necessidade de evidência e absoluta lealdade 

a Deus. 

 

Já imaginou isto? Seu verme. Da próxima vez que ousar proferir ou redigir um texto contendo 

tais graves insultos e petulâncias, pense outra vez no mínimo, para garantir que está usufruindo 

de seu livre arbítrio para cometer calúnias e postagens fecais. 

[T9_R8] 

Incrível pensar como mudou, este lugar era para ser para virgens, sem namoradas e tal, e no 

entanto temos esses descolados, trolls fora do ramo e crianças. O pior de tudo é que esses 

analfabetos paneleiros nem ao menos são banidos. 

[T9_R9] 

Bom, não me levem a mal, mas sou autista igual vocês, senão não estava aqui. A diferença é que 

o de vocês é tão grande que me faz rir, só por isso continuo me engajando nessas discussões. De 

qualquer forma, acho que entendi. Vocês têm uma fé cega nalgo que não necessariamente dá 

garantia de nada, com efeito de se sentirem superiores aos infiéis, e isso vos faz bem. Essas 

postagens recheadas de xingamento e uma reação exarcebada evidenciam isso, além de uma 

certa fraqueza, ou insegurança até quanto a substância de tal fé. Não passa de um mecanismo 

psicológico pra lidar com o mundo/vida. Em uma palavra, cope. É isso que é religião. E meu 

ponto é que não tem problema que seja isso, por tudo o que sabemos da História da 

humanidade, é até válido que seja isso, porque o homem é uma criatura simbólica que precisa de 

significados mesmo que sejam somente projeções de suas necessidades. 

 



Falo isso em contexto com o fio. O OP provavelmente é do tipo não-religioso, senão não optaria 

pelo suicídio. Tem fé talvez noutra coisa, de que nada vai melhorar, ou que o outro lado existe e 

tem coisa melhor, mas não deixa de ser fé cega, possivelmente fundamentada numa retórica que 

o convence. Portanto, daí surgir um cara que escapou disso através da "santidade" é no mínimo 

algo que temos que checar do que se trata, pois não devemos ser levianos com o que pode evitar 

suicídios. Minha pergunta é menos pra debochar que para testar a sustentabilidade dessa crença. 

Mas pelo que os senhores proveram de resposta, está mais ligado a uma sensação de 

superioridade mediante o rebaixamento alheio. Isso tem nome: se chama mesquinharia, ou 

pedantismo. Nada mais tipicamente channer, pra falar a verdade. Não sou religioso, mas 

entendo que verdadeira religião, independente de crença, começa antes de tudo por compaixão 

ante ao próximo. Vocês retiram isso como forma de se validar, de alguma forma. Pois bem, já 

esperava isso. Só queria desmascarar essa hipocrisia mesmo. Mas, bom, está aí, pra todos 

verem. 

  



[T10] 

[T10_OP] 

É estranho. Sinto que existe um pacto entre depósitos e os ditos chads para jogar no ostracismo 

todo homem socialmente recluso, que não apresente competências suficientes para agradar 

depósitos. 

 

E deveria ser evidente para todos o quão efetivo é esse pacto. Aqui no Brasil mais de 77% das 

pessoas que se suicidam são homens. 

 

Não consigo perdoá-las por tudo isso. Aos meus 6 anos eu acabava chorando quase todos os 

dias na escola, nunca veio uma filha de uma puta para perguntar-me por que estava mal, só 

aconteceu com os meninos da sala. As sequelas desses fatos e de vários outros que ocorreram no 

decorrer da minha vida são definitivamente eternas. 

 

Dito tudo isso, creio que já esteja virando um comportamento esquizofrênico, vejo pessoas 

tramando pra me prejudicar em quase todos os lugares que vou. É possível viver com tamanhos 

fardos ou precisarei me tratar? 

[T10_R1] 

Não adianta , esse é teu fardo. Vai viver tua vida do teu jeito e desiste de ser igual eles. 

[T10_R2] 

A sociedade é assim mesmo,vão excluir aqueles que não se encaixa nos padrões deles. Melhor 

jeito de superar isso é a auto aceitação. 

[T10_R3] 

Eu já vi esse fio antes, estou enlouquecendo? 

[T10_R5] 

Imagino que este recinto esteja cheio de fios como o meu. 

[T10_R6] 

O pior e o que mais me irrita nem é o fato das depósitos escolherem chad e chads, blá-blá-blá. O 

que me deixa com uma vontade fodida de cometer um ato, que de preferência no coletivo da 

manhã, que vai cheio, ou do sábado à noite, cheio de puta e drogados, enfim, é que essa porra de 

'mercado sexual' e o mercado de trabalho estão convergindo numa coisa só. É como se o mundo 

(o Brasil, neste caso) fosse um imenso foguinho, onde, ao invés das qualificações, o que vale é a 

lábia, a cantada, mentir no currículo para aumentar o pênis social. Isso sim me irrita, me 

incomoda pra caralho. Porra, tem que contratar o boy gente fina e sobrecarregar o único 

funcionário efetivo da empresa porque ain, mundo chato. Aí essas mesmas merdas reclamam do 

boy gente fina quando, por algum motivo, brigam com ele. O demitem, contratam outro pelo 

mesmo critério de seleção e esse círculo vicioso continua vigorando como sempre. 

 

O Brasil consegue ser o pior lugar para ser um mago, pois na maioria das vezes, se você é um 

inepto social, nem os empregos mais inóspitos sobram pra você. Qualquer país de primeiro 

mundo, se você é feio demais ou tímido a ponto de não conseguir mentir numa entrevista, ao 

menos sobram algumas áreas com empregos que podem não dar um salário decente, mas te 

permitem ao menos comprar suas coisinhas. 

 



Desculpe o desabafo neste teu fio, OP, mas achei que o tema condizesse com o que você disse: 

>Sinto que existe um pacto entre depósitos e os ditos chads para jogar no ostracismo todo 

homem socialmente recluso, que não apresente competências suficientes para agradar 

depósitos 

O mercado de trabalho tem feito parte disso também. Aí, claro, sobram gente manter ou 

"melhorar" a taxa de suicidas do sexo masculino. Eu mesmo já teria feito, se não fosse tão 

bundão e se tivesse meios de fazer isso considerando minha falta de coragem. 

[T10_R7] 

É a lei do mais forte, anão. Nós somos, aos olhos deles, o mais fraco. Uma parcela bem 

específica das pessoas pregam empatia, respeito e blá blá blá mas até isso é só uma máscara que 

chads, depósitos e pessoas ditamente bem sucedidas usam para passar uma boa imagem, de um 

para o outro, consecutivamente enquanto eles se masturbam socialmente. Sempre dentro do 

mesmo circulo, enquanto pisam em qualquer um que se encontre fora dessa panelinha.  

 

O chad que atenta contra a integridade física e emocional de um falho é o mesmo que namora a 

depósito descolada que posta estórias no instagado disseminando correntes de amor ao próximo. 

 

E olhe que eu estou sendo modesto, até mesmo essas depósitos que citei podem ser as que 

atentam por conta própria. O estereótipo de chad valentão que agride o mais fraco é mesmo só 

um estereótipo falho e deturpado.  

 

Ademais, sugiro que busque ajuda profissional. Eu mesmo só estou compartilhando a minha 

própria esquizofrenia. 

[T10_R8] 

Você sou eu.  

 

Doravante, façamos nosso pacto. 

[T10_R9] 

Isso é o Matrarcado. o abate de todo macho indesejável. Fêmeas são profundamente darwinistas 

em seu cerne, e anseiam o abate daqueles que elas julgam geneticamente inapropriados. 

[T10_R10] 

Outra coisa que não entendo, é esse negócio de quebrar o pau todo o dia no serviço, teu chefe te 

entope de coisas para fazer, te cobra coisas que não fazem sentido, te culpa, te julga, joga 

indireta e no fim do expediente te convida para happyhour como se nada tivesse acontecido. 

[T10_R11] 

Você é MGTOW? Estou lhe perguntando para fins de pesquisa. 

[T10_R12] 

ora anão, seu patrão apenas entendeu uma coisa que poucas pessoas entendem ou tentam e não 

conseguem: amizade é amizade e negócios, são negócios. Misturar os dois é a mesma coisa que 

se jogar de um precipício. 

 

Não o defendo e nem o condeno, espero que entenda. 

 

Koi 



[T10_R13] 

Você tem plena certeza de que essa sensação e todos querendo te prejudicar a qualquer canto 

que você vai é de fato em decorrência de ser diferente deles? já tentou pensar se talvez você 

esteja fazendo alguma coisa que realmente incomode as pessoas? 

[T10_R14] 

Anon estou com essa mesma sensação. É engraçado ver o quanto essa experiência se repete 

durante as etapas da vida, seja na escola, trabalho ou faculdade. 

[T10_R15] 

Apenas encorpore o espírito homem-bomba, e então inimize instantaneamente qualquer pessoa 

que demonstre qualquer tipo de hostilidade ou zombaria com você. 

Funciona comigo. Eu não sou um homem quieto, eu sou desajustado mas não demonstro medo. 

[T10_R16] 

É só namorar travesti. 

[T10_R17] 

O gibeiranaro disse em uma entrevista que ele sentiu como se fosse um soco, ou uma bolada na 

barriga, então não deve ter doído tanto assim. 

  



[T11] 

[T11_OP] 

Qual seria a pior e mais cruel forma de morrer, anões? 

[T11_R1] 

Eletrochoque. 

[T11_R2] 

Queimado e afogado ao mesmo tempo. 

cabeça em um balde de cabeça pra baixo e corpo sendo incinerado. 

[T11_R3] 

Torturado. 

[T11_R4] 

Esquecido. 

[T11_R6] 

>esses triplos triplos  

 

Tostando. 

Also, esse seria um dos modos mais cruéis. 

 

Imaginem só ter seu abdômen arrancado e ver suas tripas saírem dessa forma? 

Rapaz. 

[T11_R7] 

>não solta o telefone 

>não corre atrás de um extintor 
 

[T11_R8] 

Senti. 

[T11_R9] 

Afogado. O desespero de não conseguir respirar é muita loucura, só quem já passou por isso 

entende. 

[T11_R10] 

Virgem. 

[T11_R11] 

Relate melhor, anão. 

[T11_R12] 

VIVA A PRESIDENTA MANDIOCA! 

 

Sempre perco. Uma das melhores coisas que já vi na internet. 



[T11_R13] 

Caralho, mesmo eu que sou frio e calculista não teria a capacidade de ficar gravando a situação 

sem fazer nada para ajudar. O autor deste vídeo é a definição léxica de lixo humano, espero que 

seja devida e criminalmente processado por omissão de socorro, e que os manos da cadeia 

comam muito o seu respectivo ânus sem camisinha, até o mesmo contrair SIDA. 

 

Forte abraço. 

[T11_R14] 

Os anões falando de ter o corpo queimado, morrer esmagado ou afogado, aí vêm as bichas 

"AINNN, O RUIM É SER ESQUECIDO!". Puta que pariu, que nojo. 

[T11_R15] 

Esfaqueado deve ser uma dor imensa, puta merda. 

 

Mas a dor seria neutralizada pela alta adrenalina? 

Relatem. 

[T11_R16] 

>esses gritos 

[T11_R17] 

Torturado por um cartel mexicano. 

[T11_R18] 

São música para o ouvido de um homem SANCTO. 

[T11_R19] 

A imagem não foi. 

[T11_R20] 

>ter dó de merdalher 

 

Sojado imundo. 

[T11_R21] 

Depende da situação. Se você já sabe que vai ser esfaqueado, provavelmente a adrenalina sobe 

antes e você não sente tanto. 

No caso do gibeiranaro, por exemplo, deve ter doído como a fornicação porque a facada veio do 

nada. 

Já vi um vídeo onde o cara toma várias facadas e ainda assim tenta revidar, ou seja, está sob um 

efeito fodido de adrenalina. 

[T11_R22] 

Ela morreu? 

[T11_R23] 

EU MASTURBEI OUVINDO UMA DIABOLHER MORRER E NÃO VOU PARAR. 



[T11_R24] 

Assisti uma vez um cara grudado em um painel de alta tensão, a lateral da costela estava quase 

cozinhando e caindo mas o cara mal se mexia e só olhava pra câmera, devia ser uma dor 

inacreditável. 

[T11_R25] 

Deram um copo de água pra ela e ficou tudo bem. 

[T11_R26] 

Só pegou um bronzeado. 

[T11_R27] 

Afogado. 

[T11_R28] 

Chegou o petista retardado. 

[T11_R29] 

E ainda tem gente que acredita em um Deus bondoso. 

[T11_R30] 

O que diabos estava acontecendo aí? Onde a depósito de porra estava? 

[T11_R31] 

>tem fome na Africa, então Deus não existe 

 

Nem eu que não acredito em Deus sou tão tapado assim, puta que pariu. 

[T11_R32] 

Se Deus é onipresente e onipotente, e permite que coisas assim aconteçam, então ele não é 

bondoso. 

[T11_R33] 

Imaginem morrer por empalamento, meua migo, me dá arrepios só de imaginar. 

[T11_R34] 

Elite intelectual da internet. 

[T11_R35] 

Acho que por síndrome aguda da radiação, seu corpo figurativamente se desfaz, durante 

semanas, como se estivesse derretendo. 

[T11_R36] 

Olha o nível em que o chan se encontra, puta que pariu. 

[T11_R37] 

Eu não falei que Deus não existe, analfabeto funcional. Apenas que o Deus todo bondoso e 

benevolente que muitos acreditam, não existe. 



[T11_R38] 

Os métodos de execução antigos eram extremamente cruéis. Normalmente a pessoa era exposta 

a todo tipo de sofrimento carnal por dias até semanas para enfim ser morto. 

[T11_R39] 

Mordendo baits óbvios essa hora. 

Quantos dias de chan? 

[T11_R40] 

Calma, Carlos. Sei que estavam motivados. Exagerou, no fim nem precisou de toda essa merda. 

[T11_R41] 

No carro que foi amassado entre os dois caminhões. 

[T11_R52] 

E o que você queria que ele fizesse, retardado, doente mental? Queria que ele se jogasse no 

meio do fogo?  

Não existe super herói no mundo real, seu pau no cu. 

Aposto que você nãos e daria o trabalho nem de se arranhar para salvar alguém, quanto mais se 

queimar inteiro. 

[T11_R43] 

>bait 

>não sabe o estado atual do chan 

Kek. 

[T11_R44] 

Não existe mais nenhuma notícia desse vídeo? Quem era, o que aconteceu e que fim levou? 

Vamos lá, conparênquima paliçádico em vocês. 

[T11_R45] 

>Eu não falei que Deus não existe, analfabeto funcional. Apenas que o Deus todo bondoso e 

benevolente que muitos acreditam, não existe. 

Até agora você não conseguiu provar isso, só vomitou o que todo pré-adolescente fala sobre 

Deus, se você realmente quer refutar algo, então construa um argumento direito com pontos 

sérios. 

 

Also, se quer discutir isso faça uma thread sobre o assunto, vai ser divertido ver você ser 

humilhado, eu não vou ficar descarrilhando o parênquima paliçádico por causa de um neo-ateu 

bunda doida. 

[T11_R46] 

Baseado. 

[T11_R47] 

Queimado. 

[T11_R48] 

Nem estou nessa discussão mas tive vergonha alheia de você sendo samefag, criançafag. 



[T11_R49] 

Não sou o quotado, mas ele está certo. Não existe um Deus bondoso no nosso mundo. Eu vou 

mais além, Deus não existe. Goste você disso ou não, e, aliás, é você quem deve apresentar 

argumentos e provas. 

[T11_R50] 

Até eu sei fazer um fotoloja barato desses anão. 

[T11_R52] 

Chama a moderadora pra checar, então. 

[T11_R53] 

Eu reporto e a moderação não faz nada. 

[T11_R54] 

Cadê fotos/vídeos dela depois que tiraram o que sobrou? 

[T11_R55] 

Eu formo a luz, e crio as trevas; eu faço a paz, e crio o mal; eu, o Senhor, faço todas estas 

coisas. 

 

Isaías 45:7 

[T11_R56] 

QUALQUER MISERÁVEL TEM UM CARRO. 

[T11_R57] 

Pior moderação e o pior chan. 

[T11_R58] 

Esse cara era muito bom, ligava minha puta TV meio dia só para vê-lo. 

[T11_R59] 

Em um segundo você está comfy dentro do carro, em outro você está ardendo em chamas. 

[T11_R60] 

Reportou porra nenhuma, filho da puta. 

[T11_R61] 

Assim. 

[T11_R62] 

Eu lá tenho medo da moderadora, rapaz. Além disso, mesmo se eu fosse samefag, o que se 

admite somente por hipótese, não existe regra nenhuma que impeça um anão de samefaggotear. 

[T11_R63] 

>arriscar sua integridade pra ajudar merdalher 

A cara da nova userbase. 



[T11_R64] 

Porra, anão. Quero ganhar para cagar o /b/ e ser militante bunda em chamas, também. Me 

mostre o caminho das pedras. Para ser PT reverso, eu devo ser muito bom. O cancro é minha 

casa, mas o chan é o meu local de trabalho. 

[T11_R65] 

>vou ver isso aí não, nem… 

[T11_R66] 

Que delícia. 

[T11_R67] 

Acho que nunca senti tanta angústia assistindo um vídeo 

[T11_R68] 

Touro de bronze. 

[T11_R69] 

Baseados Persas. 

[T11_R70] 

Acho que uma das piores formas de morrer era o crucificamento. 

Imagine ser amarrado pelas mãos e pés ou ter pregos fixados nele e ser pendurado até a morte. 

Nenhum órgão vital foi danificado, então você vai morrer lentamente de sede durante vários 

dias, à mercê dos elementos como sol, vento, chuva, insetos, etc. 

 

Não consegui entender nada do vídeo o macaco não para com o celular por 5 segundos. 

[T11_R71] 

O mais fascinante desses touros é que o o buraco na cabeça do touro por onde saía o vapor 

também era moldado de forma a modificar os gritos da pessoa que estava assando dentro, era 

realmente como se os gritos fossem um touro mugindo. 

[T11_R72] 

>scq o criador do touro de bronze foi o primeiro a ser assado 

[T11_R73] 

Anão, não é bem assim. Muitas vezes os executores perfuravam artérias para acelerar a morte. 

Era comum também a morte por asfixia. 

 

>No ato de crucificação a vítima era pendurada de braços abertos em uma cruz de madeira, 

amarrada ou, raramente, presa a ela por pregos perfurantes nos punhos e pés. O peso das pernas 

sobrecarregava a musculatura abdominal que, cansada, tornava-se incapaz de manter a 

respiração, levando à morte por asfixia. Para abreviar a morte os torturadores às vezes 

fraturavam as pernas do condenado, removendo totalmente sua capacidade de sustentação, 

acelerando o processo que levava à morte. Mas era mais comum a colocação de "bancos" no 

crucifixo, que foi erroneamente interpretado como um pedestal. Essa prática fazia com que a 

vítima vivesse por mais tempo. Nos momentos que precedem a morte, falar ou gritar exigia um 

enorme esforço. 



[T11_R74] 

Na verdade a morte ocorre por asfixia porque o corpo pesa sobre ele mesmo. 

[T11_R75] 

Also, esse também é o motivo de, no Evangelho, existir a passagem de que um soldado romano 

perfurou o "lado" de Jesus e saiu água. 

[T11_R76] 

>pede pra alguém salvar a depósito de porra 

>ele mesmo fica de longe só filmando 

Mate um brasileiro hoje mesmo. 

[T11_R77] 

Creio que queimado mesmo. 

[T11_R78] 

Aliás, queimado ou enterrado vivo. A ideia de morrer dessas duas maneiras me aterroriza. 

[T11_R79] 

>salva depósito do fogo 

>depósito fica desfigurada 

>comete churrasco no banheiro por não aguentar a própria imagem distorcida 

Na real, para ela foi melhor morrer. 

[T11_R80] 

Quem será que está por trás dessa gravação? 

[T11_R81] 

>primeira pica 

 

Chamado de Berço ou Cadeira de Judas, essa técnica pode ser considerada uma “prima distante” 

da empalação. Com um pouco mais de sadismo, as vítimas eram obrigadas a sentar em 

pirâmides de madeiras lentamente até a morte. Presas por cordas, elas tinham seus orifícios 

anais ou vaginais “esticados” pelo tronco pontudo de madeira durante dias. 

 

A intenção do efeito era empalar lentamente. Para isso, algumas delas recebiam pesos nas 

pernas a fim de aumentar a dor e a velocidade. E fora a humilhação, o Berço de Judas 

dificilmente era higienizado, assim podendo gerar infecções dolorosíssimas. 

 

>segunda pica 

 

Usado como sentença para crimes como blasfêmia e roubo, o Caixão da Tortura funcionava 

assim: as pessoas julgadas eram obrigadas a ficar dentro da “cela móvel” durante dias até a 

morte. Extremamente apertadas, as gaiolas eram penduradas em praça pública para que 

sofressem exposição ao sol e também para que animais pudessem se alimentar do ser humano, 

enquanto vivo. 

 

>terceira pica 

 



Consistindo em uma mesa de madeira com cordas fixadas nas áreas superiores e inferiores, o 

Balcão da Tortura chegou a ser considerado o mais doloroso método de toda cultura medieval. 

 

As cordas se prendiam aos pés e mãos da vítima em uma ponta e a roldanas em outra. Ao 

torturador, bastava girar as maçanetas para que os membros dos torturados se esticassem em 

pura agonia. Muitas vezes, os membros chegavam a ser arrancados pelo dispositivo. 

 

No final da Idade Média, a mesa ganhou uma variante: com espinhos de ferro que penetravam 

nas costas da vítima. Tudo isso para que confessassem seus crimes. 

 

>quarta pica 

 

Esse terrível aparato costumava ser utilizado para punir depósitos de porra acusadas de realizar 

bruxaria, aborto ou adultério. As garras – aquecidas por brasas ou em temperatura comum – do 

aparelho eram usadas para arrancar os seios dessas depósitos de porra. 

 

O artefato também ganhou uma variante, chamada de ‘The Spider’. Exatamente como o outro 

instrumento, mas com as garras acopladas a uma parede. Isso fazia com que o torturador 

pudesse puxar as depósitos de porra até que o estripador ficasse com os seios pendurados. 

Muitas morriam de hemorragia ou de infecção. 

[T11_R82] 

Morrer vivo deve ser horrível. 

[T11_R83] 

>essa cadeira de judas 

 

Meua migo… 

 

Que tipo de criminosos mereciam essa punição nos dias de hoje? 

[T11_R84] 

Mitos de enciclopedistas do iluminismo: O Post. 

[T11_R85] 

Chegou o catolicorno pra controlar danos. 

[T11_R86] 

parênquima paliçádico belo e moral. 

[T11_R87] 

parênquima paliçádico massa, bicho. 

[T11_R88] 

Imagine quantas depósitos foram desperdiçadas por conta desse autismo de bruxaria e etc? 

[T11_R89] 

Imagina que fornicação deveria ser realizar um seppuku sem nenhum assistente. 

[T11_R90] 



Acidente que aconteceu hoje na BR 040 próximo a Pompéu. O vídeo mostra a vitima sendo 

queimada viva. 

 

ACIDENTE do Casal de Sete Lagoas morre carbonizado em acidente na BR-040, próximo ao 

trevo de PompéuO acidente com extrema violência deixou testemunhas aterrorizadas 

11/10/2019  

Conforme publicado pelo Site Mega Cidade, um veículo de passeio pegou fogo após uma 

colisão com uma carreta, na manhã desta sexta-feira (11), por volta de 6h10min, na BR-040, 

Km 412, sentido BH, próximo ao trevo de Pompéu – MG. 

 

No acidente, um casal que residia em Sete Lagoas, Cláudio Chaves e Patrícia Silva, morreram 

carbonizados. Já os motoristas das carretas não tiveram ferimentos graves. 

 

O veículo de passeio que não foi possível ser identificado devido as chamas, ficou prensado 

entre as duas carretas. 

 

 

 

Testemunhas relataram que ouviram os ocupantes dos veículos gritando no momento em que as 

chamas consumiam o veículo de forma aterrorizante, sendo que as pessoas assistiam a situação 

sem nada poder fazer para ajudar as vítimas que estavam presas nas ferragens do veículo. 

 

Na reportagem publicada pelo Site Mega Cidade, uma testemunha do acidente (Fabrício de 

Oliveira Coelho) fez duras críticas a Via 040, concessionária que administra a rodovia, devido à 

demora em chegar ao local, que de acordo com ele levou 30 minutos, e mais uma hora para a 

chegada de um caminhão-pipa para conter as chamas. 

 

Já a assessoria de imprensa da Via 040 falou a respeito dos procedimentos e do tempo levado 

para atender a ocorrência. Confira abaixo: 

 

“A partir do momento do acionamento das nossas equipes, às 6h26, o resgate chegou com 10 

minutos, às 6h36. Devido às características e intensidade do fogo, o órgão apto para esse tipo de 

combate é o Corpo de Bombeiros. Os caminhões-pipa das concessionárias de rodovias são 

utilizados como apoio aos Bombeiros e para combate de princípios de incêndio. além disso, em 

acidentes com vítima fatal, há a necessidade do trabalho da perícia técnica, realizada pela 

Polícia Civil. Somente após esse trabalho da Polícia Civil a Via 040 pode liberar totalmente a 

pista. 

[T11_R91] 

Um dos piores, com certeza. 

[T11_R92] 

Essa é uma forma honrada e moralmente bela de morrer, anão. Não há crueldade. 

[T11_R93] 

>implicando 

SHE'S A WITCH! A WITCH! 

[T11_R94] 



Verdade. O parênquima paliçádico é sobre mortes cruéis e não dolorosas.  

Sendo assim, acho válido incluir Ling Chi. 

 

>O Ling-chi, também traduzido como corte lento, morte lenta, ou morte por mil cortes foi uma 

forma de execução utilizada na China a cerca de 900 d.C. até a sua abolição em 1905. Nesta 

forma de execução, o condenado era morto por uma faca de lâmina fina que era usada para 

remover metodicamente partes do corpo do condenado durante um longo período de tempo. 

[T11_R95] 

Até hoje são em submundos como Índia e países africanos. 

[T11_R96] 

Meua migo, o filho da puta conseguiu entortar a faca nas costas do cara. 

[T11_R97] 

Ser enterrado vivo com pouco oxigênio, mas suficiente para te manter vivo até morrer de 

desidratação. 

[T11_R98] 

Por que ninguém pensou em andar com a carreta da frente um pouco pra frente? 

[T11_R99] 

O que foi visto já não pode mais ser desvisto. Vai tomar no cu, OP. 

[T11_R100] 

Dessa vez eles apagaram, pode ir lá conferir. Agora chupe minhas bolas. 

 

 

>PT reverso 

O que você quis implicar com isso? Mesmo que o fato do gibeiranarismo ser um suposto PT-

reverso, como isso fosse errado levando em conta simplesmente os petistas estarem errados na 

narrativa por detrás disso estarem desamparados em meio a ética e razão de ideologia, nada 

justifica o filho da puta vir aqui shillar pelo PT. Denunciei foi pouco. 

  



[T12] 

[T12_OP] 

1/5 

[T12_R1] 

Está acontecendo. 

[T12_R2] 

Não vendem armas na Alemanha? 

[T12_R3] 

Todo mundo já viu isso, OP. 

[T12_R4] 

Lá é mais rigoroso do que a terra do tio Sam. 

Fato que eles vetaram comércio de armas com a Turquia e Arábia Saudita. 

[T12_R5] 

Vai dormir, slowpoke. 

Olha que te capturo com minha ultra ball, hein? Vou chamar o shellder pra morder seu rabo. 

[T12_R6] 

>matou gorda e precto  

 

BASEADO. 

[T12_R7] 

Que FPS é esse? 

[T12_R8] 

Brenton foi o melhor. 

Perdi foi tudo quando começou a tocar Euroebat quando ele estava dando fuga no carro. 

KEK. 

[T12_R9] 

BASEADO como a fornicação. 

[T12_R10] 

O cara só conseguiu matar 2 pessoas? Quando foi isso? Acordei do coma agora. 

[T12_R11] 

Ele matou 50% de pessoas. 

  



[TB1] 

[TB1_OP] 

GAME DEV / DESENVOLVIMENTO DE JOGOS FIO 

Temos anões desenvolvedores neste ilustre recinto? 

 

Este fio será dedicado para debater o hobby ou profissão. Sou iniciante e estou me esforçando 

para criar algo simples porém divertido como meu primeiro projeto. 

 

Alguns pontos interessantes: 

 

>qual é o gênero? 

>está desenvolvendo sozinho ou em equipe? 

>pretende lançá-lo comercialmente? 

>qual engine / linguagem está utilizando? 

>como está sendo criada a arte do jogo? 

>no que sente mais facilidade ou dificuldade? 

>há quanto tempo está produzindo? 

>o que o deixou mais satisfeito ou frustrado até o momento? 

 

Eu sei que há dois fios separados sobre o assunto no /cri/, mas ambos estão mortos. Como este 

local é mais movimentado e o tema encaixa perfeitamente, tentei inaugurar um definitivo aqui. 

 

Vamos nos ajudar a criar o melhor produto possível, anões! 

 

[TB1_R1] 

Vou começar falando um pouco sobre meu joguinho. 

Até duas semanas atrás, eu estava trabalhando como artista de game designer em um joguinho 

complexo, enquanto um colega já experiente cuidava da programação no Unity. Este meu amigo 

acabou saindo do projeto, pois queria focar em seu emprego. Eu já tinha saído do meu e ele 

tinha prometido sair do dele, ou seja, me forniquei. 

 

Não desanimei e resolvi desenvolver um projeto bem mais simples, um plataformer. Entrei em 

contato com vários desenvolvedores de jogos indies de sucesso e consegui conversar com dois 

deles, que me indicaram usar uma engine que não usa scripts. As informações abaixo são deste 

meu novo projeto. 

 

>qual é o gênero? 

Plataformer com foco na movimentação. Um misto de Super Meat Boy / Celetes com Ninja 

Gaiden / The Messenger. Cada tela será seu próprio checkpoint, com respawns rápidos para 

compensar a dificuldade aguda do jogo. Estou considerando ter mais de um personagem 

jogável. Neste caso, cada um teria unicidades leves e o uso de uma habilidade especial, algo 

como a diferença entre Sonic e Mighty em Sonic Mania. 

 

>está desenvolvendo sozinho ou em equipe? 

Sozinho. 

 

>pretende lançá-lo comercialmente? 



Sim, na Steam, por um preço bem baixo. U$5, provavelmente. 

 

>qual engine / linguagem está utilizando? 

Clickteam Fusion 2.5. Ainda estou pegando o jeito, fazendo tutoriais mais avançados enquanto 

trabalho na base do jogo. Para uma engine sem scripts, o Fusion é inesperadamente profundo. 

 

>como está sendo criada a arte do jogo? 

Aseprite, programinha fantástico. Estou usando uma paleta de 32 cores. Os sprites não tem 

contorno e cerca de 20p de altura. 

 

>no que sente mais facilidade ou dificuldade? 

Sinto mais facilidade no gamedesign, mais dificuldade na programação, como esperado. 

 

>há quanto tempo está produzindo? 

Neste projeto, duas semanas. 

 

>o que o deixou mais satisfeito ou frustrado até o momento? 

Fiquei muito satisfeito com algumas artes de sprites e cutscenes. Há uma em especial que ficou 

tão incrível que fiquei observando incrédulo que foi eu quem a produziu. Algo similar 

aconteceu com o walk-cycle de um inimigo. 

O que me deixou frustrado também tem relação com a arte. Até o momento não defini o visual 

do protagonista. Eu amei o design que consegui criar para o protagonista do meu projeto 

anterior, mas não estou dando muita sorte neste. Quero implementar algum detalhe que dê a 

sensação de movimento algo como o cabelo da personagem do Celeste, mas nada que tentei 

encaixa com a personalidade dele. 

 

[TB1_R2] 

Nesses últimos meses tenho pensado bastante no assunto, percebi que lançar um jogo é o sonho 

da minha vida, apesar de eu não gostar de admitir isso. Depois de eu realizar este fato eu 

comecei a ficar muito mais crítico e criterioso com jogos, fico filosofando acerca de mecânicas 

e detalhes de desenvolvimento do que eu jogo. O meu objetivo é fazer uma história espetacular 

junto de gameplay excelente, já tenho as bases definidas e sempre que uma ideia me vem à 

cabeça anoto num bloco de notas.  

 

Boa sorte nessa sua empreitada, OP. Vamos ver o que o futuro me reserva. Talvez um dia eu 

sente e comece a escrever essa porcaria. Talvez quando eu me forme da faculdade e esteja 

financeiramente estável eu consiga focar nisso. 

 

[TB1_R3] 

Eu sou escritor por hobby, anão. Há cinco anos eu publiquei um livro, e já tive vários projetos 

para publicar minhas histórias que infelizmente não foram para frente. 

 

Este meu primeiro projeto era um desses. Seria algo mais puxado para o RPG, então já tinha 

muito da história e narrativa prontos. Gastei muito tempo criando a personalidade dos 

personagens, é definitivamente uma da minhas partes preferidas no desenvolvimento do jogo. 

 

O importante, no entanto, é fazer com que a narrativa se encaixe no gameplay. 



 

O meu joguinho atual será muito mais simples, então estou criando uma lore que se encaixe 

nisso. Usando mecânicas narrativas que funcionem com o timing de um plataforma simples 

dividido por fases com começo, meio e fim. 

 

Se precisar de qualquer coisa, é só perguntar, anão. E obrigado pelos votos. 

 

[TB1_R4] 

Minha experiência se resume a replicar joguinhos antigos em opengl por motivo nenhum. Estou 

pensando agora em um Castlevania de NES com mapa procedural. 

 

São apenas porcarias que faço em pouco tempo. Não que eu seja um completo incompetente 

noutras artes liberais, apenas faço a parte que mais me agrada e deixo por isso mesmo, sequer 

disponibilizo. Acho que para fazer algo completo seria necessário mais interação com outras 

pessoas, mas aí de fato sou um completo incompetente. 

 

[TB1_R5] 

Crie um fio de RPG Maker e fazemos seu joguinho. 

 

[TB1_R6] 

Meuca marada, não faria isso. Botei centenas de horas só na arte do projeto, um dia eu irei 

comercializá-lo. 

 

Não apenas isso como o joguinho seria um RPG de estratégia em turnos, algo como um misto 

de Into the Breach com Final Fantasy Tactics, ou seja, seriam necessárias inúmeras adaptações 

no script do RPG Maker. Eu até cogitei a hipótese, mas no fim das contas, prefiro guardá-lo 

para dar o cuidado que acredito que ele mereça. 

 

Devo admitir que fiquei feliz com a iniciativa, no entanto. Anão é irmão. 

 

[TB1_R7] 

Anão churrasqueiro reportando dentro, se é que esse fio é o que mencionaram ontem. 

 

Não me traz muita felicidade mas o gêrnero é casual. 

Solo. 

Lancei 31/01/19 na playstore, também esta no Itch.io e Amazon, futuramente na Samsung e 

Opera store. 

Usei o Appy Builder, é um java para burros, mas bem completo. 

Eu crio as imagens. 

Depois de criar a base, tudo ficou mais normal. 

3 meses. (obrigado, depressão) 

Amigos me ajudando clicando nos Ads. 

 



[TB1_R8] 

Anão, você teve que criar uma empresa para conseguir publicar o jogo? 

Eu não entendo absolutamente nada dessa parte burocrática. No inicio, pretendo colocá-lo 

somente na Steam. 

 

Tem como me ajudar com isso? 

 

[TB1_R9] 

Criei apenas um nome e estou usando como empresa e desenvolvedor. 

Pra publicar na playstore tem que pagar 25 Trumps por CC, aproveite que agora o real valorizou 

por causa do Bolsonaro, pelo menos é uma taxa única. 

 

Na steam, agora que não tem mais o green light, você precisa pagar parece que no minimo 100 

Trumps para publicar seu jogo, não sei se isso funciona para todos os jogos ou apenas o 

primeiro. 

 

[TB1_R10] 

>criei apenas um nome e estou usando como empresa e desenvolvedor 

Criou o "nome" onde? 

Eu nunca trabalhei com qualquer burocracia legal, sou totalmente leigo com isso. Ouvi que 

talvez seja necessário abrir uma empresa do tipo "MEI", é disso que está falando? 

Ou simplesmente criou um perfil dentro da plataforma? 

 

Also, no início publicarei apenas na Steam. O Clicktime Fusion cobra quase 200 bonoros para 

exportar para plataformas diferentes, incluindo mobiles. Lucrando minimamente com a versão 

de Steam, eu trabalharei nessas exportações. 

 

Obrigado pela ajuda. 

 

[TB1_R11] 

Já tem alguns anos que venho maturando e trabalhando em uma ideia para um jogo, algo 

simples, de nicho. Quero produzi-lo de forma independente mas com qualidade, sem pressa para 

finalizar. 

O meu problema é a parte financeira. Preciso de recursos para fazer o jogo. Nada muito 

exagerado, apenas para um equipamento novo, a parte sonora e alguns gastos mais burocráticos. 

Só que não sei bem como conseguir o dinheiro. Qual a melhor opção e a mais viável ou realista. 

Será que Lei Rouanet é uma boa tentativa? 

// dicas dos anões manjadores de jogos.Já tem alguns anos que venho maturando e trabalhando 

em uma ideia para um jogo, algo simples, de nicho. Quero produzi-lo de forma independente 

mas com qualidade, sem pressa para finalizar. 

O meu problema é a parte financeira. Preciso de recursos para fazer o jogo. Nada muito 

exagerado, apenas para um equipamento novo, a parte sonora e alguns gastos mais burocráticos. 

Só que não sei bem como conseguir o dinheiro. Qual a melhor opção e a mais viável ou realista. 

Será que Lei Rouanet é uma boa tentativa? 

/r/ dicas dos anões manjadores de jogos. 



 

[TB1_R12] 

Usei uma parte de nome de um projeto que eu apresentei na faculdade e gostei da combinação 

do nome, dei uma pesquisada no google e não encontrei algum nome parecido, então comecei a 

utilizar. 

 

Não entendo muito das burocracias, mas o que eu expliquei sobre steam e play store é o básico, 

quando você for publicar leia, ou pelo menos tente ler, os termos de serviço. 

O meu nome de desenvolvedor é o mesmo da minha "empresa", criei a conta, fiz o upload e 

esperei aprovação. 

 

Como eu disse steam é um local bem caro se você não tiver dinheiro para lançar, existem várias 

plataformas gratuitas para isso, uma delas que eu estou usando é o itch.io e Amazon, porém 

acho que a Amazon é apenas para celular. 

 

[TB1_R13] 

>>81762 

Anão, ainda não respondeu se teve que abrir empresa ou não. 

 

>>81760 

Se tiver alguma pergunta, é só fazê-la. 

  



[TB2] 

[TB2_OP] 

/cp/ - Centro de Preservação de Jogos Eletrônicos do 55chan 

Eu estou testando diversos métodos de compressão afim de organizar um espaço para acolher 

todos os jogos lançados neste mundão dos vydias. As recentes e constantes investidas dos 

judeus do ocidente e oriente contra a comunidade de coleção de imagens de fitas e discos me 

afetou profundamente e, mesmo sabendo que há lugares seguros como GGn, Vimm e outros, 

penso que algo mais nunca é demais. 

 

Por enquanto o que há para fazer é estudar como comprimir mais eficientemente os discos de 

imagem e, na atual situação, irei começar com aqueles de Nintendo Wii. A compressão serve ao 

fato de que essas imagens serão salvas em DVDs para uma maior preservação, e não por menos, 

hospedadas em servidores na internet com faixas de limite bem restritos aos usuários não-

assinantes. 

Qualquer anão que quiser contribuir nessa empreitada é muito bem vindo e bem visto; por agora 

o que podem fazer é dumpar seus jogos originais de Nintendo Wii, preferencialmente 

disponibilizando suas informações no redump.org; eu particularmente resolvi começar pelo Wii 

pois é o console que eu tenho mais jogos originais, logo depois vem o PSP e o GBA — 

naturalmente irei definir um curso de acordo com a minha coleção de jogos, pois não posso 

contar 100% com a disposição dos anões que contribuírem. 

 

Eu vou atualizar esse fio com qualquer novidade que aparecer, fiz um site simples para postar o 

progresso nos estudos de compressão: 

>https://cp-zip.neocities.org 

 

Por enquanto é só isso, AMIGOS, este é um pequeno passo para o futuro do EmuAllSystems. 

[TB2_R1] 

Testes terminados com o PAQ8O, oito versões testadas com rendimentos aproximados, sendo 

assim, fiz uma média com os valores e atualizei o site. 

PAQ8O10T e PAQ8O5 foram as melhores, hei de fazer testes mais precisos depois de 

confirmado precisamente seus tempos de extrações, amanhã acho que irei também refazê-los 

com outros parâmetros. 

 

Eu descartei várias "modalidades" de LZ e relacionados, LOLZ produziu resultados muito bons 

(muito mais rápido que o PAQ, mas maior em tamanho) quando usado nos arquivos extraídos 

diretamente da imagem original (.iso), mas daria muito trabalho para o usuário comum juntar 

tudo, e colocando na ponta da caneta, o tempo da tarefa de retornar os arquivos extraídos ao 

estado duma imagem de disco (.iso) seria maior que o tempo de um PAQ qualquer num NKit, 

tendo em vista que com os vários métodos derivados do PAQ não há diferença se é feito em um 

arquivo NKit ou WBFS, então não há motivos para optar por qualquer derivado de um Lempel-

Ziv. 

Quem baixar um arquivo NKit já vai ter o trabalho de retornar a imagem para seu formato 

original, não há razão para dar a eles mais trabalho em custa de menos tempo para eu fazer a 

compressão, além disso, há quem não quer ter nenhum trabalho, então é preciso haver a opção 

sustentável de ter imagens em WBFS também. 

[TB2_R2] 

Vou trocar de jogo, esse é muito comprimível, não é bom para os testes. 



[TB2_R3] 

>emuallsystems 

E-eu peguei a referência, reirom. 

[TB2_R4] 

>GGn 

Não conheço, compartilhe. 

[TB2_R5] 

Bom, eu troquei de imagem, mas por um caralho, era muito grande (900MB) e custava demais 

aos testes, voltei para a imagem anterior, Veggy World. 

Iniciei novos testes em três outros métodos, mas eu tenho muitos para testar, não vou ter 

coragem para fazer um de cada, então vou pegar os que eu acho que vão se sair melhor dada a 

natureza das imagens de disco. 

Eu usei uma versão privada do zcm [https://encode.su/threads/1432-Experimental-new-ZCM-

file-compressor!] numa imagem do Sin & Punishment II extraída pelo Wiimms ISO Tool, 

depois de quase 10 horas em três seções de compressão, a imagem foi para 13.64% do tamanho 

original; não testei quanto demoraria para extrair tudo mas seria ao menos uma metade desse 

tempo. Números impressionantes, no entanto, não servirão ao propósito do projeto — a maioria 

dos anões não saberiam nem como extrair os arquivos. O ganho que obtermos têm de ser ao 

menos prático! 

 

Farei novos testes hoje, desde já atualizei o histórico do site com o que fiz ontem, pode ser 

acessado tanto no rodapé do site quanto por este link: 

>https://cp-zip.neocities.org/misc/versao.txt 

 

>>89628 

>https://gazellegames.net 

É um tracker privado, um espaço muito bom e com uma comunidade muito prestativa, teve uma 

fase aberta no ano passado, mas a nova leva de usuários não se fixou, há discussões para que 

abram novamente neste comecinho de ano. Eu, infelizmente, estou sem convites, mas quando 

estiver dado a data da abertura eu irei criar um fio aqui. Eu acho bem difícil de manter um ratio 

decente, mas em parte é porque eu não contribuo com nada que eu não goste. 

[TB2_R6] 

>>89639 

Limitei o tempo de compressão em até 30 minutos por arquivo de 150 MB, assim acabei 

excluindo quase a totalidade de métodos que eu tinha em mãos. 

O melhor deles foram cmix v18 e paq8o10t, reduziram de 150 MB para 15 MB e 19 MB 

respectivamente, no entanto, só o cmix demorou 18 horas, enquanto o paq8o10t demorou 3 

horas. 

Meu computador é bom, o cmix exige pelo menos 32 GB de memória para funcionar, só isso 

excluiria a possibilidade de usá-lo no projeto, mas irei usar o cmix v18 para os meus backups de 

longa duração, esses eu também disponibilizarei para os anões, mas isso vai levar um bom 

tempo, é claro. 

 

No final, sobraram poucos métodos usáveis, irei checar os tempos de compressão e extração, 

veracidade do arquivo descomprimido e possibilidade de usar em sistemas Windows, 

GNU/Linux e Mac, quanto mais fácil, melhor. 



O resultado deve sair hoje, e saindo o resultado, já irei começar a dumpar meus jogos; tenho 109 

jogos, 103 são NTSC e 6 são PAL. 

[TB2_R7] 

Fiquei bastante desmotivado com a recente cagada no chan, mas como eu já havia dumpado 

todos os meus jogos de Wii, não teve jeito. 

Nesses dias de ociosidade os testes foram refeitos num Sun T2000 porque eu aproveitei pra dar 

uma geral no meu computador pessoal, os testes foram com uma coleção de 4 imagens de discos 

diferentes ripados por mim e aplicados em 11 métodos de compressão; como ninguém 

realmente se interessaria nessas informações, pretendo deixar isso pra lá. Quando o novo site 

ficar pronto eu talvez coloque elas organizadamente só por curiosidade, terei que fazer a mesma 

bateria de testes para as outras opções de consoles mesmo. 

 

Os métodos de compreensão escolhidos foram dois: 

>zpaq 

Servirá para comprimir as opções primárias (nkit) e secundárias (wbfs) — ele foi superior em 

comparação com todos os outros, além disso, o tempo de extração é aceitável e há opções para 

outros sistemas. 

>cmix 

Servirá para comprimir as opções terciárias (full iso) — a diferença inicialmente não parece 

tanta, mas conforme os tamanhos das imagens aumentam ela começa a aparecer, não pretendo 

disponibilizar nenhum desses arquivos, vão ficar comigo para servir de backup caso retirem do 

ar as opções primárias e secundárias; foi um verdadeiro cu fazê-lo funcionar no Ubuntu, mas 

deu certo e respondeu melhor que no meu computador pessoal. 

 

Os próximos passos são: 

>checar cada uma das imagens de disco 

>converter as imagens de disco 

>comprimir cada uma das conversões 

Outros necessários são: 

>criar uma wiki para o projeto 

>hospedar os arquivos em algum lugar 

 

O principal por agora é o site, há opções "fáceis", eu poderia hospedar tudo, tanto o site como os 

arquivos em casa com o meu motor de avião em forma de servidor, mas temo fortemente pelo 

meu cu, e mais, eu não sei bem por onde e como anda o Cloudflare e nem como ele lida com 

ftp. Terei que estudar mais sobre essas possibilidades. 

Quanto as opções "gratuitas", nenhuma delas permitem nada de cena warez e, não podendo 

divulgar os endereços para baixar os jogos, o que iríamos preservar? 

O que sobra é contatar a merderação para ver o que podem fazer por isso, mas com a bagunça 

que está agora é melhor esperar a casa ficar mais organizada, a outra é contratar um serviço de 

VPS qualquer, só não sei por quanto tempo poderia manter isso, e sendo assim, também iria 

contra o propósito de ser um espaço "perpétuo" de preservação. 

 

Vamos ver no que vai dar, não dá pra saber ainda. 

  



[TB3] 

[TB3_OP] 

Criei esta thread no /b/, mas os anões desvirtuaram, então crio aqui. 

 

NT: vamos desvendar um dos maiores mistérios da indústria dos quadrinhos, Rob Liefield. 

Como um quadrinista tão medíocre conseguiu tanto sucesso na indústria dos quadrinhos? Digo, 

ele é um artista e roteirista medíocre e um plagiador. Então como ele conseguiu ser um dos 

maiores ícones da década de 90? Depois da década de 90, ele não conseguiu ser mais que um 

motivo de piada, mas ainda assim. Dizem que foi por causa da amizade dele com o Jim Lee, 

mas essa história está mal explicada. 

[TB3_R1] 

Acho que ele foi um fruto da época dele. Tinha o traço que era moda na época, então conseguia 

trabalhos e dos trabalhos vinham os contatos. E é desses contatos que surgiu a Image Comics. 

Daí pra frente só foi sucesso. Essa é a minha teoria sobre ele. 

 

Also, tem esse vídeo de um dos Judeus Santificados da indústria de quadrinhos sendo passivo-

agressivo com o Rob Liefeld e o McFarlane. Chega a dar cringe em certos momentos. 

[TB3_R2] 

Creio em partes seja o que o >>1512 falou,era moda naquela época,atualmente ele é lembrado 

apenas por não saber perspectiva e por criar o Cable. 

[TB3_R3] 

>>1513 

Hue! Ele é lembrado também anatomia bosta, pelas pochetes, pelos braços metalizados, pelo 

brilho metálico nos olhos dos personagens e pelos rabiscos distribuídos pelos desenhos, infinitos 

rabiscos. O Liefield é o melhor exemplo de como não se deve usar hachuras. 

 

Mas os desenhos do Liefield têm tantos problemas técnicos que se for citar todos a thread entra 

em bump limit. 

 

As únicas coisas boas que o Liefield fez foram criar o Cable e o Deadpool. 

[TB3_R4] 

Até onde eu sei, ele trabalha na administração da Marvel. Na entrevista do Deodato com o 

Danilo Gentili, o Deodato disse que a primeira revista em que ele trabalhou vendeu muito e os 

editores gostaram disso. Um professor meu disse que é porque ele é extremamente gente fina. 

Em todo evento em que ele aparece é cheio de gente na bancada dele, enquanto outros 

desenhistas extremamente habilidosos são lembrados apenas para entregar os sketches com 

assinatura. Então, acho que ele conquistou o pessoal com o carisma mesmo. 

[TB3_R5] 

Só por isso já tá valendo. 

E tem o Cable. 

[TB3_R6] 

>>1563 

É isso mesmo, eu mencionei em >>1518 . 



[TB3_R7] 

>>1564 

>>1563 

>>1518 

É engraçada a história do Rob Liefield com o Cable e o Deadpool; foram dois personagens que 

ele criou, mas para os quais ele só fez histórias medíocres e eles só ganharam boas histórias nas 

mãos de outros quadrinistas. 

Não é nem questão de outros quadrinistas fazerem histórias melhores para um personagem que 

o criador, pois isso já aconteceu várias vezes na história dos quadrinhos, como por exemplo o 

Batman que recebeu melhores histórias do Alan Moore e do Frank Miller que do Bob Kane. 

No caso do Rob Liefield ele simplesmente não escreveu nenhuma história que preste para o 

Cable e o Deadpool, foram outros quadrinistas que deram uma valorizada nos personagens com 

suas histórias e fizeram deles o que são hoje. 

[TB3_R8] 

Outra coisa que fez ele ganhar rios de dinheiro foram os prazos, naquela época eram produzidas 

toneladas de revistas, um desenhista comum conseguia desenhar em media 25 paginas por mês, 

o mestre no entanto produzia absurdos 40 a 50 paginas por mês. Somando isso ao estilo 

moleque dele que consistia em desenhar mulheres gostosas herois musculosos e armas gigantes, 

fez dele um fenômeno na época. 

[TB3_R9] 

Queira ou não, os anos 90 foi o período mais sombrio dos quadrinhos, mais até que agora, está 

segunda metade da década de 10. 

[TB3_R10] 

>>1621 

Por que diz isso, anão? Por causa dos quadrinhos de baixa qualidade da época estilo Image? 

[TB3_R11] 

>>1621 

Da maneira que você fala,parece que nada de bom aconteceu nos anos 90 

  



[TB4] 

[TB4_OP] 

Último anime que você assistiu e a sua nota. 

Thread anterior perdeu as imagens. 

 

>Promare 

8/10 

A história não é nem um pouco original e forçaram um pouco a barra pra cima do "vilão", mas 

tirando isso foi um filme bem divertido de se assistir por causa da direção exagerada do Imaishi 

e as referências aos outros trabalhos dele. 

[TB4_R1] 

8? Nem fornicando. A história é medíocre, o 3d é terrível. Pior que muitos jogos de ps2. 

Originalidade 0, até um quase literal Kamina criaram. 6/10 é o máximo que essa animação pode 

ganhar. 

[TB4_R2] 

>>72401 

Eu não discordo de nada do que você disse, a diferença entre nós dois é que eu senti o filme 

gritando pra não ser levado a sério Deus Ex Machina, então foi o que eu fiz. Acho que teria 

dado menos que 6/10 se não tivesse me divertido, já que o plot foi bem fraco e entupido de 

absurdos pra história progredir. 

 

>o 3d é terrível. 

Eu gostei de como tentaram estilizar o fogo, mas a diminuição do framerate incomodou em 

algumas cenas, e os modelos 3D dos bombeiros estavam uma merda.  

Essa cena da moto serve de exemplo sobre o framerate. Começam com o fps baixo, aumentam 

quando o cara levanta do trono, diminuem quando ele está descendo pelas chamas e aumentam 

novamente quando a moto começa a surgir. Essa alternação é uma merda e deveriam ter deixado 

alto constantemente, ficaria bem mais agradável de se ver. 

[TB4_R3] 

>>72404 

>gritando pra não ser levado a sério 

E você avaliou, estranho, não? 

[TB4_R4] 

Estou revendo e eu acho que deveria reavaliá-los. 

 

Chihiro:  

Nota anterior: 9/10 

Nota atual: 10/10 

Parece que eu assisti um filme diferente. A trilha sonora continua excelente, a animação 

igualmente. Apesar da história ser meio bobinha, é realmente uma obra de arte que deve ser 

apreciada por todos os animesamigos. 

 

Nausicaä:  

Nota anterior: 10/10 

Nota atual: 100/10 



Caralho, meusa migos. Mas que filme! Gostei bastante da sua mensagem, dos seus cenários e do 

seu mundo. Nausicaä, Chihiro e Mononoke fazem parte do trio de obras primas do Miyazaki. 

Não tenho o que comentar sobre esse filme, pois minhas palavras são pobres demais para 

descrevê-lo. Só posso dizer que ele é incrível. 

 

Mononoke:  

Nota anterior: 10/10 

Nota atual: 100/10 

Apesar de ser um filme incrível, achei meio parecido com Nausicaä de certa forma, porém, 

quando fui procurar por sua trilha sonora no youtube, vi um comentário em que dizia que 

Miyazaki havia acabado de deixar de ser comunista para ser humanista, e que Mononoke seria 

Nausicaä em um contexto diferente, e que o Príncipe Ashitaka = Nausicaä do Vale do Vento.  

 

Esses são filmes que eu acho que qualquer animeamigo deveria assistir, e Nausicaä do Vale do 

Vento deveria ser um filme obrigatório para qualquer pessoa que quer ser uma pessoa melhor.  

Continuarei assistindo as obras do Studio Ghibli, revendo os que eu já assisti e assistindo as que 

eu ainda não tive tempo. Apesar de eu não ser um cara que ligue muito para isso, os filmes do 

Ghibli são os únicos que eu viria a defender de shitposters. 

[TB4_R5] 

>Byousoku 5 Centimeter 

5/10 

Que bela perda de tempo. O filme de uma hora é dividido entre três partes da vida do 

protagonista pra contar sobre a vida amorosa dele e os problemas que ele teve com a distância, 

mas incrivelmente não conseguiram desenvolver nada do personagem. Chega no final do filme e 

o único pensamento que eu tive foi "é só isso?". Desenvolveram mais a garota surfista da 

segunda parte do que o casal principal. 

A arte é bonita, mas como o filme é composto mais por painéis estáticos do que uma animação 

bem feita, acabou combinando negativamente com o ritmo podre do filme, então foi bem 

cansativo. 

[TB4_R6] 

>>72412 

Não podia secundar mais. A história de um escravoceta que passou a vida inteira parado no 

tempo, afundando a si mesmo e quem está em volta. O único valor mesmo é a redpill que deixa, 

mas como drama é uma merda. 

  



[TB5] 

[TB5_OP] 

Vocês já fizeram comidas ou bebidas fermentadas? Como foi a experiência? 

 

Coloquei minha primeira vasilha de repolho para fermentar ontem. Espero obter chucrute dentro 

de 6 dias. 

[TB5_R1] 

Tenho interesse, porém nunca fiz.  

 

Por favor, reporte os resultados. 

[TB5_R2] 

Fermento conta? 

[TB5_R3] 

Faço atualmente Hidromel. A experiência é excelente e não é difícil de fazer as receitas mais 

simples. É tudo também um aprendizado: cada galão fica melhor que o outro. To com 20 Litros 

fermentando. FInal de Outubro sai outra remessa. É outra coisa beber algo que você mesmo fez. 

[TB5_R4] 

>>3707 

Como é o sabor, anão? Não fica enjoado? Qual o investimento inicial e o trabalho para fazer? 

Sempre quis fazer essa porra. 

[TB5_R5] 

Já fiz cerveja com alguns cerais mistos e lúpulo seco que comprei em uma casa de ervas, ficou 

ótimo, mas pesava igual uma refeição. 

Quando engarrafei, perdi duas ou 3 garrafas com a pressão. A garrafas prontas tinham tanta 

pressão que elas davam um estouro forte ao abrir. 

[TB5_R6] 

>>3707 

Tentei uma vez e ficou com gosto de vinagre, uma porcaria. 

 

Deixei 3 meses fermentando e não sei se o problema foi entrar ar ou alguma coisa assim.  

 

Pode sharear com o irmão o que tu faz para dar certo? 

[TB5_R7] 

>>3650 (OP) 

Faço cerveja caseira, comprando a matéria prima online. É bem satisfatório, embora seja 

demorado e trabalhoso. 

  



[TB6] 

[TB6_OP] 

PROJETO NOVO MERCADO 

 

Anões, 

 

Alguém teria interesse em baixar o conteúdo do Novo Mercado comigo? São umas 150 aulas, 

poderíamos pegar a free trial de 7 dias e baixar todos esses vídeos e compartilhar no 

MEGA/Drive. Assim todos temos acesso à todas as aulas. 

 

Pra quem não sabe: 

É uma escola online de marketing digital, com aulas sobre vendas, empreendedorismo, redes 

sociais, lançamentos, tráfego pago e orgânico, etc. 

 

O Ícaro de Carvalho é um gordinho que ficou rindo e tem muito conteúdo bom nessas aulas. 

 

Anão é irmão? 

[TB6_R1] 

Caramba, anão, esses cursos são pescarias. 

[TB6_R2] 

>>26257 

 

É sério, anão? Sempre achei o Ícaro muito bom, venho acompanhando o instagram dele há um 

tempo. 

 

Poderia discorrer sobre? 

[TB6_R3] 

>>26255 (OP) 

Tenho muito interesse, anão. 

 

Se não me engano, quando fui tentar baixar um vídeo deles, estava como privado no Vimeo, 

então não consegui copiar o link do vídeo naqueles sites de download. 

 

De qualquer forma, vou acompanhar o tópico porque gosto pra caralho do conteúdo do Ícaro. 

 

Já fui assinante, só parei de assinar porque não é minha prioridade agora. 

[TB6_R4] 

>>26270 

 

Então, sei que estão todos marcados como privado mesmo. A maioria dos cursos se dá conta 

disso e deixa como privado. 

 

Mas, sendo bem sincero, acredito que podemos dar um jeito. É fácil baixar vídeos de uma 

página. Poderíamos tentar com o youtube-dl, algum programa ou script, que tal? 



[TB6_R5] 

Anões, existe uma extensão pro chrome que baixa qualquer vídeo, da uma pesquisada que vcs 

acham 

[TB6_R6] 

Largue a mão, anão. A assinatura é um preço irrisório e o conteúdo é riquíssimo. 

 

Acompanho o Ícaro há um bom tempo (desde cerca da aula 90) e o trabalho que ele tem feito, 

vale a pena. Estou começando a aplicar suas estratégias agora no meu projeto ainda embrionário 

que surgirá pelo instagram e está indo de vento em polpa. 

 

Sugiro acompanha-lo no instagram, também. Ele mantém um quadro de perguntas aberto 24-7 

onde boa parte das respostas são legítimas aulas. 

 

Deixe de ser filho da puta e pague R$80 por algo que vale bem mais. Essa porra é o netflix 

obrigatório de qualquer empreendedor digital. 

  



[TB7] 

[TB7_OP] 

Peço a humilde ajuda de vocês para o meu desenvolvimento . 

 

Decidi que deixarei de ser um largado e passarei a dar mais importância para a minha aparência. 

 

Acredito que aqui é o lugar certo para postar, pois vou entrar em uma empreitada almejando 

uma ascensão na minha beleza e no meu modo de agir e falar para me tornar um cara mais 

atraente. 

 

Para isso preciso que vocês leiam o meu projeto e deem dicas para que eu possa melhorar o 

máximo possível sem cirurgias. 

 

Antes de começar vou postar aqui os links de onde eu tirei essas ideias. 

https://lookism.net/Thread-How-to-looksmax-From-a-3-to-an-11-in-6-months 

 

https://lookism.net/Thread-How-to-looksmax-From-a-3-to-an-11-in-6-months 

 

 

Eu acredito que não sou um cara feio, mas sempre fui desleixado com minha aparência.  

Estou na academia a seis meses melhorando meu corpo, então já estou caminhando bem para o 

sucesso. 

Antes de começar, quero dizer que essa minha versão largada e falha vai deixar de existir. Irei 

excluir minhas redes sociais, só ficarei entrando no chan para relatar o progresso e contribuir 

com coisas que aprendo nessa jornada. Só voltarei com elas depois de aproximadamente um 

ano, enquanto isso serei como um monge. 

Minhas prioridades serão: 

Começar uma rotina de cuidados com a minha pele. Não tenho uma pele tão ruim, mas eu nunca 

cuidei bem e por isso ficava com algumas espinhas e muitos cravos no nariz. Agora irei tentar 

deixar o rosto sem espinhas e nem cravos, sem esquecer de raspar os pedaços de barba que 

tenho na cara. 

 

Melhorar o meu físico. Quero aumentar pelo menos uns 10kg e manter um bf de 10% a 13% 

tenho 75kg. 

 

Arrumar meus dentes, pois tenho os dentes todos tortos e vou sempre tentar mantê-los 

branquinhos durante o processo, acredito que essa será a parte mais demorada porque vou ficar 

um bom tempo usando aparelhoquando eu botar, porque sou pobre e ainda não tenho grana para 

isso. 

 

Melhorar o meu estilo de roupas, apesar de eu ser pobre, vou tentar ao máximo melhorar minhas 

peças sempre levando em consideração o baixo preço. Já estou a um tempo pesquisando sobre 

moda e afins, então acredito que já estou me encaminhando bem para isso. 

 

Beberei pelo menos 3 litros de agua por dia, evitando ao máximo refrigerantes e essas bebidas 

açucaradas. 

 

cuidarei do cabelo para ficar da melhor forma possível, apesar de ser difícil. Pois tenho cabelo 

crespo. 

 



Manter os pelos sempre aparados. 

 

Estudarei interações pessoais e oratória para melhorar essa forma ruim que tenho para me 

comunicar com as pessoas. 

 

Achei uns exercícios para os músculos da face na internet, vou tentar fazer para ver se consigo 

algum avanço. 

 

Ao longo do tempo reportarei sobre o que venho fazendo e sobre o progresso. 

[TB7_R1] 

Aparência: https://papodehomem.com.br/como-se-vestir-bem-guia-ilustrado-definitivo-para-

homens 

 

Geral (incluindo o cérebro): https://github.com/bibanon/bibanon/wiki/The-Return-of-the-Well-

Cultured-Anonymous 

 

Acho que irei começar também. Mas estou tentando me tornar uma pessoa mais interessante, 

por isso estou lendo mais.  

 

Como e com qual frequência irá relatar seu progresso? 

[TB7_R2] 

>>13865 

Obrigado pela contribuição. 

 

Tentarei relatar semanalmente sobre o progresso e métodos que aprendo. 

 

>estou tentando me tornar uma pessoa mais interessante, por isso estou lendo mais. 

 

Isso também faz parte do que quero, apesar de não ter especificado. Por favor, relate também 

sobre o que você tem feito e o seu progresso. 

[TB7_R3] 

Poste o link dos exercícios faciais. 

Também estou nesse caminho, op. (re)comecei a academia faz dois meses, fazia 2 anos que 

tinha parado, já estou conseguindo bons músculos. Meus maiores problemas são meu rosto (que 

está com bastante manchas de espinha) e falta de dinheiro para comprar roupas, mas consigo 

comprar roupas boas na promoção, outlet, etc. 

[TB7_R4] 

>>13868 

Ah, se você não se importar também posso usar o seu fio para postar meus resultados. 

[TB7_R5] 

>achei uns exercícios para os músculos da face na internet, vou tentar fazer para ver se consigo 

algum avanço 

[TB7_R6] 



>>13868 

Na verdade os exercícios são bem simples, eu não tenho as fontes agora, mas amanhã devo ter 

tempo sobrando e explico mais detalhadamente sobre os exercícios. Também retornei a 

academia, fazem 5 meses e estou tendo ótimos resultados apesar do meu peitoral ser muito 

difícil de desenvolver, mas estou batalhando duro. Por favor, relate sobre os seus resultados e 

sobre o que anda fazendo, isso motivará outros a entrarem conosco nessa empreitada. 

 

 

Agora irei relatar sobre a minha pele, estou a mais ou menos uma semana utilizando de 

cuidados básicos para a pele, estou lavando o rosto sempre que faço alguma atividade que me 

faça transpirar, após acordar, antes de dormir e por volta do meio dia eu também lavo. No geral 

lavo meu rosto com um sabonete próprio para o rosto em media de 5 vezes ao dia e notei que 

minha pele está muito melhor, desde que comecei o processo não tive nenhuma espinha ainda, 

hoje raspei a barba, pois só nasce pelos em poucos lugares do meu rosto, amanhã depilarei as 

axilas e pernas novamente, porque os pelos já estão crescendo. 

 

Quanto a roupas, parei de sair de chinelo e regata como eu fazia, agora estou indo para a 

faculdade sempre de tênis e com uma roupa mais adequada. estou lendo o livro "como fazer 

amigos e influenciar pessoas" de Dale Carnegie, quando terminar esse livro, tentarei um curso 

de oratória pela internet, provavelmente esses do jewtube. 

 

Estou me esforçando para acordar bem cedo e ser mais produtivo com minhas tarefas. 

 

Ainda não cortei as redes sociais, mas pretendo fazer isso logo. 

 

quanto aos exercícios de mewing, eu preciso criar uma rotina, estou fazendo muito avulso e tem 

dias que eu não faço nem um. 

 

no geral é isso anões, logo voltarei reportando novamente para vocês, mas eu digo que vale a 

pena, estou me sentindo mais confiante para falar com as pessoas e estou só no começo. 

[TB7_R7] 

Op aqui reportando sobre essa semana.  

 

Infelizmente não saiu como esperava, não consegui manter a meta de beber pelo menos 3 litros 

e meio de água por dia, todos os dias.  

 

Meu sabonete para o rosto acabou e eu não comprei outro ainda, estou usando um sabonete 

normal para lavar o rosto, apenas para tirar a oleosidade, sei que não é o adequado, até porque 

minha pele ainda está ruim, mas não tanto como antes. 

 

Estou firme na academia, porém ainda não consegui encaixar na dieta, principalmente na parte 

da manhã, mas estou melhorando. 

 

Em relação as redes sociais,estou usando cada vez menos, provavelmente irei parar de vez até o 

meio de abril. 

 

Ontem um amigo meu cortou o meu cabelo, porque eu estava sem dinheiro, não ficou perfeito, 

mas ficou muito melhor em vista do que estava antes. 

 

Vou procurar na internet sobre clareamento dental caseiro para ver se consigo fazer algo para ao 



menos deixar os dentes um pouco mais brancos. 

 

Pelos aparados corretamente. 

 

Uma parte que eu ainda não consegui avançar nem ao menos 25% foram os exercícios faciais, 

estou fazendo uma vez ou outra, tenho que ser mais frequente. 

 

Ainda não comecei a ler os livros que queria para melhorar minha comunicação, porque estou 

bem atarefado com as coisas da faculdade e também ando procrastinando muito em minhas 

horas vagos no qual eu podia estar me dedicando para isso. 

 

>>13869  

Espero que você relate também, anão. Não desista. 

[TB7_R8] 

Abra um sorriso bem grande e engula, perceba como a língua levanta e encosta bem lá no fundo 

do céu da sua boca, tente segurar ela nessa posição, mantenha a boca fechada (lábios selados), 

os dentes levemente separados e relaxados, sempre respire pelo nariz, coma comidas mais duras 

e resistentes e/ ou crie o hábito de mascar chiclete até a mandíbula cansar, arrume a sua postura 

de modo que seu queixo vá para "dentro" (como se um gancho estivesse te puxando pelo topo/ 

parte de trás da cabeça, mas não faça isso na rua pois vai parecer um autista). 

[TB7_R9] 

>>13863 (OP) 

Um ano depois anão, eu estou aqui e lhe pergunto:  

 

Como você está hoje? Se é que ainda frequenta o chan 

  



[TB8] 

[TB8_OP] 

Qual foi a maior frustração que você passou com seu time?  

A minha foi com a derrota dos Spurs esse ano na UEFA, cheguei até chorar. Até hoje me sinto 

triste quando lembro o que o time fez temporada passada. 

[TB8_R1] 

2015 eu achava que o Sampaio ia subir, estava brigando pelo G4 até as rodadas finais. Não deu. 

Fora isso, não tive grandes decepções. 

[TB8_R2] 

O Atlético de Madrid ter perdido essas duas últimas finais de Champions. Eu acompanhei as 

duas campanhas e eu queria pra caralho que o time ganhasse pelo fator de ser underdog e tal,  

jogavam com raça (principalmente na campanha de 2016, apesar da retranca). Mas perderam 

para o rival da cidade e de duas maneiras mais tristes possíveis, uma tomando gol de empate nós 

acréscimos e na outra o Juanfran acertando o penúltimo pênalti na trave. 

[TB8_R3] 

Copa do Mundo de 2006. Simplesmente a melhor seleção brasileira montada nesse século, com 

peças no banco de reserva tão boas quanto as titulares, em alguns casos até melhores, como por 

exemplo Cicinho, banco de Cafu quase aposentado.  

 

Time titular: 

 

>dida 

>cafu 

>lúcio 

>juan 

>roberto carlos 

>emerson 

>zé roberto 

>kaká 

>ronaldinho 

>adriano 

>ronaldo 

 

Ainda tinha no banco Gilberto Silva, Juninho Pernambucano, Robinho, entre outros grandes 

jogadores. 

[TB8_R4] 

Libertadores 2016. No começo eu nem acreditava que daria alguma coisa e esperava o pior, já 

que estávamos numa péssima fase. Aí o time vai na raça e ganha jogos importantes. me animei, 

nutri esperança e achei "caralho, realmente dá pra ganhar". Fiquei realmente empolgado. 

Aí chega na semifinal e somos GARFADOS contra o Atlético Nacional. Puta merda, até hoje 

eu sinto um ódio imenso disso. 

[TB8_R5] 

Final da Mercosul de 2000. Palmeiras mete 3x0 e engole o Vasco. Os filhos da putam voltam 

pro segundo tempo com o satanás no couro e viram o jogo com gols de cu. 



[TB8_R6] 

>A minha foi com a derrota dos Spurs esse ano na UEFA 

 

Não vou morder. 

 

Não sei se minha maior frustração foi o rebaixamento de 98 ou o não acesso de sábado passado. 

[TB8_R7] 

>>25850 

Duvido. A final de 2000 contra o Boca foi muito mais dolorida. Foi pior ainda porque o juizão 

passou a mão na Argentina e o resultado fez falta no jogo decisivo. 

[TB8_R8] 

Terem bancado esse garoto no meu time por tanto tempo. Eu não deixo de pensar se o resultado 

do brasileirão não seria diferente se tivessem colocado um técnico mais cascudo logo na pausa 

da copa. Imagino que o torcedor do Goiás deva sentir o mesmo. 

[TB8_R9] 

>>25981 

Meu amigo, o Zé Panela foi muito mais danoso que o Barbieri. O Barbieri se ferrou após perder 

o Vinícius Jr, melhor do time naquele momento, além de ter cedido aos anseios da "panela da 

igrejinha". Junte isso aos problemas de gestão já conhecidos dessa era fracassada, foi a receita 

para mais um ano jogado na lata do lixo. 

[TB8_R10] 

>>25987 

>>25981 

Não se esqueçam que essa foi a época do Conca, Geovânio e mais uma galera que não sabia 

nem andar direito depois da China. 

[TB8_R11] 

Esse time desgraçado, retranqueiro e encardido não tinha título continental, passou do Vasco de 

forma absolutamente cagada e conseguiu cagada ainda maior passando do meu time na semi. 

[TB8_R12] 

>>25990 

O unico time que conseguia parar o Ney aqui no Bostil KEK. 

[TB8_R13] 

A Comebol precisava elimar o Corinthians de qualquer jeito, depois da morte do boliviano… 

Carlos Amarilla foi usado pra isso… Esse time estava jogando o fino do fino, isso dói até hoje. 

[TB8_R14] 

>>25991 

O único que batia de frente era o Palmeiras, só perdeu no ano que foi rebaixado. Os outros 2 

eram freguessaços. 

[TB8_R15] 



>>25990 

A Copa do Brasil de 2015 foi pior. O Santos fez uma campanha incrível, eliminando o 

Corinthians e o São Paulo. O Palmeiras não tinha o dinheiro que eles tem hoje. No primeiro 

jogo o Santos perdeu inúmeros gols. O Gabriel perdeu um pênalti, e o Nilson perdeu o gol mais 

fácil da história. E no segundo jogo todos sabem o que aconteceu. 

 

 

  



[TB9] 

[TB9_OP] 

Dicas de direção 

Podemos ter um fio de dicas de como dirigir bem e de maneira segura? Procurei algo 

semelhante no catálogo e não encontrei. Acho que seria interessante para os anões que acabaram 

de tirar carta um fio que os oriente a partir de então. 

[TB9_R1] 

Como mudar de faixar sem matar um motoqueiro? Esses filhos da puta são invisíveis. 

[TB9_R2] 

>>4995 

Dá seta, olha pro retrovisor pra saber se ele tá longe, se não tiver ninguém, olha pra trás 

enquanto vai jogando o carro pra outra faixa. Se tiver um carro muito colado atrás ou alguma 

coisa que não te deixe ver atrás, fique só olhando no retrovisor. Se a moto atravessar a faixa 

atrás do seu carro sem você perceber e já entrar no corredor, ela tá errada, porque sua seta tava 

ligada. 

 

Normalmente fico olhando só o retrovisor e por ele já sei se tem alguém vindo ou não, a única 

chance de derrubar algum, é ele fazer alguma merda por conta própria, logo não sou o 

responsável. Se ele fugir, pego a placa, faço BO, pago a franquia do seguro e eles cobram dele 

na justiça, não é da minha conta. 

[TB9_R3] 

>>4995 

Fique atento nos três retrovisores. Lembre-se que a seta não é um teletransporte para a faixa ao 

lado, e sim uma INDICAÇÃO do que você vai fazer. Então, dê a seta e espere alguns segundos 

com ela ligada antes de começar a trocar de faixa. Mude de forma suave, sempre atento nos 

retrovisores para ver se não aparece nenhum maluco. 

 

Uma coisa que não é exatamente relacionada com segurança, mas mais com bom modos no 

trânsito: Em sinais que fecham rápido demais, por exemplo, se você for um dos primeiros da 

fila, deixe alguns metros de distância para a faixa ou o carro da frente. Assim, antes do sinal 

abrir ou o carro da frente andar, você tem espaço para já engatar e começar a colocar o carro em 

movimento, fazendo com que o trânsito flua melhor. 

[TB9_R4] 

>>4996 

>>4997 

Olhar pra trás é realmente uma boa ação? Parece meio errado, mesmo que rapidinho. 

 

Aquele espelho côncavo ajuda a tirar o ponto cego? 

[TB9_R5] 

>>4998 

Sempre olho. 

Tenho uma saveiro e a porra da caçamba atrapalha, mas só quando vou para o centro. 

 



Caso contrário os motoqueiros que se fodam, eles que tem que desviar, não fico imbicando em 

ônibus e caminhão, porque com eles tem que ser diferente? Hierarquia. 

[TB9_R6] 

>>4998 

Errado é bater. Uma olhadinha no ponto cego é na verdade o mínimo que se espera de quem 

está virando. 

Dê a seta uns segundos antes de trocar e troque com suavidade. Quanto mais rápido você 

devolver o "corredor", menos problemas vai ter. 

[TB9_R7] 

Fazer o motor girar solto, ou seja, pisar no acelerador enquanto estou com a embreagem até o 

fundo, pode danificar o veículo? 

 

Li que dessa forma o carro arranca mais rápido. 

[TB9_R8] 

>>4998 

Olhar pra trás é seguro se você não estiver correndo e olhar apenas com o olho direito, o rosto 

fica em direção a porta do passageiro, pra conseguir ver se alguma coisa acontece na sua frente. 

No máximo 2 segundos olhando, depois olha pra frente, se precisar olha de novo pra trás. 

 

>>5012 

Não existe isso de arrancar mais rápido, se ligar o carro direto na chave com a marcha engatada 

e o pé já no fundo do acelerador, ele já vai sair o mais rápido possível, apesar da engasgada 

assim que bater a chave. Já tive que fazer isso quando a peça de plastico que segura o cabo da 

embreagem no pedal soltou e ficou preso na 1ª. Ligava já dando aquelas cabeçadas pra andar, 

mas o acelerador fundo não deixava morrer, andei quase 1km assim, a menos de 20km/h pra não 

estragar o motor, afinal, era 1ª, e se eu tentasse por a 2ª no tempo e o carro morresse porque 

precisei frear, muito provavelmente não conseguiria fazer pegar de 2ª e nem voltar pra 1ª. 

 

O que acontece com essa história de acelerar com o motor desengatado (neutro ou embreagem 

no fundo), é que na hora de reduzir marcha, ele mantém a rotação que estava antes de engatar. 

Se você for abaixar da 5ª pra 3ª pra subir um morro, depois que colocar a 3ª pode dar uma 

pisada no acelerador enquanto a embreagem ainda está no fundo, na hora que soltar, vai entrar a 

3ª com a rotação que o motor estava. Não funciona subindo marcha. Isso ajuda no caso de 

precisar reduzir a marcha mas não quiser que o motor estoure, igual uns idiotas que reduzem de 

5ª pra 3ª ou 2ª sem acelerar, com o carro muito mais rápido do que poderia usar essas marchas. 

 

1: 30 

2: 50 

3: 60 

4: 80 

5: até cortar o giro 

 

Num carro 1.0 isso. 

[TB9_R9] 

>>5019 

Depende muito anão, essa dica que você deu vai foder com o motor de arranque. 



Se você estiver já com o carro ligado, pode segurar o carro numa rotação, com a marcha 

engatada e o pé na embreagem. Quando abrir o farol, solte a embreagem e dê no acelerador. 

Isso, é claro, também desgasta mais a embreagem (por motivos óbvios. Quer que seu carro dure 

e não troque peças? Dirija como uma velha.) 

  



[TB10] 

[TB10_OP] 

Literatura Brasileira Contemporânea 

Esse ano vou tentar ler mais autores vivos. Estava vendo minha lista no goodreads e não só não 

li um único livro de literatura brasileira, todos autores que li em 2019 já estão mortos. Não sabia 

nem por onde começar então fui dar uma olhada nos campeões e indicados ao prêmio Jabuti dos 

últimos anos. Acabei pegando quatro pra começar, são eles;  

A Biblioteca Elementar - Alberto Mussa 

Enterre Seus Mortos - Ana Paula Maia 

Jóias de Família - Zulmira Ribeiro Tavares 

O Fotógrafo - Cristovão Tezza 

 

Escolhi baseado em sinopses e não tenho a menor ideia de quem são os autores, o que me causa 

um certo alívio, geralmente quando decido em um livro é pela fama literaria do autor. Se 

alguém tiver mais sugestões ou for familiarizado com literatura brasileira atual aceito 

recomendações. Também imagino que podemos fazer deste fio um geral de literatura atual do 

Brasil. 

[TB10_R1] 

Só um adendo, você consegue achar todos os livros da lista no https://b-ok.org/ 

[TB10_R2] 

Acabei de ler A Arte De Produzir Efeito Sem Causa do Mutarelli. A trama fica dormente por 

um longo tempo e quando o autor lembra que ela existe já é tarde demais. Não tem o que ser 

feito senão engolir mais aspirina e fumar um cigarro na área de serviço, que é basicamente o que 

acontece o livro todo. A loucura do protagonista vem lenta e não tem consequências. Se era 

bruxaria ou lombriga, nenhuma das possibilidades são exploradas, muito menos resolvidas. 

Uma Horla que não deu certo. 

[TB10_R3] 

A primeira metade da obra se passa numa salpicada grossa de referências variadas. Nada que vá 

mais fundo do que a mera menção de nomes. São ocultistas, bandas, alguns títulos de livros, 

diretores de filmes de terror e uma boa porção de termos da internet 2.0. Estas coisas todas não 

estão ali para se firmarem dentro da história e servirem para algum desenlance mais pra frente. 

Nada disso será usado ou mencionado novamente. Essa lista de coisas está ali numa tentativa de 

estabelecer a personagem principal, Alina. Aqui está Alina e aqui estão as coisas que ela gosta. 

A geração dela fala dessas coisas, então vamos botar tudo aqui. A lista é abrangente na 

esperança de encontrar algo que o leitor também goste. 

 

É com essa lista de coisas que a Alina gosta mas não importam para o leitor (porque não 

importam para a história) que finalmente chegamos no aguardado momento onde o mundo 

oculto de rituais obscuros da cidade de São Paulo entram em cena. E a coisa se dá por um 

pastiche manjadíssimo; a polícia precisa da ajuda da Alina para resolver um possível caso de 

assassinato. Este ponto na verdade estabelece algo importante; a história se passa no universo da 

turma do Scooby Doo mas eles estavam de férias. Sobrou pra Alina. 

 

Mas Alina não precisa se preocupar porque uma ou duas páginas depois o assassinato já foi 

completamente esquecido e nunca mais vai ser mencionado novamente. Como muita coisa 

nessa história, o coitado do morto é logo abandonado pelo caminho. Não tem mais importância, 



não vai ser resolvido, como na vida real. Caso encerrado. É o case que se torna cold mais rápido 

da história policial. 

 

Agora somos arrastados pela Alina por São Paulo, mas a única coisa que ela sabe falar de São 

Paulo é que é tipo Nova York, é tipo Londres, ela é tipo assim, muito legal, mas com mendigos. 

Sim em Nova York não há mendigos. Os mendigo é nosso. Nesse lengalenga o leitor vai 

tropicando por um grande número de páginas onde Alina entra num monólogo que serve para o 

autor repassar opiniões sobre coisas que não importam e não avançam a história. Alina pretende 

ser a voz de sua geração, mas ela não tem nada novo ou interessante a dizer sobre sua geração e 

acaba afogando a história da qual faz parte. 

 

Bem tarde, quando Alina finalmente desiste de ser a voz de sua geração, o autor parece se 

lembrar que ainda tem uma história a ser resolvida. Então Alina dá uma busca no google, 

dispara umas mensagens e pouco depois recebe um email pra fazer parte de um ritual secreto. 

Simples assim, um email. O sujeito que morreu misteriosamente e tem escavado na pele um 

símbolo não era gancho narrativo digno o suficiente. É melhor ela encontrar a solução do caso 

pelo google mesmo, por email. Isso não estabelece em nada a competência de Alina, só a 

incompetência da polícia, desfazendo mais personagens pelo caminho. 

 

Alina continua demonstrando toda a sabedoria do alto de seus trinta anos de idade durante toda 

a trama, como ir sozinha até um apartamento na rua tal e tal fazer parte de um estranho ritual 

religioso com pessoas que ela não conhece. Deve ser seguro, afinal São Paulo é mesmo uma 

outra cidade que não é São Paulo, isso foi bem estabelecido. Tudo se encaixa perfeitamente. 

 

Lá no ritual, que é tão banal e manjado como tudo até aqui, ela começa a ver uma sombra. Ou é 

a sombra que ela já via desde sempre. Não importa, as coisas não precisam fazer sentido. Ela 

contrai uma sombra, e esta sombra agora a segue pra todo lado. Essa sombra obviamente não 

leu o começo do livro, senão já tinha parado de seguir faz tempo. Por fim a narrativa acaba sem 

apresentar absolutamente nenhuma resolução, espera-se que os tolos monólogos tenham sido o 

suficiente. Acaba assim, porque parece que chegou a hora da janta. Uma pena. Podia ter sido 

uma boa história mas no fundo é um manifesto indiferente metido nas vértebras de uma história 

quebrada. Provavelmente meu último livro deste autor. 

[TB10_R4] 

>>15667 

>literatura brasileira contemporânea numa casca de noz 

 

[TB10_R5] 

>>15661 

Eu gosto dos livros do Mutarelli, pela prosa e pela atmosfera, mas todos são basicamente isso. 

 

>>15667 

Seu review foi divertido, anão. Esse é um livro que com certeza eu não leria de qualquer jeito, 

mas você solidificou essa convicção em mim. 

[TB10_R6] 

>>15667 

Não li o review, e provavelmente nem lerei esse muro de texto, mas eu já tinha lido reviews a 

respeito desse livro e todas foram negativas. 

 



Also, o gênero de horror é um dos mais difíceis de fazer literatura sobre. "Assustar" alguém, 

hoje em dia, ainda mais apenas com palavras, é impossível. 

[TB10_R7] 

>>15670 

É um dos tipos mais comuns. 

 

>>15672 

>pela atmosfera 

Eu tenho uma ou duas coisas a falar sobre isso. 

 

>>15680 

>o gênero de horror é um dos mais difíceis de fazer literatura sobre. "Assustar" alguém 

Aquele livro falha muito antes de chegarmoa a considerar o conteúdo de gênero que ele contem. 

Ele falha como romance. 

 

Gostaria de ter a opinião de alguém que leu uma boa quantidade de literatura brasileira 

contemporânea sobre uma forte impressão que vem se firmando quanto mais livros eu leio, até 

agora cerca de dez (bem pouco ainda eu sei). O fato é que não acho que muitos escritores 

brasileiros contemporâneos saibam direito o que seja um romance, ou antes, o que eles chamam 

de romance eu jamais chamaria de romance. Dos dez livros que li até agora, dá pra dividir em 

duas categorias. Os sentimentalistas e os formadores de opinião.  

 

Os sentimentalistas é uma espécie de poeta escrevendo prosa. Eu diria que os dois livros que li 

do Mutarelli se encaixem nessa categoria. Como o anão ali disse é tudo uma questão de 

atmosfera, só que a atmosfera é criada com descrições do estado emocional do protagonista. É o 

que ele sente quando fuma ou deixa de furmar, quando bebe ou não pode beber, quando uma 

mulher dá ou não dá bola pra ele. A atmosfera do livro é o estado mental do fulano ou cicrano. 

Os eventos parecem acontecer para que o herói da história possa monologar sobre seu estado 

mental. Outra característica desse tipo de texto é que o protagonista é só o autor com outro 

nome, tipo um ator atuando como ele mesmo e é o único que recebe um desenvolvimento maior 

na história, os outros personagens são só um nome ou uma função (o pai do protagonista, por 

exemplo). 

 

O segundo tipo, o formador de opinião, no qual >>15667 é um exemplo, é o livro que só existe 

para o autor repassar o que ele acha acerca de muitas coisas, desde gastronomia até política. O 

livro é só uma boca suspensa de onde ele pode opinar com segurança, afinal é um monólogo. 

Nesse caso a história serve pra criar situações onde o protagonista tem a chance de dar lições 

sobre as coisas, qualquer coisa que o autor queira. Aqui também o protagonista é só o autor com 

outro nome, e só é desenvolvido na medida em que o autor tem algo a falar sobre isso ou aquilo. 

Se a história não tem espaço pra falar de gastronomia, paciência, que ela estacione pra dar 

passagem para as opiniões que precisam ser ditas. 

 

Embora eu não tenha nenhum problema em particular com nenhum dos dois tipos se forem 

praticados com moderação, uma coisa me deixa bastante irritado. O fato é que em nenhum 

desses casos e em nenhum dos livros que li até agora houve qualquer interesse em desenvolver a 

história que eles pretendiam contar. Com As Perguntas do Xerxenesky é pior ainda porque é 

proposto para o leitor como uma ficcão de gênero, e de fato não é coisa nenhuma, é só um 

manifesto do autor sobre um punhado de coisas. E é por causa desse completo descaso com a 

história/trama que eu digo que esses livros nem deveriam ser considerados um romance. O 

primeiro é uma espécie de ficção experimental e o outro é um manifesto ou coleção de opiniões.  



 

Um exemplo de descaso com a trama que eu vejo acontecer muito é o completo descaso ou 

esquecimento de um evento que nos é apresentado como importante ou como gancho para a 

história continuar mas é esquecido logo depois de introduzido, nunca é retomado ou trabalhado, 

nunca teve importância. Esses livros são como galpões cheio de fetos mortos, personagens 

abandonados, eventos parados no tempo, pistas esquecidas, etc. Outra coisa que vejo acontecer 

o tempo todo é a falta de desenvolvimento dos personagens. Isso está relacionado com a falta de 

vontade de desenrolar a história proposta. Como esses autores nunca contam a história, eles não 

precisam de personagens além do protagonista. O protagonista é o único que recebe algum 

desenvolvimento porque ele é o autor disfarçado, que só está ali pra cantar sobre o próprio 

umbigo. É uma coisa muito frustrante e exaustiva. São livros que te dão uma premissa e na 

primeira oportunidade abandonam tudo e viram manifesto ou descrição de estados mentais. 

 

continua 

[TB10_R8] 

>>15683 continuação 

Esse descaso com a trama me chateia e é uma coisa recente. Fui ler algumas coisas de literatura 

brasileira mais antigas como Lima Barreto, Machado de Assis, Adolfo Caminha e ali você 

verifica que de fato as histórias que eles se propõe a contar não são abandonadas, aqueles de 

fato são romances. Talvez seja parte de toda a onda de querer experimentar com as técnicas 

narrativas, mas pro meu bico, digo que é uma coisa horrível. São POUQUÍSSIMOS escritores 

que tem o talento de fazer esses experimentalismos e criar algo que preste, pra falar a verdade 

na minha opinião Livro do Desassossego e algumas coisas do James Joyce são as única que me 

vem a cabeça. 

 

Agora, eu queria saber dos anões se eu estou ficando louco ou só dei um azar extraordinário na 

escolha dos livros que peguei até agora, e se o caso for que eu não esteja louco e o que acabo de 

relatar realmente se passa, se existe algum escritor que tenha como seu interesse principal contar 

uma boa história. Eu não quero mais um cachorrinho dos manifestos ou do pastor de rivotril. 

Acabei de passar no outro fio que disponibilizaram vários epubs e peguei tudo que tinha de 

literatura brasileira lá. Vamos ver se encontro alguma coisa boa. Me desejem sorte. 

 

Relatada no post acima, Ana Paula Maia, hoje a noite vou começar a ler Enterrem seus Mortos. 

Espero que seja bom. Posto a resenha assim que terminar. 

[TB10_R9] 

O único problema aqui é que não tem história suficiente pra tanta página. Trata-se de uma 

pequena novela e caberia confortavelmente em 100 páginas. Acompanhamos Edgar Wilson por 

um tempo enorme na primeira metade sem ganharmos muito com isso. Na segunda parte, 

quando os cadáveres humanos começam a aparecer a coisa realmente engata e temos um ótimo 

faroeste brasileiro, sem bang bang mas com muito necrochorume. Necrochorume deveria, 

inclusive, ser o próximo título das aventuras de Edgar Wilson e seu colega, o ex-padre 

excomungado, Tomás. A quantidade de líquidos tóxicos é enorme e só tem uma única serpente 

na história toda. 

 

As imagens que a autora conjura são potentes mas perdem um pouco do impacto ao serem 

repetidas muitas vezes (fiquei com a impressão que a história foi ampliado superficialmente por 

motivos editoriais). Edgar Wilson é um sujeito silencioso, agarrado a bem poucos sentimentos e 

guiado por uma nobreza simples e direta, por isso é difícil delongar muito em ponderações 

sobre a vida e a morte e a história só começa a se desenrolar bem tarde, mas vale a espera. 



 

Talvez o faroeste mais estranho que já li, vários mecanismos do gênero estão ali exceto talvez o 

principal. Os protagonistas não resolvem nada na bala. Pelo contrário, é como se eles fizessem 

parte de um pós-faroeste, onde a morte é ainda mais rápida que qualquer bala, e só resta agora 

recolher os corpos. O último terço do livro me agradou bastante. Se tivesse menos enrolação e 

repetição seria muito bom. 

 


