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A rua espichou uma 
conversa, juntei tudo e 
construí uma história.

(Ivone de Assis)
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APRESENTAÇÃO

A POÉTICA DA INQUIETUDE

Ivone Gomes de Assis

Pelas ruas violentadas pelos pedestres 
apressados, procuro o poeta. Não aquele 
que escreve com rimas, métricas e 
metodologia, mas, sim, com apelo, alma 
e fascinação. Procuro a poesia, que há 
dentro do homem.
(Ivone de Assis. 14/02/2012, 13h43min)

 
scrito com consoante e duas vogais, esse 
pequeno vocábulo é o extenso caminho que 
nos leva a todos os lugares: a RUA. Ela nos 

leva ao shopping, ao cinema, à casa do vizinho, à 
feira e a tantos outros óbvios, como também nos 
leva a lugares inimagináveis, como à memória que 
desenha nosso passado e à expectativa que esboça 
nosso futuro.
 Na obra “Guerra em surdina”, de Boris 
Schnaiderman, em meio a um cruel cenário de 
guerra, leio: “[...] As casas eram velhas e feias, 
de quatro a cinco andares, e, por cima da rua, 
havia cordas estendidas, com roupa secando. 
Sobre os passeios, crianças nuas, imundas [...]” 
(SCHNAIDERMAN, 1995, p. 61-62). Ali, quase vi um 
pedaço da miséria descrita em “O cortiço”, de Aluísio 
Azevedo, só não sei se pior ou igual, a rua estava lá.
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	 A	 rua,	 geralmente,	 uma	 fita	 preta,	 ornada	
por listras brancas e amarelas, chamada de asfalto, 
e que muitas vezes não passa de um veio marrom, 
de chão batido, em ambos os casos, corta cidades, 
vilas, arraiais, metrópoles, megalópoles... traçando 
histórias e promovendo sentimentos em quem quer 
que se esconda por ali.
 Para aqueles que abrigam em seus cantos, a 
rua é muralha, é casa, é aconchego, é sinônimo de 
pertencimento. Para a sociedade geral, a rua é espaço 
de	vai-e-vem.	Para	as	crianças	é	o	infinito,	enquanto,	
para os pais, é o assombro. Essa linha reta, que 
corta jardins, canteiros, quarteirões... é o passpatour 
da cidade, abrigando casas, comércios, torres... 
espalhando caliça, acolhendo vômitos, urinas, fezes, 
lixo. E quando vem a chuva, entorna-se o caldo, faz-
se uma varredura dos vestígios da indisciplina, mas 
também deixa o amontoado de passado, à espreita 
da solidão. Devagar, a história se refaz.
 Restaurantes e cozinhas diversas exalam seu 
olor, convidando para a vida. As sirenes anunciam 
que ainda resta esperança. As luzes se encarregam 
da beleza noturna. As boticas tentam mostrar que, 
para todos os males, há remédio. Carros disputam 
seu espaço, com gritos de buzinas e sons de 
frenagens, enquanto a passarada, do alto, observa.
 A rua promove a cidadania, acolhe as 
passeatas, com suas bandeiras e gritos. A rua abraça 
aqueles cujo fôlego foi sugado. Quantos não foram 
os ditadores, os tanques, as balas, os tropeis... que 
dividiram espaço com os velhos e suas bengalas, 
os cegos e seus cães, as mães e suas crianças, as 
pessoas, nesse movimento que faz a vida.
 Enquanto uns correm na via para chegar a 
seus trabalhos, outros correm para chegar a suas 
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casas. Há quem corra para pegar o ônibus, o trem 
ou outro... há quem quer chegar a algum lugar, 
há quem não quer ir a lugar algum. A rua abriga 
a todos. Do banco da praça, adultos observam 
crianças correndo atrás das pipas. A rua, por sua 
vez, protege a praça.
 Barulho e silêncio habitam a mesma rua, 
ignorância e sabedoria também. O tempo vai 
registrando a história. E de registro em registro, 
descobrimos o trabalhador que encara a rua, e a rua 
que encara a multidão.
 Quantas multidões não foram sustentadas 
pelas ruas do mundo inteiro? As multidões que 
comemoram os jogos olímpicos, os shows, multidões 
que choraram por Cristo, multidões que aplaudiram 
Barrabás, multidões que caminharam para o 
holocausto, multidões que fazem o cortejo de seus 
ídolos e tantas outras multidões que povoam a 
história. Entre o afago e a truculência jaz o ser.
 E trazendo a rua para perto de mim, observo 
meu avô, ao longo de seus 99 anos, por ocasião de 
um acidente, ganhando a rua, com sua cadeira de 
rodas, para sentir o vento bater suave em seu rosto, 
enquanto ele acenava, sorridente, aos comerciantes 
e comerciários da grande avenida em que mora.
 Enquanto diversos governantes municipais e 
estaduais contratam artistas para fazerem pinturas 
3D,	nas	ruas,	a	fim	de	evitarem	acidentes,	há	quem	
pinte faixas de sinalização por sobre os buracos nas 
ruas,	 para	 fingir	 infraestrutura.	 Ainda,	 como	 não	
relembrar a reivindicação dos artistas que pintaram 
por entre alguns dos buracos que atormentavam as 
ruas de Brasília?
 A rua é um local de casualidade, mas também é 
lugar de encontro marcado. A rua pode ser liberdade 
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ou prisão, convite ou espanto. A fase dos “Loucos 
anos 20”, por exemplo, mostraram à mulher, sua 
força, sua capacidade de ser, e foi nessa época que 
a mulher quebrou a hierarquia social, entregando-se 
à rua, para passear sozinha, de braços dados com a 
autoconfiança,	em	um	tempo	em	que	o	habitual	era	
o homem ir às ruas, enquanto a mulher se dedicava 
à casa.
 Foi observando o chão batido, a terra 
compactada, por vezes sob a carapaça asfáltica, 
outras vezes, sob a pastosa lama, ou ainda sob a 
nuvem de poeira, porém, sempre com o mesmo 
objetivo: conduzir pessoas a lugares, que propus a 
criação desta obra. Convidei pessoas a transitarem 
nas ruas da memória, nas ruas da escrita, nas ruas 
da poética, para, juntos, (re)criarmos “A rua e sua 
inquietude”.
 João do Rio, em “A alma encantadora das 
ruas”, escreve:

A rua nasce, como o homem, do soluço, do 
espasmo. Há suor humano na argamassa do 
seu calçamento. Cada casa que se ergue é feita 
do esforço exaustivo de muitos seres, e haveis 
de ter visto pedreiros e canteiros, ao erguer as 
pedras para as frontarias, cantarem, cobertos 
de suor, uma melopeia tão triste que pelo ar 
parece um arquejante soluço. A rua sente nos 
nervos essa miséria da criação, e por isso é 
a mais igualitária, a mais socialista, a mais 
niveladora das obras humanas. A rua criou 
todas as blagues, todos os lugares-comuns. 
Foi ela que fez a majestade dos rifões, dos 
brocardos, dos anexins, e foi também ela que 
batizou o imortal Calino. Sem o consentimento 
da rua não passam os sábios, e os charlatães, 
que a lisonjeiam lhe resumem a banalidade, 
são da primeira ocasião desfeitos e soprados 
como bolas de sabão. A rua é a eterna imagem 
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da ingenuidade. Comete crimes, desvaria 
à noite, treme com a febre dos delírios, para 
ela como para as crianças a aurora é sempre 
formosa, para ela não há o despertar triste, 
quando o sol desponta e ela abre os olhos 
esquecida das próprias ações [...]

 André Breton, por sua vez, escreveu: “A 
rua, que eu acreditava fosse capaz de imprimir à 
minha vida giros surpreendentes, a rua com as 
suas inquietações e os seus olhares, eu era o meu 
verdadeiro elemento: nela eu recebia, como em 
nenhum outro lugar, o vento da eventualidade.” 
(BRETON, Les pa perdus. Paris, 1924).
 Então, creio que a rua espichou uma conversa, 
juntei tudo e construí uma história. Pois, há quem 
chame o povo para as ruas. Há quem o chame para 
as urnas. Eu, porém, chamo-o para a poesia, para a 
vida.

      
           
      

(Ivone de Assis)
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No meio do caminho, 
uma árvore

Aldenor Pimentel

o meio do caminho tinha uma árvore. E a 
alguns metros dali, naquela mesma rua, tinha 
outra árvore no meio do caminho. Na ruela, 

calçada com paralelepípedo, as duas mangueiras 
ocupam a maior parte da via e os carros não 
passam em alta velocidade. A sombra das árvores 
vira estacionamento para os carros e abrigo para as 
famílias. Os vizinhos levam as cadeiras de casa para 
o meio da rua e passam horas jogando conversa 
fora. Debaixo das mangueiras, as crianças preferem 
brincar.
 Quem passeia por Boa Vista pode encontrar 
outras árvores no meio da rua. Do outro lado da 
cidade, a mangueira da Ataíde Teive exige que a 
avenida desvie o seu trajeto, fazendo uma leve curva 
à direita e à esquerda do canteiro, em forma de 
losango, construído em volta da árvore. A mangueira 
presenciou o crescimento da cidade, nas últimas 
décadas. A árvore cresceu. E Boa Vista cresceu em 
volta.
 As árvores no meio da rua lembram-nos que 
estamos na Amazônia, onde os imensos rios, ao 
passarem por dentro da mata fechada, desviam do 
que encontram pelo caminho, dando ao seu curso 
um sinuoso desenho. É como se a natureza vencesse 
o progresso e a vida seguisse o seu destino. 
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Entre ruas e jardins

Aline Venâncio

isa crescera na fazenda. Era tanta beleza em 
seus olhos que a cegava. Sua alma ainda não 
estava pronta para ver o sol nascer. Mesmo 

entre o frio havia uma fresta de sol em seu olhar. 
Sua alma ansiava as ruas. Mal ela sabia que ela era 
luz e que pelas ruas da vida ela era aprendiz.
 Em meio aos jardins da vida ela custava a 
aprender o simples. Quando soube que para ser 
simples é necessário coragem, ela abriu a janela e 
foi-se.
 A menina mulher a qual tornara era 
contraditória em meio a tantas ruas. Talvez por isso 
não	conseguira	levar	a	vida	com	tanta	fluidez.
 – Tu adoras os girassóis, não é, Lisa?
 – Esqueceu, meu foco são os girassóis? Pois, 
almejo o sol!
 – Tu és tão focada nos girassóis que não 
percebestes que o trajeto que fazes para chegar até o 
campo,	há	diversos	outros	jardins	de	flores.	
 – Tu vens toda semana aqui?
 – Sim! (com certo lisonjeio), pelo menos uma 
vez por semana! 
 – Que bom, percebestes, então, ao vir, 
que	 os	 outros	 campos	 já	 floresceram	 e	 que	 estão	
estupendos! 
 – Não, não vi!
 – Como não vistes?
 – As tulipas estão com vermelho nunca igual, 
chega brilhar! Os amarelos das gérberas brilham 
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como o sol! Ahhh... As margaridas? Quantas 
delicadezas em suas pétalas?
 – Não, não vi!
 – Pois, devia ser mais atenta. Queres navegar 
em outras ruas, mas não percebes o óbvio?
 – O que é óbvio?
 – Terás que descobrir!
 Assim, ela subiu no lugar mais alto, onde 
pudesse ver todos os campos. Nunca vira tanta 
beleza entre “as ruas”. Fascinada balbucia:
 – Nossa quanta beleza junta? Quão belo! Os 
girassóis estavam lindos! Mas, ao juntar com todas 
as	 outras	 flores,	 eles	 ficaram	 ainda	 mais	 belos.	 A	
mistura das cores e dos perfumes... Ainda avistou 
os jasmins, seus olhos brilharam. Pensou: – Como 
nunca percebi os jasmins? – Amo jasmins!
 Sentiu que todos contrastes voltavam para 
unicidade. Porém, não perdiam suas essências, pelo 
contrário, juntas eram mais encantadoras, justo as 
suas peculiaridades as deixavam mais interessantes. 
 Desde então, Lisa continuou olhando os 
girassóis,	 mas	 nunca	 esqueceu	 das	 outras	 flores.	
Afinal,	 os	 jardins	 com	 vários	 tipos	 de	 flores	 ficam	
ainda mais coloridos e perfumados. O que seria das 
ruas a qual almejastes andar se não aprendesse a 
olhar	as	flores?
 Talvez esse seja o segredo para avançar nas 
ruas da vida nunca esquecer os campos a qual 
pisaste em outrora. 
 Assim, Lisa seguia pelas ruas da vida...



24

Estátua

Ana Maria Oliveira

uvidei	que	viesses	e	o	tempo	ficou	parado	na	
quietude da tarde. O intelectual afundou-
se na leitura de mais um livro enquanto 

os corpos, atarefados na lufa-lufa de mais um dia 
emergiam pelo solo, encurtando a saída atribulada 
do Metro. O pássaro, mais realista do que eu, 
pressentindo a tua total ausência, abalou para outro 
jardim	onde	a	fila	para	a	sopa	aumentava	dia	a	dia	e	
o benemérito de longa data via o mealheiro a chegar 
ao	 fim.	 Isolados	 do	 mundo,	 aconchegados	 num	
banco, os namorados apaixonavam-se alheios a tudo 
e as crianças da ribeira atiravam-se em inocentes 
brincadeiras para o rio onde a morte, sempre vigiada 
pelo bombeiro atento, espreitava os mais incautos.
 Duvidei que viesses e, à cautela, parei o 
tempo.
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Bairro de estudantes

Beatriz Cruz

os anos 1950, em São Paulo, eu ia para o 
colégio a pé. Subia a rua Dona Veridiana, 
virava na Maria Antônia e depois de 

atravessar a Consolação, chegava à rua Caio Prado. 
No meio da subida, passava ao lado da Santa Casa 
e até hoje me lembro do bafo quente que saía das 
janelas do porão, rente à calçada. Além do bafo, 
sentia o cheiro forte de sabão vindo da lavanderia 
do	 hospital.	 Nada	 agradável,	 eu	 ficava	 imaginando	
montanhas de lençóis sujos de sangue... A partir da 
esquina da avenida Higienópolis com a rua Maria 
Antônia o cenário tornava-se outro, bem alegre, 
com estudantes caminhando de todos os lados em 
direção ao Mackenzie. Havia também gente que se 
dirigia	à	 faculdade	de	Filosofia	da	USP	e	ao	colégio	
Rio Branco, ali perto. As moças vestiam saias e um 
ou outro rapaz andava de blusão branco com um M 
vermelho no peito. Todos me olhavam, certamente 
por causa do meu uniforme. De tanto cruzar com 
esses estudantes, alguns até me cumprimentavam.
 Certa vez, debaixo de forte chuva, encontrei 
a rua Maria Antônia alagada. Para continuar era 
como se eu tivesse que entrar num rio. Indecisa, 
fiquei	ali	esperando	um	milagre,	talvez	como	aquele	
em que o mar se abriu para os hebreus na fuga do 
Egito. Várias pessoas me ofereceram carona, mas 
não aceitei. Só pude transpor a lagoa quando o 
automóvel da mãe de uma colega surgiu. Os bondes 
Vila	Buarque	também	ficaram	impedidos	de	passar,	
de um lado e de outro.
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 Uma coisa engraçada que aconteceu nesta 
rua repleta de estudantes foi numa manhã em que 
eu lia uma carta enquanto andava. Contente com 
as notícias, eu ria sozinha. Então, um rapaz que 
também vinha só, não se conteve e comentou: “Aí, 
hein! Passeando os dentes!”
 Anos depois, ruidosa “batalha” se travou ali 
entre	 estudantes	 do	 Mackenzie	 e	 da	 Filosofia,	 por	
causa da política, nos tempos da ditadura.
 Aquele bairro de muitas escolas esteve 
presente em boa parte de minha vida. Como sempre 
estudei na região, transitei pela rua Maria Antônia 
e	avenida	Higienópolis	por	anos	a	fio,	muitas	vezes	
sonhando que andava pelo boulevard Saint Michel, 
em direção à Sorbonne, no Quartier Latin, em Paris.
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“Me desculpa, Tiradentes”

Blima Bracher

ia desses vendo um belo rapaz de óculos 
pretos me lembrei de um outro que me 
surpreendia sempre pelas ruas escuras 

de Ouro Preto, quando eu me julgava sozinha com 
meus pensamentos.
 Aquele rapaz do passado me olhava de um 
jeito que nenhum outro me olhou: um misto de 
irmão e amigo... E lá no fundo, um desejo latente 
de namorado, que nunca se concretizou. E me feriu 
no peito uma saudade tão profunda e fria, que eu 
já julgava conformada. Não só dele, mas da época. 
Daqueles tempos. Aulas de teatro... Gargalhadas 
juvenis, atropeladas pelas vielas e becos. Alegria 
soluçada. O riso sincero, despreocupado. O ar 
invadia os pulmões, sem tropeçar em suspiros. A 
vida tinha gosto de sonhos com canela e açúcar. E 
o tempo era todo nosso como o recheio de bolo que 
escorre nos cantos da boca.
 Hoje não amargo mais nada. Nem azedo, 
nem doce. Caminho insípida pelas ruas de Ouro 
Preto, sem óculos pretos para me surpreender. E 
no	 passado	 ficaram	 aqueles	 olhos	 miúdos,	 que	 se	
fechavam ao sorrir. Estou cansada das ladeiras 
históricas.	 Porque	 até	 uma	 filha	 do	 berço	 da	
Inconfidência	se	cansa.
 “Me desculpa, Tiradentes”, mas hoje, queria 
caminhar pelas ruas elegantes da Recoleta em 
Buenos Ayres. E viver como uma portenha. Com 
casacos	 pretos	 e	 meias	 finas.	 E	 dançar	 milongas	
sob a lua prata. E me misturar aos cabelos negros 
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e	 suas	 gravatas.	 E	 me	 recolher	 aos	 edifícios	 finos	
de mármore e torneiras douradas. E elevadores de 
pantanas, ao som de Gardel, e rosas na janela.
 Ou ainda viver na capital paulista e descobrir 
boates e inferninhos cools atrás de garagens 
grafitadas	 e	 portões	 de	 ferro.	 E	 comer	 massas	 da	
mamma e me embriagar de vinho da casa. E sair sem 
rumo, pelas avenidas, até entrar num mercadinho 
e sentir o cheiro de fruta madura invadindo meus 
pulmões entupidos de poluição.
 E meu desejo eterno de ser Dona Flor e virar 
baiana no Pelô. Teria uma casa de muitas cores. E 
móveis de madeira antigos, cobertos com rendas 
de bilro. Faria moqueca de siri catado e acarajé. 
Teria um altar pra Iemanjá, Janaína, a rainha do 
mar. Às terças, iria rezar a missa conga na Igreja do 
Rosário dos Pretos. E viraria pipoca nas ladeiras do 
Olodum. Depois sairia de bicicleta pelo interior da 
Bahia, tendo apenas a sombra dos coqueiros como 
companhia.
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Vidas simples

Evandro Valentim de Melo

aquele prédio de três andares, ir para a rua 
significava	descer.	À	época,	as	 famílias	eram	
maiores.	Era	difícil	um	casal	com	filho	único.	

Sem	filhos,	então,	nem	me	recordo	da	existência.
 Muito comum brincar ‘debaixo’ do bloco, bem 
como conversas em níveis diferentes de altitude. 
Meninos na rua e meninos das janelas:
 – Você pode descer? – Convidava um;
 – Hoje estou de ‘gaiola’, dizia o outro, que 
cumpria pena de privação temporária de liberdade, 
castigo muito sofrido, pois da janela, o engaiolado 
contemplava os amigos a brincar na rua.
 Minha turma tinha tanta gente, que permitia 
formar dois times de futebol e ainda ter jogadores 
sobressalentes,	 aguardando	 o	 final	 da	 partida	 em	
curso,	 para	 um	 novo	 desafio.	 O	 time	 derrotado	
era desfeito e remontado, com novas forças e novo 
fôlego.
 A vida era simples em nossos verdes anos. 
Resumia-se a estudar, o que alguns realmente 
faziam; brincar nas horas vagas, unanimidade; 
e ajudar em trabalhos domésticos, dos quais 
escapavam poucos, de famílias um tantinho 
mais abastadas, que contavam com empregadas 
domésticas, luxo sequer imaginado pela maioria de 
lá.
 Nos primeiros anos da capital de todos os 
brasileiros, o campo de visão ia longe, vez que a 
paisagem não era bloqueada pelos edifícios hoje 
existentes.	Bastava	ficar	à	janela	para	se	banquetear	
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com a paisagem. Eu adorava olhar o cerrado, bioma 
amado desde cedo, quando eu nem sabia o que era 
um bioma. Via-se, até um pedaço do lago Paranoá, 
para onde fomos muitas vezes, atravessando a mata, 
aventura inigualável. Pelo caminho, facilmente 
encontrávamos maracujás, cajus, amoras, jambos, 
goiabas...
 Lembro-me do episódio experimentado por um 
bom amigo de infância, que exultava de alegria, por 
haver ganhado no aniversário, um par de sandálias. 
Nesse dia, havíamos combinado ir ao Lago. O 
Governo havia mobilizado maquinário para asfaltar 
uma avenida. Na ida, atravessamos sem problemas. 
Na volta, a pista havia recebido uma camada de 
piche grudento e um pé da sandália desse amigo 
arrebentou as tiras.
	 Que	aflição!	Na	verdade,	pavor	pela	surra	que	
certamente viria. Passamos dias sem vê-lo. Quando 
reapareceu, descalço, tinha marcas da correia de 
couro usada pelo pai para castigá-lo. Em nossa 
infância,	era	comum	os	pais	baterem	nos	seus	filhos.	
A vida, àquela época, era simples e bem menos 
refinada.
 Muito tempo depois, adulto, esse amigo 
chorou copiosamente, tendo o amado pai nos braços 
em seus derradeiros instantes, atropelado naquela 
mesma avenida, que lhe ofertou um incidente trivial, 
uma surra e um acidente fatal.
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A Rua

Henrique César Pinheiro

s ruas de minha cidade e de outras quaisquer 
já foram ponto de encontros para discussões 
sobre políticas, economia, esporte, custo de 

vida,	 enfim	 do	 cotidiano	 das	 pessoas.	 Até	 mesmo	
discussões literárias viam-se nas ruas e nos bares 
das cidades. Serviam também as ruas para se olhar 
as mulheres que passavam. Alunas de colégio que 
ao	tempo	desfilavam	pelas	praças	e	ruas	das	cidades	
com suas saias plissadas.
 Hoje as ruas estão mais repletas de gente e 
mais vazias de ideias e amizade. As pessoas passam 
na pressa da luta cotidiana, sem tempo para parar 
e observar um pouco da vida que se descortina ao 
redor de cada um. A maioria das pessoas passam 
ensimesmadas, encantadas com seus celulares. As 
amizades distantes, sem contato pessoal deslumbra 
mais a humanidade hoje do que a pessoa presente, 
real. São os amigos do Facebook, do Whatsapp. A 
amizade presencial foi-se.
 No trabalho encerrar-se o expediente e todos 
correm para suas casas. Não há mais reuniões de 
amigos e colegas de trabalho após o expediente 
para se tomar um chopp, uma cerveja, um uísque, 
conversar-se sobre o dia-a-dia. Queixar-se das 
dificuldades	 do	 trabalho	 e	 do	 pouco	 ganho.	 Vai-
se para casa apressado para também não se fazer 
nada,	somente	ver	televisão	ou	cada	um	ficar	em	seu	
mundo particular do celular. 
 Os meios de comunicação como o telégrafo, 
o telefone e o rádio aproximaram as pessoas. Já 
a televisão começou o processo de afastamento. 
A vinda do telefone celular com seus aplicativos: 
Facebook, Whatsapp, deu o penúltimo passo para 
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a	morte	 definitiva	 da	 amizade,	 do	 coleguismo	 e	 da	
conversa entre as pessoas. Assim como, é o passo 
mais largo para que voltemos a nos comunicar por 
meio de sinal e mensagens de fumaça.
 Além das pessoas não conversarem mais 
pessoalmente, fala-se somente por Whatsapp, 
Facebook e raramente pelo email. Usam-se, 
geralmente, poucas palavras, quase todas abreviadas 
ou escritas incorretamente, os sinais. Daqui a uns 
poucos anos não teremos mais que nos preocupar 
com o aprendizado de uma língua qualquer porque 
as línguas escritas serão abolidas. 
 A educação familiar também foi para o beleléu. 
As crianças são entregues em creches e os pais vão 
para o trabalho, voltando somente ao anoitecer. 
Entregam às crianças, durantes as poucas horas 
de convívio, um tablet ou um controle remoto da 
televisão	para	não	se	ter	trabalho	com	o	filho	e	este	
passa a ser educado pela televisão ou pelos jogos 
dos tablets.
 Isso é praticamente irreversível. Primeiro as 
pessoas não querem largar mão de seus aparelhos 
celulares	 e	 conversar.	 Segundo	 a	 afinidade	 entre	
as pessoas não mais existe, preferimos nos 
mostrar para a sociedade, nas poucas horas que 
conversamos, dentro de igrejas, esquecendo-nos 
totalmente	das	pessoas	mais	próximas:	pais	e	filhos.
 Isso tudo está nos levando ao aumento 
da violência e ao desrespeito das leis. Em breve 
teremos o caos total, pois a falta de comunicação 
de conversar entre as pessoas e falta de convivência 
nos leva a esse mundo louco tomado pelas drogas. 
As pessoas não entendem que precisam conversar 
se entender. Conversar à distância é muito bom e 
conveniente,	cada	um	fica	em	seu	mundo	particular	
e não contribui para que se melhore a vida em 
nossas cidades.
 Para onde vamos? Não sei!!! Mas, tenho 
certeza que nos futuros é incerto e sombrio.
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“Tenho memória 
de girassóis”

Isabel Rezmo

 
enho memória de girassóis alumiando o 
campo no sonho dos caracóis. Aqui sonho. 
Recolho a areia da praia e escondo uma 

letra, enquanto o abecedário se limita a indagar 
na resposta que não toca as mãos. Estou entre um 
longo sol da madrugada, depois a eterna espera de 
um prazer. Recorda que minha pele é pálida como 
um veneno nas veias. Aqui me tens. Obscuridade 
flácida.	 Sons	 de	 asas,	 sombra,	 o	 lábio	 moribundo	
impedindo o beijo sobre a terra. Beijo a beijo as 
andorinhas	 morrem	 na	 primavera.	 Talvez	 definas	
uma geometria entre tanta elegância, entre tanta 
palavra e não palavra que desvirtua cada momento. 
E morro.
	 Oh,	 meu	 anjo	 exterminador	 floresce	
languidamente. Flores raras com sabor a sémen 
na raiz profunda dum buraco negro doce como um 
chamariz. Suavíssima seda que tudo reduz a um só 
som enquanto o azul pronuncia: FIM.
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(TRADUCCION EN CASTELLANO)

HAGO MEMORIA 
CON LOS GIRASOLES

Isabel Rezmo

ago memoria con los girasoles alumbrando 
el campo en el sueño de las caracolas. 
Aquí sueño. Recojo la arena de la playa y 

escondo una letra, mientras el abecedario se limita 
a indagar en la respuesta que no toca las manos. 
Estoy entre un largo sol de madrugada, después, 
la eterna espera de un gozo. Recuerda que mi piel 
es pálida como un veneno en las venas. Y aquí me 
tienes.	 Oscuridad	 flácida.	 Aleteo,	 sombra,	 el	 labio	
moribundo impidiendo el beso sobre la tierra. Beso 
a beso las golondrinas mueren en primavera. Tal vez 
definas	una	geometría	entre	 tanta	exquisitez,	 entre	
tanta palabra y no palabra que desvirga en cada 
momento. Yo muero.
	 Oh,	 mi	 ángel	 exterminador	 florece	
lánguidamente. Flores raras con un sabor a semen 
en la raíz profunda de un aguijón dulce como el 
señuelo. Suavísima seda que todo lo reduce a un 
solo sonido mientras el azul pronuncia: ACABA.
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Ruas embaixo d’água, 
memórias submersas

Iva Neiva

 
m 2018 completam-se 58 anos da 
inauguração de Brasília, capital do Brasil.
Muita história existe para se contar, desse 

Distrito Federal do sertão, do interior brasileiro.
 Muitos mundos, muitas expectativas, 
alegrias e muitos medos, além da água, podem ser 
encontrados no Lago Paranoá – desenhado para ser 
agradável, atender ao equilíbrio ambiental, servir ao 
lazer, ao esporte e ao turismo, melhorar a secura do 
cerrado, gerar energia para a então pequena cidade 
que se criava...
 Pode até se encontrar uma vila submersa – 
uma vila operária que existiu entre 1959 e 1960, a 
Vila Amaury, atualmente conhecida cada vez mais 
por muitas pessoas, em trabalhos acadêmicos, 
documentários, reportagens, e onde muitos moraram 
no passado...
 A sensibilidade faz com que não se possa 
mais olhar para o Lago sem que as lembranças 
do cotidiano que ali se vivia, dos deslocamentos 
de depois, da vida deixada no fundo do Lago, das 
mudanças que a chegada das águas obrigou a serem 
feitas,	tudo	isso	aflore...
 Os operários contratados e solteiros moravam 
nos alojamentos das construtoras. Mas quem vinha 
com família, ou a constituía no que seria a nova 
capital – esses muitos migrantes “sem teto” –, tinha 
como alternativa “inventar” vilas operárias, como a 
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Vila Amaury, essa construída no “chão” do futuro 
Lago.
 Como as demais vilas pioneiras, a Amaury 
era composta de barracos de madeira, que, quando 
eram	residências	(e	não	comércio)	ficavam	nas	ruas	
pequenas. Chegaram a viver lá de dezesseis a vinte 
mil pessoas.
 Ali estavam vida e memórias: nas ruas, nas 
casas da Vila Amaury.
 Sobre imagens da Vila, quase não restaram – 
ou	poucas	 existiram:	 “não	há	 fotografias	dali	 –	 era	
um lugar onde só morava peão, operário; não havia 
interesse de mostrar”, comentava um pescador. E 
fotografias	do	dia-a-dia	 também	não	se	encontram,	
porque “era muito caro”; “só se pensava em trabalhar 
e manter a casa”, contam antigos moradores.
 Em abril de 2004, a jornalista Conceição 
Freitas comentava, em sua Crônica no jornal Correio 
Braziliense, que “[...] A Vila Amaury não estava feliz 
naquele 21 de abril de 1960. [...] [Naquele dia] 14 
das 23 ruas da vila já tinham sido engolidas pelo 
lago [...]”.
	 Mas,	 se	 muito	 da	 vida	 ficou	 submerso,	 a	
memória continua, com os antigos moradores. E 
também com as pessoas que os escutam, com os que 
estudam a Vila Amaury e escrevem e leem e sabem 
sobre ela.
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Na travessa São Luiz

Karina Issamoto

 
uando eu era criança, até os meus cinco 
anos de idade, morei na saudosa travessa 
São	 Luiz,	 que	 ficava	 próximo	 ao	 antigo	

“Postão”, e também muito próximo ao Mercado 
Municipal, de onde podíamos ir a pé.
	 Quando	 minha	 avó	 paterna	 ficou	 viúva,	
também se mudou para uma casa nesta travessa, 
onde passou a morar sozinha. Como eu já não 
morava	mais	por	 lá,	costumava	passar	os	finais	de	
semana com ela, para lhe fazer companhia e passear 
na feira do Mercado aos domingos, e todo o cenário 
daquele trajeto dominical sempre esteve muito 
vivo em minha memória, pois nasci e cresci minha 
infância por ali, e tudo naquele local sempre me foi 
muito familiar.
 Começávamos o itinerário descendo até o 
Mercado Municipal, onde minha avó se deslocava 
para comprar a mistura do almoço de domingo, 
frutas, verduras e legumes para a semana, e queijos 
e guloseimas para o dia a dia. Minha avó sempre 
gostou	de	comer	doces,	e	eu,	como	boa	neta,	ficava	
encarregada de carregar as sacolas, minha avó já 
tinha idade avançada e não podia carregar peso, 
mas tinha uma disposição para andar que deixaria 
muitos jovens de hoje em dia para trás.
 Compras feitas, íamos para a tradicional Feira 
da Barganha, e com certeza, era por ali que minha 
avó gastava muito de suas economias!
 Aquele local para mim era um paraíso! Lá se 
via de tudo um pouco: brinquedos, eletroeletrônicos, 
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utensílios de cozinha, objetos de decoração, objetos 
usados como roupas, ferramentas e móveis antigos, 
e eu costumava ver muito daqueles utensílios 
espalhados pela cozinha e cômodos da casa de 
minha avó, como as panelas, leiteiras e talheres 
de metal fundido ou os cachorrinhos peso de porta 
decorando cada passagem de sua casa.
 Minha avó também costumava comprar 
toalhas, panos de prato e toalhas de mesa nesta 
feira, e sempre havia uma bonita e charmosa nova 
toalha de mesa decorando a mesa de sua cozinha.
 Muitas são as boas lembranças de meu 
tempo de infância vividos neste local, e, às vezes, 
aos domingos, costumo fazer um passeio por lá, 
repetindo o mesmo itinerário que costumava fazer 
com minha avó, e constatando assim, consternada, 
que muita coisa não mudou por ali, muita coisa 
continua do mesmo modo, inalterável, mantendo 
viva e com muito frescor muitas lembranças de 
minha infância em minha vida.
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Multidão de solidão

Luiz Aldir da Silva

 
uas cheias, multidão consumida pela 
ansiedade. Quantas vidas se cruzam na 
rotina da vida e são exauridas pela solidão. 

Na dúvida se volto para casa, rendo-me a uma mesa 
de bar, entre uma garrafa e outra, recuso o retorno 
de deitar ao lado da esposa, agora sem amor.
 A insegurança de viver uma outra vida cai 
como uma tempestade de areia, deixando os meus 
dias ainda mais cinzas.
 A madrugada fria obriga-me a volta. Abro a 
porta da sala e vejo quem jurei amor eterno a minha 
espera. Olho nos seus olhos e vejo suas lágrimas 
cair, o meu peito dói. Sem palavras vou para o 
quarto e deixo uma vida em pedaços; o esfalfado de 
duas	vidas	sem	sentido	fica	corroendo	a	alma	e	na	
covardia de admitir que ainda te amo, tenho medo 
de ti pedir uma nova chance e sair deste deserto.
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Era uma rua...

Luiz Duarte de Ulhoa Rocha

 
ra uma rua... Que se chamava avenida. 
Iniciava em uma praça, no trecho mais 
animado havia um cinema. Em seu lado 

direito havia um bar frequentado pela elite... Ao 
lado do bar havia uma loja de tecidos, uma casa de 
comércio que vendia de tudo e uma livraria. Pelo 
lado esquerdo uma bomboniére e logo na esquina 
um posto de combustíveis em construção, cercado 
por um tapume pintado de branco. Aos domingos 
após a sessão de cinema, as garotas faziam footing 
no passeio defronte ao cinema, footing este que 
ia desde a esquina do posto em construção até a 
praça,	 onde	 ficavam	 os	 rapazes	 admirando-as	 em	
inebriante silêncio, ou dirigindo galanteios, nem 
sempre tão galantes... Do lado oposto da rua havia 
muitos estabelecimentos comerciais onde poderia se 
adquirir vários bens. Essa era minha rua nos anos 
cinquenta... Mudei de cidade... Passei hoje pela 
minha rua... O cinema havia falido e com ele todo o 
comércio local. Por todo lado nos locais onde haviam 
as grandes lojas, viam-se portas fechadas com 
tabuletas rotas de “vende-se” ou “aluga-se”. Muitas 
portas arrombadas... Um incêndio meio duvidoso 
destruiu	 o	 prédio	 do	 cinema	 e	 onde	 se	 fixavam	 os	
cartazes	 alardeando	 os	 filmes,	 havia	 um	 muro	 de	
placas metálicas enferrujado protegendo, ou quase, 
as ruínas do que fora a fonte de nossas maiores 
diversões e namoros. Na esquina ainda continuava o 
que restou do tapume do futuro posto de combustível, 
agora não tão branco, o qual virou um refúgio de 
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excluídos... Onde antes havia no ar perfume das 
loções da moçada, sentia-se a catinga de urina 
e de excrementos vindos dos locais arrombados. 
Mendigos e drogados perambulavam pelos lugares 
onde antes as garotas faziam o footing... Uma viatura 
da polícia que passava lentamente parou perto de 
mim. Um policial novo, quase um adolescente, muito 
educadamente me abordou e disse-me que não era 
prudente perambular por aquela região pois correria 
o risco de ser assaltado ou coisa pior... Perguntei 
ao policial o que acontecera com aquele local antes 
tão animado? Quem respondeu foi o motorista da 
viatura um veterano bem mais velho:
 – Culpa do progresso! A televisão acabou com 
o cinema, os shoppings levaram o comércio para 
outros lugares, e a displicência do poder público, 
que não tinha nenhum interesse para com o local 
fizeram	 o	 resto...	 Hoje	 é	 isso	 que	 o	 senhor	 está	
vendo... Só sobrou essa miséria... O tal progresso 
matou a rua! 
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A Rua

Marcio Antonio Rodrigues Araujo 

 
rua da minha infância, quanta lembrança...! 
Era uma rua pequena, estreita, singular. 
Uma rua sem par! Começava em uma ladeira 

íngreme e terminava em outra ladeira também 
deveras. Numa ponta, um convento de padres, na 
outra,	 já	no	fim,	uma	 fonte	de	água,	a	das	Pedras!	
Uma rua de categorização particular! Atravessada 
pelo Passeio e pelas Crioulas, mas também por 
santo cristão como Santa Rita e São Pantaleão. Por 
ela passava toda a gente. O estudante, o feirante, o 
leiteiro, o carvoeiro, o homem que gritava: – É ata! É 
ata!
 Havia todo tipo de casas, quase todas baixas. 
Moradas, meia-moradas, sobrados... Prédios? Só o da 
escola, na esquina do Norte. Nela transitavam poucos 
carros: Fuscas, Brasílias e Chevetes. Lambretas, 
bicicletas e carroças. Não havia trânsito de nada. 
Mas quando chovia, virava um rio! A correnteza 
cobria as calçadas, levando tudo por onde passava, 
até o barquinho de papel que eu da janela jogava.
 A rua que ora descrevo era pouco convencional,
Tinha contador, coralista e até boleira casada com 
fotógrafo	profissional.
 A rua em que fui criado, quanta saudade...! 
Além de ser a rua onde eu morava, não tinha nada de 
especial. Não tinha árvores, nem praças, era quase 
só residencial. E talvez, por isso, ao amanhecer, 
passava o homem que vendia o ‘cuscuz ideal’! Seis 
quadras, três escolas, uma quitanda na esquina, um 
sapateiro quase ao lado e uma casinha de vender 
artesanato! Ainda, uma fábrica já em ruína, faixadas 
em	azuleja.	E,	afinal,	o	que	 tudo	 isso	enseja?	Que,	
curiosamente, chamava-se Rua da Inveja!
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Minha rua e o Natal

Pedro Franco

atal? Faço a pergunta porque cheguei à 
janela e são quase dez horas da manhã 
do dia vinte e cinco de dezembro e não vi 

crianças na “minha” rua, com novas bicicletas, 
velocípedes,	bonecas,	bolas,	enfim	a	criança	levando	
a passear, e a mostrar, o que Papai Noel deixara. 
Estou nesta rua há mais de sessenta anos. Há 
luzes natalinas noturnas nas casas e prédios. Não 
crianças exibindo seus presentes! Algumas crianças 
no	meio	do	século	vinte	ficavam	de	olhos	cumpridos,	
sei, pois nada de melhor ganharam e havia as 
comparações com os presentes dos vizinhos. Se 
for por este atalho, descambo para a indagação, 
vale a pena acreditar em Papai Noel? E não quero 
chegar a esta discussão inglória e improdutiva. 
Lamentavelmente, tudo na vida é assim e há que 
se	 conviver	 e	 aceitar	 as	 diferenças	 e	 sem	 ficarmos	
revoltados. Chega dos politicamente corretos, que 
tanto atrapalham muitos risos na vida! Vamos a 
absurdo, já quiseram vestir Papai Noel de verde 
e chamá-lo de Papai Índio! Tradição é tradição, 
aceitem. Importam “halloween”, matam as festas 
juninas e vêm implicar com Papai Noel! Trocaria, 
se pudesse, as luzes noturnas pelo alarido das 
crianças, mostrando na rua brinquedos novos nesta 
manhã.	Enfim,	nasceu	 o	menino	 Jesus!	Gosto	 das	
luzes natalinas, só que muito mais me encantam 
crianças alegres na rua. Já fui pirralho aqui no 
Grajaú e acordava vibrando. Lembro-me que saí feliz 
de casa numa veloz e pequena bicicleta inglesa num 
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25 de dezembro. Alegria inesquecível. Agora minha 
mulher e eu vibramos no Natal e comentamos a rua 
vazia da algazarra de Natal. Esperança é algo que 
sempre devemos cultivar e a minha é ver de novo a 
rua com crianças. Parei a crônica e voltei à janela. 
Onze horas e a rua continua deserta de crianças. 
Que pena! Devem ter pedido jogos de vídeo games, ou 
mesmo um novo computador, ou outra parafernália. 
Pior, foram crianças que as escolheram? Será que 
suas lembranças cibernéticas natalinas serão 
mais saborosas que as minhas, onde entravam 
almanaques, livros de Monteiro Lobato, carrinhos 
de toda espécie e bolas? A rua continua vazia de 
crianças. É, talvez a Sociedade tenha afugentado 
as crianças das ruas. E convívio de rua faz falta à 
formação. Machado mudaram os Natais, mudei eu, 
mudou tudo e temo que não foi para melhor.
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Um conto Meiapontense

Ronypeterson Morais Miranda

ra uma vez um homem cujas roupas eram 
feitas de chitão colorido. Ele usava botas e 
tinha voz engraçada. Ninguém jamais havia 

visto seu rosto, pois sempre usara uma máscara 
de	 boi	 com	 longos	 chifres	 decorados	 com	 flores	
de papel. Certo dia, ele chegou numa pequena 
cidade do interior, rodeada por serras. Era uma 
cidadezinha pacata de ruas tortas e casas antigas. 
E o mascarado logo gostou de lá; e as pessoas de 
lá se encantaram pelo tal sujeito. Dias se passaram, 
e o mascarado anunciou que seguiria seu caminho, 
que	já	tinha	trazido	alegria	o	suficiente	para	aquela	
gente. A população, indignada, resolveu não deixar 
o	pobre	mascarado	ir	embora.	E	assim	fizeram:	eles	
o prenderam a um banco e fez dele uma estátua! 
Colocaram-no sentado em frente à pracinha do 
coreto.	E	lá	ele	ficou	muito,	muito	tempo.
 Depois de anos, o tal mascarado descobriu 
que ele não era o único que fora transformado em 
estátua. O povo daquela cidade havia feito mais um 
prisioneiro. Este foi engessado perto de um centro de 
recepção de turistas. Até em frente de uma pizzaria 
e de uma sorveteira eles haviam conseguido colocar 
os pobres mascarados que, inocentes, chegavam 
naquela cidade.
 Com o tempo, os pobres mascarados não 
mais tinham esperança de sair de lá. E passaram 
décadas e décadas vendo as pessoas sentarem ao 
lado deles (às vezes, no colo, também) para tirarem 
fotos. E assim, a cidade não mais recebia visitas 
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de mascarados, pois tinha um boato de que os 
mascarados que lá entravam jamais saiam. Tudo ia 
a sua perfeita ordem, até que num certo dia, esses 
em que você não espera que aconteça coisa alguma, 
algo inesperado aconteceu...
 Todos os mascarados haviam desaparecido!
 Os moradores da tal cidade, desesperados, 
puseram-se a procurar, dizendo:
 – Como eles saíram daqui? – se perguntavam, 
estarrecidos.
 Gastaram um dia inteiro e nada! Passaram-
se dias, meses, anos... E nada dos mascarados. O 
dia	então	ficou	conhecido	como:	“o	dia	do	sumiço	do	
Sinhô Mascarado”.
 Depois de muito tempo, no dia em que se 
comemorava “o dia do sumiço do Sinhô Mascarado”, 
eis que chega na mesa do prefeito da cidade uma 
foto dos mascarados desaparecidos; no verso, com 
caligrafia	não	muito	caprichosa,	havia	escrito:	
 – Fui pra praia. Recebemos uma oferta de 
pacotes de viagens irrecusável.
 Curtindo as férias adoidado,
 “Sinhôres Mascarados”.



47

Rua, espaço de poesia

Valéria Resende Teixeira

manhece, o sol forte já castiga o artista de rua. 
Ele procura uma sombra, onde vai se sentar 
diante do cavalete. Transeuntes passam de lá 

para cá, essa é a função de cada pedestre, passar 
daqui pra acolá.
 A rua ganha vida na convivência, sua sina 
é ser espaço de muita gente diferente, até mesmo 
atraente. É a rua que acolhe os poetas, desde 
aqueles malabaristas até outros tipos de artistas. 
Traça caminhos ora de tédio, ora de muita graça, e 
revela a arte que exala puro sentimento.
 Volto o olhar para aquele artista do 
cavalete, papéis e lápis na mão. Sua habilidade é 
impressionante, ele retrata a pessoa e faz dela uma 
obra de arte. Paro e pergunto o valor do seu trabalho, 
abro	a	bolsa	e	verifico	a	carteira.	E	não	é	que	tenho	
a soma exata da arte! Sento e me deixo retratar...
 Passados vinte minutos, o artista anuncia 
o término do trabalho e para o meu encanto e 
júbilo, me vejo “obra de arte”. Que encanto, quanta 
precisão, é perfeição demais! Agradeço e sigo meu 
caminho.
 Dias depois, volto naquele ponto, onde fui 
retratada e percebo que o desenhista já não está 
mais lá. A rua é aquela mesma, com seus prédios 
verticais, pesados de cimento, contrastes que levam 
até a leveza do encanto da praça que se encontra a 
cinco passos dali.
 A rua é a mesma, o movimento parecido, a 
mensagem poética que antes anunciava o artista 



48

dos lápis e papéis, agora se cala. Não há mais aquele 
jeito único que pronunciava sons fortes, carregados 
do norte.
 É a rua onde alguns caminham, a passos 
largos e seguros. Outros ali vão devagar e margeiam 
os muros, com passos lentos e inseguros.
 Ah, rua larga de asfalto, por onde passa o 
calçado baixo ou de salto alto, quantos encontros 
e desencantos. Ah, rua minha, ah rua sua, aquela 
poesia do desenho, naquele canto solitário já não me 
faz companhia.
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Há vida na rua

Angela Marcia de Souza

Há vida na rua.
No projeto.
Na elaboração.
Na ideia e na construção.
Há vida na rua.
No caminhar.
No andar.
No correr e passear.
Há vida na rua.
Na intensidade de cada um.
No amor sem medo.
De quem pensa e passa.
No esforço do esquecer.
Há vida na rua.
A rua é artéria é veia é sangue.
É expressão, e lugar é contramão.
A rua é sinalização.
Há vida na rua.
No contexto, no sentido.
No contorno, no esforço da sua projeção.
Há vida na rua.
Na via, na rodovia,
levando carros, pessoas, bichos
e até mortes.
As vezes sem intenção.
No ir e vir da vida de cada um.
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A rua: 
minha história

Areoaldo de Paula

I

Nesta rua hoje asfaltada
movimentada e tumultuada!...
Foi no passado tranquila e calma
para o folguedo da criançada!...  

II

Em dias de sol, o futebol,
na chuva com barquinhos de papel!...
Antes só charretes e boiadas,
hoje só buzinas ao invés de tropel!...

III

Havia cadeiras e reuniões de
familiares e amigos nas calçadas!...
Que aos poucos foram se extinguindo
deixando só lembranças passadas!...
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IV

O mundo gira a vida não para,
o envelhecimento inglório acontece!...
Minha rua perde a beleza no acender
suas luzes quando a tarde escurece!... 

V

Nesta rua morreram vozes da seresta
por	ela	não	desfilam	os	namorados!...
A  rua bucólica de tristeza morreu
ouvindo só buzinas e passos apressados!...

VI

Sim!... Esta rua tem minha história
ela foi e será parte de minha vida!...
Mataram nela a beleza contida,
ao transformá-la em avenida!...
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Convite para escrever

Carlos Siqueira

Pelas ruas do Jardim Caçula
perambulam vidas desprovidas
de magia e poesia.

As pessoas caminham lentamente,
sonolentas, para o trabalho
vazio do dia-a-dia.

As vozes dos poetas e escritores
— que hoje nomeiam essas ruas —
não são ouvidas,

Porque o povo perdeu os sentidos
e a luz e o fogo não queimam em
vidas líquidas.

Escrevamos, então, escritores,
sobre as dores que este silêncio
denuncia.

Escrevamos sobre esta falta
de sentidos não sentida, criada
pela letargia.
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Cruel Passagem

Diana Balis

Passos incandescentes
Sujos de fome e paisagens carentes
Cheiro de gente cruel
Medo de pés descalços nas labaredas do desespero.
Noção de um tempo de fuga volátil
Ruas estreitas entregues ao desamor
Passantes espreitam calados o predador
Cospem as emoções que pondero
Vida de ensolarada espera frágil
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RUA

Denio Reis

Território de todos,
Terra de ninguém,
Espaço livre,
Lugar	de	conflitos,
Pensamentos discordantes,
Escola da vida,
Universidade livre,
Lugar de solidariedade,
Da liberdade de expressão e artística
E do permanente,
Exercício da sobrevivência,
Paciência,
Indulgência
E da urbanidade.
Mas nela permanece ainda,
A violência,
A indiferença,
O choro reprimido
E as desigualdades,
Como verdadeiras contradições.
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Quanto vale uma palavra

Dayvton Almeida, O Ser Poeta

Quanto vale uma palavra?
Quanto vale uma palavra?
Vamos por peso, tamanho e comprimento nelas.

Quanto vale uma palavra para mulher
que e refém do medo, aquela que gritou
por anos sem liberdade ou para mãe
que	ouviu	as	primeiras	palavras	do	filho
ainda menino, ou do surdo
que ouviu as primeiras palavras aos 30 anos?

Quanto vale uma palavra para os irmãos
e irmãs de raça, gênero ou religião
que sonham em ser livres?
Quanto vale uma palavra?
Quanto vale uma palavra?
Uma vez que a história se repete,
de novo, de novo), de novo, de novo....
e nada é novo!

Quanto valeram as palavras de malcolm x,
George, Mandela, Gandhi, Nietzsche?
Quanto valeram as palavras de Hitler,
Napoleão, Calígula, Raposa (Ljubomir Kerekes)?
Quanto valem minhas palavras agora?
Ei, é uma pergunta?
Quanto valem minhas palavras?
Agora com o silêncio quero a resposta!
Sim, com o silêncio.
Pois tem horas que quem vale mais
é o silêncio ou as palavras mal ditas?
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Se essa RUA fosse minha...

Eliamar Cavallero

...eu a ladearia com frondosas árvores,
para pássaros acolher,
e, sob cada uma delas,
canteiros	de	flores	eu	cultivaria.
Os amigos e eu coloriríamos
o céu com graciosas pipas.
No chão desenharíamos amarelinhas e,
nas varandas, de boneca eu brincaria.

...todos os vizinhos nela caberiam.
Sentaríamos ao pôr do sol
para dividirmos longas prosas,
risos e muita alegria.
Juntos choraríamos em tempos de dor.
Todavia, em tempos de enlevo,
um café quente tomaríamos.

...lixo nela não existiria,
mas sim o luxo da simplicidade.
Haveria espaço para o cultivo de um rico pomar.
Hortas orgânicas seriam regidas por mãos amigas
e compartilharíamos nossas mesas
com saudáveis comidas.
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...seria passarela dos enamorados que,
sob o céu estrelado,
juras de amor eterno trocariam.
As janelas seriam palcos para doces serenatas
em noites de luar.
Rua que carregaria o nome de Feliz...
ou, talvez, nome nenhum carregaria.

...histórias de vida seriam ali escritas,
com a mais pura poesia,
contos contados em versos e prosas,
sonhos tecidos em suaves melodias.
Seria assim a minha rua...
se essa rua fosse minha!
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As ruas de viaver

Escobar Franelas

fico	olhando	o	corpo	da	rua
seu tráfego de espantos
acertando remetentes ou perdendo destinatários
o mundo da musa passa por mim
em declives insinuantes e curvas incertas
retas congruentes ou paralelas
e janelas amplas
para contemplação de abismos laterais

via de não andar à ré

sigo parado em crua solidão
por mais que tenha andado
a	linha	do	asfalto	nada	permite	saber	do	ponto	final
uivo para o silêncio noturno de luas paradisíacas
e sombras fantasmagóricas

quantos defuntos enterrarei?
quando será o próximo tropeço?

fixo	esse	tempo	infinito	na	alma	nua
e a visão privilegiada amplia a vertigem
de ver além do olho
e permite que a via vá, suavemente
dobrar outras ex-quinas

voar
no próximo passo
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Eu quero viver 
nas ruas desta cidade

Francisco dos Santos

Eu quero viver e morrer nas ruas desta cidade
Eu quero viver em meio aos prédios
Eu quero viver em meio à arranha-céus
Eu quero viver a correria cotidiana das ruas desta cidade
Eu quero viver em meio ao barulho de buzinas
Eu quero viver a rotina urbana, mesmo que não possa 
comtemplar as estrelas: sou muito ocupado
Eu quero viver acordar bem cedo e dormir tarde
Eu quero viver nas ruas desta cidade

Eu já me acostumei a matar um leão por dia
Eu já me acostumei à essa selva de pedra
Eu já me adaptei às ruas desta cidade
Eu já me acostumei ao chão de concreto e o céu de bronze
Eu já me acostumei à ferocidade das ruas desta cidade
Eu quero viver nas ruas desta cidade

Eu quero viver aqui, quero morrer aqui
Eu não posso viver em outro lugar
Eu sei que este é meu habitat e meu cativeiro
Eu quero viver nas ruas desta cidade

Aqui um ano é como um mês
Aqui um mês é como uma semana
Aqui os dias são mais curtos
Aqui tudo é cinza, tudo é feroz
Aqui visto o que não cosi, como o que não plantei
Eu quero viver nas ruas desta cidade
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Crítica social

Hélio Cabral Filho

Só vejo indiferença pelas ruas;
Muita frieza, muito automatismo;
Pessoas duras, totalmente nuas
De sensibilidade e romantismo.
 
Vejo robôs perambulando em suas
Aparelhadas distrações. O abismo
Em frente dos seus mundos. Suas luas
Manchadas de descrença e de egoísmo.
 
Eu vejo que a aparência se cultua,
Alicerçada pelo consumismo... 
...E que a bondade foge e o amor recua...
 
Só vejo ignorância e conformismo...
...Que a solidão da vida se acentua,  
Pela pobreza do individualismo.
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VIOLINISTA DE LA CALLE

Humberto Napoleón

Bajo la lluvia
el violinista de la calle
suena la soledad acumulada.
pájaros embalsamados
hacen coro desde las cornisas
de los viejos edificios
ojos ciegos
desoladores soles
siniestros mares.

El violinista
apoya su mentón de cristal oscuro
sobre el violín
que chilla como niño
paraguas el entre-senos
de la amada
el esternón un girasol
un respirar profundo el tic-tac del viejo omega.
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Rua

Iara Schmegel

Naquela
Rua

Passam
Muitas
Pessoas

Altas
Baixas
Gordas
Magras
Passam

Mulheres
Homens
Crianças

Eles
Me veem
Mas não

Me enxergam
Eles passam
Eu parada
Sozinha

Na multidão
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No mundo da rua

Janice Gondim

Refletindo	agora	sobre	a	rua
Penso como me manifestar.
O importante é que se usufrua
De tudo quanto aqui eu narrar.

Na rua, posso fotos tirar,
Correr, jogar bola, exercitar,
Amigos rever, abraços dar, 
Pois a vida é pra se aproveitar.

Na rua, muito posso aprender,
Ouvir, dar, e solidário ser;
Com carinho, apoio oferecer
Pra uma nova vida promover.

Passear com netos, divertir,
Meditar, brincar, se permitir;
Na rua, posso até descobrir
Que a vida é mais que reproduzir.

Na rua, não devo me indispor;
Com o outro, devo antes propor
Paz	e	dificuldades	transpor	–	
Para o outro, estar sempre ao dispor.

São	muitas	coisas	que	posso,	enfim,
Na rua fazer, ver e ensinar;
Tenho novos olhos – sinto assim
Que num mundo melhor vou me achar.
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Rua Direita

João Guilherme Curado

Tantas histórias, tantas gerações,
Rua que liga o passado ao presente,
O Colonial ao virtual.
Espaço de moradias,
Lugar de festas e de fé,
Com procissões, cortejos do Divino
Alvoradas com as Bandas de Couro e Phoenix.

Rua Direita,
Fachadas mantidas
Famílias aglutinadas.
Lugar de brincadeiras de crianças,
Propagação dos sons dos sinos da Matriz,
Tanto para missas e festas
Quanto para enterros.

Rua Direita
Com sua tortuosidade
Mantém e cria tradições.
São festas, poemas, jornal e museu.
Quitandas, músicas
Que se espalham pela atmosfera iluminada
Desde o amanhecer ao pôr do sol
que privilegia esta via pública.

Rua Direita:
Moradia
Palco da vida
E gratidão.
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Está rolando algo

Leo Poeta

Anginha mora na rua de cima.
Flavinha mora na rua de baixo.

Às vezes, elas se encontram no meio do caminho

e
   r
      o
 l
   a
      m
  amor
   l
     a
       d
         e
           i
    r
      a
    abaixo.
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Rua da Vivência

Leunira Batista

A sintonia com o universo
Abre a porta da realidade
Enfrenta praça, travessa e avenida
Vive a beleza do espetáculo
Na rua que aprimora a vida.

A rua do homem é o agora
Não atropele a memória
Por que anda cabisbaixo?
Vida é ação e reação
Exonera a solidão
E admite o perdão.

Deixa ir embora o medo
A verdade não tem segredo
Rua do corpo e da alma
Rua de dentro e de fora
Podem mudar sua história
E alicerçar a vitória.

Rua do direito e do dever
É chão que envolve andança
É sol que esquenta a razão
Esfria quando dá nome a emoção
E abre os olhos da esperança.

No alicerce do amor- próprio
O ideal concretiza-se na rua
Faz história nua e crua
Com	início	meio	e	fim
A manta que cobre a ação
Está na rua do coração.
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Nobre Mansão

Lindalva M. da S. Casteluber

Respiro o ar da madrugada,
Conto as estrelas do céu.
A lua é minha namorada,
O céu é meu eterno chapéu.

O orvalho é meu cobertor,
Nas noites escuras e frias.
Deus do céu é meu doutor,
Minha mãe é a Ave Maria.

O sol é meu despertador,
O	vento,	meu	amigo	fiel.
A terra meu primeiro amor.

O capim seco é o meu hotel.
Os pássaros, minha poesia.
A vida na rua, minha alegria.



70

A rua

Lucio Panza

Trem lotado, matrona de toda mazela
Passos apressados, cerradas velhas janelas
Mais	uma	vez	atrasada,	já	de	posse	da	sua	flanela
Vislumbra no horizonte que o morro é,
                                            [de fato, sua aquarela

Menino-moleque lustra os sapatos
Na mais tenra idade
Daquele garboso senhor aristocrático
O qual nega o seu direito à dignidade

A magia e a cultura daquele palhaço 
A oblação de um legado de arte
A céu aberto em um tímido espaço
A popularidade das ruas que nos faz parte

Sanfoneiro resgata histórias de amor
Com seu instrumento que chora de dor
O cântico do envelhecimento
Registrado em melodia de tanto talento

O chope gelado na mesa
Fim da labuta diária. Foi dureza!
Chegadas e partidas
Não se leva nada mesmo dessa vida

Malabares traz o colorido
Para o assombro da cidade cinzenta
O tempo do semáforo é implacável e preciso
Às almas perdidas aos volantes acalenta.
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Novos percursos 

Luís Amorim

Novos percursos 
Caminhos de recursos 
Para refugiada vida 
Em terra recebida 
De gente sabida 
E no ser tão sentida 
Que ao partilhar cede 
Sua amizade que não mede 
Nada mais que calorosa 
Às boas-vindas prosa 
Na forma deste postal 
Fraterno, sincero e leal.
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ALMA DA RUA

Marco DePaiva

Era como o pé de vento
Atravessando a rua
Tal a ligeireza que tinha nas pernas.
Naquela época em que o mundo virtual
Não passava de alguns poucos amigos imaginários.
A rua era nossa casa-parque,
Brinquedoteca, lugar de bate-papo.
Vivia perambulando
Pelos arredores cobertos de paralelepípedos,
Refugiava-se até tarde do dia,
Inventando coisas-passatempo...
Sentia sua intensa vibração
A pulsar por suas veias-equinas.
Talvez a rua dispusesse de mais energia
Do que a molecada.
Quando rapazote, acompanhava-me secretamente.
Conhecia meus segredos,
Pisando leve de madrugada
Em suas sombras noturnas.
Desde então descobri
Que toda rua tem alma.
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Rua

Marcelo de Oliveira Souza

Ligando extremos,
Ponto de união
A minha, dos outros
Passa gente de montão.

A guardiã de memórias.
Onde transita a riqueza,
E também passa a pobreza
Um grande tapete!
Você vem com certeza!

Rua, todo mundo precisa
Mas não damos importância,
Tem a que vira avenida.
E a que nos lembra a infância.

A rua é reta sensacional
Endereço descomunal.
Simples, três letras, 
Sem soletrar!
A rua  pequena é caminho 
Que sabemos onde vai dar!
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A rua

Maria Marlene Nascimento Teixeira Pinto

No centro da cidade,
a rua asfaltada jaz entendida,
sem poesias, sem sorrisos,
sem brincadeiras infantis...
Inocência ultrajada...
Drogas da vida... Omissão!
Veículos motorizados passam,
sobre ela, num barulho infernal,
fazendo coro com a gritaria das pessoas,
que correm, fora da faixa de pedestre,
pisando nas bitas de cigarro, dilacerando-as.
Cães famintos surgem.
O lixo se esparrama pela calçada,
ao som de músicas barulhentas.
O	sinal	se	fecha,	uma	pausa	enfim...
Mas, logo, a rua agita-se.
Fluem carros à direita ou à esquerda, sem parar!
O tempo corre, urge, tem pressa... Uma celeuma!
No	final	do	dia,	nuvens	negras	pairam	no	céu.
A rua deserta se cobre pela correnteza...
Silêncio profundo...
Ao amanhecer o sol se põe.
A rua desperta, e tudo recomeça...
Vai e vem, vem e vai... Pneus cantando...
Impassível de qualquer encanto, ela está à mercê
de um novo dia, de uma nova jornada,
de um novo tempo(?),
como uma pessoa robotizada, num mundo caótico,
apenas vivendo... Sem objetivos... Sem mudanças...
Sem conscientização...
Cumprindo, apenas, o seu papel. Nada mais!
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Rua, escola da vida

Mario Cardoso

A palavra tornou-se genérica,
Rua... Dita assim no singular
Identifica	locais	e	caminhos,
Até de alguns é o lar.
Em casa crescemos seguros
Sabendo de tudo em teoria
Com as bases desde crianças
Onde o certo e o errado se criam.
Logo saímos pro mundo
Ai vemos que outro mundo existia.
De tudo conheceremos um pouco
Amor, guerra, bem e mal.
Veremos que estando na rua
Iremos a uma conclusão vital:
De tudo o que valer a pena,
Amor será a principal.
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MENINA DA RUA DE CASA

Jorge Lima

Era uma menina,
quando me via se aproximava,
e eu confesso adorava. 
Por que ela ria, ela brincava.
E fomos crescendo assim.
Eu apegado a ela, ela apegada a mim.
Mas, um dia, mudou,
e só saudade restou,
da menina que, quando me via, se aproximava,
ria e brincava,
e eu confesso adorava.
Menina da rua da minha casa,
que um dia foi meu primeiro amor. 
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Lar do Mundo

Poeta Carioca

Pristinamente, o olhar de um poste aceso
Todas as noites irradia vida;
A luz que supra sopra cai polida
Sobre um crânio de um ser vivo indefeso!

Num canto desta rua, combalida,
A criatura coberta ao lume ileso
Chora a dor, que o sereno no seu peso
Despeja sobre si, tão comovida!

O desespero em manto, sob o tempo,
Abraça o corpo junto ao pensamento,
Quando o silêncio beija ao longo a lua

Como amuleto prata da esperança
Que acalenta o abandono da criança
No seu recinto só, mormente, a rua!
endereço para correspondência
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Eles

Ropre

Uma garota tomada por revoluções para pichar.
Muita política e palavra de ordem a proclamar.
Tinta pelos muros quer espalhar.
Silenciosa, pela madrugada se escondia nos escuros, 
para	grafitar.
Um nome tão feminino.
Mas, é lugar de menino.
A rua é pública.

Ao público não pertence. Ela é deles.
Cada curva, cada reta foi criada por eles.
Sabe-se que é machista. Eles.
Muitas vezes misógina. Eles.
Oferecem riscos para a garota. Eles.
Ah! “Se essa rua fosse minha”
Sonha a garota em suas artes pelos muros.
Cantos impuros.
Passos assustadores nos escuros.
Se a via quieta, por ela a garota ia caminhar.
Se uma luz movimenta acha
para se esconder um lugar.
Se fosse homem por ela poderia calmamente,
na noite, passear.
E é a noite que encanta,
E é na noite que a proíbem,
E é na noite que a rua persegue a presença delas.
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Risos nas ruas

Sonia Regina Rocha Rodrigues

O circo chegou, garotada.
Lá vem ele pela estrada.

Um circo vazio de bichos,
com palhaços de rabichos,
um mágico irreverente,
muito artista inteligente,
muito músico contente.

O vovô sabido diz:
É hora de ser mais que feliz;
de cantar, dançar, brincar,
transformar o choro em riso,
o ódio em perdão,
a guerra em paz,
a vida em sonho,
a dor em arte.
O circo é da infância a melhor parte.



80



81

AUTORES

Aldenor da Silva Pimentel.  Boa Vista (Roraima), 
Brasil. Jornalista e escritor. Primeiro colocado no 
5.º Prêmio Literário Sérgio Farina, categoria Prata 
da Casa. Recebeu outros 40 prêmios em concursos 
literários nacionais e internacionais. Autor das 
obras “Deus para Presidência” (2015) e “Livrinho da 
Silva” (2017). Blogueiro. Organizador de concursos 
literários.

Aline Venâncio. Estudante de jornalismo. Umas das 
autoras do livro “Por trás das folhagens” (2017), 
lançado em Vaduz, Liechtenstein, pela Assis Editora. 
Textos publicados no extinto Jornal Correio de 
Uberlândia e na Revista Letrilha. Apaixonada pela 
arte e pela vida.

AnA mAriA oliVeirA. Espinho. Portugal.

AngelA mArciA de SouzA. Doutora em Serviço Social 
(Unesp-Franca). Mestre em Engenharia de Produção 
(Ufsc). Especialização em  Marketing  (UFRRJ).  
Graduada em  Administração (UNITRI). Professora 
do curso de Engenharia de Produção, na UFU-
Campus Ituiutaba – FACIP.

antônio cArloS da Silva SiqueirA Júnior. Nascido em 
Afogados da Ingazeira (Pernambuco). Graduado em 
Letras, pela Faculdade de Santo André (SP). Poema 
“Desapontado”, publicado na revista “Cabeça Ativa”, 
nr. 41, temática “Flores”. Poema “Leitura”, publicado 
na revista “Cabeça Ativa”, nr. 42, temática “Livros”. 
Vencedor do XXVI Concurso de Prosa e Poesia da 
Academia de Letras de São João da Boa Vista 2018.



82

AreoAldo de PAulA. Poeta e escritor. Autor de seis 
livros.	 Sendo	 o	 último,	 um	 romance	 autobiográfico	
“O Sonho e o enigma no voo do Anhanguera”. 
Antologista em 118 coletâneas regionais e 
nacionais. Laureado com 105 diplomas de méritos 
e participação. Membro de várias entidades 
filantrópicas,	 agremiações	 literárias,	 Academias	 de	
letras. Palestrante na feira do livro 2016.

BeAtriz de oliveira CoSta cruz. Taubaté (SP), Brasil. 
Formada em Letras, pela USP, fez Pós-graduação na 
Universidade de Paris. Lecionou em escolas públicas 
e particulares (Lycée Pasteur), na cidade de São 
Paulo, e Aliança Francesa de Taubaté. Tem crônicas 
publicadas nos jornais “Matéria Prima” e “Contato”, 
de Taubaté, e em sites. Publicou o livro “O espelho 
da gordinha”.

BlimA GomeS BrAcher. Ouro Preto (MG), Brasil. Nasceu 
em Juiz de Fora, mas passou infância e juventude em 
Ouro Preto. Formada em Comunicação Social, pela 
UFMG; e em Engenharia Civil, pela UFOP. Começou 
a	vida	profissional	como	repórter	e	apresentadora	da	
TV Globo Minas, posteriormente, da Band Minas. Foi 
editora das revistas “Encontro” e “Encontro Gastrô”. 
Dirigiu	vários	filmes	documentários	e,	atualmente	é	
titular do site blimabracher.com, em parceria com o 
Portal Uai e Portal Estado de Minas, onde publica 
suas crônicas.

dAyVton AlmeidA, o Ser PoetA [dayvton dieGo Silva 
de almeida]. Autor, radialista, ator e diretor de 
teatro. Moreno (PE). Membro fundador da Academia 
Morenense de Letras e Artes (AMLA) e membro 
correspondente da Academia Luminescência 
Brasileira.



83

diAnA BAliS [GiSele Sant ana lemoS]. Psicóloga, 
Diretora do Conto & Cena, Editora da Poesia 
Revista, Rio de Janeiro. Membro: Academia Literária 
Internacional (ALPAS, 21); Academia de Letras e 
Artes Buziana (ALAB); Academia de Letras e Artes 
de Fortaleza; Academia Virtual dos Poetas de Língua 
Portuguesa. Possui, no Brasil, a Chancela Blogtok, 
Barcelos, Portugal. Autora de “Signo do Amor”. 
Antologista.

dênio oliveira reiS. Mora em Uberlândia (MG). 
Natural do Rio de Janeiro, casado. Formado em 
Medicina Veterinária (Univ. Federal Rural do 
Rio de Janeiro). Funcionário aposentado como 
Fiscal do Ministério da Agricultura e professor 
da Universidade Federal de Uberlândia (Medicina 
Veterinária). Contista. Poeta.

eliAmAr cAVAllero [eliamar Cavaleiro de moraeS 
Coelho]. Professora de Inglês. residiu nos EUA 
de 1990 a 1997. Poetisa. Antologista. Autora de 
Sinopses e Orelhas. Agente Literária. Palestrante. 
Participante em Concursos Literários. Antologista. 
Colaboradora da Coluna Escreve Aí - Jornal Correio 
de Uberlândia (extinto em 31/12/2016). Participante 
do Sarau Gotas Poéticas (Assis Editora), Uberlândia, 
Brasil.

eScoBAr FrAnelAS, heterônimo de José Carlos Ferreira 
Lima, escritor, cineasta e historiador paulistano. 
Tem 4 livros lançados: “Hardrockcorenroll” (poesia, 
1998); “Antes de evanescer” (romance, 2011), 
“Itaquera: uma breve introdução” (história, 2014) 
e “Haicaos” (hai kais, 2018). Antologista (poesia, 
crônicas e contos), escreve sobre literatura e cultura 
geral para revistas, jornais e portais.



84

eVAndro VAlentim de melo. Brasília (DF), Brasil. 
Brasiliense. Mestre em Gestão do Conhecimento e 
Tecnologia da Informação; Especialista em Gestão 
de RH; Administrador; Escritor. Publicou “Guardiões 
do Cerrado” (Assis, 2018); “Aventura no cerrado” 
(Assis,	2017);	“Aventura	na	floresta:	bichos	e	lendas	
daqui e dacolá” (Assis, 2016); “Cliques narrativos: 
um romance em crônicas” (Assis, 2014); e “Causos 
de RH: o livro” (Livre Expressão, 2011). Contos, 
crônicas e microcontos em inúmeras antologias; 
agraciado com diversas premiações em concursos 
literários. Idealizador/Realizador do concurso 
Sustentabilidade no Cerrado, 2016/2017.

FrAnciSco doS SAntoS Silva. Palmas (TO). Graduando 
em Pedagogia, pela Faculdade ITOP. Poeta. Já 
ganhou em primeiro lugar em um concurso literário; 
e em primeiro lugar no  Programa  de  Iniciação  
Científica		da		mesma	faculdade.

hélio SebaStião cABrAl Filho. Biguaçu (SC). Natural 
de Florianópolis; casado; servidor público; Técnico 
dos Correios; Bacharel em Administração de 
Empresas; membro da Academia de Letras de 
Biguaçu, cadeira 32; Autor de “Sonetos de otimismo 
e outros sonetos” (2009), “Meus sonetos prediletos” 
(2011), “Caderno de sonetos” (2013), “Só” (2014), 
“Nós” (2016), “Não leia” (2017), todos no gênero 
soneto	 (Editora	 Pará	 de	 Minas);	 ministra	 oficinas	
de poesias; atua como diretor de  teatro para jovens 
com o Grupo “Entre Nós”; compositor.

henrique céSAr Pinheiro. Fortaleza (CE), Brasil.



85

humBerto nAPoleón varela robalino. Nace en Tulcán, 
reside en Quito. Profesor de varias universidades. 
Presidente de la Casa de la Cultura “Benjamín 
Carrión “Núcleo del Carchi, Miembro de la sociedad 
de Escritores del Ecuador, Miembro de la Casa del 
Poeta peruano. Miembro Académico Internacional de 
la Academia de Artes, Letras y Ciencias A palabra 
de século 21-Alpas 21-, Poeta del siglo XX nominado 
por la Revista Poética de Brasil, Miembro de varias 
Instituciones culturales y literarias internacionales. 
Autor de 12 libros de poesía, 2 de ensayos, 4 
de estudios académicos. Consta en autologias 
nacionales y internacionales.  Vice presidente de la 
Academia Poética Brasilera Internacional.

iArA Schmegel [Maria Iara Schmegel Moreira]. 
Camaquã (RS). Escritora, poetisa, educadora, 
professora, pedagoga, administradora. Autora dos 
livros	“Dia	a	dia.com	poesia”	(2012);	“Poesia:	reflexão	
– emoção – ação” (2013); “Poesia: bálsamo à vida” 
(2014); “Bendita poesia” (2015), “Poesia: auroras – 
começos & recomeços” (2016); “Meu pé de laranja 
urbano”	 (2016).	 Palestrante	 e	 oficineira	 (poesia).	
Participa em feiras do livro, congressos, fóruns, 
coletâneas e antologias.

iSABel rezmo (Úbeda, 1975), Espanha. Poeta, 
formadora, professora, gerente cultural e prologuista. 
Membro de várias associações de escritores. Dirige 
e apresenta o programa de rádio “Poesia e Mais”, 
em Onda Ubeda; Colabora na estação de rádio da 
universidade em Jaén UNIRADIO, no programa 
“Desde Jayjan”, do poeta Manolo Ochando. Realiza 
oficinas	 de	 iniciação	 à	 poesia	 em	Ed	Elementary	 e	
Secondary. Colabora em várias revistas digitais 



86

nacionais e internacionais. Coordenadora dos 
Encontros Internacionais de Poesia, que se celebram 
em Úbeda, no mês de junho. Seus versos foram 
traduzidos para romeno, armênio, inglês, hebraico, 
catalão italiano e português em vários blogs e 
revistas literárias.

Isabel Rezmo (Úbeda, 1975), Espanha. Poeta, 
formadora, maestra, gestora cultural y prologuista. 
Miembro de varias asociaciones de escritores. Dirige 
y presenta el programa de radio “Poesía y Más” en 
Onda Úbeda; y colabora en la emisora universitaria 
en Jaén UNIRADIO en el programa “Desde Jayjan” 
del poeta Manolo Ochando. Realiza talleres de 
iniciación a la poesía en Ed. Primaria y Secundaria. 
Colabora en varias revistas digitales nacionales e 
internacionales. Coordinadora de los Encuentros 
Internacionales de Poesía que se celebran en Úbeda 
en el mes de junio. Sus versos han sido traducidos 
al rumano, armenio, inglés, hebrero, italiano catalán 
y portugués en varios blogs y revistas literarias.

iVA neiVA [ivany Câmara neiva]. Vive em Brasília. 
Bacharel e licenciada em Ciências Sociais 
(habilitação em Sociologia e Antropologia). Mestre 
em Sociologia e Doutora em História Cultural, pela 
Universidade de Brasília. Atuou com professora e 
pesquisadora da Universidade Católica de Brasília. 
É professora no Centro de Excelência em Turismo / 
CET, da Universidade de Brasília. Guia de Turismo 
Regional e Nacional, 2016, SENAC-DF.

JAnice leliS gondim borGeS. Natural de Araguari, 
é professora de formação, atuando no momento 
na área de Planejamento e Desenvolvimento, na 



87

empresa Arroz Vasconcelos. Membro da Academia 
de Letras e Artes de Araguari. Participante de 
Concursos Literários. Artesã. Pintora. Rotariana 
ativa. Faz  trabalhos sociais voluntários. É a maior 
colecionadora de colheres do país, segundo o Rank 
Brasil.

João guilherme da trindade curAdo. Graduado 
em	 História,	 Mestre	 e	 Doutor	 em	 Geografia	 pela	
Universidade Federal de Goiás. Professor em 
Pirenópolis da Seduce. Pesquisa as manifestações 
da cultura popular ligadas ao catolicismo popular. 
Vários artigos publicados. Membro da Academia 
Pirenopolina de Letras, Artes e Música.

Jorge limA. Contador de histórias. Poeta. Contista.

KArinA Pereira iSSAmoto. Taubaté (SP), Brasil. 
Escritora de Literatura Infantojuvenil, com três 
obras premiadas, e dois livros já publicados na 
área. Escreve contos, crônicas, romances e poesias, 
com quinze poemas já premiados, no Brasil e em 
Portugal. Membro da AVLA (Academia Valeparaibana 
de Letras e Artes) e da ATL (Academia Taubateana 
de Letras).

leo PoetA [leonardo Cunha de Santana]. Formado em 
Letras pela FAINTVISA, atuou como professor em 
escola pública na cidade do Moreno e particular 
no Recife. Natural de Jaboatão. Escritor de contos 
e poesias. Antologista. Autor dos livros “Poesias do 
delírio cotidiano” (2010); “Na linha do corpo” (2017, 
contos).

leunirA BAtiStA SantoS SouSa. De Nossa Senhora da 
Glória, SE, Brasil, onde reside. Escritora, poetisa 



88

e jornalista. Graduada em Letras Português/
Espanhol, pela UNIT. De Professora/Educadora 
a Auditora Fiscal Tributária da SEFAZ-SE, 
aposentada. Coautora do livro “Nossa Senhora da 
Glória e sua história” (1978), marco dos 50 anos 
de emancipação política. Autora do livro “O espelho 
da felicidade” (2014). Participou de 45 antologias 
com poesias e de 14 revistas com poesias e artigos. 
Membro Fundador da Academia Literária do Amplo 
Sertão Sergipano (ALAS), cadeira n° 3, Patrono 
Marcelo Déda Chagas. Membro Efetivo da Academia 
Gloriense de Letras (AGL), cadeira n° 16, Patrona 
Maria Helena de Andrade Pereira.

lindAlVA m. da S. cASteluBer. Alvorada do Oeste (RO). 
Graduada em Letras. Professora na Rede Pública do 
Estado de Rondônia. Antologista.

lucio PAnzA. Rio de Janeiro (RJ). 2.° lugar no IX 
Concurso de Poesias da Academia Vicentina de 
Letras de São Vicente. 3.° lugar no II Concurso 
Internacional de Poesia da Casa de Espãna. Prêmio 
Strix de Literatura, na categoria Melhor Poesia 
(Andross). Prêmio de edição, na Antologia “Eu sou 
o samba” (Litteris). Antologista. Menção honrosa 
no 6.° Concurso Literário Onde está seu sonho?, 
promovido pela Drogaria Pague menos.

luíS miGuel barboSa Amorim. Natural de Oeiras e com 
ascendência da minhota terra Arcos de Valdevez, 
escreve poesia na forma de contos poéticos, 
narrativas poéticas e canções e, também, prosa na 
forma de contos e micro-contos. Tem já escritas 
centenas	de	histórias	de	ficção.



89

luiz Aldir dA SilVA. Limoeiro do Norte (CE), Brasil. 
Cearense de Santa Tereza Aracati, nasceu em 12 de 
janeiro de 1967. É presidente fundador da Academia 
de Letras do Brasil–Ceará (ALB-CE), membro da 
ALB-AM, Manaus; e membro Academia Aracatiense 
de Letras (AAL) e suplente de Deputado Estadual. 
Cursou Optometria.

luiz duArte de ulhoa roCha. Dentista aposentado. 
Autor do livro “O gato sommelier”. Contista.

mArcelo de oliVeirA SouzA. Natural do Rio de Janeiro, 
formado na Universidade Católica do Salvador. Pós-
graduado pela Faculdade Visconde de Cairu com 
convênio com a APLB/UNEB; Ganhador do Prêmio  
Personalidade Notável  2014 em Itabira MG; Membro  
da  União Baiana de Escritores; da Academia de 
Letras	de	Teófilo	Otoni	(MG);	da	Academia	Cabista	de	
Letras, Artes e Ciências (RJ); da confraria de Artistas 
e Poetas pela Paz – CAPPAZ; da Associação Poetas Del 
Mundo; do Clube dos Escritores Piracicaba (SP); Da 
IWA International Writers & Artists EUA; participa 
de vários concursos de poesias, contos,  publicações 
em jornais e revistas estaduais, nacionais e 
internacionais  sempre conseguindo ser evidenciado 
pelos seus trabalhos louváveis; colunista do Jornal 
da Cidade, Debates Culturais, Usina de Letras, entre 
outros. Organizador do Concurso Literário Anual 
POESIAS SEM FRONTEIRAS e Prêmio Literário 
Escritor Marcelo de Oliveira Souza.

mArcio Antonio rodrigueS ArAuJo. São Luís 
(Maranhão), Brasil. Professor Dr. de Farmacologia 
da Universidade Federal do Maranhão. Formado em 
Odontologia (UFMA). Mestre em Clínica Integrada 



90

(USP). Doutor em Biotecnologia pela Rede Nordeste 
de Biotecnologia – RENORBIO/UECE. Cronista.

mArco dePAiVA. Goiano de Ipameri; graduado em 
Física, pela UnB. É poeta, autor de Literatura Infantil 
e Juvenil. Idealizador do Flic – Festival Literário no 
Cerrado.

mário a. cArdoSo. Nasci em São Paulo (SP). Desde 
os 14 anos de idade atuei na área de mecânica 
industrial.	 Gosto	 da	 filosofia,	 da	 arte	 e	 da	 lógica.	
Poeta.

mAriA mArlene nAScimento teixeirA Pinto. Pós-
Graduada em Língua Portuguesa (UNITAU). Pós-
Graduada em Metodologias e Gestão para Educação 
a Distância (Anhanguera de Taubaté). Membro da 
Academia Taubateana de Letras (ATL) e da Academia 
Valeparaibana de Letras e Artes (AVLA). Autora 
de livros, trovas, artigos, haikus, sonetos, contos, 
crônicas e poesias. Colunista. Embaixadora da Paz - 
Suisse/France.

Pedro FrAnco [Pedro diniz de arauJo FranCo]. 
15/03/1935 no Rio de Janeiro. Da seleção carioca 
juvenil de basquetebol (1952). Cardiologista em 
atividade. Professor Emérito da UNI-RIO. Emérito 
da ABRAMES e da SOBRAMES-RJ. Membro UBE-
RJ e da Soc. Eça de Queiroz.  Livros: 9 de contos, 
6 crônicas, 3 teatro, 1 ensaios, 1 romance, este em 
Ebook. Participação em 174 coletâneas.  Prêmios: 
contos 259, crônicas 157, poesias 92, livros 25, 
ensaios 24, peças teatrais 8. Destes prêmios 
literários 25 foram auferidos fora do Brasil. 150 
publicações de Medicina em livros e revistas 



91

especializados. Últimas publicações: “Teatro de 
Pedro Franco” (2017), “Ensaios de Pedro Franco” 
(2017), Romance “Reviravoltas” e-Book (2018).

PoetA cAriocA [riCardo de SaleS CamaCho]. Rio de 
Janeiro (RJ). Poeta.

ronyPeterSon morAiS mirAndA. De Pirenópolis (GO), 
Brasil, residente em Brasília (DF). Doutorando 
em Sociologia, pela Universidade de Brasília; 
Graduando	 em	 Filosofia,	 pela	 UnB.	 Tecnólogo	 em	
Gestão de Turismo, Mestre em Ciências Sociais 
e Humanidades, pesquisador, desenhista, poeta, 
cronista e ativista cultural. Filho de pai piauiense e 
mãe goiana, nasceu em 1992, em Pirenópolis (GO).

roPre [aleSSandra Cunha]. Artista visual. Realiza 
exposições por todo o país. Contista. Poetisa.

SoniA reginA rochA rodrigueS. Santos (SP). Médica 
e escritora, nascida em Santos/SP. Dedica-se à 
literatura desde 1990, tendo publicado livros de 
contos: “Dias de verão” (1997), “É suave a noite” 
(2014)	e	“Coisas	de	médicos,	poetas,	doidos	e	afins”	
(2014).  Publicações em jornais, revistas e blogs.

VAlériA reSende teixeirA. Uberlândia (MG), Brasil. 
Uberlandense, nasceu aos 30/07/1965. Professora, 
servidora pública, poeta, cronista, pintora, 
idealizadora e coordenadora do Sarau Sons Poéticos. 
Antologista.



92



93

Sobre a organizadora

Ivone Gomes de Assis

Editora.	 Escritora.	 Designer	 gráfico.	 Fotógrafa.	
Administradora. Mestre em Teoria Literária, pela 
Universidade Federal de Uberlândia. Especialista 
em Literatura Infantil. Graduada em Letras. 
Pesquisadora na temática Segunda Guerra (bolsista 
Capes/Fapemig). Gestora cultural. Membro 
pesquisador do Grupo de Pesquisa/CAPES LEJ – 
Laboratório dos Estudos Judaicos. Apresentadora 
do “Ponto de Leitura”, da Rádio Universitária FM 
107,5. Colunista do Jornal Diário de Uberlândia. 
Palestrante motivacional em negócios. Coach 
editorial. Fundadora e coordenadora da Revista 
Letrilha. Foi colunista no extinto Jornal Correio 
de Uberlândia (grande circulação). Apresentou 
o programa “Espaço Editorial”, da TV Colunas. 
PRÊMIOS RECEBIDOS: Título Cidadã Honorária 
2015, pelo Poder Legislativo de Uberlândia. Título 
Servidor da Humanidade, pelo Rotary Club de 
Indianópolis. Título “Mulheres Destaque 2014”, área 
Cultura, promoção: Soroptimista Internacional de 
Uberlândia. Co-autora em diversos livros, dentre 
eles:	“O	povo	do	pé	vermelho”,	uma	biografia	social	
do primeiro bairro de Uberlândia (MG), projeto 
aprovado pela lei de incentivo à cultura (PMIC). 
Autora de diversos livros, e em variados gêneros, 
dentre	eles:	“Escritural	biográfico	Juarez	Altafin”,	um	
perfil	 biográfico	 do	 primeiro	 reitor	 da	Universidade	
Federal de Uberlândia. Dezenas de apresentações 



94

em Congressos como Abralic e outros. Coordenadora 
do programa mensal Sarau Gotas Poéticas, que 
caminha para seu nono ano. Foi professora de 
Computação	Gráfica	por	15	anos.	Atuou	em	diversos	
ramos de atividades, dos quais valem citar 8 anos 
de contabilista e 6 de confeccionista, assinando 
duas marcas. “De tudo isso, o que mais me encanta é 
uma boa pescaria, no meio do mato, sob o olhar das 
folhagens e ao som das águas do rio”.



95

 
 



96

Obra preparada pela Assis Editora Ltda. 
(34) 3222-6033 (MG)

Impresso (SP) CNPJ: 23.284.876/0001-02.
em 20 de novembro de 2018.

Tiragem: 110 exemplares

Formato: 15x22cm. Miolo 1x1, off set 90g. 
(LD). Capa brochura 4x0 cor, 250g, fosco total. 
Lombada quadrada. Cola pur.

AE.2008-20.11.2018(131)-18-0038(P)


