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‘AMANHÃ HOJE É 
ONTEM’

DANIELLA ZUPO

ED. RAMALHETE, 
R$ 35

Lutar contra o câncer de ma-
ma é predestinação para uma 
em cada quatro mulheres no 
mundo. Em 2015, durante 
um exame de rotina, a jorna-
lista Daniella Zupo descobriu 
por acaso que essa realidade 
fazia parte da sua vida. Ela ti-
nha 42 anos, era saudável e 
não tinha histórico da doen-
ça na família, porém apren-
deu na prática que câncer 
não tem idade, local ou horá-
rio – mas pode ter cura. 

Ao longo de dois anos de 
tratamento, a mineira criou 
uma websérie documental 
relatando os principais de-
safios de sua batalha contra 
a doença. A inciativa gerou 
boa repercussão e a luta de 
Zupo agora também é rela-
tada no livro “Amanhã Hoje 
é Ontem”(Editora Ramalhe-
te; 136 páginas; R$ 35).

Lançada na última sema-
na, a obra foi escrita com tin-
tas de diário, crônica e poesia, 
e narra a jornada da autora 
para vencer o sofrimento e o 

medo causados pelo câncer.
“O que eu aprendi é que 

não se trata apenas de ven-
cer a doença. [Descobrir o 
câncer] foi para mim co-
mo se a vida me desse uma 
lupa e eu podesse ver tu-
do de perto. Tive que fa-
zer uma redefinição total 
de tudo, das minhas priori-
dades, descobrir a verdade 
dos meus afetos, dos meus 
amigos. Aprendi a dar valor 
para as coisa que tinha dei-
xado de lado. Tudo ganhou 
urgência. Ser feliz ganhou 
urgência”, comenta.

Sem pretensão de escre-
ver uma obra de superação 
ou de mostrar somente o 
lado positivo em vencer a 
doença, Zupo compara sua 

batalha com um momento 
transformativo. “Ė uma ex-
periência muito dolorosa, 
muito difícil. Eu não mini-
mizo isso em momento al-
gum, mas acaba sendo um 
experiência de transforma-
ção, de autoconhecimento 
incrível que eu não imagi-
nava que pudesse existir”.

No livro, assim como na 
websérie, Zupo revela de 
forma corajosa, fluida e sem 
autopiedade, diferentes está-
gios da sua história. “Assim 
como o título sugere, a ideia 
é falar que tudo é passagei-
ro. Amanha hoje é ontem. 
Tudo está conectado. E tudo 
vai passar. Esse sentimento é 
fundamental para quem vi-
ve um diagnóstico de câncer, 
mas também serve de lição 
para essa impermanência do 
existir. Tudo que é difícil e 
doloroso passa, mas o que é 
maravilhoso também passa. 
A lição que fica então é sim-
ple: que a gente siga viven-
do”, finaliza.  METRO BH

‘Amanhã Hoje é Ontem’. Em tom de diário, Daniella Zupo mescla poesia e crônica literária para falar de como superou a doença

Durante tratamento, autora produziu uma websérie homônima sobre sua jornada | MARIANA BOTELHO/DIVULGAÇÃO

Jornalista relata em livro
sua luta contra o câncer
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Trio apresenta composições novas, mas mantém uma sonoridade já conhecida | REPRODUÇÃO/FABEBOOK

Entre as declamações de Ar-
naldo Antunes, as experimen-
tações sonoras de Carlinhos 
Brown e os agudos de Marisa 
Monte, tudo parece estar no 
mesmo lugar para os Triba-
listas. Embora 15 anos sepa-
rem a divulgação do primeiro 
disco deles para “Tribalistas” 
(2017), o trio parece manter o 
frescor estético de então. 

Unidos por uma intimida-
de que fica evidente nas cer-
ca de 50 canções que compu-
seram juntos, contabilizando 
carreiras solo e em conjun-
to, os Tribalistas, porém, têm 
consciência de que os tempos 

são outros e, embora mante-
nham praticamente a mes-
ma sonoridade, com bases de 
violão e eletrônico, a temáti-
ca passou por leve mudança.

A maioria das canções 
aposta na leveza de espírito 
que consagrou o trio. Entre as 
suaves, o destaque está com 
“Os Peixinhos”, praticamen-
te um fado de ninar que con-

ta com os vocais potentes da 
portuguesa Carminho. 

Há ainda “Aliança”, tão de-
licada e romântica que pare-
ce uma continuidade de “Jo-
ga Arroz” e “Velha Infância”. 
Com letra divertida e quase 
boba, “Feliz e Saudável” se-
gue a mesma proposta. En-
quanto isso, “Ânima” é a úni-
ca canção que faz rimas sobre 
uma temática mais comple-
xa, a natureza da alma, e, ape-
sar de não haver nenhuma 
canção tão animada quanto 
“Carnavália”, pode-se dizer 
que “Tribalistas” traz, sim, al-
guma alegria.  METRO BRASÍLIA

Novo disco dos ‘Tribalistas’ 
mantém intimidade do trio


