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Prefácio

MAVIAEL MELO 

É no silêncio da noite que as palavras insones burilam 
a mente do poeta. No inquietar-se da alma, no 

desiludir do olhar, na impermanente angústia do ser. 
Por incontáveis noites ele se entrega à madrugada, 

olhando pela janela, quando se tem, vendo as estrelas se 
possível, sentindo aromas distintos, buscando lembranças de 
lugares, de outros olhares, outras angústias inconscientes de 
cada luar vivido. É também na indignação social, na concepção 
geopolítica, na ilusão do homem e no desejo humanamente 
igual, que a poesia se solta e voa. Invadindo espaços e se 
fazendo agente transformador/provocador. Sendo sempre o fio 
do indivíduo e de quem se ousa poetizar vidas.

Toda gente que nasce no reino da poesia, aprende a ouvi-
la, enxergando cada palavra circulando, os versos se formando, 
criando as imagens e sentindo a possibilidade de transformação 
que cada letra tem. 

Começo esse pequeno relato contextual poético e 
"prefaciativo", usando a liberdade das palavras, em brincar de 
metaforizar por orações e, com elas procurar memórias no que 
li, sentindo nas vozes dos poetas aqui, momentos presentes, 
sonhos, saudades e percepções de tempo real de cada um, 
que inquietos tecem pelas palavras, sensações. E assim como 
eu, contam sentimentos em seus escritos poéticos e acham 
imagens invisíveis a olhos crus. 



Como já bem disse Pinto do Monteiro: "O poeta é aquele 
que tira de onde não tem e, coloca onde não cabe". A partir 
dessa filosofia poética, é fácil o encantamento com cada verso 
escrito. 

Dona Maria de Lourdes, minha mãe, paraibana, como 
Pinto de Monteiro, sempre nos disse que: "Quem tem tempo 
pra sofrer, tem tempo de sobra." Assim também é possível 
entender a resiliência de cada autor, cada autora, nesses versos 
em pandemia. Cada um nos seus espaços, seus anseios, seus 
medos, suas saudades e embalos. 

O momento de quando se passa essa leitura de mundo 
é, sem sombra de dúvidas, um tempo de estranhas sombras, 
que me trouxeram uma lembrança Literária de um pequeno 
conto.

"Tinha prometido a si, que não mais voltaria àquela pena 
e que não mais desenharia para o mundo os tantos sentimentos 
presentes. O desencanto com as palavras deu-se pelo espalhar 
de tantas esperanças que não via mais ali, na possibilidade de 
conter aquela gente. Foi à luta em outras formas. Perdeu o 
olhar pela lua, o imaginar do aroma de algum lugar nunca ido 
e até o sabor de olhares jamais vistos. Tinha decidido que ser 
poeta não era o caminho. Ponto.

 … Naquela tarde, onde tudo parecia ser normal, soube 
que, por decreto, os abraços estavam proibidos, soube também, 
que não mais, pelo menos até segunda ordem, as visitas em 
casas de amigos não deveriam mais acontecer. E, “finalmente, 
que, pulando aqui por necessidades: econômicas e textuais, não 
poderiam mais se aglomerar para expor desejos em massa…"

O conto diz outras coisas, fala de outros personagens. 
Apeguei-me, aqui, apenas em dois pontos: o desânimo poético 



que às vezes travam palavras, por motivos que podem ser 
enumerados de acordo com o que de fato desanima a cada um. 
E em segundo, à condição de não se poder fazer o que se gosta. 
Poesia alguma quer calar, poeta nenhum recusa um abraço, 
aliás, precisa dele. Não se aceita condições impostas. O abraço 
é o complemento do outro, a energia. A alma se expressa 
no verdadeiro abraço. A poesia precisa de andar por casa de 
amigos e por contexto histórico de luta, ela precisa invadir as 
praças, preencher os ares. "Lugar de poesia é na calçada." Já 
disse Sérgio Sampaio.

A humanidade é outra, será também outra depois de 
se passar esse tempo. E foi nesse espaço de coisas que, surge 
essa coletânea de poemas e versos, essa junção de poetas que, 
vivenciando o cotidiano estranho e mascarado, entregam-se à 
pena de escrever penas alheia e próprias: retalhos de um tempo.

O mundo em sua geopolítica leva a cada lugar o mesmo 
inimigo comum nessa história: um vírus que mata e está aqui ao 
lado, não sabemos de quem. No lugar de onde estamos, além 
do vírus, um vilão que não mede esforço e nem medirá, para 
calar a voz do afeto, do alento e do amor. Que se arma e quer 
armar. Que tenta cortar os versos e ceifar vidas e direitos.

É nesse momento que escrevo e, que ouvi os tantos 
escritos nesses Versos em Pandemia, desejando, como o poeta 
do conto, que sejam essas palavras aqui, em cada um dos 
poetas presentes, multiplicadoras de sonhos e esperanças. E 
pra cada verso silenciado, um outro eu sei que virá. Assim para 
não escrever tanto, deixo alguns versos para cada um de nós.



SAUDAÇÕES POÉTICAS

Se você corta um verso, um novo eu faço
Se você diz que não eu digo sim
Se o meu recomeço é o teu fim
Se a poesia te causa um embaraço

Se teu ódio aumenta o nosso espaço
E a união nos converge em um jardim
Se o amor sempre foi o nosso afim
Tua poda não corta o nosso laço

Hoje somos a força da mudança
Tua gana alimenta a esperança
Que brotando outra flor nos abastece

O Brasil sabe mais do que imagina
O teu tempo é contado e a tua sina
Ao passar tudo isso, a gente esquece.

Maviael Melo1

1.  Maviael Melo é cantor, compositor e escritor, destacando-se entre os mais 
importantes nomes da cultura popular nordestina contemporânea. Tem diversos 
álbuns gravados e composições interpretadas por grandes nomes da música 
brasileira. Pedagogo de formação e apaixonado por poesia, música e cordel, esse 
pernambucano de nascimento abre esta coletânea com sua poesia, seu humor e seu 
lirismo peculiares, em uma análise profunda e metafórica da sociedade e do tempo 
presente.  



A Apresentação

pelos organizadores 

 De repente, as ruas quedaram-se vazias, restando 
às casas serem abrigos de todos que precisam 

fugir de... todos. Estranho sentimento esse: escapar do que nos 
faz humanos, em essência – o abraço, o afeto, o estar junto, 
a conversa ao pé do ouvido, rir junto, reclamar junto. Agora, 
mãos sós que se alisam, úmidas de álcool em gel e frias de tanta 
ausência. Como se não bastasse o golpe, máscaras que mascaram 
sorrisos vadios em dias de sol, em noites de frio. É, caiu a máscara: 
o mundo enfrenta o invisível perigo; o que era só notícia lá na 
China, agora deixa sua solidão em cada esquina. 
 Restam, nas ruas de cada cidade, os restos das gentes 
que passaram antes do vírus. Haverá mundo depois desse abalo 
sísmico? E antes, o que éramos, senão uma soma de esperas: 
o ônibus que não passa; dias melhores que tardam a chegar; 
abraços pouco sinceros; o tempo que não passa dentro de casa. 
O mundo mudou.
 E ainda que sonolento, o mundo enfrenta o período mais 
conturbado de sua modernidade. Não há como comparar este 
com nenhum outro momento da História da humanidade, visto 
que, em nenhuma outra época, de conflitos ou de epidemias, 
grandes catástrofes ou grandes guerras, nunca se teve tantas 
dúvidas e certezas como agora, multiplicadas e potencializadas 
pelas tecnologias digitais da informação e da comunicação.

Roberto Remígio Florêncio   |   Vlader Nobre Leite (Orgs.)
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 As pessoas estão em casa, ou pelo menos deveriam, 
algumas famílias estão unidas, outras nem tanto, comércios 
fechados, transformando os centros das grandes cidades em 
eternos sábados à tarde, os parques trancados à corrente, os 
amigos distantes, mas, assim como o luar, as comunicações 
continuam – e, talvez pelo tédio causado pelas solidões 
domiciliares  –  cada vez mais intensas. Redes sociais, sistemas 
de comunicação individuais e coletivos, batem recordes de 
acessos. Mas, e o que estão pensando essas pessoas? Pelo que 
estão passando essas pessoas? Quem são essas pessoas?
 Para onde todos olham da janela das varandas de suas 
casas? Esperam cartas, contas ou farão de contas que, no fim das 
contas, é tanta conta que já perdemos a conta de onde estamos? 
Confuso como os dias, são esses dizeres que apresentam outros 
dizeres de tantos outros seres que, em suas solidões, deram-se às 
mãos, quase como prece, sem tanta pressa, nesse gesto coletivo, 
de um corpo plural e vivo, a compor essa coletânea. Registrar 
o quê? O tédio, o amor, a solidão, o verso revolto em raiva, o 
delírio em dias de  home office, o grito de quem está preso, os 
silêncios que invadem a todos quando a luz se apaga, enfim, 
deixar escrito o preço que se paga por estar aqui nesse tempo, 
não só de pandemia, mas também de poesia. Para quê? Para 
tudo, já que parou tudo. Para nada, pois a poesia é, por essência, 
uma inutilidade contra esse mundo de ideias prontas e pessoas 
coisificadas. E, por ser preciso deixar registrado o momento 
presente, no lugar presente, com as pessoas presentes, eis que 
surge a ideia de fazer isso juntos. Unidos. 

VERSOS EM PANDEMIA
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 Foi aí que surgiram mais de 90 poemas em nossas caixas 
de mensagens, e-mails,  whatsapp, facebook, menseger... na 
quarta onda, a da comunicação e dos sentimentos imediatos. 
Convites haviam sido enviados pelos mesmos canais, amigos 
apareceram, família, instituições e também, muita gente que a 
gente não conhecia. Fomos deliciosamente bombardeados por 
versos e emoções, de ansiosos para terem os seus pensamentos 
publicados. Assim, como garrafas lançadas ao mar, na espera 
de que alguém leia, a comissão lançou ao mar de (in)certezas 
e (im)possibilidades essa ideia: estar juntos em poesia. Se as 
mãos não podem se tocar fisicamente, a palavra mão inventa 
o abraço; se os sorrisos escondem-se por detrás das máscaras, 
a palavra máscara faz sorrir aquele que lê, em seu canto, esses 
cantos – pedaços de cada um – lidos em silêncio, em solidão, 
em saudade – nascendo essa corrente poética, essa teia cheia 
de tudo, de todos, de todas... as pessoas... as palavras, essa luz 
balão. 
 E a comissão se esforçou para transformar o emaranhado 
das palavras carregadas de emoção, de vontade de falar, em 
uma organizada seleção de poemas de autores e autoras petro-
juazeirenses, nascidos ou naturalizados, com receio do futuro, 
mas com algo a dizer nesse registro social, histórico e, sobretudo, 
artístico, sem rigores, nem armaduras. Sem o peso canônico do 
fazer poético, mas com a doçura de se ouvir a subjetividade do 
outro, sem julgamentos, sem pretensão, sem sofrimentos. Mas, 
também, sem resignação, cheios de receios, de esperanças, de 

Roberto Remígio Florêncio   |   Vlader Nobre Leite (Orgs.)
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intempéries e de lutas.
 Afinal, lutar com as palavras nem sempre é uma luta vã. 
Nesta antologia, registra-se, antes de tudo, o tempo presente, 
os homens presentes, a vida presente. Desse modo, a comissão 
considera todos os poemas aqui reunidos um presente a todos 
que, nesses dias de pandemia, sentiram a ausência de alguém. 
Entregamos, então, esta coletânea de pessoas que gostam de 
escrever, sem grandes pretensões, poetas amadores, apaixonados 
pela literatura, pela arte, pela poesia e por ser pessoa.

Roberto Remígio Florêncio 
e

Vlader Nobre Leite

Obs.: Os autores, neste texto, fazem citações livres de Carlos Drummond de 
Andrade, João Cabral de Melo Neto, Alvin Toffler, Chico Buarque de Holanda, 
Ferreira Gullar, Paulo Leminski, Affonso Romano de Sant’Anna, Caetano Veloso, 
entre outros.

VERSOS EM PANDEMIA
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POEMAS



VULNERABILIDADE
(Adriana Soely) 

 
A vida nos centros urbanos 
Quase sempre um retrato 
Nada bonito de se ver 
Conturbados pelas injustiças,  desigualdades e violência 
exacerbada. 
 
Por outro lado,  a nudez 
Da comunicação moderna 
Com seus debates conflitantes 
Tendo como pano de fundo 
A permanente tensão humana 
Culminando em posicionamentos frios e superficiais. 
 
O saldo disso tudo 
Solidão e desmontes das relações humanas 
Pessoas feridas e sem perspectivas 
Cujo protagonismo é a sensação de inércia. 

ADRIANA SOELY

Entre muitas atribuições de Adriana Soely André de Souza Melo, escrever tem 
se tornado um dos seus ofícios mais constantes. Nunca fez poemas, mas tem 
se dedicado à leitura e construção de textos científicos desde o Mestrado em 
Ecologia Humana até os dias atuais, em pleno curso de doutoramento também 
na mesma área, pela Universidade do Estado da Bahia - UNEB. Soely é formada 
em Letras e em Serviço Social, mãe, mulher, Policial Militar do Estado da Bahia 
e professora, com dedicação e competência. Ao longo dos 14 anos morando 
em Juazeiro, não nega suas origens de nordestina, do sertão pernambucano, 
nascida na zona rural de Serra Talhada em 09/12/1973, passando a morar 
na cidade aos 13 anos de idade para continuar os estudos. Uma sertaneja 
de fibra, filha de Paulo André Neto e de Francisca Teixeira da Silva André, 
agricultores que sempre a incentivaram a ir em busca de dias melhores através 
dos estudos, pois eram muito pobres. Seu ofício mais prazeroso atualmente 
é a coordenação de um projeto de xadrez pedagógico, em parceria com seu 
esposo, João Júnior, enxadrista profissional.

VERSOS EM PANDEMIA
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FERTILIZAÇÃO NO BREU
(Ana Júlia Lima) 

A linha, barreira invisível para o nada 
fita o meu semblante vazio 
exausto das máquinas,
da casa cheia de silêncios, 
de caminhadas pelo labirinto 
e do chão amarelo queimado, 
duro e rachado que se alojou
na minha existência. 

À beira da calçada ou do morrinho de areia, 
transito entre dois mundos 
que me engolem e me cospem, 
mas me prendem na barreira
com correntes de algodão.

É uma linha feita de certezas 
e ao me fitar tão profundamente 
atravessa minhas retinas perturbadas
dizendo-me "fala-te o que queres escutar",
acordo com o meu som 
e a palavra encharca a minha terra.

ANA JÚLIA LIMA
 

Ana Júlia Lima é baiana de Juazeiro. Nasceu no primeiro ano do século XXI 
e sempre gostou de escrever. Graduanda em Letras, pela Universidade de 
Pernambuco, tenta romper a brevidade da vida com a longevidade da arte e, 
assim, escreve poemas e crônicas que lhe surgem no desassossego. Aqui, a 
jovem nos presenteia com um poema cheio de sensibilidade e, já, aos 20 anos, 
demonstra maturidade na escolha das palavras e dos fechamentos poéticos.

Roberto Remígio Florêncio   |   Vlader Nobre Leite (Orgs.)
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PENSAMENTOS DE MASSIMILIANO
(Andreza Ribeiro)

Massimiliano em pensamentos
Pegou- se a questionar
Sobre o momento que vivemos
E parou para analisar
O comportamento do ser humano
Que nos deixa a desejar.

Quando nós damos espaço
Para uns aos outros conhecer
Percebemos que todos falhamos
E que a cor e nem classe pode dizer
Se o caráter e a humildade
Está em mim ou em você.

O dinheiro muitas vezes
Malefícios vem nos trazer
Damos a ele prioridade
Até a doença faz esquecer
Deixaram a Fé em segundo plano
E eu te pergunto porquê?

Más, não vamos ter medo
Se plantou vai colher
Deus é justo com todos
Não nos deixa perecer
Quem não fizer sua parte

VERSOS EM PANDEMIA
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Com Ele vai se entender.
Os exemplos estão aí
Pra quem gosta de brincar
Com problemas que são graves
E nada faz pra ajudar
Esse é o tipo de indivíduo
Que só Deus pode livrar.

Tudo isso que vivemos
É somente pra mostrar
Que o homem aqui não é nada
E que precisa melhorar
Se colocar como último da fila
E Deus em primeiro lugar.

ANDREZA RIBEIRO

Andreza Lima Ribeiro nasceu em 22 de agosto de 1994, na cidade de 
Juazeiro, Bahia.  Residente no Vale do Salitre, interior do município, a jovem 
agricultora descobriu há pouco tempo a magia de brincar com a rima e tornar 
a aprendizagem mais lúdica. Atualmente está cursando Pedagogia e descobriu, 
em uma de suas apresentações acadêmicas, o Cordel como uma forma de 
aprendizagem muito rica e motivacional, pois acredita que o gênero literário 
facilita a memorização e atenção dos educandos. Segundo a estudante, “a 
rima, além de ser cultura, prende a atenção de quem presencia”. Tem em sua 
professora, Cássia Martins, uma grande admiradora e amiga, e, juntamente 
com seus pais, Nelson Ribeiro e Maria Amélia, os seus maiores incentivadores. 
Agora, nesses retalhos de um tempo, propostos por essa coletânea, a poeta 
se mostra plena e, certamente, surgirão novos admiradores.

Roberto Remígio Florêncio   |   Vlader Nobre Leite (Orgs.)
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POR ESSA JANELA
(Bruna Luz)

A razão não nos traz resposta.
Há muito que não vemos nada além dessa janela.
E já são tantas quedas, que superam certos gritos de pólvora. 

E cada parte nossa que se vai, vai no plural.
Nomes próprios apagados em valas comuns,
Desprovidos de qualquer ritual. 

São dores que pungem em corpos desiguais.
E lágrimas molham os dois lados,
mas só um deles espera um sopro de vida,
até não suportar mais.

Não são números, não é a curva ascendente.
Difícil enxergar, por essa janela, 
que atrás dos índices, há gente. 

A vida virou uma marionete d'Os olhos vendados,
que numa conveniência singular, 
fingem não ver o caos que há.
E escolhem seguir sempre em frente, 
pois o Brasil não pode parar.

VERSOS EM PANDEMIA
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BRUNA LUZ

Bruna Lorrana de Sousa Luz nasceu em Juazeiro em 04 de outubro de 2002. 
A universitária, aluna de Engenharia Elétrica, da Universidade Federal do Vale 
do São Francisco – UNIVASF, é apaixonada por poesia, por ler e viajar nessa 
leitura... Ela diz que a poesia é uma forma de autoconhecimento, “de perceber 
o mundo e me sentir parte dele de alguma forma”. É caloura na faculdade e 
na arte de versar, mas, com sua sensibilidade, já mostra um caminho seguro 
na capacidade de transpor sentimentos para o papel. Bruna, essa coletânea 
abre espaço para você e para tudo que você trouxer por essa janela que 
acaba de ser aberta.

Roberto Remígio Florêncio   |   Vlader Nobre Leite (Orgs.)
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SENILIDADES ENTORPECIDAS
(Claudete Galvão)

Era março de 2020
E, nossas certezas
Eram crescentes...

Moviam-se os astros em rotações
Cadentes e temporais, 
E, traziam mesmo a contragostos, 
A indelicadeza emergente,
Dos nossos anos Cheios de vidas,
Mas, decrescentes...
Como sempre, todos os anos, juntas, presentes...

Nunca, em nenhum dia, mês ou ano,
Pensou-se, em nós, humanos,
Tamanha insensatez!

Sim, nós vimos, estávamos lá!
Por incompetência, negligência ou malvadez,
Negou-nos a tranquilidade
Nas nossas ébrias idades,
Da alegria de um só mês!

E, em senilidades torpes,
Vigiamos e tentamos crer,
Que viveremos, talvez,
Outros aniversários.
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Depois desses sessenta e três,
Outra vez...
Será?

CLAUDETE GALVÃO

Desde a infância, o canto e declamações fascinam o seu mundo.  Chegou 
acompanhada e cresceu sob a frágil sensação de que dependia de outra 
pessoa, pois gêmea, (univitelina) a “outra,” tinha jeito para tudo. Passou 
infância e adolescência sob a tutela da mais forte. As duas chamavam atenção 
por onde passavam. Idênticas, declamavam, jogavam, desfilavam e cantavam 
nas festas e rádio da cidade. “Irmãs Claudetes!” Sua mãe, Maria Gentil Galvão 
de Souza, temente a Deus é “vigor” na sua vida. O pai, Avelino Pereira de 
Souza (in memoriam), funcionário público, cortejou as filhas com esmero e 
os rapazes, na “ponta do cinturão!”. 
De família numerosa, nove irmãs e quatro irmãos, seus pais, exigiam o estudo. 
Elas, e a maioria dos irmãos, nasceram em Santa Maria da Boa Vista – PE. 
As “Claudetes” se separaram. Mas, suas vidas continuam unidas e, passam 
o aniversário, juntas.
Claudete casou-se em 1977, com Otacílio de Souza Lima. Aos 19 anos e 
estudante do curso de Magistério, teve o seu primeiro filho, Reinaldo. Estudou 
na Escola de Petrolina desde a 5ª série. Concluído o curso de Magistério, fez 
Letras na Universidade de Pernambuco – UPE e nesse ínterim teve mais dois 
filhos, Rodrigo e Renata. Atuou nas Redes Pública e Particular em Petrolina, 
de Agente Administrativo a professora de Português, no ensino fundamental 
e médio. Aprovada em concurso público na UPE, ministrou Literatura 
Brasileira, por 20 anos. Levando seus alunos e alunas a delírios insones, com 
interpretações públicas do Shopping à Cadeia Pública, com declamações 
poéticas. Era um encantamento! 
Outros cursos: Pedagogia, Especialização em Metodologia do Ensino Superior 
e Literatura Brasileira, Mestrado em Educação e, atualmente, cursa Direito 
na FACAPE.
Claudete tem amor extremado à família e sua neta (Eduarda) e netos (Francisco 
e Arthur) são seus primores! Sensível, sente tristeza por tudo o que se vivencia 
no Brasil desse tempo sombrio. Escreve sem rigor, versos em folhas, “jogados 
ao tempo”, nada até então, publicado. Agora, temos a honra de ter pelo menos 
uma das Cladudetes aqui.
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 TEMPO
(Claudiana Margarida)

Agora eu tenho tempo
O tempo que me faltava
Pra conversar com você 
Pra deitar no sofá 
com a cabeça no seu colo,
Assistir aquele filme.
Agora eu tenho tempo 
Pra cozinhar aquela comidinha 
que você gosta...
Um dia eu faço, 
no outro, pode ser você. 
Agora eu tenho tempo
De remexer fotos antigas
E mergulhar em lembranças. 
Agora eu tenho tanto tempo
E esse tempo vai aos poucos se escorregando...
Porque o tempo eu tenho,
Mas, me falta você!
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CLAUDIANA MARGARIDA

Claudiana Margarida da Silva Figueirêdo sempre gostou de escrever. Era 
adepta dos cadernos de mensagens, passados pelas amigas, nos longínquos 
primário, ginásio e magistério. Nasceu em Floresta - PE, em 19 de maio de 
1971, mas veio muito cedo morar em Petrolina junto com quase toda a 
numerosa família. Graduada em Letras pela UPE e pós graduada em Inspeção 
Escolar, é professora da rede municipal de ensino de Petrolina e Lagoa 
Grande. Casada com Roberto Figueirêdo, tem 3 filhos: Clebert, Cleriston e 
Caroline Roberta, além do netinho de 3 anos, Cauã Pietro. Na Webartigos, 
é possível encontrar mais alguns poemas dessa poeta amadora que tem as 
desilusões amorosas como fortes inspirações. Esse poema foi escrito no dia 
18 de maio de 2020, em um período marcante demais; ninguém sabe quem 
fica ou quem vai. Por enquanto, você fica conosco aqui nessa coletânea.
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DESMEDIDO
(Daniel Gomez)

O fulgor da máscara
Adorno
Ritos da minha face
Saliva, penhasco
Rastro de armadura.

Sombria espessura
De um tempo
Sem ordem
Descomedido.

Um breu que 
Desabriga
Avassala o medo
Gritos, agonias
E dores
Dos fantasmas
Que me habitam.

Corpos congelados
Petrificam
Me proponho 
A ouvir o nada.

Será que os dias
Caducaram?
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Meu demente sonho
Sôfrega a vida
Códigos 
Sem decifrá-los.

Involuntários 
Túmulos coletivos.

O que mudará 
No universo?
As lidas, o pó as cinzas
Sinuosos cominhos
De tantos resíduos.

Magnânimo desejo
Solidariedade
Compartilhada.

Agruras que muito
Ardem
No presente que 
Ameaça o futuro.

Me proponho aos
Vínculos que mitigam
E a vida cintila
Em um novelo 
De muita sorte.

Roberto Remígio Florêncio   |   Vlader Nobre Leite (Orgs.)

28



Mas o barco 
Da esperança singra
E a paz vai voltar 
A ancorar ao cais.

DANIEL GOMEZ 

Daniel Gomes dos Santos mora em Senhor do Bonfim. Natural de Umburanas 
(BA), Dan Gomez é músico, compositor e poeta, membro da Academia de 
Letras e Artes de Senhor do Bonfim (ACLASB). Como compositor e intérprete, 
participou de diversos festivais de música e gravou o álbum Janela do Tempo 
(2014), com 12 canções autorais. Graduado em Pedagogia e Especialização 
em Meio Ambiente e Gestão Ambiental, o poeta amador tem em Carlos 
Drummond e Manoel de Barros, suas principais influências. Mas é na música 
brasileira que ele encontra seu porto seguro, principalmente ao ouvir Oswaldo 
Montenegro, Djavan, Caetano, Gil, Chico César e Vanessa da Mata. 
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PALAVRAS DO NOVO MUNDO
(Danilo Crisóstomo)

Palavras fatais 
Palavras contra nações 
Palavras entre vilões 
Palavras de quem não volta mais 
Palavras de filhos e pais 
Palavras em contradança 
Palavras do olhar-criança 
Palavras não confinadas 
Palavras pelas sacadas 
Viralizando esperança  
 
Palavras Virtuais 
Palavras solfejantes 
Palavras andantes 
Palavras nos quintais 
Palavras a pedir paz 
Palavras dessa mudança 
Palavras de confiança 
Palavras de mil poetas 
Palavras assim, meio incertas 
Viralizando esperança 
 
Palavras que trazem cores 
Palavras-flores, feito jardins 
Palavras afins 
Palavras e outros valores 
Palavras cantando amores 
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Palavras Francas 
Palavras de uma lembrança 
Palavras no mundo confuso 
Palavras que invertem o escuro 
Viralizando esperança 

DANILO CRISÓSTOMO

Danilo Crisóstomo da Silva Canela é potiguar de Apodi, mas já está consolidado 
como petrolinense. Administrador por formação, servidor público federal e, 
agora, poeta. É um amante das palavras, vive tentando sentir e entender as 
cores de cada fase da vida a partir de um olhar sensível e uma alma ávida por 
um tempo de respeito a todas as formas de ser e amar.
Entende que a poesia é um belíssimo instrumento de resistência e luta por 
justiça social em um mundo de tantas desigualdades e contradições. Acredita 
que somente a arte tem as respostas que o mundo precisa para desvendar 
segredos que levam a caminhos de muito mais afeto e luz na vida das pessoas. 
Costuma dizer que suas expressões de pensamento são como “versos de 
andarilho”, em movimento constante de transformação e evolução. E já 
que o andarilho tem muito a ensinar, como figura tão repleta de mistérios 
e metáforas, Danilo acredita que o fascinante da vida é atingir a difícil arte 
de caminhar com sabedoria e equilíbrio, entendendo Deus como uma “Luz 
maior” e enxergando o amor como “religião primeira”. Assim, costuma semear 
a consciência de que é preciso viver para iluminar, e, também, iluminar-se 
para viver. Acredita, portanto, que as palavras são meios de levar luz e difundir 
esperança em todo tempo e por isso precisam ser usadas para fazer com que 
a vida possa ser atravessada com a coragem do andarilho que existe em cada 
ser humano. Nesses nossos retalhos de um tempo, Danilo anuncia as palavras 
de um mundo novo, com a desenvoltura de um poeta.
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ILHADOS NOS DOMICÍLIOS
(Demis Santana)

Encarcerados em seus lares
Rugem feitos jaguares em jaulas presos
Pelos seus, preponderam os menosprezos
Liberdade, só acreditam se na rua
 Se há no céu, sol, estrelas ou mesmo lua
E dai? Isso pouco lhes importa
Pois creem que só para além da porta
Acha-se a tal felicidade.
A impossibilidade de ir à balada
Deixa suas calmas abaladas
Sentem tédio e vontade de gritar
O vazio, suas almas envenena.
Caras feias, igual a quem tem fome
Assim são os jovens na quarentena.

DEMIS SANTANA

Nascido em São Paulo – SP, Ademir Santana Silva criou-se em Juazeiro da 
Bahia e recriou-se em Maceió. Formado em Pedagogia e Artes Cênicas, 
Demis ensaiou os primeiros textos ainda adolescente, em meados dos anos 
80. Classificou-se em concursos de literatura: do Colégio Dom Bosco em 
Petrolina-PE, do SESC ALAGOAS em Maceió, do Coletivo Sarau no Bosque, 
em Juazeiro, entre outros. Também poeta cordelista, criou textos temáticos 
para o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, o DNIT, o Centro do Teatro 
do Oprimido – Rio de Janeiro – CTO – Rio e o Conselho de Psicologia do 
Estado de Alagoas. Em Petrolina, integrou o grupo de teatro do Colégio Dom 
Bosco, em Curaçá-BA, a CIA Curaçálica de Artes Livres (Fundador e Diretor), 
Coletivo Cultural Galeota das Artes (Fundador e Diretor), em Maceió, o Grupo 
Musical Poesia Musicada no Pandeiro, Grupo Musical Arca da Cultura Popular, 
Grupo Cultural Jogos de Cordel, Grupo Cultural Órfãos do Cangaço. Teve sua 
poesia lida pelo ator Lázaro Ramos em Salvador, durante posse deste como 
embaixador para políticas para o semiárido. Atualmente, reside em Curaçá e 
é professor na rede municipal de ensino. 
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MEU JEITO
(Elizeuda Rodrigues) 

Não sei quem sou
Me estudo
Algo mudou ...
Me debruço sobre uma silhueta, que me lembra
Mas não me retrata, me reinventa.
Essa não sou eu 
Uma coisa nova, 
altera meu jeito de pensar
Agora sou como se outra vivesse em mim
Meus planos, meus sonhos, minhas prioridades!
Por favor! Me quero de volta!
Eu me conhecia, me entendia...
Todos os dias estou ouvindo o pulsar do meu ser
As noites são longas e se enlaçam no amanhecer... 
Os quero separados, sem drama, apenas serem como eram.
Não! Eu quero prever!
As manhãs como plumas, macias e claras
As noites como um beijo apaixonado 
que você anseia ardentemente 

Algo novo! 
Vá embora e me traga de volta.
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ELIZEUDA RODRIGUES 

Elizeuda Rodrigues de Siqueira Silva sempre foi uma pessoa sonhadora e 
encantada pela vida, nascendo num dia que a sua mãe Maria Rodrigues de 
Siqueira, considerou um presente de Dia das Mães, 08 de maio de 1973, 
em Teresina (PI). Mas, nunca morou em sua terra natal, logo cedo, a família 
foi morar em Pernambuco. O pai Otacílio Mariano de Siqueira, inquieto, 
comerciante, mudava constantemente de domicílio, o que possibilitava 
grandes e repentinas mudanças. Acompanhando essa característica especifica 
do pai, cursou o Ensino Fundamental e Ensino Médio (Magistério) em cidades 
e estados diferentes. 
Em 2002, já em Petrolina, concluiu Pedagogia, pela UPE, depois Especialização 
em Neuropsicopedagogia e se casou com José Rodrigues da Silva Sobrinho, 
com quem tem dois filhos, Maria Clara e Nicolas. Seu amor pela poesia sempre 
a conduzia à biblioteca da escola, atraída por Drummond e Cecília Meirelles. 
Sempre adquiria cartões de fidelidade das bibliotecas municipais. Compunha 
poemas e os deixava escondidos em diários pessoais por se tratar de amores 
não correspondidos e platônicos. Considera a poesia como a respiração da 
alma, assim como um religioso considera a oração. Elizeuda está aqui como 
poeta amadora, pessoa humana que anseia e busca o respeito do ser humano 
um para o outro, em todos os aspectos da sua vida.
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ORAÇÃO DA PANDEMIA
(Fênix)
 

Não se pode ser feliz hoje, mas se pode ter compaixão
Compaixão pelo pai que enterra o filho, pelo que teme abraçá-lo.
Compaixão pelo homem que sofre num leito de UTI 
pelo que espera por uma maca no corredor de um hospital.
Compaixão pelos profissionais de saúde que enfrentam o vírus 
nus de proteção 
pelos ansiosos e depressivos que enfrentam seus medos nus de 
remédios.
Compaixão pelos idosos distantes de seus netos, pelos que 
sofrem de doenças respiratórias e crônicas distanciados do 
tempo.
Compaixão pelos que não possuem o alimento do corpo
pelos que não se alimentam dos fatos.
Não se pode ser feliz hoje, mas se pode ter compaixão.
E ela que nos faz deveras humanos quando o mundo morre um 
pouco a cada dia.

FÊNIX

Fênix é uma escritora jovem que vem se dedicando a fazer poemas informais, 
com um forte apelo visual e emocional. Não possui formação acadêmica, 
nem livros publicados. Seu material de divulgação são as redes sociais e os 
papéis jogados ao vento. Suas maiores influências poéticas são João Cabral de 
Melo Neto e Fernando Pessoa. Sua existência se pauta em morrer e renascer 
poeticamente. Como a Fênix mitológica, a autora tem êxito em seu propósito: 
os versos que, a princípio, mostram delicadeza, trazem uma metáfora explosiva 
de significação e lirismo. Acredita-se que Fênix é um dos heterônimos da 
professora, agora petrolinense, Clarissa Loureiro Marinho Barbosa. Seja bem 
vinda, Fênix, ao seu velho universo novo.
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JUNTOS PODEMOS MAIS! 
(Francisco Macêdo de Amorim)

Há momentos que vivemos 
Que é difícil de dizer
Se fazer nada eu posso
E agora? O que fazer?
Só nos resta a esperança? 

Cantando no tom da dança
Esperando acontecer?

Não espere! Faça algo!
Não duvide de você
Acredite no seu eu
Corra atrás, tente aprender
Muita coisa nessa vida
Só precisa a despedida
Do dizer: não sei fazer!

O momento que vivemos
Nunca houve outro igual
É preciso abrir mão
De uma vida que é ‘normal’
Talvez seja essa a hora
De começar outra história
No contexto social

Como fazer com essa praga
Que nós temos hoje em dia?
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Mudando nossa rotina
Tirando nossa alegria
Afastando dos amigos
E de todos os queridos
Que amamos no dia-a-dia?

Mais um passo! Siga em frente!
Não desista! Esse é o segredo!
Tenha fé e ore a Deus
Acredite sem ter medo
É preciso confiar
Que isso tudo vai passar
Seja mais tarde ou mais cedo

O passado é uma roupa
Que já não nos serve mais
Faça sua caridade
Deixe o que é ruim pra trás
Aí Deus conosco vem
E assim tudo acaba bem
Pois juntos podemos mais!
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FRANCISCO MACÊDO DE AMORIM

Nordestino nato, com uma longa rota vivida pela capital do estado 
pernambucano e por terras lusitanas, de onde surgiram as raízes da família, 
Francisco Macêdo de Amorim é natural de Petrolina desde 1979. Foi desafiado 
aos 13 anos pela professora de Português Marli Melo (presente nesta 
antologia) a adentrar no mundo da poesia, após ter que redigir um verso 
em tema livre e conseguir obter a nota máxima. E isso funcionou! Neto dos 
sertanejos ‘Joninhas do São Joaquim’ e Chiquinho Calú, que gostavam de lançar 
glosas em meio às conversas, juntou esse hábito caseiro com o costume dos 
amigos que tinham na veia também essa tradição. Filho de Francisco Coelho 
de Amorim, um herói, ex-combatente da 2ª Guerra Mundial e da professora 
Avaní de Macedo Amorim que, igualmente ao pai teve origem em meio à rica 
caatinga, tirou proveito dessa origem humilde para conseguir suportar os 
desafios da vida e encarar os estudos na busca do desenvolvimento pessoal e 
profissional. Rumou à capital aos 14 anos para viver com os irmãos mais velhos 
para estudar. Depois de Agrônomo, voltou para sua terra, onde enveredou no 
mundo das uvas e dos vinhos. Isso o fez seguir para um desafio ainda maior 
e foi buscar conhecimentos sobre o assunto no berço da vitivinicultura, a 
Europa. Aos 26 anos, partiu em busca do título de Especialista e Mestre em 
Viticultura e Enologia no Instituto Superior de Agronomia, a primeira faculdade 
de Agronomia de Portugal na Universidade de Lisboa. Prestou concurso e se 
tornou Professor de Enologia, passando a dividir seus conhecimentos com os 
estudantes do curso superior de Viticultura e Enologia do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano – IF Sertão, no 
campus Petrolina Campus Zona Rural. Eis que surge então mais um degrau e 
ele segue, aos 35 anos, para a conquista do título de Doutor em Engenharia 
Alimentar, também em Portugal. Em meio ao amor ao vinho, à história, à 
geografia e à língua portuguesa, os versos de improviso sempre foram grandes 
companheiros para esse simples poeta amador, que por vezes esquece as 
‘regras’ e discorre temas rimados resgatados do sentimento. 
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DE DENTRO PRA FORA
(Gilberto Santana)

Convivo com o convite da Covid
onde o covarde cava a cova
Impérios e grandes muralhas
ruíram quando posto à prova
Enclausurado na minha sensatez
assisto a livre estupidez
desse poder que desova

Inquieto o corpo
temendo o morto
preso o corpo
livre a alma
a doença, a dor e o dó
éramos juntos... agora só
no silêncio que o barulho pede calma

Dessa terra que se tornou plana
usando o vírus, o verme agita
joga pra Deus a sorte da morte
enfermidade coletiva e aflita
clama por um líder presente
Testou negativo pra presidente
instalando a colônia parasita
imune são todas as letras
imune meus versos de amor
imune é poesia e pintura
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imune é a música que dá cor
imune à imundície do mundo
imune ao imundo vagabundo
que tripudia da dor

Dói escrever o que sinto...
Sinto que escrever dói!

Dói a dor da ignorância!
dói o egoísmo ativista
dói a elite apedeuta
a dor do pseudo saber negacionista
a dor de quem matou a esperança
na fase de ainda criança
cegando um país que não se avista

De dentro grito: fora!
lá fora está a ameaça
e quando sairmos fora
lá fora não queremos taça
dentro ou fora essa é a hora
juntos e sem demora
fora o que causa desgraça!

GILBERTO SANTANA

Até pensamos em fazer a biografia de Gilberto Santana, mas o poeta mesmo 
fez e com a qualidade que lhe é peculiar. Chegue mais, poeta militante.
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  I 
Nasceu Gilberto dos Santos Santana
Ao pé da cachoeira que se fez energia
No Raso da Catarina, Paulo Afonso
Região nordeste da Bahia
30 de dezembro de 1965 ao certo
Esse mundo recebe Gilberto
Reencarnando sonho e poesia

  II
Numa família de nove filhos
Gilberto é o mais extrovertido
Fez teatro e marcou quadrilhas
A arte em sua vida dá sentido
Conheceu cantoria de violeiro
Embolada e coco de Jackson do Pandeiro
Seu vaso poeta foi preenchido

  III
Filho de dona Glória e seu Joaquim
Numa casa de amor e afeto construída
Estudou no Colégio Paulo Afonso
Subverteu a ditadura insandecida
Na luta entre sonho e paixão
Ancorou o inquieto coração
No peito de dona Cida

  IV
Há 35 anos casados
Professando a mesma fé
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Com três filhas e linda neta
Amor, justiça e igualdade é seu tripé
Gabriela, Camila, Clara e Ana Cecília
Filhas, neta, versos da família
Rimados com a mesma mulher

  V
Sua profissão é controlador de sistemas
É bacharel em Ciência Social
Há 35 anos trabalha na Coelba
Gerar luz é missão profissional
A poesia é instrumento de militância
Versos contra a intolerância
Palavras pro mundo fraternal

  VI
Pretendendo parecer poeta
Numa coletânea de amadores
Entre o pandemônio e a pandemia
Anestesia com versos as dores
Poeta parido num mundo novo
Amamentado no seio do povo
Fazendo das palavras cores!
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O TEMPO PAROU
(Giovani Lima)

Para onde foram todos?
Foram parar o tempo
Mas o tempo não para?
Para sim, só você não notou
O tempo só passa quando você está com os amigos, quando 
abraça,
quando beija, quando afaga.
Então vamos buscar o tempo?
Pra quê? 
Para termos os amigos de volta e deixar o tempo passar.

GIOVANI LIMA 

Giovani Pereira Lima, filho do Seu Gilton e da D. Nieta, anda pelo mundo de 
“meu Deus” desde menino, feito nômade. Baianeiro (nascido em Salvador, 
criado em Minas uai sô), alagoano, morador de Petrolina, no coração da 
caatinga, onde fez três amigos nota 10. Estudou Administração e Direito, 
nas largou tudo pra trás, diz que: “aposentado, mas não morto, eu ainda 
ando tocando fogo na vida”. Nasceu em 26 de novembro de 1959 e, por 
uma coincidência, onde, muitos anos depois casou-se com Aldenice Teixeira 
Albuquerque. Já tinha três filhos: Rafael, Andréa e Clara, em Maceió. Agora, 
em Petrolina, é pai da gata Filó. Segundo ele: “Não sou poeta, escrevo quando 
a alma dói... mas passa logo, e paro de escrever.” Parece que sua alma tem 
doído mais frequente nesse isolamento forçado, pois o poeta amador nos 
enviou mais de cinco poemas. Aqui, escolhemos a que melhor identifica o 
seu momento presente. 
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RELUTANTE
(Guilherme Gomes)

Às vezes me deparo sem amparo
talvez até esteja amparado, 
mas não o amparo necessário  
com aquele maldito afago, 
que de tão maldito se torna indispensável.

Tu mostra-se o pior miserável
por falta de afeto, 
pois até para um feto 
o amor é duvidado.

Desejando um abraço apertado, 
aperto-me fazendo descaso.
Querendo um beijo molhado, 
deparo-me com o vermelho que se arrasta pelo chão do quarto.
Porém, sendo otimista, 
o vermelho é pelo menos notável, 
pois só dessa forma consigo ser notado.

Agora o amor foi despertado,
o afeto não é mais negado, 
finalmente consegui,
sentimentos apresentados,
mas vejo que não valeu apena, 
pois também consegui a pena
e faltou tempo para o contato. 
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GUILHERME GOMES

Guilherme dos Santos Gomes é o mais jovem dos poetas amadores desta 
coletânea, tem apenas 17 anos e acaba de entrar no curso de Educação 
Física, na Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF. Nasceu 
em 20 de fevereiro de 2003, em uma região de beleza extraordinária: o Vale 
do Salitre, pertinho de outro belo cartão-postal, a Ilha do Rodeadouro. Aqui, 
o juazeirense nos presenteia com o poema Relutante, em uma metáfora bem 
adulta do sentimento que insiste em nos unir: o amor.
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VERBOS E VÍRUS
(Hélio Araújo)
 

Em pequenas trilhas, pedalei
Pelas longas estradas, dirigi
Sobre águas do rio, remei
Na montanha rochosa, subi.
Quando foi oportuno, andei
Em momentos livres, corri
Mergulhei, nadei, cavalguei...
Até a pandemia me impedir.
Decido ficar parado e isolado
Recebo calor do seio familiar
Fujo do vírus desembestado
Reflito sobre ouvir e tolerar
Absorvo calma e aprendizado
Aceito olhar, cuidar, esperar.

HELIO ARAÚJO

Hélio de Araújo nasceu em 25 de outubro de 1962, na cidade de Tamboara 
– PR, mas chegou à cidade de Petrolina ainda bebê. Atualmente, é professor 
da Rede Municipal de Ensino de Petrolina, palestrante e autor de diversos 
livros: Andanças (1999), O Quarteto (2001), História de Luta das Pessoas com 
Deficiência em Petrolina (2015), O Anoitecer de Aurora (2017), Canudos de 
Antônio Conselheiro (2018), Assombros de Lampião (2019). Nunca publicou 
livro de poema, apenas apresenta seus poucos versos em eventos e, para 
nossa honra e deleite, nesta coletânea.
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OS DIAS QUE PASSAM
(Inês Guimarães)

Era uma manhã
Assim ensolarada
O caminho vazio
Caminhado sozinho

Era uma tarde
Café quente na mesa
Céu visto da janela
Colorindo as vontades

A noite chegava devagar
Trazendo uma música diferente
No peito a alegria triste
A espera, o depois

A folha em branco
Palavras que calaram até o silêncio
E então desapareceram
Na dúvida do que será o amanhã.

INÊS GUIMARÃES

Inês Silva Guimarães é baiana de Salvador. Nascida em 11 de março de 
1986, aos quatro anos mudou-se para Juazeiro (BA), onde vive atualmente. 
É jornalista, formada pela Universidade do Estado da Bahia e atua como 
assessora de comunicação do Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Tem 
nas letras escritas e no contar de histórias uma paixão. Desde pequena, teve a 
poesia como refúgio e inspiração, por acreditar na força da palavra e em sua 
potencialidade para transformar e construir. Gosta de um bom café, séries e 
filmes. Que bom que Inês veio degustar esse café conosco, nessa antologia.
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A CURA
(Jaquelyne Costa) 

O invisível 
proibiu-nos o toque 
o abraço 
o beijo 
deixou-nos em choque. 
Vieram o medo 
a neura 
o sossego quase escasso 
os arquejos súbitos em lampejo 
e o pavor de morte. 
Com seu olhar escondido 
a olhos vistos 
o invisível nos observa 
desejando o agora proibido 
amor sempre adiado para entrega 
e de nossas casas atentos 
respiramos o isolamento: 
estão também em tratamento 
as nossas almas 
que já há muito tempo 
encontravam-se privadas 
pelas máscaras 
pela pressa 
pelo distanciamento. 
Agora reaprendem 
a cada longo dia 
e desfazem-se dum antigo contágio: 
o de amores e afetos latentes. 
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II 
 
Havia lá fora o arrebol 
e tudo assim era mais belo 
o vento ainda é livre 
as águas se movem por fora 
e por dentro da terra 
as nuvens dançam seus assobios 
tudo está quase perfeitamente em paz 
são outros os indícios da guerra. 
O aviso se cumpre 
alguns ainda desobedientes 
arriscam deparar-se ao invisível 
mas todo fim de tarde 
tem sua própria magia e vontade: 
há outras razões para este 
i(sol)amento. 

JAQUELYNE COSTA

Jaquelyne de Almeida Costa é petrolinense, nascida em 29 de maio de 
1987. Jornalista e poetisa até o dia em que achar tudo muito normal. Faz 
das palavras de Cecília Meireles sua autobiografia: “Eu deixo aroma até nos 
meus espinhos/ ao longe, o vento vai falando de mim. /E por perder-me é 
que vão me lembrando, / por desfolhar-me é que não tenho fim.” Guarda com 
carinho a primeira medalha que recebeu em 1998 por poema-homenagem 
a sua escola, na época Colégio Motiva. Integrante da lista de vencedores 
do Concurso Antologia Poética Virtual do Portal Cultura Prosa em Verso em 
2006. Participa dos 31º e 32º volumes da Antologia de Poetas Brasileiros 
Contemporâneos da Câmara Brasileira de Jovens Escritores no Rio de Janeiro. 
Tem artigos, crônicas e poemas publicados em jornais e blogs locais e regionais. 
Em 2010 granjeou o Diploma do Mérito Olegária Mariano, concedido pela 
Câmara Brasileira de Desenvolvimento Cultural, pelos trabalhos prestados à 
União Brasileira de Escritores de Petrolina. É coautora do livro Filhas de Lilith 
na Imprensa em Juazeiro e Petrolina, escrito como trabalho de conclusão de 
curso em Jornalismo, pela Universidade do Estado da Bahia, em 2010. Em 
2012 entrou para a Antologia do Prêmio Nacional Jovens Poetas. Oratório 
da moça que sente saudade (2016) é uma homenagem póstuma à mãe, sua 
primeira incentivadora no universo da escrita e a quem deve o amor pela 
leitura. Sempre sonhou em ter seus poemas gravados nas páginas de um livro. 
Clarice Lispector já dizia: “Já que sou, o jeito é ser!”; então ela decidiu ser.  
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RASO MEDÍOCRE
(Jefferson Felippe)

Interrogar-lhe-ei pueril passagem 
Na revira dos entopes escalados pela classe 
Justa densa solo infame
Enraizada pelo todo continente. 
Tal destrói, mas não entende
De mim a sensação outrora 
Puxa esquiva essa tiragem
Não disfarce, apagarás o eterno codinome.
Da latitude vencida
Terra aqui 
Razão mais doida
Me enchendo do vazio.
Complô árduo improfundo 
Perseguindo cada ponto
Do escândalo e da pausa
Transposição tempolarista.
De uma efemeridade
Se a vida tem resposta
Pra essa tal dimensidade 
Loucura e alegria.
Ambiguidades reagentes 
Bipolaridades tomando eixo
No recanto da clareira
Fogareiro palavriante.
Isso é bom? Ou desapego de inverdades?
De uma tal realidade 
Rasa, furiosa e sombria
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Espero a verdadeira colagem.
De experiências alheias
Pra suprir o poço morto 
das poéticas listeiras
Profundidade do homem.
Faz sentir no mais deleite
Em subalterno compilado 
A esperança que essa estrada
Pare um pouco em cada placa.
Ou sequer nada será 
Senão pobre rastejante,
Mediocridade escancarada 
Vá embora na certeza.
Que o forte é humano
E não desiste com fraqueza
É uma dependência egocêntrica 
Se fluir se foi a arte.
Há senão um oportuno lado raso
Doença de um contágio 
Provocado e vestido
Pelo universo coagido.
Por políticas subentendidas 
É o resultado complexo
Dessa parte melancólica
Sintetizada a resposta.

Quer ou não, vida em chamas! 
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JEFFERSON FELIPPE

Nascido em Senhor do Bonfim, BA, em 1995, Jefferson Felippe do Vale Santos 
habita em Jaguarari, BA, desde sempre, aos 8 anos de idade passou a residir 
com os avós, desde então a sua educação tornou-se algo primoroso, para eles 
alguém bem visto na sociedade tinha que estudar. Sempre muito humilde 
e simples, estudou sempre em escolas da rede pública, pois nem sempre o 
pão lhe era acessível, mas a vontade era constante de crescer e influenciar 
pessoas. Teve algumas tentativas frustradas de início de graduação tentando 
fugir do mundo da licenciatura, até perceber que as Letras estavam em cada 
parte de si. Em 2016, aprovou em Letras Português/Inglês pela Universidade 
de Pernambuco, Campus Petrolina, desde então seu mundo tornou-se mais 
retilíneo, mais prazeroso. Participou de alguns programas de docência (Pibid, 
Residência Pedagógica), sempre empenhado nas atividades das semanas do 
curso, da universidade e sua extensão. Teve artigos publicados em anais e em 
capítulo de livro. É um eterno apaixonado por literatura brasileira inclusive 
pela poética de Hilda Hilst. Ama professorar, mas as oportunidades lhe são 
escassas. Sempre acanhado e se justificando nas entrelinhas do seu signo de 
peixes, para ele a astrologia é fonte de estratégia metafísica em que pode 
mostrar respostas rasas, mas fundamentais para as indagações da vida. 
Moço do lar, do mar, do céu… Em tempos de pandemia quase endêmica tem 
produzido bastante, o #ficaemcasa por vezes, tem lhe assustado, mas também 
tornado a procrastinação mais tênue. Ansiedades e receios lhe afetam, mas 
a esperança da reversão é mais forte. Fez a leitura de alguns livros e até 
despertado uma paixão antes obscura, as séries. “Anne with an E”, é a sua 
série favorita e tem lhe empoderado neste momento difícil que infelizmente 
o machismo reverbera bastante. Cheio de vitalidade e muita vontade de viver. 
Vê a vida como o aqui e agora. Para ele, o amor é tudo, e o egoísmo não leva 
a nada, só à ruína.  
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CHUVA
(João Paulo Monteiro)

Chuva
Lamúrias do céu 
Absorvo-as como papel
Sempre que posso, eu tento
Às minhas metas eu sou bem fiel

Se eu não sair de casa
Poderás ver que eu desisti
A minha aflição aperta 
Joga minha mente pra longe daqui

Eu quero ser lembrado
Quero que o mundo um dia olhe pra mim
E me veja como um exemplo
E não certamente como algo ruim

Uma garoa
Traz memorias de um tempo bom
Uma chuva quando aperta
Nos presenteia com um calmo som

Os barcos que aguentam a tormenta
E as rochas que aguentam a maré 
O nosso brasil é penta
Eu pego o pente, deixo o cabelo em pé
Um repente de um nordestino
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De repente apareceu pra mim
Eu já estou engatando a sexta
Nessa estrada sem fim
Subindo as escadas do céu 
Na companhia de um serafim 

Talvez tudo um dia fosse sol
Se eu pudesse ver os primeiros erros
Meu futuro não tem mais farol
E olhando todo meu desterro
Eu um dia estarei lá 
Pros meus erros poder perdoar
E celebrar um possível desfecho

JOÃO PAULO MONTEIRO

João Paulo Pordeus Brandão Monteiro nasceu no Recife no ano de 2000. De 
lá para cá, não teve nenhum feito de grande magnitude na área literária, mas 
já escreveu para o Mídia Futebolística e participou também do podcast, além 
de estar presente na antologia "Noite Natalina" com seu conto de terror "A 
Última Pesca". Continuando a escrever suas histórias, publicou o conto "A 
Última Esperança", de forma independente, na Amazon. Hoje se dedica a fazer 
poemas e músicas para si, junto com os podcasts "Alguns Comentários Sobre" 
e "Conselho de Classe". Seu atual sentimento ante essa quarentena é apenas 
a neutralidade que o segue e o seu "lavar de mãos" para o ser-humano. Há 
dez anos mora em Petrolina e, atualmente, cursa Direito, na FACAPE. 
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CIRCUM
(João Trapiá)

O tempo em
Passo
Compasso 
Gira o destino
Do homem

E toda a
Vida 
Convida 
A instante eterno que some

JOÃO TRAPIÁ

João de Sá Araújo Trapiá Filho é um salgueirense de nascimento, mas um 
petrolinense de coração. Logo aos quatorze anos, deixou a cidade natal para 
morar na cidade ribeirinha. Foi aluno de uma escola só: Moysés Barbosa, 
onde aprendeu muito mais do que os componentes curriculares: participou 
de grupos artísticos, que eram responsáveis pelas culminâncias de projetos 
e pelas apresentações de períodos festivos. Tais oportunidades foram 
responsáveis pelo seu amor pela arte em geral, mas foi a biblioteca da escola 
o local em que ele melhor se encontrou: “os livros são os universos mais 
encantadores para mim”. Antes de ingressar na escola, apesar de ela ter sido 
o maior marco em sua vida cultural, educacional e afetiva, o seu amor pela 
leitura já era realidade. Como esquecer o livro lido e relido durante toda a 
sua infância: Ali Babá e os quarenta ladrões? Com o passar dos anos, a leitura 
ganhou uma outra roupagem: foi se transformando em escrita. Aos quinze 
anos, João tentava escrever um livro, que não saiu das 40 páginas. Porém, 
em 2016, conseguiu lançar As palavras que não couberam em mim, pela 
Editora e Gráfica Franciscana. Hoje, esse livro, embora apresente orgulho, 
paradoxalmente, causa-lhe vergonha, como todos os seus textos depois 
de escrito. São textos que, quase nunca, são revisitados pelo autor. As suas 
poesias, geralmente, abordam temas que transitam entre a existência e a 
efemeridade do tempo, como é o exemplo: “O meu legado/Ao mundo/É 
o silencio. /Às vezes meus olhos. /Me traem/E denunciam o que penso”. 
Assim, ele consegue muitas vezes dizer ou ressignificar o que pensa (ou 
seria o tão aclamado fingimento?). A vida, o humano, os sentimentos são os 
companheiros de escrita de Trapiá. 
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QUINTEESSÊNCIA
(Jota Menezes)

Houve um tempo em que a alma, fatigada de mundo, se 
perguntara?
Qual o sentido da vida?
Era o princípio das dores... E os humanos perdidos
Um flagelo invisível ceifando vidas e sonhos
Um outro ainda mais letal:  matando a consciência dos 
incautos
Bem dizia Shakespeare: “sempre é tempo de peste quando são 
os loucos que guiam os cegos”
Foi profético com a “Terra Brasilis”
Houve um tempo em que o fardo era fogo, queimava e ardia 
na carne mortal
E o espírito abatido do homem pranteava sob o sol 
Houve um tempo... Em que todos eram chamados a imergir na 
chama sagrada da fênix
Fora assim... A conta-gotas... Quase como uma tortura 
lancinante, sufocante
Houve um tempo em que já não se chorava os mortos
Eram tantos! Morria-se como moscas ... E os vivos, perplexos, 
aturdidos, impotentes
Tudo parecia banal, ilusório, pesadelo. Surreal!
A tragédia estava ali, ancha, olhando nos olhos de todos... 
Implacável, desnudando aquelas pobres almas contritas.
Era o  “Inferno de Dante” na Terra... E a fé arrefecida, morna e 
fria como a lápide nua numa noite glacial
Na loucura dos egos...  Falsos profetas do apocalipse bradavam 
de seus sepulcros de cal.
Castigo? Praga? Peste? A ira de Deus... Tenham fé irmãos... 
Abram os templos! 
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Os donos do mundo, cegos de ódio e poder, em seus castelos 
de areia, repetiam o coro pela peregrinação macabra na urbe 
desolada.
“Saiam de seus ninhos, covardes. Abandonem os seus!
 Marchem ao ofício, como um bom rebanho, amem o 
senhorio...Como “gente do bem”
Abracem o mal, sigam o rei (nú)Sim o “mal coroado” e ele os 
libertará de suas virtudes!”  
Os ventos fétidos anunciavam o infortúnio ... Fim dos tempos, 
fim de mundo
A carne estava moribunda e o povo em choque com fome e 
fustigado pelo medo 
Invocara o espírito imaculado, no pó impuro da terra arrasada 
E a velha mulher com o lenço gasto na boca, clamava aos céus: 
Criador, afasta de nós esse cálice 
Ave, a graça da cura...  Ave, a depuração, o milagre! Que a luz 
resplandeça sobre nossas faces crispadas, murchas
Com a cara enrugada na cinza bendizia ... Ave, a boa nova!
Houve um tempo em que se invocara a Nova Era... O tempo da 
graça
A era sagrada da essência das flores... A era da bênção
A QUINTESSÊNCIA, profética da purificação de Gaia, éter a 
matéria e o verbo de Aristóteles
O bálsamo da vida, transfigurado em amor e plenitude
O anjo anunciara, aos quatro cantos da terra, o perfume de 
Deus... Aquele que cura
Os bons ventos sopraram de leste a oeste, de norte a sul, 
varrendo as sombras do mundo
Um arco-íris tinge o horizonte: Eis o encontro etéreo e eterno 
do criador com a criatura;
É a consumação dos tempos, numa era de paz.
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JOTA MENEZES  

- Qual é o nome do menininho? Perguntou a vó Cirila à mãe do rebento, 
Dalvina que lhe respondera: Vai se chamar José, José Menezes da Silva. 
Como é? Está faltando um nome ai... O Sebastião. Sebastião? Disse a filha, 
sem compreender! Sim Dalvina, esqueceu que hoje (20 de janeiro) é dia de 
São Sebastião? Então, o nome do menino tem que ser Sebastião, se não, 
tira a sorte dele! Hoje quem conhece o jornalista, professor e escritor Jota 
Menezes, talvez não imagina que o nome dele seja José Sebastião Menezes 
da Silva. O segundo batismo, “Jota Menezes” ocorreu quando chegou à 
rádio Emissora Rural (1990) como estagiário (o primeiro emprego). À época, 
ainda havia no meio radiofônico a tradição do “nome artístico” que vinha 
da época de ouro do rádio, ou seja, criava-se um nome que nada tinha a ver 
com o verdadeiro de batismo, pois, considerava-se que para o público era 
mais audível, soava melhor aos ouvidos! Jota Menezes, foi dado pela equipe 
de esportes da rádio da emissora, que vencera a disputa da escolha com o 
departamento de Radiojornalismo. Pronto, daí em diante “criou asas” para 
atuar em áreas distintas do conhecimento. Nascido em Santa Maria da Boa 
vista (PE) em 1967, radicou-se em Petrolina (PE), desde os sete anos de idade. 
Atualmente, divorciado, tem três filhos: Victor, Matheus e Emily. Graduado 
em História (UPE), Especialista em Ensino de Comunicação (UNEB-UFRGN) 
e Mestre em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos (UNEB). Atuou na 
Emissora Rural de Petrolina como Produtor-Redator, Locutor Noticiarista e 
Cronista Esportivo; foi Assessor de Comunicação  da Prefeitura de Petrolina; 
Diretor Sindical (Sindicato dos Radialistas do Estado de Pernambuco), Produtor, 
Chefe de Reportagem e Chefe de Redação da TV São Francisco – Grupo Rede 
Bahia (Afiliada da Rede Globo), Revista Vitrine (2008-2012), Professor no 
Curso de Comunicação - UNEB (2009-2012); Autor do livro Televisão, Poder 
e Cidadania – A Implantação da TV Pública no Brasil (2013), Co-autor do livro 
Geraldo Azevedo – Um Geral do Brasil - Editora SABEH (2015); Coordenador 
e jornalista responsável -  Revista Contexto Petrolina. Atualmente exerce a 
função de professor de História na SEDU.
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DIAS TURVOS
(Laecio de Barros) 

De repente
o silêncio.
Não há mais festas
nem danças nas ruas
nos clubes
nem teatro
nem shows.
O barulho
a agitação
o vai e vem
acalmaram.
Ficou-se trancado.
Mas a quietude
tem gosto de medo
a tranquilidade
tem perfume de luto
a paz aparente
tem cheiro de morte.
Um imperativo:
se proteger
proteger o outro
sobreviver.
Dias infindos
noites ansiosas.
Até quando?
Até esse aroma de morte passar.
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Até quando respirar
abraçar
tocar
sejam seguros novamente.
Mas o amor se reinventa
ganha novas formas
traz novas lições.
Sobreviveremos?
"Sim!"
diz a esperança
essa teimosa que a tudo resiste.
E a vida, como uma mãe,
espera acordada
em casa.

LAECIO DE BARROS

Não só o sobrenome, mas a poesia desse amador lembra muito a de Manoel 
de Barros. Ele, assim como o outro, traz um criançamento no falar... Laecio 
Pereira de Barros nasceu em Salgueiro-PE, mas veio para Petrolina com a 
família ainda muito jovem. É professor da educação básica do estado de 
Pernambuco desde 1997, atualmente lotado na Escola de Referência em 
Ensino Médio Clementino Coelho – EREMCC e EREM Otacílio Nunes de Souza. 
Poliglota, apaixonado por leitura e defensor da Educação Básica Pública e de 
Qualidade, com letras maiúsculas, o poeta amador já morou em diversos 
lugares do mundo. Estudou no Japão e nos Estados Unidos, mas há mais de 
dez anos, escolheu voltar e refazer Petrolina como seu refúgio. Vive uma vida 
suave, mas se permite sentir as emoções com intensidade e cor. Que bom 
que ele pousou aqui nesse nosso livro, nesse conjunto de poetas amadores, 
tão acolhedor.
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LIVROS E CAFÉS
(Leomara Coelho)

Os dias eram contados um por um...
A conta foi ficando pesada...
A desobediência aumentava os números...
No amor, dúvidas...
Tudo virava um jogo sem fim, mas em busca do fim...
Tantos sonhos não realizados...
E a fé persistia.
O que será de nós?
Dor existencial, ansiedade e tristeza.
Depressão...
Números...
 E veio o presente mais lindo: um livro.
A mistura de sensações...
 Uma boa leitura e um saboroso café. 
O alívio veio logo
O fôlego resistiu
A dor foi substituída pela esperança...
Sabe os livros? Os cafés?
Eles se foram, mas ficou a certeza que dias melhores virão.

LEOMARA COELHO

Leomara Coelho Damasceno nasceu em 1995, em Dormentes, e reside 
em Petrolina desde 2010. É graduanda em Letras, com habilitação em 
Língua Portuguesa e Língua Espanhola pela Universidade de Pernambuco 
(UPE) e graduanda em Pedagogia pelo Centro Universitário de Maringá 
(UNICESUMAR). É apaixonada pela Literatura Brasileira, em especial pelas 
obras de Clarice Lispector. Em 2018, Leomara perdeu seu pai para a depressão, 
situação que a motivou escrever poemas expressivos. Em época de pandemia, 
as dores existenciais só aumentam e torturam a mente humana, mas tudo é 
passageiro quando os livros e os cafés fazem companhia. Que tal ler Leomara 
tomando um bom café?  
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PLANTANDO AMANHÃS
(Manollo Ferreira)

Peregrinos do destino, 
Estamos por onde ficar
A trilhar caminhos sobre ruas desertas,
Aonde pensamentos vagueiam a se misturar,
Nos levando a nos confraternizar sem sair do mesmo lugar
Pela vida,  
Perseveremos!
Pois ele está lá, a nos encurralar,
Invisível aos olhos,
Sem olhos a nos enxergar,
À sombra da luz, ou, no clarear incandescente da escuridão,   
Somos nós, todos nós, alvos fáceis a nos desafiar
... Quem ficou? ... Quem saiu? ...
Vamos acender a vela, que nos vela, a nos guiar
Ao som do silêncio que para, para lamentar...
São tempos difíceis, que muito será sentido por se lembrar.
De tudo que foi deixado no ontem, para o tempo apagar,
Por isso, precisamos com paciência ficar cada um no seu canto,
A cuidar um do outro, livrando um ao outro da dor do pranto
No sentir da saudade de quem tem de quem se lembrar,
Plantando amanhãs nos braços de quem tem a nos guardar 
Que nos guarde na fé e nos sonhos sem nos abandonar,
Presos à esperança de dias melhores, 
Pra que seja logo, sem mais tardar
A se colorir a vida sem pressa, aqui ou acolá... Ou em qualquer 
outro lugar.
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MANOLLO FERREIRA

Emanoel Ferreira da Silva nasceu em Juazeiro-BA no ano de 1969. Escritor, 
poeta e professor, é funcionário público do município de Juazeiro. Graduado 
em pedagogia e especialista em Educação Contextualizada para Convivência 
com o Semiárido Brasileiro, pela Universidade Estadual da Bahia. Recebeu 
menção honrosa em festivais de poesia, tem textos poéticos e não poéticos 
publicados em jornais de circulação no Vale do São Francisco, em antologias 
poéticas publicadas lançadas no Brasil e em outros países. Participou de feiras 
e eventos artísticos e literários, expondo livros ou ministrando palestras. 
Lançou, de forma independente, o livro de poemas “A Quem Me Degusta 
Por Me Sorver”, em 2015.
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TODO SORRISO É UMA ORAÇÃO
(Marcelo Andrade)
                              
     Para Flavia Teixeira Sales

Vi uma palavra aprisionada numa gaiola
Não cantava
Batia, apenas, suas asas em protestos a mim
Por vezes, olhava-me com a dúvida dos enclausurados
para a porta entreaberta 
“com quantas grades será que foi feita essa tal de liberdade?”
Não cantava...
nem se quer mais falava 
nem mesmo mais minha voz escutava
Somente batia suas asas 
E para mim, olhava
e dentro da sua alma, em silêncio, pra si gritava:
“com quantas grades será que foi feita essa tal de liberdade?
eu, do meu canto, percebendo o
desencanto do desencontro 
e tudo mais que sobra quando tudo que importa acaba
voltei sozinho à minha caminhada
seguindo o conselho de alguém que me disse que tudo passa
Retirei-a com receio e carinho
Ela voou 
Era o amor!
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MARCELO ANDRADE

Marcelo Augusto Sousa Andrade é natural de Petrolina. Bacharel em Direito 
pela Universidade do Estado da Bahia, Licenciado em História, pela UNIESBA 
e Especialista em Direito Civil e Processual e em Direito do Consumidor, é 
professor de História no Colégio Municipal Eliete Araújo. Nascido em 1980, 
filho de Manoel de Andrade Sousa e de Edite Sousa Andrade, descobriu a 
vocação para as letras poéticas ainda na época dos bancos escolares, no 
Colégio Dom Bosco. Entretanto, só aos vinte e um anos, já morando na 
cidade de Salvador, sentiu-se encorajado a voltar a escrever. O seu poema 
apresenta, de forma metafórica, uma relação dos tempos da adolescência, 
em dezenove anos de dedicação. Só finalizado agora, devido ao triste instante 
histórico que vivenciamos. O poema-homenagem à primeira namorada é 
também uma busca de uma espiritualidade que transcende a qualquer tipo 
de dúvidas ou receios.
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INCERTEZAS
(Mariza Auxiliadora)

Que será?
Invisível 
Terrível
 
Divisão 
Céticos 
e
Crentes
 
Gente mascarada 
Escondendo terror 
ou
Fanatismo 
Cinismo?
 
Gente humana 
ou
Meros robôs?
 
Gente enfileirada
ou
Inverdade destilada?
 
Em casa 
ou
Na rua?
 
Distanciamento 
ou 
Aglomeração?
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É invisível 
Mas a olho nu 
O apartheid
 
É invenção do homem 
ou
Intervenção divina?
 
Índices 
Números 
ou 
Fakes?
 
Incertezas 
Ansiedade
ou 
Insanidade?
 
Mundo online 
O homem
ou
A máquina?
 
Transmissão
compra 
palestra
Aula 
Diálogo
Contaminação
 
Em casa 
Em casa
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Sem abraço 
Sem afeto 
Uma tela 
Propagação
 
Cérebro 
Pulso 
Pulmão
 
Sairemos salvos
ou
Sãos?

MARIZA AUXILIADORA

Mariza Auxiliadora Novaes, nascida em Juazeiro/BA em 06 de junho de 1972, é 
a penúltima de 12 filhos de Edésio Guimarães Novaes e Maria Gomes Novaes, 
casal vindo de Floresta/PE e única docente da prole. Professora formada 
em Letras com pós-graduação em Linguística Aplicada ao Ensino da Língua 
Portuguesa pela UPE (Campus Petrolina), atua no Estado de Pernambuco 
desde 1993 e no Município de Petrolina desde 2005, concursada em ambos os 
vínculos. É casada em segundas núpcias com Vandembergh Rodrigues Costa 
e tem dois filhos do primeiro casamento, Eric Novaes de Araújo Silva e Filipe 
Novaes de Araújo Silva. Dentre as  atividades  de  destaque  em  sua trajetória 
pedagógica e como escritora/poeta amadora, é co-autora de Coleção Didática 
Interdisciplinar para o EJA em parceria com o Governo de Pernambuco, 
Instituto Paulo Freire e UFPE no ano de 2005; Sua poesia "Um rio" foi 
escolhido para compor um livro de poesias sobre temática da preservação 
do meio-ambiente em um Concurso de poesia pela Cemafauna/Univasf em 
2013. Mariza é uma apreciadora da Arte em todas as suas linguagens, tendo 
a Literatura um lugar de destaque, quando em uma de suas viagens teve a 
oportunidade de visitar a casa Fernando Pessoa em Lisboa, enriquecendo 
ainda mais seu conhecimento sobre o ilustre poeta. Através deste poema, 
expressa os sentimentos acerca do que a sociedade brasileira vem passando 
nesse tempo confuso.
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EDUCAÇÃO X PANDEMIA
(Marli Melo)

Em tempos de pandemia 
Viva bem conectado 
Olhe sempre ao seu redor
Ajude o necessitado
Use máscara e proteção 
Pra não ser infectado 

Por isso fique em casa 
Buscando a educação 
Virtualmente ou em livro 
Faça agora a opção 
De manter-se informado 
É questão de decisão

Não precisa preocupar-se
Nem buscar a perfeição
Estudar todos os dias
Ajuda na assimilação
De assuntos importantes
Para sua formação

O importante, porém
É fazer a diferença
Neste mundo violento
Sem governo que convença
O povo a ficar em casa
Devido a toda descrença
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Descrença no desgoverno
Que assola o país
Gerando inquietação
Com tudo o que se diz
Sobre juiz e governo
Deixando o povo infeliz.

Infeliz e sem esperança
De mudanças no cenário
Pois desprezam a ciência
E também o operário
Que busca todos os dias 
Preservar o seu salário

Mas como um bom brasileiro
Não se entrega à desgraça
Espera sempre a mudança
Que brota em toda praça
De um povo sempre ordeiro 
Que levantará a taça

A taça da democracia
E da solidariedade
Também da educação 
Que semeia a  bondade
Esperando que um dia
Prevaleça a verdade
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MARLI MELO  

Professora desde 1978, Maria Marli Melo Neto, Natural de Iguaracy-PE, 
nasceu em março de 1961 e carrega dentro de si, marcas de sua infância e de 
sua juventude vividas entre Iguaracy, Sobradinho e Petrolina, onde reside há 
mais de 40 anos. Hoje é Professora do Instituto Federal de Educação ciência 
e Tecnologia do Sertão Pernambucano, embora tenha atuado na rede privada 
por mais de 25 anos e na rede Estadual por mais de 13 anos. Sabe quão 
gratificante foi acompanhar e fazer-se mestra no caminho. De todo o percurso 
o mais valoroso foi descobrir quantas relações construiu nessa trajetória.
Aprendeu como professora a lidar com crianças, jovens e adultos de classes 
sociais diferentes e jeitos únicos de ser. Conviveu também com companheiros 
de trabalho, mais ou menos experientes que ela e aprendeu um pouco com 
cada um. Aprendeu, principalmente, que é preciso exercer a autoridade 
sem autoritarismo para não oprimir e sufocar quem está na condição de 
subordinado. Buscou, ainda, viver experiência da alteridade, posto que nem 
sempre o que é melhor para ela é o melhor para o outro. 
Cada um traz consigo sonhos, expectativas, frustrações e muitas vezes, o que 
mais necessitam não é do conhecimento que se julga sabedora, necessitam 
muito mais ser escutado e respeitado em sua individualidade. Aprendeu, 
ainda, nesse caminhar que não é melhor, nem sabe mais que seu aluno, pois 
ambos têm saberes e experiências diferentes e ninguém ensina a ninguém. 
O máximo que se pode fazer é apontar-lhe os caminhos que poderão trilhar, 
entretanto a escolha definitiva é deles e não se pode impor.
Poetisa amadora, visto que nunca havia se aventurado nessa trilha. Entretanto 
ama literatura; e na poesia sempre apreciou os textos de Drummond, João 
Cabral, Cora Coralina. Já o cordel aprendeu a reverenciar com seu pai – O 
mestre Heleno Louro - poeta natural de Itapetim-PE, considerada como 
o ventre da poesia. Aliás, toda a sua família paterna tinha o hábito de se 
comunicarem através de verso. Na prosa gosta de Érico Veríssimo; Machado 
de Assis, Raquel de Queiroz entre outros.
O texto ora apresentado é fruto deste período de pandemia. Tempo de reflexão 
sobre o que se está fazendo com a Casa Comum, que grita por socorro. Tempo 
de se reinventar como pessoa, como profissional e como cidadã.
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FUSÃO 
(Marta Veronica)

E o sólido se fez líquido. 
E tudo ficou menos vívido. 
Uma centena de sentimentos 
À procura de um alento. 
Ao meu lado só os meus 
E o meu novo eu. 
Bem mais perto a esperança 
Me anima com sua dança. 
E à minha frente 
Só a crença 
De que a gente um dia 
Vai voltar a estar junto, 
Vai voltar a ser muito.
Enquanto isso, o sacrifício
É o ócio sem ofício. 
Sermos nós,
Estarmos sós, 
Como há muito não se ousava,
Como não se imaginava. 
E depois da quarentena, qual será nossa centena? 
Seremos nós e outros de nós. 
Outra gente, outro mundo. Outro tudo. Outro momento. 
Haveremos encontrado o alento? 
E depois dessa fusão, 
qual será nossa razão? 
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MARTA VERONICA 

Marta Verônica Cavalcante Pinto é uma professora apaixonada por Arte. 
Nascida em Paulistana-PI, considera-se petrolinense de coração, uma vez 
que sua família mudou-se para a cidade quando estava com apenas três 
meses de vida. A produção literária sempre fez parte da sua rotina, desde os 
festivais de artes do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, nos anos 80, onde 
cursou Ensino Fundamental e parte do Ensino Médio, como também de sua 
participação nos eventos artísticos do Colégio Dom Bosco – instituição que 
concluiu esse último. Destaque para a Mostra Cultural de 1983, quando se 
consagrou aos 16 anos campeã na modalidade teatro, com a peça Levanta 
Brasil, de sua autoria e direção. Ali começou uma relação apaixonante pelo 
teatro. Integrante do Grupo De Boca em Boca, estreou inúmeras peças teatrais, 
dentre as quais destacam-se Autora da Minha Vida, em 1994 e Eu Sei Que 
Vou Te Amar, um ano depois. 
Amante das línguas, cursou Letras, na UPE, graduando-se, em 1991 e, na 
mesma instituição, no ano de 2002, concluiu sua pós-graduação em Ensino 
de Língua Inglesa. Em que pese sua paixão pelo idioma de Shakespeare, que 
leciona desde 1998, a escritora, parafraseando Caetano Veloso, de quem é 
muito fã, afirma gostar mesmo de sentir a sua língua roçar a língua de Luís 
de Camões. 
A educadora Marta Verônica se define como poetisa e cronista amadora. 
Duas de suas crônicas foram publicadas nos livros Concurso Literário do 
Servidor Público da Bahia, em sua primeira e segunda edições, em 2008 e 
2009, respectivamente.
Sua inspiração é creditada a ilustres escritores da Literatura Brasileira. Na 
prosa, tem imensa admiração por Machado de Assis e elenca Clarice Lispector 
e Luís Fernando Veríssimo como fontes inspiradoras para os seus contos e 
crônicas. Na poesia, destaca Cora Coralina, Carlos Drummond de Andrade e 
Ferreira Gullar como pilares do gênero literário. É desse último a frase que, 
na visão da poetisa, melhor sintetiza a função da sua grande paixão: “A arte 
existe porque a vida não basta.”
Neste poema, a autora externa as certezas e inquietudes trazidas à tona em 
decorrência do isolamento social, ao tempo que questiona as incertezas do 
momento pós-pandemia. 
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ESPERANDO A MANHÃ
(Monique Paulino) 

Quando criança
eu tinha medo de carro de som. 
Não importava se
de chocolate 
ou funeral
Bastava estar da porta da sala 
pra fora
que o desespero era certo
com        o         grito      do          anunciante.  
Tratava logo de correr em busca de um lugar seguro. 
Ruim era quando deixava algum 
brinquedo para trás 
Era sendo o mesmo que não protegida.  
Me dava logo um... 
Naquela época
não sabia dar palavra pra sentimento
Sabia esperar o carro passar
Ontem
quando já fazia calor 
e eu estava esperando a manhã
soube que se tratava da angústia
Atualmente 
querendo fazer bonito
 digo que 
 Angústia é o estômago vazio de barriga cheia
Hoje

Roberto Remígio Florêncio   |   Vlader Nobre Leite (Orgs.)

74



esperando a manhã
ouvi a vinda do inverno 
Alegrei-me!
                         Céu molhado pra alma rachada é passagem pra 
primavera. 
Alguma semente esquecida 
de árvore vermelha
virá.
Custa a chegar,  
mas será maravilhosa. 
Estarei em alguma casa de artista
fazendo batuque pro dia nascer feliz
Com flores coloridas na barriga 
que tenham frescor de geladeira 
e um calor de álcool 51 
Com a tranquilidade 
de dessa vez
ter companheiros de matéria primata que corre junto.
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MONIQUE PAULINO 

Nascida e criada em Petrolina, Monique Paulino tem 24 anos, é estudante do 
curso de Letras, pela Universidade de Pernambuco, e tem a Literatura como 
uma de suas paixões. Certa vez, leu que Guimarães Rosa dizia formar um 
casal com a língua. Tal afirmação mexeu bastante com a menina, já ávida por 
leitura e ela, ainda bem jovem se pretensiou a ser uma amante da palavra. Há 
anos faz teatro e faz da literatura sua companheira na labuta cênica. Como 
atriz, pesquisa a contação de histórias entrelaçada ao teatro performativo 
e, no Núcleo de Teatro do SESC, trabalha a palavra também como revisora e 
sendo uma das organizadoras do livro "Procura-se um corpo - Ação N° 3". Na 
dança, junto ao Núcleo de Pesquisas Artísticas Confraria 27, do qual também 
é integrante, a palavra cantada, escrita ou gritada, a acompanha pelas teias 
dramatúrgicas. Essa poeta-atriz chega com uns versos em pandemia nessa sua 
espera da manhã que vai causar muito rebuliço. Quem dera agora declamar 
esses versos em um carro de som... 
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REMENDADOR
(Monzitti Baumann)

Tenho várias histórias pela metade
Que quando veem pedaços de histórias alheias os pegam para 
si

Minhas histórias têm cem anos ou mais, não me lembro 
Porque não as vivi, senão pelas linhas do contador que 
primeiro as possuiu
Quando as revelo, já não são mais minhas
São de quem se encanta com elas e as carrega faltando um 
pedaço

Só a incompletude delas me pertence
Porque é o pedaço que sempre sobra de mim

MONZITTI BAUMANN

Monzitti Baumann Almeida Lima nasceu em Paulistana, Piauí, no alto 
do Canindé. Viveu em Petrolina, Pernambuco, durante 11 anos, cidade 
onde concluiu o Ensino Médio e obteve o bacharelado em Psicologia pela 
Universidade Federal do Vale do São Francisco com uma tese de conclusão 
de curso sobre o poeta Manoel de Barros. Monzitti Baumann é afeito por 
música, poesia, cinema e tudo aquilo que toca os sentidos com encantamento. 
Atualmente e temporariamente, reside na cidade de Nova Ponte, Minas 
Gerais. Como nordestino ortodoxo, vive em saudoso orgulho por sua terra, não 
obstante o amor que criou pelas belezas mineiras. Aqui, ele se faz presente, e 
não poderia deixar de ser, com toda a sua sensibilidade de artista que encantou 
o Vale do São Francisco com os seus Saraus, regados a música e poesia à mão 
cheia! Que as águas do Velho Chico te tragam de volta brevemente, Monzitti.
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CENÁRIOS
(Paulo Henrique) 

Aqui dentro, do lado de dentro,
Há uma voz que reclama
Os mortos, todos os mortos...
Cardiopatia, câncer, Covid... Crime...
Mortes... São mortes, dores enterradas, desterradas...
Marginalizadas, invisíveis, pandêmicas... Humanas.

Lá fora, do lado de fora,
Todas as máscaras!
Postas, dispostas, impostas...
Máscaras (mascaradas, desmascaradas)
Caem... Caem... Caem...
Rostos não se sustentam, egos se edificam.

No muro, em cima do muro,
Comum, velho, desgastado,
Urubus equilibram-se à espreita da carne
Cadáver, carniça, carnificina...
Embaixo cães raivosos rosnam
Cobram também a sua parte.

No topo, bem no topo,
Sacrossantos dementes, mentes ensimesmadas,
Cospem seu deus-família-escudo.
Lançam verdades, vendas, silêncios...
Desdém, tramas, confabulações...
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Na clausura, nas gaiolas,
Vendo “emergir o monstro da lagoa”,
Pássaros de asas atrofiadas sonham...
Apenas sonham, surrealizam um voo...
“Nós passarinhos; eles passarão”

PAULO HENRIQUE

Paulo Henrique Reis de Melo é natural de Petrolina. Estudou o Ensino 
Fundamental em escolas públicas de Ouricuri – PE e o Ensino Médio no 
Colégio Estadual Dom Malan, em Petrolina. Possui Graduação em Letras 
(UPE-1996), Especialização em Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa 
(Facinter-2002), Mestrado Profissional em Educação (UFBA-2019) e, no 
momento, devido às medidas de isolamento social, em decorrência da 
pandemia do Novo Corona Vírus, está aguardando o início das aulas do 
Doutorado em Educação (UFBA). Ministrou aulas em escolas particulares, 
cursos pré-vestibulares e, desde 2006, é professor do IF-Sertão, campus 
Petrolina.
Além da docência, durante toda a trajetória acadêmica, desenvolveu, 
paralelamente, projetos de artes plásticas e teatro, cujas abordagens temáticas 
se relacionam com a cultura nordestina e sertaneja. Há 30 anos, integra o 
grupo Teatro Popular de Arte (TPA), composto por atores de Petrolina e 
Juazeiro que já levou ao palco espetáculos como O Santo Inquérito, de Dias 
Gomes; Senhora dos Afogados, de Nelson Rodrigues, Eles não usam Black-
Tie, de Gianfrancesco Guarnieri; Auto da Compadecida, O Santo e a Porca e A 
Pena e a Lei, de Ariano Suassuna, além de outros. Isso possibilitou estabelecer 
um contato mais significativo e direto com conhecimentos mais específicos 
relacionados às artes dramáticas e, em 2018, ampliou-se a vivência teatral 
com a direção do espetáculo A Cantora Careca, de Eugène Ionesco. 
As Artes Plásticas e o teatro passaram a ocupar mais destaque em sua vida 
quando uma professora da graduação o “incentivou” a deixar a poesia e se 
dedicar à pintura. Por essa e outras razões, no campo da literatura, passou a 
se dedicar mais ao Gênero Dramático. A poesia sempre ocupou lugar especial 
em sua formação pessoal. Mas como elemento de apreciação, prazer e 
análise... A produção perdeu o encanto. Foi a partir dessa época que vieram 
as primeiras experiências com a pintura a óleo sobre tela, incentivadas pelo 
artista Mateus Veloso.
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NOSSOS DIAS
(Rafael Santana)

Em meio à calamidade 
Os sentimentos atuais 
Ascendem a solidariedade 
Vejo humanos mais iguais 
 
Retrato de um novo mundo 
Medo e esperança no olhar 
É o presente apontando um futuro 
De uma dor que vai acabar 
 
Em toda a sociedade 
Haverá grande mudança 
O cheiro da liberdade 
Toda generosidade 
Serão parte dessa herança 
 
Lágrimas em tantos rostos 
Perdas sem comparação 
Não suplantam o sorriso exposto 
De um povo com compaixão 
 
É triste o atual momento 
Onde a morte mostra o seu porte 
Ceifando mais que sentimento 
Marcando mais fundo que um corte 
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Mas onde há esperança, há vida 
Hábitos e valores mudados 
Em nossos corações, a guarida 
Esperando um amanhã renovado 
 
Em todo o mundo vivemos 
Um tipo de metamorfose 
Juntos nossa história escrevemos 
Sairemos dessa mais forte

 RAFAEL SANTANA

O juazeirense Rafael de Santana Silva fez o Ensino Médio no Colégio Modelo 
Luís Eduardo Magalhães e, atualmente é estudante de Licenciatura em 
Pedagogia (com habilitação em Educomunicação), pela Universidade do 
Estado da Bahia (UNEB). Tem experiência na área de Educação, com ênfase 
em Educação, Linguagem e Comunicação (oral e escrita). Bolsista do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID. Bolsista do Programa 
Residência Pedagógica (UNEB/CAPES). Membro do Grupo de Pesquisa em 
Educação Contextualizada, Cultura e Território - EDUCERE. Aprovado em 
mais de 5 Universidades, classificado entre os melhores alunos na Redação 
do Enem (2012). Escritor, Poeta e Palestrante. Seu poema traz esperanças 
pueris, e de muita sensibilidade. 
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O VÍRUS DO AMOR OU DO TERROR?
(Ricardo Souza)

Quis a vida nos falar
Mas fomos indiferentes
Até que ela decidiu gritar!

Num ritmo de tempo
acelerado e fragmentado
fomos pelo susto parados
para nosso modo de viver alterar.

E chegou de repente
Sorrateiramente
Sem avisar
Mas quem disse
que guerra é só
a nuclear?!
Pois não o é
E engana-se quem assim pensar.

O vírus do horror
Também nos traz lições de amor
Não vem para destruir
E nem só matar
Vem também porque
Tem o propósito
De transformar, convocar
Nos ensinar a lidar com o fogo, a terra, o ar e o nosso jeito 
com outras gentes lidar
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Se até aqui não fomos capazes
de nos observar, abraçar, refletir e cuidar da gente e do outro 
aqui, lá e acolá
Eis que o planeta encontrou uma maneira de nos ensinar

Nada será como antes
Porque aquilo que não nos mata, resgata e marca
Dando um jeito de forjar
e nas nossas experiências
outros sentidos mostrar

Modelos ultrapassados
abraços meio dados
Palavras sem significado
Estruturas egoístas e mal geridas
Não vão mais funcionar

E esse vírus veio apenas pra apavorar, exterminar ou também 
transformar?
Veio pra nos lembrar
Que é preciso mudar
Ressignificar, repensar
E assim renascer com um novo olhar
Mas só vale, de fato,
Se for para melhorar

É preciso perceber
O que está fora do eixo
E nos obrigarmos a ser mais
Do que o querer e ter que visa só ao vazio preencher com 
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coisas que a alma inevitavelmente irá num momento ou outro 
indagar

Aproveitemos a ocasião
Porque está impregnada
de lição e analisemos
O que atordoa, o que preenche e o que realmente dá sentido
Evitando o deslumbramento desmedido
Para não incorrer mais vezes nos perigos
E não ficarmos apenas como arrependidos
Dos afetos que deixamos de dar.

RICARDO SOUZA

Ricardo Luiz de Souza é professor de Língua Espanhola do IF Sertão 
Pernambucano, lotado no Campus Santa Maria da Boa Vista. Licenciado 
em Letras, pela Universidade Federal do Amazonas, tem Especialização em 
Tradução, pela universidade Gama Filho (São Paulo) e Mestrado em Letras, 
pela Universidade Federal de Roraima. Recifense da gema, no jeito, sotaque 
e um orgulho danado de ter nascido lá, em 31/08/1973. Sua casa mesmo fica 
no mundo, onde estão os seus pés que se firmam no agora, criando laços e 
abraços, num ritmo e passo sem que nada lhe se impeça o caminhar. Faz da 
vida o melhor cenário para as suas andanças, sem lança, procurando manter a 
confiança na luta para poder avançar. Não é escritor de ofício nem de talento, 
porém gosta de sua relação com palavras e das esperanças que se embrenham 
na ranhura delas. Aprecia a boa música e se deleita com a poesia.  Nas horas 
vagas, se entrega aos estudos da astrologia, porque, nessa simbologia, sempre 
há algo a explorar. Se tivesse que responder as três perguntas do legado de 
vida que pretende deixar, diria: Filho não tem. Livro de sua própria autoria, 
apenas um, escrito com muito amor e verdade, sua baobá afro-colombiana 
que plantou com letras para mais frutos gerar.  Sobre o sentimento gerado 
pela pandemia e a quarentena? Ai, que pena é não poder ir ali, nem viajar e 
ser impedido de trabalhar... 
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DE QUANDO O TEMPO APENAS CORRIA
(Rildo Remígio Florêncio)

A gente se olha no espelho
E sente a pressa do tempo
Em cada simples momento
A figura fugaz do lampejo 
Do piscar de olhos
Do desejo
De se livrar dos braços da dor

Mesmo que se renovem os risos
Que a dor termine de estalar
A angústia do dia passado
Nos convida a voltar a penar
Em busca do incerto amanhã
Da luta inglória e fria
Dos sonhos sem cor nem magia
Do ocaso do dia a sangrar

Sem saber de espaço ou de tempo
Belisca-se a paz do entardecer
Esperando por trás da tristeza
Com um tímido sorriso a crescer
Estica-se a corda da vida
Sacode a poeira da dor
E voltar a tentar caminhar

Que caminho há de haver
Se o mundo, em si, já não há?
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RILDO REMÍGIO FLORÊNCIO

Engenheiro Civil, formado pela Universidade Federal da Paraíba, em 1994, Rildo 
é dos filhos de Petrolina, nascidos em Juazeiro. A cidade pernambucana não 
dispunha das mesmas condições para procedimentos médicos que a vizinha 
baiana. Filho de José Ivalto Florêncio e Maria José Remígio Florêncio, o poeta 
amador é pai de Dafne, Alexia e Caio Baruc. Na Literatura, tem gosto eclético, 
como na vida: toca violão, pratica motociclismo, gosta de esportes náuticos 
e não perde uma boa “pelada”, regada a cervejinha com os amigos. Ama a 
música, a poesia, a prosa e tudo que envolve a beleza escondida nas dores 
do dia a dia. Aprendeu a amar a escrita portuguesa desde a época do Colégio 
Dom Bosco. Das revistas de viagem ou de esportes, onde ficava procurando 
as grandes reportagens que traziam pequenas lições de vida, aos livrinhos 
fáceis de ler e comprar em bancas de revista. Segundo sua própria descrição: 
Rildo gosta de violão, mas não se sente plenamente correspondido por este 
instrumento. Gosta da Matemática, das coisas práticas, da vida tranquila, ainda 
que isso seja uma utopia. “Por isso, talvez, virei engenheiro e vivo em busca 
de mudar. Como engenheiro, tenho muitos sonhos. Por exemplo, tentar unir o 
progresso e a conservação, o crescimento e a preservação. É fantástico saber 
que é tão possível – até óbvio. Vivo com a esperança de que se torne real”. 
Aqui, ele, contrariando seu perfil, nos presenteia com um poema recheado 
de subjetividades e intranquilidades. Menos razão, todo emoção.
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(I)H, (SÓ)! (LAMENTO)?
(Rita Santos)

A solidão tem poder de salvar...
Salva sua dignidade,
Salva sua autoestima,
Salva seus sonhos,
Salva seus projetos,
Salva sua vida!
Ficar só traz paz a alma!
Não precisamos confrontar com ideias e pensamentos que não 
são os nossos,
Que não apoiamos,
Que não compartilhamos...

Ficar só ativa a lucidez,
Os sonhos,
Os desejos,
Os objetivos,
Sozinhos, pensamos com clareza,
Direcionamos melhor as nossas metas...
Quando nos afastamos de coisas ou pessoas que esgotam 
Nossas forças,
Nossas palavras,
Nossas energias,
Nos sentimos melhor,
Somos melhores!

Lamentar pra quê?
Lamentar o quê?
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A nossa falta de consciência?
A nossa falta de coerência?
A nossa falta de paciência?
A nossa falta de amor?

Na vida, muitas vezes,
Por muitas razões,
Temos que 
Recuar,
Reclusar,
Retroceder...
Entendendo que recuos
Pequenas pausas,
Nos alimenta, 
Nos sustenta,
Nos fortalece,
Aceitamos ser sós, 
Com mais humildade,
Mais bondade,
Mais solitude,
Mais amor!

Saber ser só,
Sentir-se só
Aceitar-se só
Um desafio.
Usar a solidão em seu benefício
É sabedoria,
É generosidade,
É autonomia.
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Fique só!
Não lamente!
E quando puder,
permita-se rodear-se de gente!
de boas “gentes”!

RITA SANTOS 

Maria Rita dos Santos, nasceu em junho de 1972, em Petrolina, filha do 
“seu” Luiz Gonzaga dos Santos e de “dona” Francisca Rita de Jesus. Mãe de 
Ianne Letícia, seu mais intenso amor. Pedagoga, formada pela FFPP/UPE com 
especialização em Metodologia da Educação Básica pelo IAENE. Atualmente é 
professora da Rede Pública Municipal. Concluiu os estudos e fez especialização 
com muita dificuldade, pois é de origem humilde, teve que batalhar muito 
para alcançar seus objetivos. Tem verdadeira paixão pelos livros, ama 
praticar esportes, viajar e participar de eventos que agucem sua curiosidade 
e enriqueça seus conhecimentos, por isso, faz parte do NEPEL, Núcleo de 
Estudos e Pesquisas em Literatura do SEC Petrolina. Curte a companhia dos 
amigos e da família, sente prazer em trabalhar com crianças. Rita gosta de 
desafios. Ficou muito feliz quando teve o seu poema escolhido para fazer 
parte dessa coletânea e, nós, mais ainda. 
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LÁ
(Roberto Remígio)

lá 
naquele lugar sem nome
sombrio, tardio, arredio
eu tive lá minhas prioridades
ordenadas em cidades 
eu tive até amigos fieis 
eu tive amor verdadeiro
eu tive, em sonhos, eu tive

era distante hoje está tão perto
era errante hoje parece tão certo
era mãe hoje merece tão mais que 
pelotões de fuzilamento

era um lugar 
era um lá
mas já não há
já não arde
não fede nem cheira
a poeira
em sonho, eu tive, um lar
imune à poeira 

e lá se vão passando os dias
soltos, presos, apressados
– você pensa que não? – 
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os dias vão rolando qual poesia
nunca dita, 
malditas
sem rimas, sem nada
os dias são quase todos iguais
mas pesam mais
pesam, insones, pesam.
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ROBERTO REMÍGIO

Entre as paixões de Roberto Remígio Florêncio estão a Literatura, as viagens 
e, claro, as reuniões entre amigos, sem os quais a força e vitalidade de viver e 
seguir adiante não fariam o sentido que fazem na construção de sua identidade, 
de sua verdade, de seu afeto – encontros regados à boa música brasileira, em 
nostálgicas melodias, especialmente em vozes bem brasileiras, pois é isso que 
ele é: um brasileiro.
Talvez por ser aquariano, mas com certeza, por ser filho de Seu Ivalto e 
dona Zezé, herdou a vontade de inovar(-se) a cada dia, nascendo em pleno 
carnaval de 1971, na cidade de Juazeiro. Da mãe, herdou a lealdade; do pai, a 
curiosidade. Ainda jovem, morou nas cidades de Sobradinho e Petrolândia; a 
família acompanhava o pai, nas obras de construção das barragens da CHESF, 
na década de 1970. Percebeu, desde muito cedo, que precisava construir seu 
próprio caminho, seguir seu curso, como o Velho Chico que, por mais que tentem 
represá-lo, vai seguir.   E assim, vieram estudos, paixões, discos e livros, e todas 
as gentes que vêm e que vão, marcando sempre seu modo de ser. 
Cursou o Ensino Fundamental no Colégio Dom Bosco e o Ensino Médio, na Escola 
Marechal Antônio Alves Filho – EMAAF, em Petrolina, onde desenvolveu a paixão 
pela escrita, participando de concursos literários, festivais de música e recitais. 
Em 1994, formou-se em Letras, pela Universidade de Pernambuco, e apaixonou-
se pela profissão: fez especializações na área, Mestrado em Educação, Cultura 
e Territórios Semiáridos, pela Universidade do Estado da Bahia, e hoje, cursa o 
Doutorado em Educação, pela Universidade Federal da Bahia – UFBA. Em 2011, 
através de concurso público, passou a fazer parte do quadro de servidores do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano – IF 
Sertão, lotado no campus Petrolina Campus Zona Rural. Sempre quis despertar 
em seus alunos o encantamento para as coisas do mundo, da vida. Foi colher 
saberes nos livros, no chão da sala e nas culturas populares. 
A produção literária sempre fez parte de sua vida, seja como autor, professor 
ou leitor, apaixonado pela Literatura Brasileira, Moderna e Contemporânea. 
Tem em João Cabral de Melo Neto e Carlos Drummond de Andrade seus 
preferidos. E, na prosa, Machado de Assis, Clarice Lispector, Guimarães Rosa e 
Graciliano Ramos disputam suas leituras. O poeta amador tem diversos artigos 
científicos sobre esses importantes nomes da Literatura Brasileira publicados 
em periódicos. E, preocupado com os rumos que a humanidade tem tomado 
em relação aos retrocessos sociais e humanos, traz o poema “Lá”, que aborda, 
de forma surreal, a sociedade que ele não queria ver. Um pesar constante, entre 
a solidão, a nostalgia e o descaso. Inquieto, apaixonado e destemido: assim é 
Roberto. Em cada palavra de sua poesia, um grito de quem não se cala. 
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TEMPOS DIFÍCEIS
(Rodrigo Frazão) 

Olhe deixe de agunia
Isso tudo vai passar
É apenas uma fase
Num há de eternizar
Eu sei que dá medo
Da vontade de chorar
Mas pelo menos tem jeito
É só em casa ficar

Tu já viu jeito mais fácil?
De acabar com uma guerra?
Em outros tempo nois tinha
Era que sair de nossas terra
Tem gente morrendo adoidado
Como nunca vi acontecer
E ainda tem uns abestado
Indo no parque correr
Eu num sei o que você acha
Mas sair pra beber cachaça
Num lhe impede de morrer

Eu num guento mais ligar TV
E só vê número crescendo
Tá se acabando tudo.
Todo dia gente morrendo
As veiz é melhor se desligar um pouco
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Ir ler a bíblia e orar
O negócio num tá dos mais fácil
Mas num precisa se endoidar

Aproveita esse tempo
E vai assistir àquele filme
Vai ler aquela historia
Tenho que certeza que isso
Só vai ficar na memória

Diz que ama enquanto tá vivo
Depois que morrer num adianta
Se lamentar pra deus e chorar
Se num fez quando tava respirando
Porque quer fazer quando acabar?

Vendo isso tudo eu aprendo
Que essa vida é curta e passageira
Que num adianta arrogância
Dinheiro e riqueza, tudo besteira
O importante é ter saúde
É ter família e a quem abraçar
Nessas horas é que a gente vê
Que distância num mede o amar
E assim a gente vai vivendo
E a esperança sempre crescendo
Que isso tudo há de acabar
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RODRIGO FRAZÃO 
 

Desde criança Luiz Rodrigo Frazão Neto, sempre foi fascinado pela escrita, 
pela leitura, pela poesia, pelo comportamento humano e por toda forma 
de manifestação artística. Cresceu em meio à pobreza, na roça, na caatinga, 
morava em uma casa de taipa, com poucos recursos, mas sempre muito feliz, 
em uma cidadezinha no interior de Pernambuco chamada Serrita – PE. Desde 
essa época sempre se mostrou interessado pela área da educação. Com 10 
anos mudou-se para a zona rural de Petrolina, onde seus pais começariam 
a trabalhar na área de fruticultura irrigada, no projeto de irrigação Senador 
Nilo Coelho. Ali um pouco mais perto da cidade, se aprofundando na leitura, 
teve seu primeiro contato com a escrita poética, com o cordel, com a poesia 
e com as artes por incentivo da sua professora Mariza Novaes na 5ª série. 
Hoje cursa o 3° período de Letras Português/Espanhol, pela Universidade de 
Pernambuco, que agora se encontra parado em recesso devido a Pandemia 
do Novo Corona Vírus. Tem 23 anos, trabalha como assistente financeiro, 
escreve, declama e divulga seu trabalho como escritor e poeta pelas redes 
sociais. Com a pandemia assolando o mundo ele criou um canal no YouTube 
onde divulga suas poesias sobre temas bem atuais, com uma linguagem 
nordestina, poética, simples e de fácil entendimento.
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ELO
(Romana de Fátima)

Como a luz do cósmico espaço
Que envolve a noite na diurna cor,
Como o campo que se torna lasso
E se fende ao toque criador,
Como fruto que se faz regaço
E abriga o sonho de ser flor,
Toda a vida é envolta neste laço
Que se fia com singular primor!
Como a nota em um compasso
Que muito apraz ao versejador,
Como a matiz rubra e o traço
Que se fundem em um sol-pôr,
Como um colo para o cansaço
Faz-se refúgio ao desbravador,
Tudo e nada cabem neste entrelaço
Que desvanece todo dissabor!
Como a paz com que congraço
Torna-se viva prece de fervor,
Como o todo que enleia o pedaço
Estabelece o individual valor,
Como caminho contido no passo
Que transpõe o horizonte desafiador,
Eu significo no teu abraço
Que é ato, palavra, fim e alvor!
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ROMANA DE FÁTIMA 

Romana de Fátima Macedo Gomes nasceu Petrolina, no dia 13 de maio, data 
em que a Igreja Católica celebra a aparição de Nossa Senhora, em Fátima – 
Portugal. Por isso, foi batizada “de Fátima” e cresceu ouvindo o pai entoar, no 
dia de meu aniversário, o hino “A treze de maio”. Aluna da rede pública desde 
sempre, da educação básica ao doutorado, em curso. Atualmente é professora 
no IF Sertão – Campus Petrolina e na FACAPE. Guarda carinhosamente o 
exemplo de mestre, apaixonado pelo saber e por seu ofício, deixado pelo 
avô materno, José Anacleto. “Em mim, ecoam as vozes e as lições que me 
foram ofertadas por alunos e colegas de trabalho das diversas instituições em 
que atuei”. Escolheu, como mote de sua poesia, o abraço, uma vez que, no 
contexto atual, esse ato tem sido reprimido, em favor do isolamento social, 
constituindo-se a ausência mais sofrida.
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O VÃO
(Ruy Rogeres) 

Olhe para o céu, 
E se reconheça 
No meio do mar de estrelas. 
 
Nesse mar, ondas são luzes 
E meus olhos são os grãos, 
Que recebem ondas leves, 
Assim, percebo-me EM VÃO. 
 
EM VÃO por ser tão pequeno, 
Por ser só um grão, 
Um entre tantos outros 
Que talvez estejam EM VÃO. 
 
Posso estar um pouco pessimista, 
Mas como tento não estar EM VÃO, 
Tento olhar as insignificâncias, 
Para tentar ver que não sou VÃO. 
 
Olhando elas vejo a beleza 
De uma mosca a uma nuvem, 
De uma pedra a um dia cinza, 
Elas me traduzem. 
 
Cada objeto, cada processo, 
Me faz querer saber mais, 

Roberto Remígio Florêncio   |   Vlader Nobre Leite (Orgs.)

98



Deixando-me em excesso 
E colocando O VÃO pra trás. 
 
Fico feliz e taxado como louco, 
Mas essa loucura não é VÃO, 
Chamo de loucura da beleza 
Pela qual me deixa em conexão. 
 
Conexão comigo mesmo 
E com o mundo, 
E no final de tudo, 
Olho para um lugar obscuro. 
 
Um mar de estrelas, 
Onde um grão não EM VÃO está a olhar, 
Deixando sua visão se deliciar 
Em cada brilho desse mar.

RUY ROGERES

Ruy Rogeres Gonçalves Menezes Fylho, nascido no sertão de Uauá-BA no dia 
8 de novembro de 2001, mora atualmente em Juazeiro-BA. Grande admirador 
da arte, principalmente da música, da poesia e da Literatura Brasileira. Sem 
nenhum livro de poemas publicado, mas se aventura em poemas e letras de 
músicas. Ruy Rogeres, nos faz caminhar poeticamente no seu O Vão, poema 
produzido especialmente para essa coletânea pelo jovem poeta amador, que 
tem um belo caminho pela frente. Evoé, Ruy Rogeres.
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REFÉM DO DESCONHECIDO
(Socorro Miranda)

E foi assim... 
Uma essência parece ter-se esvaziado no mundo e a 
humanidade 
imperiosa e impiedosa  
sentiu-se pequena e frágil.

De repente
sonhos, planos, traços em pedaços desalinhados e 
descompassados 
foram ficando para o fim.
É a vida sem ensaio – Um desconhecido silenciou o som do 
mundo.

O mundo mudou...
Todos reféns da solidão no centro do turbilhão.
E a voz do depois: 
Feliz é quem aprende a tocar com a alma e enxergar com o 
coração.

SOCORRO MIRANDA

Formada em Geografia, pela Universidade de Pernambuco, casada com 
Reinaldo Oliveira, mãe de Stephanie e Chelle, Maria do Socorro Miranda 
Oliveira é professora desde cedo, concursada pela Prefeitura Municipal de 
Petrolina. Nasceu no pequeno distrito de Carnaíbas, da também pequena 
Chorrochó, no sertão da Bahia. Logo cedo, foram morar em Canudos, onde 
passou a infância, e, depois, em Juazeiro. Filha de Teodoro Miranda (in 
memoria) e Maria José, tem três irmãs e um irmão. Socorro não lembra de ter 
feito alguma poesia na vida. Mas, na certeza da importância que é registrar, 
também de forma poética, o estranho momento presente, sentiu-se com a 
responsabilidade de participar do projeto. 
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O PRESENTE E O TEMPO
(Socorro Tavares)
 

Quanto tempo tem o tempo presente... 
Um dia de realizações, 
Um hora de esperança, 
Um minuto de cansaço, 
Um segundo de felicidade. 
O tempo é um presente. 
Presente que não sentimos presente. 
Ansiamos, desejamos e sonhamos. 
Passou... 
Ficou a presença do tempo presente. 
O desejo de sua presença  
O tempo presente, visto pela janela, 
Sentido pelas telas 
Ouvido pelos alto falantes, 
Tocado pelas lembranças...
Beijado de máscara. 
Nosso presente é uma linda bolha de tudo que um dia fomos e 
que sonhamos ser. 
Oh! tempo presente te queremos no tempo futuro.
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SOCORRO TAVARES

Maria do Socorro Tavares Cavalcanti Vieira é pedagoga em sua essência. 
Servidora Pública Federal, lotada no IF Sertão, campus Petrolina, desenvolve 
suas funções com desenvoltura e bom humor. Nunca foi de escrever 
literariamente, sua praia sempre foi o texto técnico-científico. Aqui, ela nos 
aparece com tamanha sensibilidade, leveza e nostalgia, que nem parece a 
Socorro agitada e prática das ideias incríveis e das soluções rápidas e objetivas. 
Adora ser chamada de professora, sua melhor referência. Fez Mestrado em 
Psicologia, tem duas filhas (Fernanda e Carolina) e adora mesmo é viajar na 
garupa da motocicleta do marido, Geraldo Júnior. Socorro está em Petrolina 
desde muitos anos, diz que nasceu em Salgueiro, “no ano da luz”, escreve 
aqui sem nenhuma pretensão, sem presunção, sem sofrimentos. Socorro, 
essa coletânea tem a sua cara!
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QUE NÃO ESQUEÇAMOS DESSA PROEZA 
(Soraya Amorim) 

Que não esqueçamos dessa proeza:
Onde tem amor, tem beleza!
Sempre é tempo 
De cada um refletir:
Atitudes, gestos, palavras...
Modo de ser, assim como o de agir
Um mergulho no íntimo, no interior
Da alma, com mais puro vigor 
E a vida melhor florir! 

Que não esqueçamos dessa proeza:
Onde tem amor, tem beleza!
Que deixemos o coração falar
Aquilo que se tem vontade 
Sem receios, sem desculpas 
Apenas com verdades...
Que queiramos o bem espalhar!
E sigamos felizes, confiantes 
Deus está conosco a todo instante!
É preciso no melhor acreditar!

Que não esqueçamos dessa proeza:
Onde tem amor, tem beleza!
Que esse tempo de acolhimento 
Nos ensine a perdoar
Sobretudo nossas falhas 
Assim como as do próximo que ali está 
E que o sentido verdadeiro
Do Amor, exemplo puro e primeiro, 
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Possamos de fato compartilhar!
Que não esqueçamos dessa proeza:
Onde tem amor, tem beleza!
Deixemos de lado mágoas, rancores...
Amar, nos ensina a partilhar
Estar juntos, servir, agradecer!
Precisamos um dos outros, repare, 
Enxergar além dos defeitos, também vale! 
Cuidar-se !!Encher-se de bem querer! 

Que não esqueçamos dessa proeza:
Onde tem amor, tem beleza!
E a cada dia que nasce 
Saibamos a Deus agradecer 
Por cada oportunidade 
De ao outro servir, melhorar nosso viver
Verbalizemos o que nos traz calma
Com aquilo que faz bem à nossa alma!
E transbordar -se da alegria que existe no íntimo do ser!
Feliz vida! Sorria!
Feliz Você! 

SORAYA AMORIM

Soraya Simone Amorim Santos, nascida em 29 de março de 1973, na cidade de 
Juazeiro- BA, é tudo aquilo que ela sempre quis ser: Professora! Graduada em 
Letras, atua há mais de duas décadas como professora de Língua Portuguesa, 
Língua Inglesa e Literaturas nas redes Municipal e Estadual de Ensino da 
própria cidade. A leitura sempre exerceu grande fascínio em sua vida, seja 
contando histórias ou criando versos. O universo literário tem uma presença 
marcante no âmbito profissional e pessoal dessa mãe, mulher e, sobretudo, 
professora. E, para nós, também poeta. 
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QUEM DERA
(Teresa Leonel)

O elemento invisível chega sem avisar 
Sorrateiramente se embaralha 
E faz você desanimar
O que é isso? Perguntam os outros.

É a mistura do impossível com a 
essência do homem.
É a complexidade do isolamento, 
E a necessidade de se distanciar.
É a construção de elementos que 
corrompem a alma,
Enviesam por discursos liberais, 
repressivos e animais.

Numa sinergia de aloprados tudo pode acontecer.
O humano diz que é Messias, mas não faz acontecer.
O vírus pode ser 'gripezinha' e não atinge atletas.
Mas, e se você duvidar? Cale a boca! Vá pra lá!

É uma complexidade tão absurda 
Que não se pode entender.
Aqui pelas terras tupiniquins, 
Nunca antes na história, um asno 
assume o poder.

VERSOS EM PANDEMIA

105



Figura asquerosa e violenta,
Levanta a bandeira da arma.
Posa de honesto e infalível 
Deixando o rastro apodrecer.

No meio da pandemia 
O logaritmo dita o caminho 
Os robôs assumem a rotina
O gabinete do ódio
Faz retrocesso aparecer.

Socorro, estamos à deriva!
Sem lenço e com documentos.
Podemos chorar, mas temos que esperar.
Têm momentos pra desanimar
Mas é preciso resistir e lutar.

A insensatez vai passar.
A escolha de muitos 
Traz consequências.
Mas o levante de todos
Faz a diferença.

Não desistir, resistir.
Não apenas chorar, mas sorrir.
Não calar, contestar.
Não abafar, expor.
O lunático é humano?
Uns dizem que sim.
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Ainda no campo de batalha,
Vamos lutar.
Ainda com flores em mãos,
Vamos agir.
Ainda existe esperança, 
Vamos seguir.

E pós-pandemia?
O que não fiz, vou fazer.
Arrepender. Pra quê?
Pra enxugar as lágrimas.
E ainda vou refletir? Sei lá.

Vamos ser diferentes? 
E por que não mudamos antes? 
O que aprendemos com outros 
antes? 
O protótipo do humano é 
racional? 

Assolapado, esbaforido e cansado.
Excludente, marginal e fingido.
Egoísta com resquícios de vingança.
Toca-se de leve como o escorpião.
Afinal, o humano se supera? 
Sempre....quem dera.
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TERESA LEONEL

Doutoranda em Comunicação (UFPE) e mestre em Comunicação e Culturas 
Midiáticas (UFPB), a professora de jornalismo da UNEB-Juazeiro, Teresa Leonel, 
é jornalista, cientista social e publicitária. Deixou sua cidade natal, o Recife 
e a orla mais linda do Nordeste (segundo ela), e atracou à beira do Rio São 
Francisco em Petrolina-PE e costuma fazer pontes com a cidade de Juazeiro-
BA. Depois de passar por redação de TV, Jornal, Rádio, Portal e assessorias, 
mergulhou de cabeça na vida acadêmica. Em suas pesquisas no campo da 
comunicação os blogs e as redes sociais, especificamente o uso do aplicativo 
WhatsApp como espaço de narrativas noticiosas, em grupos privados, faz 
parte do seu objeto de estudo. 
Entre aulas, textos jornalísticos para internet, a paixão pela rádio e com o 
olhar atento nas fakes news, descobriu que não sabe nada (ainda) sobre a 
força do povo sertanejo e sua criatividade para enfrentar desafios. Contar 
histórias e crônicas fazem parte das narrativas dessa recifense que hoje 
debruça o olhar para o Semiárido nordestino respeitando suas singularidades 
e contextualizando o local com o global. 
Assim, o poema "Quem dera" aborda os desafios pós-pandemia que se 
apresentam de forma inevitável. É preciso conhecer "um" outro normal de vida 
que traz muitos ensinamentos, como vivenciar o coletivo, o associativismo, 
a socialização das coisas, dos afetos e sentimentos. Mas, vamos mudar para 
melhor? Vamos humanizar o humano? Quem dera...  Teresa Leonel.
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À DERIVA
(Thiago Fernandes)

Dia de aperto no peito
Noite de saudade preventiva
E seguem assim, dias e noites.
Ansiosa, incerta e inativa
Segue assim a minha vida.
A vida severina está rendida
E neste caminho, à deriva,
Vislumbro um horizonte duvidoso
Sem sonhos e sem planos
Entregue ao acaso do fim
Refém do momento e dos anos
Futuros e dos anos passados.
Observo daqui os muitos pecados
De nós, tolos, seres humanos.

THIAGO FERNANDES

Thiago Cordeiro Fernandes tem 25 anos de sonho, de sangue e de América 
do Sul. Mas isso ainda diz pouco – pois, é também mais um Severino – 
mas diferente de uns outros. Recifense, nascido em 1995, pernambaiano, 
nordestinamente brasileiro, aluno de História, vivendo, enquanto pode, para 
morrer um dia de morte severina. É aluno de História, na Universidade de 
Pernambuco (UPE) e se diz um “Dissidente deste Universo”. O Recife trouxe 
muitas contribuições para o Vale do São Francisco e, também, para esta 
coletânea. Sejam todos bem vindos.
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O BARCO
(Thiago J)

Uma força me leva ao encontro das grandes ondas e
Tudo se arrebenta em mim, cada gotinha, cada palavra, cada 
pessoa.
Ergo minhas velas, não há vento, não há água, não há praia.
Ouço as vozes do fim que me puxam com força. Não tenho 
medo, não tenho sonhos, não tenho sono...
Grito um grito de horror bem alto e um eco me fala que estou 
só. 
Assim, carrego comigo um vazio cheio de trecos, cheio de 
nada!

II

Eu vou me agarrar aos seus cílios, e vou entrar no teu olho.
E ai, vou saber de tudo que passa na sua frente, esqueça os 
segredos que antes você escondia.
Teu olho é meu refúgio, onde vejo o futuro e as minhas 
angústias.
Não sei mais o que é verdade nem mentira, você me revelou 
tudo que eu não queria. Vejo bem antes de você.
Você não me engana mais, não vá para a escuridão, não saía 
daqui agora.
Vou deixar você, por favor, abra os olhos, vou descer.... 
Eu vou sair.... 
Eu vou viver...
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THIAGO J

Thiago Jerônimo Pinto dos Santos é do Recife, mas se tornou petrolinense 
desde 2015, quando chegou com sua esposa e filha para trabalhar na cidade. 
Graduado em Sociologia e Mestrado em Extensão Rural (UFRPE), é professor 
concursado da Rede Estadual de Educação de Pernambuco desde 2010. 
Atualmente leciona no Colégio Diocesano Dom Bosco, também é Técnico 
em Educação da GRE Petrolina, professor em diversas instituições de ensino 
superior, é um apaixonado pela sua profissão. Gosta de escrever, mas seu 
contato com a poesia sempre foi de amante, de amador. Exatamente como 
nós queríamos nesta antologia: os amantes da poesia.
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EM CASA
(Thiê Gomes)

Estamos limitados, mas sempre estivemos presos.
Andávamos pela rua trôpegos com os fados que nos 
submeteram.
Agora a iminência da finitude nos deu possibilidade de vida.
Nos nossos quintais ou dos parapeitos das janelas, 
sob testemunhas estelares, 
somos todos universos.
Nossas lunetas olham para dentro
Telescópios que vislumbram nossos macrocosmos 
presentes em nossos próprios corações.

Olhando nossos avessos, tendo acesso às memórias perdidas 
nos abismos de si.
Transgredindo o corpo nos mil seres que cada um carrega.
Há uma corrente de vida infinita dentro da gente, que nunca 
cessa.
Nos abastecemos de contornos e de verbos
Livros são aves no horizonte
Poemas são feras que nos povoam
A música é o ar da nossa atmosfera
Estamos enfim de olhos e ouvidos voltados para nossos fundos 
poços.
A gente no fundo tem brilho, pipocos de luz, vulcões.
Agora em casa, nosso silêncio grita.
Porque cada um, galáxia pensante de palavras
Pode ser o que quiser.
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THIÊ GOMES

Thiê Gomes dos Santos conhecido por seu nome, como passarinho, é nascido e 
criado na terra do bom começo: Senhor do Bonfim. Vindo da família do poeta 
Augusto Sena Gomes, herdou no sangue a arte de passarinhar pela poesia. 
Estudou na Casinha Feliz e de lá foi fazer psicologia na Universidade Federal 
do Vale do São Francisco-UNIVASF. No curso, durante as aulas, nunca deixou 
de escrever, fosse no caderno, em pedaços de papel e até em guardanapos 
da cantina. A prosa e a poesia se mantiveram vivas no homem passarinho e 
assim ele se formou, atuou como psicólogo, fez mestrado e até se arriscou 
a fazer alguns períodos do curso de artes visuais. Hoje é servidor público da 
UNIVASF e trabalha na Diretoria de Arte, Cultura e Ações Comunitárias – DACC, 
setor que faz parte da Pró-Reitoria de Extensão. Sua área de atuação condiz 
com sua alma poética, produzindo eventos de artes e culturas na região do 
Vale do São Francisco, com um trabalho extensionista promovido por uma 
universidade sertaneja localizada no interior nordestino. Ali, Thiê produziu 
o Encontros Poéticos, projeto em formato de Sarau que tinha como objetivo 
dar visibilidade a poetas da região. Realizou também três edições da Feira de 
Arte, Cultura e Ações Comunitárias – FACA, que além de poesia, contou com 
as mais diversas linguagens artísticas como música, teatro e dança.
Thiê Gomes já escreveu peças de teatro, romances, roteiros de curta-
metragem e muitos textos poéticos. Segue apaixonado pela escrita, que é o 
gás propulsor da sua vida artística, sonhando como qualquer escritor, em ver 
muitos dos seus textos publicados. O anseio maior do passarinho é viver de 
poesia, e assim ele segue na lida diária buscando concretizar suas criações 
para contribuir na transformação da cultura. O homem pássaro acredita que 
através da escrita é possível transformar o social e trazer mais igualdade para 
o mundo.  

VERSOS EM PANDEMIA

113



POESIA PRA MENINA
(VANJA)

E que pele você tem
que cabelo você terá
quem te deu essa prenda
quem disse que é de brincar?

entra pra dentro, menina
o perigo te espreita
seja na tua relação abusiva
ou naquela rua estreita

atrás do morro ou no mato
menina que brincava com a lua
que cara é essa pintada 
que roupa é essa de nua?

cala a boca / fecha o bico / veste a roupa
mamãe te dá de tudo
teu pirão primeiro
ainda que farinha pouca.
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VANJA

Vanja é mais do que o pseudônimo de Vânia Almeida Granja, é o seu nome 
desde menina. Atualmente, a senhora Phoebe reside na Holanda e se 
dedica aos filhos Victor e Vange. Sempre que pode, volta a Petrolina, mais 
especificamente à dona Rosita, na Rua 15 da Cohab Massangano. Nascida no 
penúltimo dia da década de 1960, chegou em Petrolina bebê e passou sua 
adolescência no efervescente Beco da Cultura, declamando e distribuindo 
a mais pura poesia marginal. Há anos aposentada dessa mística artística, 
foi desafiada pelo amigo Roberto a escrever um pouco do seu sentimento 
em relação ao momento presente. Mas a imagem do Brasil na Europa ainda 
reflete muito a crise social que saiu/entrou nesse poema que, segundo a 
própria poeta, “retrata minha preocupação com as crianças brasileiras”. Nada 
tão atual, ainda mais diante da morte do jovem João Pedro Mattos Pinto, de 
14 anos, morto dentro de casa com 14 tiros disparados pela Polícia Civil e 
Federal, em São Gonçalo – RJ, no dia 18 de maio de 2020. São os registros de 
um tempo que fazem esta coletânea de versos em pandemia.

VERSOS EM PANDEMIA

115



ESCRITE-ME 
(Vanderlea Andrade)

Dentro de mim cruza uma rua isolada
Por ela, passam invisíveis calçadas,
Pés descalços
Olhos nus

Dentro de mim há um mar revolto
Donde escorrem cachoeiras
Longos outonos
E tristes rios contidos

Dentro de mim habita uma criança  
Por suas retinas sussurram brechas de porta
Brinquedos velhos
E uma ingênua manhã

Dentro de mim passeia uma mulher vermelha
Na sua pele traçam rabiscos de homens
Enebriados perfumes
E uma composição de amor

Dentro de mim pulsa uma verde mata
Por suas folhas densas, dançam pajés e curumins
Caboclas curandeiras
E uma oração de encantados
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Dentro de mim grita um silencio
No seu eco uma página sem escrita
Um livro entre aberto
E um vazio prenhe de poesia...

Dentro de mim descrito-me
Em códigos (des) formados.

VANDERLEA ANDRADE

Vanderlea Andrade Pereira, Léa, Leinha, Vanda, Vandeca, Vanda de Lea, 
Vandinha, Derlea, Dea, como os afetos a chamam, tem na escrita uma linha 
de fuga dos tempos rígidos e lineares.  Filha das águas e da mata, aterrissou 
nesta terra pela mistura de Antonia (mãe) e Cristino (Pai) e, por esses traços 
maternos e paternos, foi se fazendo gente. Do interior de Pernambuco, ainda 
criança, vem ao encontro do imenso Rio São Francisco, um lugar que passou 
a lhe habitar a alma. Pedagoga, Professora, Juazeirense de Coração e Mãe de 
Aruana, faz do afeto epistemológico o melhor caminho para ensinar e aprender 
o conhecimento sábio. Pela escrita de existência, teceu seu mestrado e hoje, 
envereda pelo doutorado só pra não ficar quieta diante de um vasto universo 
a ser descoberto. Na sua filosofia, amor não rima com dor, viver é uma escolha 
e prazer é necessidade básica. Poesia, é seu modo de achar que sabe e pode 
deformar o mundo, reformar o pensamento e descontruir o belo. E coisa que 
se faz quando quer abonitar os dias. 
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UMA CRIANÇA VEM BULIR COMIGO – INSÔNIA II
(Vlader Nobre) 

Quando o barco
arranha a barriga do mar
com suas unhas de árvore
faz cócegas no oceano inteiro

É assim que nasce a onda
Sabia, não?

E toda vez que o mar soluça
de tanto rir
sopra o vento ao seu ventre preso

É assim que nasce a maré
Duvida?

Já da lua, eu não sei
Desconfio que ela são os olhos
de outro mar lá em cima no Céu
olhando para baixo, para nós
caçando os olhos do mar daqui

e assim
eles namoram.
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II.

Planta para mim
é pé de pau
Até descobrir
desaprendendo as coisas
que meu pé
também tem planta
bem embaixo dele

A planta fica
fincada na terra
pela raiz
Em pé até tombar

Meu pé se planta na Terra
feito planta, em pé
Por mais que eu ande a pé
meu pé fica feito raiz no chão da terra

Sei que fui semente
Sei que fui plantado
Sei que sou nascido
e vivo em cima da terra

Até tombar, feito planta
E ficar de vez na terra
Dessa vez, debaixo
feito raiz 
de planta
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feito alguém 
que se planta
para sempre
no coração de alguém
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VLADER NOBRE

Capricorniano, nascido dia 07 de janeiro, de 1980, quinto filho do casal José 
Leite da Silva e Maria Coeli Nobre da Silva, Vlader Nobre Leite é cearense de 
Fortaleza. 
“De lá das velas do Mucuripe para o interior da Paraíba Masculina, a cidade – 
razão de toda a minha melancolia – de Cajazeira, lugar onde cresci e vivi até 
os 13 anos. Meu Ceará, minha Paraíba, dão a mim uma certeza que trago no 
meu umbigo: sempre nordestino. Como um rio que corre, como um menino 
que corre doido para ver o carro passar na pista, ver o circo passar na cidade, 
ver sua vida passar com o tempo, corri para a capital João Pessoa: estudar em 
cidade grande! Logo eu tão pequeno em tudo. São muitos lugares meus que 
ainda busco em mim. Do sertão ao litoral paraibano: ver o sol nascer ao som 
das Muriçocas do Miramar e com todo o deboche das Virgens de Tambaú. 
Foi em João Pessoa onde estudei o ensino médio, e, em uma sala do terceiro 
ano, em 1997, encontrei ela, Fabíola (minha companheira de absurdos), com 
quem namorei, noivei, casei e, absurdamente, me fez e faz companhia nessa 
vida minha. Mulher com quem pude nascer para a eternidade 3 vezes: 3 filhas 
lindas, Agnes (2008), Dafne (2011) e Íris (2015). Mulher que me faz nascer 
outro em mim nessa experiência absurda que é o viver incerto. Hoje, continuo 
no Nordeste, agora pouso e repouso em Petrolina. Não tenho o mar do meu 
Ceará, nem o mar da minha Paraíba; mas tenho a ti, Velho Chico, que me faz 
ir e vir sempre severino entre o meu sertão e meu litoral, seja com o sal do 
mar ou com o sal da saudade das águas que caem do meu rosto quando penso 
em partir, quando penso em voltar. Sou professor desde sempre”.
Atualmente, Vlader leciona nas escolas Plenus, em Petrolina, e Geo, em 
Juazeiro. Além disso, como professor efetivo, pertence ao quadro de docentes 
da Universidade de Pernambuco, lecionando as disciplinas de Literatura e 
Teoria Literária. 
“Por que escrevo? Sinceramente, para não explodir por dentro. Prefiro deixar 
que saia esse nó em minha garganta, essa espinha de peixe, esse engasgo que 
me acompanha desde sempre: dos bilhetes aos pais, pedindo um cachorro, 
pedindo dinheiro, pedindo perdão; das cartas de amor (e também de ódio), 
dos textos nas redes sociais, desses textos de agora. Acho que todo escritor 
pede, como um ato de esmola, pede e insistentemente pede, sempre, para 
que seja linguagem, vertigem, viagem, miragem, poesia, pó e essa azia que 
queima dentro, que queima fora”. 
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Posfácio

Prof. Dr. Simão Pedro*

 A poesia é necessária, porque dela nos alimentamos 
todos os dias. A poesia é necessária em tempos de 

pandemia e fora dela, porque a poesia nos veste de linguagem, 
de mundo, de vida, dos homens que somos. A poesia é o olhar 
e o sentir. Foi a própria poesia que respondeu às indagações do 
primeiro Drummond, àquele de Alguma poesia: “Para que tanta 
perna, meu Deus, pergunta meu coração/Porém meus olhos não 
perguntam nada”. Poesia é isto: numa vez, emoção; noutra, razão. 
 Nestes tempos, - nestes de agora -, estamos entre o 
coração e a razão. O coração diz do sentir a dor com que ora 
nos acomete. O olhar depõe do mais duro da luta, do sacrifício 
e da resistência, pois nos leva à força e à coragem para o 
enfrentamento da dor, do medo, da incerteza, do digladiar vida-
morte. É este olhar que nos faz pensar, refletir, encarar o mal e 
tentar - nem sempre é possível - cortá-lo, mediante a palavra-
raiz-profunda. A palavra existe porque é linguagem, como o é o 
próprio homem, que se diz e diz do outro.
 Nesta coletânea, nesses retalhos de um tempo, muitos 
disseram de si e do outro. Eus que sobejamente se expressaram. A 
poesia que aqui brotou trouxe temática mais diversa: os amores, 
o abraço, a esperança, a fé, o olhar para as desigualdades: A vida 
nos centros urbanos/Quase sempre um retrato/Nada bonito de 
se ver/Conturbados pelas injustiças, desigualdades e violência 
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exacerbada.  Disse Adriana Soely em “Vulnerabilidade”.  
 Em “Fertilização no breu”, de Ana Júlia é possível enxergar 
que a oficina poética É uma linha feita de certezas/e ao me fitar 
tão profundamente/atravessa minhas retinas perturbadas/
dizendo-me: fala-te o que queres escutar. Sente-se neste poetar 
atravessamentos pela retinas de Drummond e o ser gauche do 
poeta itabirano: “Fala-te o que escutar”/ “ser gauche na vida”.  
 O tempo, este aliado/inimigo, a que devemos as coisas 
que chegam, mas a que lamentamos pelas que se vão, ou, talvez, 
pelas que ainda não chegaram. Não se consumaram. Aqui, o 
tempo aparece na sua própria conquista, mas não na do esperado 
desfecho: Agora eu tenho tempo/O tempo que me faltava/Pra 
conversar com você/Pra deitar no sofá/com a cabeça no seu 
colo, /Assistir aquele filme. [...] E esse tempo vai aos poucos se 
escorregando.../Porque o tempo eu tenho, /Mas, me falta você! 
(“Tempo”, de Claudiana Margarida). 
 A dor da pandemia, a dor que tem doído demasiado, a 
dor da impotência, a de não ser ter certeza ou a da certeza de 
não-se-sabe-o-quê nos é trazida em forma de contrição, em 
oração,  mãos postas, empatia por Fênix-Clarissa: Não se pode 
ser feliz hoje, mas se pode ter compaixão/Compaixão pelo pai 
que enterra o filho, pelo que teme abraçá-lo./Compaixão pelo 
homem que sofre num leito de UTI/pelo que espera por uma 
maca no corredor de um hospital (“Oração da pandemia”).
 A dor da pandemia revela também olhar mais denso, 
mais fundo, crítico mesmo, para outros males que cercam, 
particularmente, a semi-milenar Terra Brasilis desses tempos 
em versos tão simbolistas/decadentistas que reverberam em 
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jogos inteligentes com a palavra poética em leitura que traz 
outras dobras, outras texturas, outras linhas, outros fios: Convivo 
com o convite da Covid/onde o covarde cava a cova [...] assisto 
a livre estupidez/desse poder que desova [...] Dessa terra que 
se tornou plana/usando o vírus, o verme agita/joga pra Deus a 
sorte da morte/enfermidade coletiva e aflita/clama por um líder 
presente/Testou negativo pra presidente (“De dentro pra fora”, 
Gilberto Santana). 
 O tempo/vida que passa aparece de novo a traduzir 
fugacidade, já que nada é eterno: E toda a/Vida/Convida/A 
instante eterno que some. (“Circum”, de João Trapiá). 
 As angústias, as incertezas para as chaves da portas do 
amor, a contagem paulatina do tempo (de novo, o tempo), a 
afeição pelo descobrir mundos em leituras e goles de líquidas 
rubiáceas, alimentadas no esperançar paulofreiriano foram 
trazidos por Leomara Coelho em “Livros e cafés”: Os dias 
eram contados um por um.../A conta foi ficando pesada.../A 
desobediência aumentava os números.../No amor, dúvidas...
Tudo virava um jogo sem fim, mas em busca do fim.../[...] A dor 
foi substituída pela esperança.../Sabe os livros? Os cafés?/Eles 
se foram, mas ficou a certeza que dias melhores virão. 
 Em meio a tantos poetas, tantos textos, tantas folhas 
a farfalhar. Borboletas-palavradas a planar. Por fim, e por fim 
mesmo, porque fecha o opúsculo, Vlader Nobre nos entrega a 
chave para abrirmos as portas a tantas leituras quantas possíveis, 
e em seu brinquedear, em jogo de esconde-esconde com as 
palavras, aparece e diz: Quando o barco/arranha a barriga do 
mar/com suas unhas de árvore/faz cócegas no oceano inteiro. 

Roberto Remígio Florêncio   |   Vlader Nobre Leite (Orgs.)
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(“Uma criança vem bulir comigo – insônia II”). 
 Tomara, cócegas de curiosidades leitoras afetem a um 
bocado de gente, bulam com a sensibilidade lúdica, mas também 
crítica de quantos depararem com a poesia que aqui pousou.2

*  Simão Pedro dos Santos, que também se coloca como Pedro Pernambuco em 
quinquilharias que assina quando acha que faz arte, é gravataense de nascimento 
e bezerrense por adoção. Técnico em Agropecuária pela Escola Agrotécnica Federal 
de Barreiros-PE, resolveu lavrar papéis e tenta arar palavras. Tem passagem pelo 
Rio de Janeiro, onde se demorou por perto de três décadas e onde cursou Letras, 
com graduação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e Mestrado e 
Doutorado em Letras Vernáculas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
Por quase vinte anos atuou no curso de Letras da antiga Universidade Severino 
Sombra, hoje, Universidade de Vassouras, no sul fluminense e, desde 2016, é 
professor Adjunto na Universidade de Pernambuco (UPE) em Petrolina.
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ENTRE EM CONTATO COM OS ORGANIZADORES
betoremigio@yahoo.com.br
vladernobre@hotmail.com


