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O livro “Trinta e Três” foi 
lançado em Campo Grande. O 
evento ocorreu na quarta-feira, 
dia 27, no Grupo Casa, locali-
zado no Chácara Cachoeira da 
Capital. A obra, de autoria de 
Leonardo Triandopolis Vieira, 
é um grito alegórico, enigmá-
tico e literário sobre a condição 
do oprimido na sociedade. 

“O ‘Trinta e Três’ é meu 
sexto trabalho publicado, e o 
terceiro de prosa. Já foram 
dois livros de poesia, um de 
textos experimentais e três de 
prosa, incluindo esse novo tra-
balho. Desde a criação autoral, 
do texto literário, passando 
por todo processo editorial 
de editoração, diagramação, 
registro, impressão é realizado 
por mim”, contou o autor.

“O livro é um grito ale-
górico, enigmático e literário 
sobre a condição do oprimido 
em nossa sociedade. Sobre 
a condição do pensamento e 
da liberdade, do gênero e da 
carne, da dor e do alívio, da 
arte e do sacrifício, da auto-
crítica e do desafio aos limites 
impostos”, explicou Leonardo 
sobre a obra que será lançada.

Em seu sexto livro, o autor 
se desfaz de qualquer res-
quício de uma prosa de en-
tretenimento para abraçar o 
coração exposto e pulsante 
de uma prosa política, contra-
-hegemônica. “Vivemos tempos 
difíceis, uma sociedade polari-
zada e a sombra do fascismo 

mais evidente e descomunal a 
cada dia. É impensável e inad-
missível fazer arte sem refletir 
e questionar o mundo em que 
se vive”, declarou.

“Eu utilizo o meu site leoes-
creve.com.br e minhas redes 
sociais para projetar o livro, 
para além das fronteiras de 
Campo Grande. Especifica-
mente sobre o ‘Trinta e Três’ é, 
sem dúvida, um dos meus tra-
balhos mais políticos”, disse.

Em seu site, o autor se de-
fine como um escritor de es-
pírito frugal. “Meu alimento 
é a poesia da fruta cheia 
de vida. Apaixonado pela 
interação lúdica e pela arte 
de contar histórias, acredito 
que tudo é passível de ques-
tionamento, ponderação e 
estudo”, destaca.

Aqueles que não conse-
guiram ir ao lançamento, Le-
onardo ainda contou que as 
suas obras são disponibili-
zadas no seu site. “Todos os 
meus livros, disponibilizo a 
versão digital em PDF gratui-
tamente”, afirmou.

Entre as obras de Leonardo 
estão: “Café pro Santo”, que 
mostra um guarani, ainda 
jovem, que tem seu nome rou-
bado por um anjo e acaba se 
envolvendo em uma jornada de 
revelações mágicas com ele-
mentos do folclore brasileiro; 
“Pedaços Humanos”; “Or-
gasmografia”; “Outros Eram 
Apenas Ossos – 1º e 2º edição; 
além do livro “O Vermelho de 
seus Castanhos”. 

Autor lança livro e o define como um 
grito alegórico, enigmático e literário
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