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 Prefácio

Panorama cultural 1922-2022
 Rozelia Scheifler Rasia

 Para comemorar o centenário da Semana de Arte Moderna no 
Brasil, com a publicação desta obra, a Editora Gaya elaborou um projeto 
editorial para relembrar o movimento de 1922 e valorizar os escritores 
atuais que atuam na ALPAS 21.
 A década de 2020 começou com grandes desafios impostos pela 
COVID-19, pois foi possível apenas a realização de poucos eventos cultu-
rais com público reduzido; porém, nós, artistas, escritores e leitores, man-
temos o desejo de reinventar e potencializar talentos para criar, expor, 
escrever, publicar e divulgar nossas obras, nas quais registarmos supera-
ções, curas e perdas de vidas, mas também aprendizados, ensinamentos, 
descobertas, conquistas, esperança e paz.
 Os anos 2000 iniciaram com graves crises políticas e econômicas,
pandemia com milhões de mortos, guerras, catástrofes naturais e retro-
cesso na educação, com graves consequências sociais. Entretanto, estas 
dificuldades impulsionaram as ciências, as tecnologias, a produção de va-
cinas, medicamentos e metodologias de comunicação, ensino e aprendi-
zagem à distância.
 Os anos 1900 inauguraram uma era de prosperidade com luz elé-
trica, automóveis, aviões, industrialização em larga escala, profissionali-
zação de milhares de trabalhadoras, arquitetura de urbanização, avanços 
na medicina, crescimento da indústria farmacêutica e bélica entre outros 
progressos. As principais potências da época, enriquecidas com as novas 
tecnologias empreenderam a I Grande Guerra (1914-1918). Com estes 
fatos, a geopolítica global mudou para sempre.
 O Brasil mudava também e marcava presença no cenário mundial, 
com a industrialização, importação e exportação. A riqueza de são Paulo 
possibilitava o patrocínio das artes e da literatura como formatadoras da 
nova realidade. Em 1922, comemorávamos o centenário da Independên-
cia do Brasil e ares de transformação impulsionavam as manifestações 
artísticas, socioculturais, filosóficas e ideológicas para responder às de-
mandas e a construção da realidade daquele momento.
 Os artistas e escritores que iniciaram o movimento do modernis-
mo brasileiro, em fevereiro de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo,
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apresentaram ao público novas tendências advindas especialmente da 
Europa.
 A arte, a música e a literaturas renovaram conceitos e formatos 
pela atuação de Graça Aranha, Oswald de Andrade, Menotti del Picchia, 
Ronald de Carvalho, Mario de Andrade, Anita Malfatti, Heitor Villa-Lo-
bos, Victor Brecheret, Di Cavalcanti, Guiomar Novais, Guilherme de Al-
meida entre outros.
 Estes nomes consagrados, embora formados pela escola parnasia-
na, romperam o formalismo e o rigor academicista dominantes e trouxe-
ram novas luzes originárias da produção e consumo de bens e serviços na 
esteira da Revolução Industrial, que começou na Inglaterra, se expandiu 
por todo o planeta e acelerou a globalização. No Brasil, abriam-se espaços 
para os expoentes que procuravam oportunidades no século 20 e, conti-
nuam a influenciar as gerações do século 21.
 A Semana de Arte Moderna (1922) divide a cronologia cultural 
do Brasil em antes e depois desta festiva e revolucionária quebra de pa-
radigmas com a abertura à bem-vinda liberdade criativa, à pesquisa em 
todos as áreas do conhecimento e da tecnologia, com repercussão na po-
lítica, sociologia, educação e economia, pois os produtos culturais ganha-
ram mais valor monetário, além do intelectual.
 Os legados dos atores e as contribuições da Semana de Arte Mo-
derna foram muito significativos e abrangentes no século 20 e início do 
século 21 embora as comemorações tenham sido discretas com tímidas 
e isoladas festividades em intramuros de Casas de Cultura, bibliotecas 
escolas e universidades em alguns estados brasileiros.
 Apesar dos cortes e descaso ao incentivo de pesquisa, formação de
educadores e produtores de conteúdos culturais nas esferas municipal, 
estadual e federal, acredito que as atuais ciências e tecnologias permitem 
novas concepções e alternativas artísticas e literárias que proporcionam o
repensar sobre a atuação do Brasil no cenário global.
 As diferentes tendências políticas, científicas e culturais, mostram 
a pluralidade de influências nestes tempos turbulentos, mas promissores 
para novas oportunidades. As múltiplas tecnologias estão revolucionan-
do as concepções sociais e a produção de arte e de literatura em suportes 
inimagináveis na semana de arte moderna.
 Precisamos entender como a história está registrando as realiza-
ções culturais nas primeiras décadas dos anos 2000 e buscarmos resposta 
à questão: Quais serão as contribuições culturais das atuais gerações para 
as próximas décadas?
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Crônicas
Contos
Poesias
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s  Adecir das Chagas Gomes, nasceu no dia 16 de setembro de 
1983, na cidade de Pão de Açúcar / AL. Filho de Maria Jose das Chagas 
Gomes e Jose Vieira Gomes. É o sétimo filho de uma família de 15 ir-
mãos. Graduado em Filosofia Plena pela Faculdade Instituto de Estudos 
Superiores do Maranhão (IESMA). Publicou o livro Sinfonia no Alvorecer 
em 2020, e em 2021 publicou A Ilha sinfônica pela editora Trevo. Tem 
participação em mais 29 coletâneas, entre elas; Madrepérola, da Editora 
Andross, Imortais IV e a coletânea Cultura, da Editora Alternativa; Poe-
sia prêmio Off Flip 2021 e 2022; Coletânea Internacional Infinito olhar, 
da Editora Gaya, Coletânea bilíngue Onde canta o sabiá em português e 
inglês, da Editora Lura; coletânea 100 Anos; Semana de Arte moderna, 
da Casa Editorial; coletânea 1001 Poetas, da Casa brasileira de livros. É 
membro da Academia Internacional de Literatura Brasileira (AILB) - ca-
deira 0559 e da Academia Intercontinental de Artistas e Poetas - cadeira 
728. Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências “A Palavra do 
Século 21” - ALPAS 21, cadeira 56. Academia Luso-Brasileira - cadeira 
270. Faz parte da Associação dos missionários da Imaculada Padre Kolbe. 
Mora em São Bernardo do Campo – SP.
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Súplica à inspiração

Ó senhora, minha,
Onde tu moras?
Inspire-me a tua hora;
Entre no meu silêncio,
Retire do teu rosto o lenço,
Coroe o meu raciocínio,
Dê-me mãos à razão,
E amor ao coração.

Ó minha inspiração,
Por que tu foges de mim?
Leva embora tua concentração,
Tua coroa é de ouro,
O teu rosto é de luz,
O meu sofrimento é de cruz,
Meu corpo é de pele,
E minha alma é mistério.

Ó razão, minha,
Não me deixe sumir,
Em abissal de esquecimento;
No novo altor vou subir,
Entregar o meu testamento à memória,
O meu pensamento ao cartório,
E o meu corpo é o belo escritório.
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 Adriana de Souza Miguel. Natural da cidade de Imbituba / SC, 
filha de Maurilio Miguel e Maria Valda de Souza e Silva, mãe de Karine 
Miguel Hercílio. Amante da natureza, da arte e da poesia, apreciadora 
da alma humana e da vida, que vem adentrando com amor ao mun-
do terapêutico e literário se colocando assim, a serviço do despertar da 
consciência. Uma mulher sensível que busca encontrar morada no outro 
através da escrita.
 Pedagoga, formada pela Universidade do Sul de Santa Catarina, 
pós-graduada em Psicopedagogia Institucional.
 Acadêmica da Academia Sul Catarinense de Letras e Artes – AS-
CLA de Imbituba / SC.
 Acadêmica Correspondente da Academia Internacional de Artes, 
Letras e Ciências “A Palavra do Século 21” - – ALPAS 21, de Cruz Alta / RS.
 Participou de várias antologias, dentre elas da maior antologia 
poética do Brasil, 1001 Poetas - Um legado para as próximas gerações.
 Terceiro lugar em Crônicas – pelo II Concurso Literário da AJEB- 
Associação de Jornalistas e EscritorAs do Brasil, Santa Catarina, em co-
memoração aos 100 anos da Semana de Arte Moderna.
 Membro do Projeto Cultural ComPar-Poesia.
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Uma visão colorida
 Adoro as horas que passo em minha companhia. Esses 
momentos me possibilitam usar o traje de artista e fazer uma 
viagem colorida pelos pensamentos e sentimentos. 
 Desde garotinha, amava ficar só, ficava, como dizia meu 
avô, apenas pensando com os meus botões. Logicamente que 
os botões não pensam, nem possuem a faculdade de respon-
der às minhas indagações, mas os meus, ao menos permitiam 
que eu viajasse por horas a fio.
 Eu costumava registrar minhas viagens imaginárias em 
uma espécie de diário de bordo. Era um caderno simples, que 
costumava pegar gratuitamente na secretaria da escola onde 
estudava.
 Quando olhava para ele, o percebia colorido e conse-
guia ver as palavras voando com suas letras e asas douradas. 
Outras vezes, esses registros eram feitos em cadernos de de-
senhos, uma grande tela imaginária que costumava retratar o 
som de meus sentimentos. Quando me colocava de frente com 
elas, via uma arte moderna.  Havia também os momentos em 
que desenhava na areia com meus pincéis de gravetos.  
 Eram momentos em que unia a criatividade e a fantasia 
de uma menina que escrevia e desenhava com a alma brasilei-
ra. Saiam histórias incríveis de minha mente e de minha alma. 
 As histórias que escrevia e as telas que pintava, surgiam 
sem formalidades, sem influencias externas. Claro, tratava-se 
de uma obra com identidade própria, a minha obra, retratando 
a essência de uma pequena artista contemporânea com plena 
liberdade de expressão. Mas, isso só acontecia quando eu esta-
va completamente sozinha, vivia temendo os olhares externos, 
as críticas e ou correções costumeiras. Era por isso que fazia 
tudo escondida.
 Na escola, quando a professora pedia para fazermos 
redações, minha folha retornava toda pintada de caneta ver-
melha destacando os erros ortográficos. Era a sua arte. A pro-
fessora não via o que eu via. 
 Ela via apenas os erros e eu via um mundo em movi-
mento. Eu não via as letras e as tintas dentro do texto da mes-
ma forma como ela via. Olhos de artista são como aqueles fo-
gos de artifícios coloridos espalhando pontos de luz por todos 
os lados. Acho que os olhos dela estavam apagados.
 Na adolescência, tive a oportunidade de entrar na aula 
de pintura, ficava encantada com as cores e sombras, mas não 
com aqueles desenhos que vinham prontos. Com isso, claro, 
acabei no abstrato, viajando nos traços das rimas e versos.
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 Hoje, sou um espelho no cenário da vida, mas faço o 
que gosto no palco do mundo. Sou uma mulher que respira po-
esia, trabalha na arte da terapia e busca fazer morada no outro 
através da escrita, pois foi assim que entendi o meu propósito 
de vida. Quando assumimos nossa essência caminhamos de 
uma forma muito mais saudável para a vida. Tudo flui. Quando 
olho por esse ângulo, revolução para mim, vira sinônimo de 
libertação.
 É preciso nos libertar para poder também libertar a arte 
que reside em nós. Por muito tempo, queria largar os padrões 
exigidos por minha família e sociedade porque as coisas ao 
meu redor não faziam sentido. Na verdade, desde a infância, 
já estava querendo fazer uma revolução em minha arte, tipo 
o que aconteceu na Linguagem Artística por ocasião do movi-
mento da semana da Arte Moderna possibilitando o início de 
uma cultura nova e essencialmente nacional.  
 Confesso que fui impactada com a história do movi-
mento literário, pois o pensamento da realidade da arte na-
quela época, a cem anos atrás, já era o meu próprio pensamen-
to. Percebo a ideia que originou o movimento em mim, pois 
quando livremente escrevo, procuro também, realizar de certa 
forma, uma ruptura com as exigências acadêmicas da escrita. 
Penso que somente com uma linguagem mais popular e menos 
formal é que conseguirei atingir a todos, independentemente 
do grau de escolaridade que possuam.  
 Gosto de escrever do meu jeito, sem formalidades, so-
mente assim conseguirei realizar encontros profundos. Ter li-
berdade, para mim, é o caminho saudável da arte, uma jornada 
que traz em si, uma visão mais colorida, uma maior leveza para 
a alma e para a arte. É, assim, o meu olhar, não só o feminino, 
mas também o de artista, que nesta obra se fundem tornan-
do-se unidade. Existe apenas um encontro, como num ato de 
fecundação entre a alma feminina e a vida, a arte e a libertação, 
o Criador e sua criação.
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O retrato do amor
O retrato permanece ali,
Refletindo as cores de sua aquarela.
Ao lado, uma tela.
Ainda intacta, branca e vazia.
Porém, essencialmente bela.
Aguardando o cenário
Seu lado artístico se encanta com a cena.
Que naquele instante, se revela.
Feito pluma, feito pena,
Alonga-se.
Em câmara lenta, prepara-se.
Não quer perder nenhum detalhe,
Precisa que tudo flua, naturalmente.
A criatividade toma posse
De seu coração, mãos e mente.
Inicia-se enfim o trabalho, lentamente.
Seu primeiro traçado, Poesia.
A obra da criatura toma forma com maestria.
Mistura-se com a tinta, a cor do sentimento.
E em apenas sete movimentos, finaliza.
Semelhante a obra da criação,
Em sete dias, uma perfeição.
E assim nasce a arte do autor
Assemelhando-se a obra do Criador
Como um sopro divino, um impulso renovador.
Enfim, percebe-se impregnado na imagem,
O retrato do Amor.
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 Adriano Luís Turelli Spezia. Nascido em 22/05/1961, em Ilópolis 
/ RS, cidade da erva mate. Reside atualmente em Lajeado / RS. Bancário. 
Técnico em Agropecuária. Filósofo. Historiador. Poeta. Escritor. Hoje é re-
presentante comercial e dedica-se à literatura. Em julho de 2010 publicou 
seu primeiro livro Coletâneas Espíritas. É membro efetivo na Academia 
Literária do Vale do Taquari – ALIVAT, titular da cadeira nº 20  - patrono 
Pe. Theodor Amstad; Acadêmico efetivo  na Academia Internacional de 
Artes, Letras e Ciências “A Palavra do Século 21” - ALPAS 21, sediada em 
Cruz Alta / RS, titular da cadeira nº 106 - patrono Ruy Barbosa;  Aca-
dêmico efetivo e diretor da Academia de Letras do Brasil - Seccional Rio 
Grande do Sul titular da cadeira n° 24 - patrono Francisco Valdomiro 
Lorenz; Elo Escritor e Membro Fundador  do Movimento Nacional Elos 
Literários. Membro oficial da Academia Internacional de Escritores Bra-
sileiros sob registro No.0056
 E-mail: adrispezia@yahoo.com.br
 blogger WWW.borboletaquantica.com.br
 Página facebook: Chimarrão com Filosofia
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Eu sou!

 Eu sou a luz, a harmonia, a força do amor, o pedaço de 
pão que sacia a fome, a água cristalina que aplaca a sede, a luz 
do luar que enamora os corações, o sol que brilha nas manhãs 
dos invernos frios e castiga as areias suaves do deserto.
 Eu sou a primavera que inebria e encanta com seu per-
fume, sou a mudança, a constância, a serenidade e a busca 
pela paz.
 Eu sou o martírio dos escravos, a alegria dos saltimban-
cos, a opressão do amor perdido, a cura e a alegria, o olhar 
de esperança, a busca pelo conhecimento, o entendimento e a 
flor que desabrocha; o cheiro da chuva que rega a vida, o vento 
que leva as lembranças e o fogo da paixão que acende os cora-
ções apaixonados .
 Simplesmente eu sou!

.............

 Quem escreve externa a essência da Alma que fala atra-
vés das letras cuja significância é o ensinar e o aprender através 
da humilde missão de escrever .
 Escrevo, logo penso !
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 Alexandre Meyr nasceu na cidade de Canoas/RS em 1960. Tra-
balhou como servidor público nos Estados do Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina.
 É autor dos livros de contos Paixão Sólida (Scortecci, 2016) e 
Mosaico  de Contos (Gaya, 2020), e dos romances Nem só de literatura 
vive o homem  (Scortecci, 2020) e Vinhedos da Pampa (McLee, 2020).
 Com poemas, contos e crônicas participou da Antologia Palavras 
Abraçadas (Scortecci, 2016), Coletânea Coexistência (Porto de Lenha, 
2016),  Coletânea Internacional Gaya (Editora Gaya, 2018), Coletânea Co-
nexão Brasil 2019  (Alternativa, 2018), Coletânea Internacional Malaba-
rista do Tempo (Editora Gaya,  2019), Coletânea Internacional Diálogos 
(Editora Gaya, 2019), Antologia Natal com  Poesia 2019 (Biblio, 2019), 
Agenda Poética CLiP Mulher (Alternativa, 2019), Coletânea Internacio-
nal Vida (Editora Gaya, 2020), Antologia Natal com Poesia 2020 (Biblio, 
2020), 100 Autores Contemporâneos (Versejar, 2021), Coletânea Poesia 
no Lago (Editora Gaya, 2021), 40 Contos que Eles e Elas Contam (Vi-
trola, 2021), Coletânea Contemporânea 2021 (AmoLer, 2021), Coletânea 
Internacional  Folhas de Plátano (Editora Gaya, 2021) e A Nova Poesia 
Brasileira SPINA (Areia Dourada, 2021).
 É membro da Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências 
“A  Palavra do Século 21” – ALPAS 21, com sede em Cruz Alta/RS, onde 
ocupa a  Cadeira nº 120, tendo como Patrono Rafael Henzel. É membro 
da Academia Luso-Brasileira de Letras do Rio Grande do Sul.
 Casado, pai de uma filha, o autor divide vivências entre os três 
esta dos da Região Sul do Brasil.
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Letrando rumos
Perturbe-se em paz o poeta idealista.
Deixem-no seguir caminhos riscados,
ainda que pelos sonhos aloprados,
vida boa de quem cisma: utopista.

Chega ao patamar de excelso trovista,
ziguezagueia líricos aprumados.
Versifica fonemas ensopados
ao pódio de rimador quimerista.

Cada amargo passo o atiçar do lume,
diz-se que devaneio pouco é bobagem
na cabeça de qualquer literato.

Mania do vate nutrir tal costume:
voejar ao espaço longo nessa viagem,
seu alvo é o pujante desiderato.
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 Álvaro Seligmann Silva (na foto ao lado do pai, Orlando) faleceu 
na noite de 17/06/2021, em Hamburg, Alemanha. Era filho dos profes-
sores universitários Orlando Sampaio Silva e Edith Seligmann Silva. Dr. 
Álvaro, nascido em Belém / Pará, em 18 de março de 1963, iniciou seus 
estudos elementares na Escola “John Fitzgerald Kennedy”, em Belém, e, 
ainda criança, mudou-se com a família para São Paulo. Formou-se em 
Medicina pela USP de Ribeirão Preto.
 Fez residência médica em psiquiatria no Hospital das Clínicas 
de sua Universidade e na Escola Paulista de Medicina da UNIFESP, em  
São Paulo / SP. Em seguida, conquistou o título de Doutor em Medicina 
na  Marburg Universität, Alemanha. Foi professor universitário no Brasil 
(São  Paulo) e na Alemanha (Lübec). Veio a estabelecer-se em Hamburg, 
no norte  da Alemanha, onde idealizou, organizou e, com colegas mé-
dicos, fundou a  GEMEINSCHAFTSPRAXIS FÜR KINDER UND JUGEN-
DPSYCHIATRIE UND PSYCHOTHERAPIE, uma clínica para tratamento 
psiquiátrico de crianças e adolescentes, da qual era diretor e médico. Dr. 
Álvaro Seligmann Silva e sua clínica conquistaram renome e prestígio 
nos meios médicos alemães. Tinha  numerosa clientela, em meio a qual, 
muitos imigrantes e refugiados. Dominava cinco idiomas, e instrumenta-
lizava seus conhecimentos linguísticos na prática da clínica.
 Na adolescência, foi escoteiro, movimento em que conquis-  tou 
todos os graus até o mais alto, e, como esportista, praticou a natação e o 
judô tendo ganho muitas medalhas. Na juventude, quando era estudante 
de Medicina, atuou, pleno de idealismo, dirigindo atividades do Teatro do 
Oprimido. Amava a música erudita. Foi integrante e cantou em um coral 
em Hamburg, e todas as semanas comparecia com sua esposa às apresen-
tações orquestrais de concertos e sinfonias na suntuosa Elbphilarmonie 
Grosser Saal de Hamburg. Faleceu aos 58 anos de idade, em sua residência, 
recebendo atenção médica e o carinho e amor de sua esposa, de seu filho e 
de suas  filhas, e de dois de seus irmãos. Deixou sua esposa, Andrea (arqui-
teta), e os  filhos Anna (psicóloga), Thiago (médico) e Elisa (cirurgiã dentis-
ta), seus pais e seus irmãos José Jorge, Márcio Orlando, Rosana e Andréa.
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Excertos de Álvaro Seligmann Silva
 Obrigado pai, muito lindo. A vida por sorte é cheia de 
segredos que a tornam ainda mais emocionante. Um grande 
beijo pai! Tu  convives com 4 gerações há muitos anos. É algo 
muito especial.
 Muito lindo pai! É um período em que a presença contí-
nua de contacto tem um grande valor. Sabes que tua presença, 
com todos os teus valores e forma de ser, vivem em cada um 
de nós, o que nos dá enorme força de vida. Eu me sinto assim, 
e tenho segurança de que da mesma forma meus irmãos; esta-
mos eternamente gratos pelos pais que temos.

.............
 A dificuldade de compreender o porquê das desigual-
dades neste mundo, nos foi desde muito cedo presente. Um 
mundo onde as chances de desenvolvimento são tão extrema-
mente desiguais desde o momento da concepção. Buscar no-
vas perspectivas, onde seja permitido a todos os seres, em sua 
busca de expressão e com suas dores e necessidades, a oportu-
nidade de serem reconhecidos como arquitetos da esperança 
de um espaço de futuro, onde sejam autores e atores de sua 
própria história.
     Mit freundlichen Grüßen,
        Dr.med. Álvaro Seligmann Silva

Presença
Meu filho,
aí tu estás com a tua fortaleza,
com a tua força vital inabalável.
Eu, teu pai, aqui estou
pensando em ti.
Esta presença invisível
me faz estar ao teu lado
em todos os minutos
como um anjo que te guarda,
mas também para compartilhar contigo
deste vigor inquebrantável
que nos alimenta,
que nos une nesta aliança,
que nos liga um ao outro sempre
através dos tempos
onde quer que estejamos,
porque sou teu pai
e tu és meu filho.

   Teu pai Orlando Sampaio Silva
São Paulo, 08/9/2020.
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 André Santos Silva nasceu na cidade de Maiquinique, no inte-
rior do Estado da Bahia. É licenciado em Letras (Português e Inglês) e 
Pós-graduado em Língua Portuguesa e Gestão Educacional. É professor 
da Rede Municipal de Ensino de Maiquinique e atua nas áreas de Língua 
Portuguesa e Redação.
 Romancista, cronista, poeta, satírico, cordelista, contador de his-
tórias mil. Em 2015, lançou o livro Mania de Poeta: a poesia nossa de todo 
dia. Por gostar de escrever poemas, é conhecido em sua cidade com o 
título de Professor Poeta.
 Em julho de 2022, lançou sua segunda obra literária, o livro Me-
mórias em poesia. Desta vez, o palco de exposição e lançamento da obra 
foi a Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Em agosto, do mesmo 
ano, Memórias em poesia foi lançado na terra natal do autor.
 Além da poesia, o professor André escreve diversos gêneros tex-
tuais, inclusive alguns romances que pretende publicar.
 André, ou professor André, é um sonhador e um eterno apaixo-
nado pelo universo da leitura e da escrita, o que o torna sempre inspirado 
e motivado a escrever.
 Sua história, enquanto escritor, é construída num cenário de 
muita paixão. O fascínio pela leitura, pelos livros, lápis e papel marcou 
sua infância, desde cedo.
 Sempre se destacou por gostar de ler e escrever. Cresceu sem 
deixar morrer a criança que nele reside. É um professor que vê a educa-
ção como um ato político, que implica esperança e transformação.
Contatos:
André Santos Silva
Instagram: @andre_mania_de_poeta
Whatsapp: (77) 99193-2387
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Café da noite

A família em volta da mesa
Marcava o momento de mais uma refeição.
Na ponta papai e mamãe se sentavam
E nos outros assentos eu e meus irmãos.

No cesto, torradas,
No bule, um delicioso café,
No centro da mesa bolo de puba, de aipim,
E mais um assento para quem quiser.

Na chocolateira, leite quente
E num recipiente, chocolate em pó,
Cuscuz, manteiga de leite de gado.
Não havia nada melhor.

Não faltava também um bom queijo
Às vezes, um delicioso requeijão.
Mas se não estivessem todos em volta da mesa
De nada valeria aquela refeição.

Pão de todos os tipos,
Comida à vontade.
Hoje olho em volta da mesa...
Paro, penso, respiro
E me recordo com saudade.
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 Antonio Carlos de Andrade Bueno nasceu em São Paulo / SP no 
ano de 1946 e, durante a infância e parte da juventude, residiu em Santo 
André, no ABC paulista. Após esse período, retornou a residir na Capital. 
 Cursou 3 anos de Letras Neolatinas na USP e, anos depois, ingres-
sou no curso de Administração de Empresas na ESAN (não concluídos). 
 Fez carreira profissional na área comercial e gerenciou filiais 
de vendas de um grande grupo industrial multinacional durante vários 
anos, período em que teve oportunidade de residir e trabalhar em diver-
sas cidades das Regiões Sul, Sudeste, e Centro-Oeste, por onde viajou. A 
partir de 2008, já desligado da empresa e aposentado, fixou residência 
em Fortaleza / CE. 
 Desde 2003, tem participado de diversas coletâneas, com alguns 
textos premiados. Em 2011, publicou, como autor independente, o livro 
infantil A Floresta Feliz.  Em 2014, foi empossado acadêmico efetivo  ca-
deira 43, da Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências, ‘A Pala-
vra do Século 21’ - ALPAS 21, de Cruz Alta / RS. Em 2019, publicou pela 
Editora Gaya – Cruz Alta / RS,  o livro de contos O Tempo Conta Contos. 
Em 2020, publicou pela Giostri Editora, de São Paulo / SP, o livro infantil 
Jujú e Jajá – os pombos-correio pra lá de sortudos, e, em 2021, publicou 
também, pela mesma editora, o livro infantil Floco e Mimi – uma aventu-
ra quase perfeita.  E-mail: bueno46@gmail.com 
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 Hoje, ao folhear as páginas de um dos poucos livros que 
ainda conservo na estante desde a juventude (não sei se por 
amor ou egoísmo),eu encontrei, adormecida e  amarelada pelo  
tempo, uma folha de caderno datada  de 1971 com  alguns 
versos rabiscados a lápis. Detive-me na  leitura dessas linhas 
escritas por mim há mais de 40 anos, deixei-me levar pelas re-
cordações e, por alguns instantes, vaguei perdido no tempo... 
 E agora? Agora poetas, perdoem-me pela ousadia!  
 Confesso que não sei poetar, porém, de volta ao pre-
sente, decidi tirar do esquecimento estes velhos e despreten-
siosos versos. 

Despedida
Adeus meu quarto dos fundos
Solidão de ano e meio 
Dores, ais, pranto profundo 
Dos olhos, d’alma, do mundo 
Saudade de amores vãos! 
Vou-me embora pra outras terras
Eu busco a felicidade 
Na bagagem levo sonhos 
Sou menino sonhador 
Ao sol que aquece o caminho 
Ouso agora perguntar 
Responda, meu velho amigo 
Para minh’alma acalmar
Durante esta nova jornada 
Alegria, regozijo, felicidade haverá? 
E o sol dourado responde:
 – Sobre isso, meu amigo, 
Nada posso assegurar 
Ao final da caminhada  
Volte ao tempo perguntar. 
                                          
                                                            São Paulo / SP, 1971 
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 Antônio Francisco Cândido, filho único e órfão de pai e mãe, 
nasceu em Pouso Alegre / Minas Gerais no dia 23 de Julho de 1968. Re-
side em Congonhal / Minas Gerais. Escreve desde criança, no entanto 
o amadurecimento para com as letras deu-se a partir de 2004, quando 
tornou-se sindicalista e escreveu alguns artigos políticos para o Jornal do 
Sindicato, Informativo Sisempa. No mesmo ano, começou também a es-
crever para o Jornal Diário do Sapucaí, hoje Jornal Diário. Antônio Fran-
cisco Cândido não cursou faculdade, tendo concluído o 2°Grau. Toninho 
Poeta, como é popularmente conhecido, já foi premiado em dez Estados 
do Brasil até o presente momento, sendo eles: Minas Gerais, São Paulo, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraíba, Bahia, Sergipe, Alagoas, Santa 
Catarina e Distrito Federal.
 Pertence a diversas Academias de Letras, sendo algumas, ALPAS 
21 - Academia Literária Internacional de Artes, Letras e Ciências ‘A Pala-
vra do Século 21”, de Cruz Alta / Rio Grande do Sul, ALTO, - Academia de 
Letras de Teófilo Otoni, Minas Gerais, Café Poético e Filosófico, de Pão de 
Açúcar / Alagoas e em breve será homenageado pela Academia de Letras 
de São Luiz do Maranhão.
 Recebeu vários prêmios por suas participações poéticas pelo 
país, sendo algumas: 4° Lugar no Primeiro Concurso Internacionalizan-
do o Jovem Escritor em Vespasiano / Belo Horizonte em 2006 com a po-
esia Um Minuto, poesia essa traduzida para o espanhol. Buquê de flores, 
Menção Honrosa em Campina Grande / Paraíba em 2008. Momentos, 
Menção Honrosa pela ALPAS 21, Cruz Alta / Rio Grande do Sul, em 2007.
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Se eu partir amanhã!
Caso eu morra amanhã,
Espero assim ser lembrado.
Um escritor e poeta simples,
Trabalhador, honesto e honrado!

Tenho meus defeitos, os reconheço,
Porém honro e amo o que faço.
Quem nunca na vida errou,
Que dê o primeiro passo!

Um pedido faço a todos,
E vos peço de coração.
Que a bandeira do Palmeiras,
Acoberte o meu caixão!

Tive um amor na vida,
Qual foi meu amor primeiro.
A ele me entreguei,
E fiquei a ver terceiros!

Se eu partir amanhã,
Desculpem meu lado emocional.
Que todos nunca se esqueçam,
Meu amor por Congonhal!
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 O poeta Antônio Galvão nasceu na bela cidade dos mineiros em  
Belo Horizonte. Terra do bem e das artes. Família do venerável Frei Gal-
vão de Guaratinguetá e da cidade Rio Casca.
 É de família de servidores públicos, com muito orgulho trabalha  
na lida pública. Profissão: economista público, professor, jornalista ABJ,  
assessor parlamentar CMBH, especialista em RH e formação em psica-  
nálise clínica.
 Gosta de instrumentos de percussão. Toca Pandeiro nas canto-  
rias e sarau poético-musical que produzimos. Aprecia caminhar pela ci-
dade, assistir filmes e documentários históricos, meditar, orar e escrever 
versos, crônicas e artigos, cultivar amizades, viajar e conhecer outros lu-
gares e povos.
 Idealizador e coordenador da Confraria Muros dos Poetas e Po-
esia, Fundador da Confraria de Poetas MG, ex-vice presidente da Acade-
mia Luziense de Letras e Artes - ALUZ, membro Acadêmico da  Academia 
Internacional de Artes, Letras e Ciências “A Palavra do Século 21” - ALPAS 
21, de Cruz ALta / RS. Voluntário da Cruz Vermelha / MG.
 Autor de 08 (oito) livros publicados: Poesia & Afeto; Poesia & 
Amor; Crônica, Prosa & Afeto; Poesia & Cidades, Poesia da Alma & Verso 
, Mosaico da Vida, Fragmento da Política, Poeta em Tempos de Pandemia 
e Os Filhos da Imaginação Poeticas: Matheus & Sophia. Participação em 
mais de 60 Antologias. Criador do Canal TV POETA & POESIA (YouTube) 
com dezenas  de vídeos poemas e crônicas. Escreveu nos jornais: Estado 
de Minas, Gazeta da Lagoinha, Hoje em Dia, O Tempo e Jornal do Brasil. 
Criador da Exposição de fotografia Os pobres do mundo. Recebeu Prê-
mio de Fotografia da Câmara Municipal de Belo Horizonte e atualmente 
participa com poesias do ensaio fotográfico da exposição O mundo do 
Trabalhador pelo Mundo.
 Atualmente na aurora da melhor idade, vislumbrando a apo-  
sentadoria, tem como propósito cultivar a paz, agradecer a Deus, bus-
car  fraternidade e solidariedade. E caminhar com dignidade, escrever os  
ecos da alma, do mundo e do cotidiano.
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@poesia: Eu amo você
Eu só queria ouvir
Uma única frase
No silêncio absoluto
Do universo

E na profundeza da Alma
No lugar mais abissal
No âmago do infinito

Ouvir a única frase
Restauradora
Curativa
Alimentadora da  Fé

EU AMO VOCÊ.
HOJE. ONTEM. AMANHÃ.
E NO INFINITO.

Eu SOU seu CRIADOR
Eu SOU seu DEUS
Eu SOU sua LUZ

Nada e ninguém
Irá nos separar jamais
Meu amado e
Querido filho poeta

Luz Divina
Emanação Mistério
Indizível
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 Armênio de Oliveira Oyarzabal, 59 anos, é editor, jornalista, ra-
dialista e produtor publicitário. Natural de Cruz Alta / RS. É editor na Edi-
tora Gaya e na ALPAS 21 (Jornal Correio da Palavra). Acadêmico Imortal 
Efetivo na Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências “A Palavra 
do Século 21” - ALPAS 21, Cruz Alta / RS - Cadeira 78. Participação em 
coletâneas: Coletânea Internacional Gaya (Editora Gaya, 2018) com a po-
esia Brilho oculto; Coletânea Internacional Malabarista do tempo  (Edi-
tora Gaya, 2019) com a poesia Boas manias e crônica Não ao desenho; 
Coletânea Internacional Paraty (Editora Gaya, 2019) com as poesias Águas 
de Paraty e Palavras, sucos & sumo e a crônica MPB é cultura musical,  é 
cult; Coletânea Internacional Diálogos (Editora Gaya, 2019) com a poesia 
Atrevimentos e crônica Sobre conteúdos e plataformas; Coletânea Interna-
cional Vozes do vento (Editora Gaya, 2020) com a poesia Erros & acertos e 
crônica Xeque em poucos movimentos; Coletânea Internacional Vida (Edi-
tora Gaya, 2020) com a poesia Ironia liberta e crônica Esperar acontecer 
não é inteligente; Coletânea Poesia no lago (Edityora Gaya,  2021) com as 
poesias Eternizando e Expresión; Coletânea Internacional Folhas de Pláta-
no (Editora Gaya, 2021) com a Crônica Na minha experiência; Coletânea 
Internacional Solene Mente (Editora Gaya, 2021) com a poesia Psicodélika 
e crônica Os “quinta coluna” de plantão; Coletânea Internacional Infinbi-
to olhar (Editora Gaya, 2022) com a poesia Esquecer é tudo e a crônica 
Preconceito estrutural; Coletânea Internacional Magia do tempo (Editora 
Gaya, 2022) com a poesia Ativismo e a crônica Sons da terra brasilis. 
 Possui ainda formação como técnico em captação de recursos 
e técnico em gestão pública. Em 2002, recebeu prêmio de Melhor Tra-
balho de Apresentação Oral - Ministério da Saúde (2ª Expoepi – Mostra 
Nacional de Experiências Bem Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e 
Controle de Doenças, Fortaleza / CE). Em 2008, participou da Conferên-
cia Mundial Sobre Desenvolvimento das Cidades - Inovação Democrática 
e Transformação Social para Cidades Inclusivas no Século 21, atuando 
como debatedor no Painel “Captação de Recursos nos Municípios Gaú-
chos”.
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Escrever sobre

 Sem pirotecnia, sem rebuscar o verbo, sem pretensões 
históricas, mas com muita autenticidade. Sou eu escrevendo.
 A formação jornalística, combinada com a atuação nas re-
dações de algumas emissoras de rádio e em alguns jornais foram 
a base no processo de técnica e estilo próprios.
 Defini lá atrás, no início da jornada profissional, que mi-
nha principal característica e assinatura nos textos produzidos 
seria escrever retratando a verdade, a realidade dos fatos, sem 
escamotear, sem fantasiar, sem falsas informações. Assim é.
 Respeito muitos nomes no jornalismo gaúcho, brasileiro e 
internacional, mas é da minha velha Cruz Alta o profissional que 
destaco não por acaso. Conheci pessoalmente o jornalista Pru-
dêncio Rocha, editor do jornal Diário Serrano das antigas, profis-
sional respeitado no meio e homem de muitos amigos.
 Nunca usei-o como espelho, mas lembro com carinho o 
que me disse na única vez que falamos sobre a arte de escrever: 
“a verdade do que escreves autentica tua seriedade profissional”.
 Transformando em palavras, frases e textos fatos e situa-
ções do cotidiano, escrever é uma arte. Não importa a ferramen-
ta, se uma caneta, um lápis, a saudosa máquina de escrever ou 
o moderno computador. Expressar impressões, opiniões e ideias 
através da escrita, sejam elas literárias ou não, é dar sentido à vida 
retratando ambientes, personagens e fatos da grande roda viva.
 Da pré-história, quando o homem desenhava nas paredes 
das cavernas como forma de se comunicar, de transmitir e expres-
sar sentimentos através de pinturas rupestres, chegando aos dias 
de hoje, com as pessoas se comunicando com toda modernida-
de e tecnologia disponível no mundo na palma da mão, temos aí 
a verdadeira ciência que o tempo nos permite alcançar, usando 
técnicas de forma inteligente, com eficiência, aprimorando o uso 
e aplicação das palavras com absoluta naturalidade, o que não 
significa ser artificial.
 Resgatar ensaios é um caminho interessante para quem cos-
tuma armazenar textos, podendo inclusive ser opção viável para for-
mação de volumes que podem constituir publicações futuras.
 Conceitos, práticas e saberes são acúmulos pessoais que 
não ocupam espaço e ao mesmo tempo contribuem e formam 
diferentes estilos para quem escreve. Em última análise, escrever 
é permitir-se, é colorir sua visão de mundo, é fazer do jogo de 
palavras concertação legítima, brincadeira de gente grande.
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 Desde pequena gosto de ler e nos primeiros anos do Ensino Fun-
damental, fui lapidando e aprimorando minhas habilidades da escrita 
literária. Escrevia textos de 10 páginas, ainda no 2° ano (Ensino Funda-
mental). Era nítido meu  amor pela literatura... Passava os dias em uma 
biblioteca e não me cansava.
 Aos 16 anos, comecei em um concurso friburguense de crônicas  
da Câmara de Vereadores, ficando em 3° lugar. Depois, participei de ou-  
tros concursos literários, fui premiada em alguns e não selecionada em  
outros; faz parte da vida. Meus poemas, contos e crônicas foram publica-  
dos em 10 coletâneas.
 Publiquei meu primeiro livro solo Vencedora pelo amor aos 20 
anos, o  qual aborda o abuso sexual e as marcas das vítimas, de forma emo-
cionante, porém leve. Participei de palestras falando sobre saúde mental, 
um tema que considero importante para a atualidade, porque defendo a 
saúde integral e igualitária.  Publiquei meu segundo livro solo composto 
apenas por poesias  chamado Poesia da alma e após Poesia em flores. Em 
2019, me candidatei  a Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências 
‘A Palavra do Século  21’ - ALPAS 21, de Cruz Alta / RS e fui investida como 
acadêmica correspondente - cadeira 251. Logo, participei de 2 antologias 
internacionais  para 17 países, ganhei destaque em dois concursos lite-
rários internacionais em crônica e poesia, participei de saraus poéticos, 
ampliei minha rede de contatos e fui premiada em novos concursos.
 Então, em 2021, aos 23 anos, fui investida como acadêmica 
imortal da  ALPAS 21 - cadeira 63. Meu último livro lançado foi Tatua-
gens na alma (Editora Gaya, 2021), o qual aborda a saúde mental, com 
recorte sobre o autismo, terapias em clínicas psiquiátricas, inteligência 
emocional, COVID e pandemia.
 Sou grata por todas as oportunidades. Quero contribuir para 
nossa literatura partindo da leitura e escrita literária. Os livros mudaram 
minha vida. Meu amor pelos livros me move e me direciona para a felici-
dade  plena. Através deles procuro passar adiante o que aprendi e o que 
meus  professores fizeram por mim.
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Pequenos degraus
São pequenos degraus
Que nos motivam a acordar todos os dias
São pequenos degraus
Que nos fazem brilhar
São pequenos degraus
Que fazem o motor girar
São pequenos degraus
Que alimentam nossa fé
São pequenos degraus
Que fazem o choro cessar
São pequenos degraus
Que em meio ao desespero fazem a gente acreditar
São pequenos degraus
Para compreender o mundo
Esses pequenos degraus
Que significam muito  Podem um dia
Transformar sua melodia.
Uma história de superação
Passa pelos pequenos degraus.
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bro de 1982, em Palmeira das Missões / RS. Atualmente reside em Sa-
grada Família / RS. Licenciada em Letras (URI - Frederico Westphalen 
/ RS) e Pedagogia (UNINTER - Palmeira das Missões). Pós-Graduada 
em Neuropsicopedagogia Clínica e Institucional, Metodologia do Ensino 
de Linguagens, Educação Especial e Inclusiva Com Ênfase na Avaliação 
Diagnóstica Escolar, Ludopedagogia e Psicomotricidade, Coordenação 
Pedagógica e Planejamento e em Transtorno do Espectro Autista(TEA). 
 Publicou o Artigo  “A Indisciplina na Educação Infantil”,  no livro 
União Pela Educação - Volume 2, Editora Diálogo Freiriano, 2020.Tem 
publicado o artigo intitulado “Considerações Acerca Das Políticas Públi-
cas Educacionais Inclusivas e Acessibilidade em Tempos de Pandemia” 
nos Anais da XI Mostra de Ensino, Extensão e Pesquisa-IFRS - Campus 
Osório / RS (2022).
 Acadêmica Correspondente na Academia Internacional de Artes, 
Letras e Ciências “A Palavra  do Século 21” - ALPAS 21, de Cruz ALta / RS, 
desde maio / 2022. Tem publicado o Soneto intitulado “Permita-se” na 
Coletânea Internacional Infinito Olhar, Editora Gaya, 2022..
 Educadora do Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública 
(municipal e estadual), acredita que através da poesia podemos perpetu-
ar através das palavras.
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Permita-se

Sentir o toque suave de cada amanhecer
Aproveita essa nova chance que deus entrega a você,
Sonhar, planejar, executar...acima de tudo refletir e reavaliar
Dando sentido à vida e a chance de recomeçar.

Permita-se da pandemia algo bom tirar 
Já que as coisas ruins não podemos apagar,
Perdemos muitas vidas sem esperar
E as nossas começamos a valorizar.

Permita-se “empatia” praticar, realize uma boa ação
Vai além de ser humano, é encontro de coração
E para isso não precisa  de religião.

Permita-se sofrer, errar,  sorrir e aprender,
Pratique “amor” e saiba o que é viver,
Deus lhe confiou a vida, faça por merecer.
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co  Carlos Frederico Ferreira da Silva (1963) – Carioca. Graduado 
em Letras: Português e Literaturas – Faculdade de Humanidades Pedro 
II. Possui três Especializações. Jornalista (ABJ) e Compositor. Leciona 
(1990 a 2022) na Rede  Estadual e Particular de Ensino.
 Autor de 13 livros e Coautor em diversas antologias. Obras: Ter-
ra Nascida: Análises, Crônicas e Poemas, Pastoral da Juventude: ontem, 
hoje e sempre,  Vozes do meu Ser, Horizontes, Variante Lumear & Outros 
Poemas, O Lapidar de Sonhos, Versos Delineados, Vozes de Minh’ Alma, 
Pedaços do Meu Ser, Na Trilha do Tempo, Algumas Escritas, Sonhos D` 
Ouro e Coração Jovem. Editor do Boletim Ibérico (1995 a 2022).
 Acadêmico correspondente da Academia Internacional de Artes, 
Letras  e Ciências “A Palavra do Século 21” - ALPAS 21, de Cruz Alta / RS, 
da Academia  de Letras de Teófilo Otoni, do Núcleo de Letras e Artes Lis-
boa e Buenos Aires, da  Academia de Letras e Artes de Fortaleza, dentre 
outras. Instagram: @carlosfredericoescritor
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Modernidade e modernismo

 A felicidade é um estado de espírito, juntamente com os  
fatos mais recentes vividos pela humanidade. Ela é o verdadeiro 
remédio contra os males da modernidade, tais como stress, desâ-
nimo, ausência de confiança em si.
 Ser feliz é viver absorvendo os benefícios que a natureza 
proporciona. O inverso disso é seguir o ritmo frenético em  decor-
rência da decadência da saúde e a carência de bons momentos 
de sofreguidão e do aconchego das pessoas amadas. Por sorte, já 
existem programas de computação voltados para a arte provando 
que a solução está próxima.
 Acredito no casamento da Ciência com a Cultura: apre-  
ciar a boa leitura, a música e as artes plásticas. Teremos a feli ci-
dade. O Centenário da Semana de Arte Moderna de 1922 remete 
a esta inovação nos costumes brasileiros e na vida das pessoas. 
Viva a genialidade dos modernistas! De Mário de Andrade, Ma-
nuel Bandeira a Anita Mafaldi.

Vamos logo alí
Vamos logo ali. É tempo de seguir
Veja o amanhecer. Vamos com a vida aprender
Ontem era um bebê. Hoje é um jovem a crescer
Conquistas já estão. Bem perto da sua mão
Um futuro a viver. Em cada alegria de ser
Um brilho no olhar. Ao lado do amor estar.

Olhar marinho
Ver-te é tão lindo, vislumbrar!
As praias cariocas admirar, cantar
Viver, amar, labutar e sonhar no marinho olhar!
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 Cecilia C. de Almeida. É natural de Porto Alegre / RS. Mestre em  
História. Membro efetivo de “Poetas Del Mundo”. Sócia efetiva do Par-  
tenon Literário. Membro do Instituto Cultural Português.
 Participou de coletâneas da Casa do Poeta Rio-Grandense, Au-  
tores Luso-Brasileiros, e de todas as edições da coletânea Escritos. Pre-  
miada com a medalha de prata e com a medalha Mérito Cultural Poéti-  
co, pela Fundação de Educação e Cultura do Sport Club Internacional,  
(FECI) e Casa do Poeta Latino-americano (CAPOLAT). Premiada com 
troféu em contos, pela FECI e CAPOLAT.
 É Acadêmica Imortal da Academia Internacional de Artes, Le-  
tras e Ciências “A Palavra do Século 21” - ALPAS 21, de Cruz Alta / RS,  
cadeira nº 131. Imortal da Academia Luso brasileira de Letras do Rio  
Grande do Sul.
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Loucuras de amor

Hoje, quero estar contigo, ficar por ai.
Beber champanhe num copinho de papel
e coca-cola numa taça de cristal.
Com graça, no meio da praça,
dançar um tango figurado.
Na florista da esquina comprar uma flor,
amanhecer ao teu lado,
fazer loucuras de amor!
Inventar algo genial!
Gritar um verso, entrar no teu universo,
cantarolar baixinho aquela nossa canção.
Olhar o pôr-do-sol, assistir ao futebol
e contigo ser feliz completamente.
Fazer uma coisa louca,
te abraçar, beijar tua boca,
me encharcar de emoção.
E depois dessa aventura,
num momento de ternura,
simplesmente, roubar teu coração!
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 Cecilia Maria Pinto Pires (nome público Cecilia Pires). É dou-  
tora pela UFRJ na área de Filosofia Social e mestre em Filosofia Con-  
temporânea pela UFSM. Realizou estudos de pós-doutorado em Paris  I, 
Sorbonne, na área de Filosofia Política. Foi Professora na UFSM, na  UNI-
SINOS e na IMED – Faculdade Meridional. Realizou pesquisas nas  áreas 
de Ética e Filosofia Política, trabalhando temas como poder, intersubjeti-
vidade, razão ética e cultura da paz.
 Tem vários livros e artigos publicados em coletâneas, na área de  
Filosofia, destacando-se Ética da Necessidade e outros desafios (2004),  
Leituras Filosóficas passadas a limpo. Temas e Argumentos (2016).
 Na área de Literatura, publicou três livros autorais. Cometen-
do Poemas (Editora da UFSM, 1993), Olhares Poéticos (Editora Dacasa,  
2003), Tempo de Poesia (Editora Pragmatha, 2016), Palavras em vários 
tons (Editora Gaya, 2018). Participou e participa de várias coletâneas 
como associada na ASL (Academia Santamariense de Letras)  e na AL-
PAS 21 (Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências “A  Palavra 
do Século 21”). Publica regularmente nos Cadernos Literários da Editora 
Pragmatha. Teve poema e crônica com Menção Honrosa, em  projetos 
literários da UFSM.
 Atualmente, dedica-se a consultorias nas áreas de Ética e Filoso-
fia Política. Articulista em temas da Psicanálise, Formação em Psicanálise 
Clínica, concluída em 2022. Mantém uma página no Facebook. Cecilia Pi-
res - Profa de Filosofia e Consultora em Ética e Fil. Política@ceciliaphilos. 
Página do Instagram para consultorias em Psicanálise - consultoria_ceci-
lia_pires.
 E-mail: pirescecilia@gmail.com
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As areias e a eternidade
 O vento arrastava a areia com celeridade, de tal modo 
que produzia formas serpenteadas na beira do mar. Detive-me 
por instantes a olhar esse fustigar do vento e o acúmulo da 
areia em montículos, que logo eram carregados na continuida-
de desta ação eólica ritmada e ininterrupta.
 Da observação saltei para o devaneio. Tentei imaginar o 
tempo que levaria para que se formassem montanhas imensas, 
quase cordilheiras de areia ao redor das praias do mundo. Tal-
vez, quando isso ocorresse não teria transcorrido um minuto 
da eternidade. Movimento meu imaginário para esse conceito, 
eternidade. É uma dimensão do tempo impossível de calcular.
 As pessoas se sentem eternas! Apegam-se a coisas, a 
cargos, até mesmo a bens, como se a eternidade aí estivesse. 
O que é a eternidade? Tudo se relaciona com a dimensão de 
tempo. Faz-se juras eternas, declara-se amores eternos, pro-
duz-se coisas que parecem eternas. Nada disso se contem no 
transcorrer de um ciclo de vida.
 Talvez eternidade possa ser pensada como duração. O 
vínculo afetivo com pessoas, seres da natureza e coisas é per-
manente, enquanto durar o que sustenta essa vinculação. O 
desejo que nós possamos ter de eternidade pode ser enten-
dido como  de pertencimento,  quando estabelecemos laços 
que alimentam essa duração. Depois fica a saudade, a falta, o 
sentimento de perda ou de impotência, o lamento por não ter 
tornado permanente o tempo vivido, numa espécie de toque 
de eternidade.
 Continuo minha caminhada à beira-mar contemplan-
do o vento agindo sobre a areia, reunindo e espalhando seus 
grãos e me permito imaginar mais uma vez o secular acúmulo 
de areia, às margens dos oceanos do mundo. Se um pássaro 
transportasse cada grão de areia reunido num monte para for-
mar outro monte, ainda assim não teria transcorrido um minu-
to da eternidade.
 Significa que eternidade não tem tempo, medida, di-
mensão, em nossa finitude. É incomensurável na linha do nos-
so tempo. Os pássaros podem continuar a carregar grãos de 
areia e nós passaremos no mundo como um sinal mínimo de 
passagem, longe da eternidade.

   Balneário Nordeste, Imbé, janeiro/2013
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Fim de tarde
Fim de tarde,
não fim de projetos.
Fim de tarde,
não fim de afetos.
Fim de tarde,
não fim de cores.
Fim de tarde,
não fim de amores.
Fim de tarde,
não fim do momento.
Fim de tarde,
não fim do tempo.
Fim de tarde,
não fim de alegrias.
Fim de tarde,
não fim dos meus dias.
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Desertos
O verde da paisagem
Denota que a paisagem
Não destruiu os lugares.
Há vida nos olhares.

Na caminhada por desertos
Toca-se o incomensurável.
A areia envolve os viandantes
Recolhidos em suas vestes,
Buscam um oásis.

Tal como a paisagem
Nosso cotidiano tem o verde e os desertos, muito pertos.
Plantas mortas, sem alimento, por dentro
E espaços de abrigos, como amigos.

Caminhantes desse mundo
Palmilhamos desertos incertos
Nossos passos, novos traços
Descobrem oásis infinitos.
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 Claudio Rogério Trindade é natural de Três Passos / RS. Resi-
de  em Ijuí / RS desde 1985. Licenciado e Especialista em Química pela  
UNIJUI, Cursou Massoterapia, Tutoria EaD, Educação Ambiental, dentre 
outros. Participa, como representante do IMEAB - Instituto Municipal 
de Ensino Assis Brasil, no fórum da Agenda 21 – Ijuí / RS. Fez parte do 
Comitê do Rio Ijuí. Associado efetivo da ONG AIPAN - Associação Ijuiense 
de Proteção ao Ambiente Natural. É membro do CEI LFG - Circulo dos 
Escritores de Ijuí / Letra Fora da Gaveta. Acadêmico Fundador da Aca-
demia Internacional de Artes, Letras e Ciências ‘A Palavra do  Século 21’ 
- ALPAS 21, de Cruz Alta / RS. Acadêmico Correspondente da Academia 
de Letras de Teófilo Otoni / MG. É membro da Confraria Ciranda do Po-
etrix, Santana da Parnaíba / SP; Academia Virtual Artes e Letras – AVAL; 
Academia de Letras e Artes da Zona Oeste do Rio de Janeiro – ALAZO e 
Academia Luso-Brasileira de Letras do Rio Grande do Sul. Patrono da 24ª 
Feira do Livro Infantil do Sesc e 20ª Feira do  Livro de Ijuí / RS. Teve sua 
primeira poesia publicada em 2000 no livro Poesia V – alunos mostram o 
que fazem (Centro de Educação Básica Francisco de Assis - EFA). A partir 
desta publicação, não pára mais de registrar e, em 2009 ocorre a primei-
ra publicação individual intitulado Pensar... Viver... Em 2014 lança seu 
segundo livro solo de poesias Caminhos. Em 2021, o terceiro livro, Tear 
de poesias, foi publicado pela Editora Gaya. Possui textos em revistas 
nacionais como Carta na Escola e Pátio - Ensino  Fundamental. Participa 
de diversas coletâneas e tem suas poesias e textos publicados em jornais. 
Também tem publicações de cunho didático.
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Tecendo teia
No olhar da coruja
Cultura por todos lados
No coletivo se fortifica
Se mantém viva a memória
No germinar da semente
Nos retalhos esculpidos
De palavras lapidadas
Surgem tessituras verbais
Encantadoras lembranças
Enternecem ideias
Esconde emoções
Tecer palavras no tempo
Nos emaranhados versos
Tecidos, fio a fio
Qual fossem um tapete
a voar nos sonhos...
De um poeta
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 Clarice Correa, filha de trabalhadores rurais, nasceu em 22 / 06 / 
1968, em Chapada / RS. Viveu uma infância conturbada, sendo sua família 
muito pobre. Para amenizar dificuldades, seus pais a levavam para passar al-
gum tempo na casa de seus avós. Quando em idade escolar, já trabalhava de 
babá e doméstica, tendo que abandonar os estudos na quinta série do funda-
mental. Mas mesmo com tão pouco estudo, nessa idade de 12, 13 anos já sonha-
va em escrever livros. Acreditava que isso seria impossível para ela.
 Em 1984, Clarice casou-se aos dezesseis anos com Vilson Correa, grá-
vida de seu primeiro filho Vilnei. Passou então assinar apenas Clarice Correa. 
Em 1989, teve a filha Vanderléia, e em 1990, a filha Juliana. Com três crianças 
e muitas dificuldades, Clarice fazia pães, e doces para vender. Depois, ajudou 
montar uma lenheira. Cortava, contava, carregava e vendia lenha no inverno. 
No verão, vendia roupas, perfumes e bijuterias.
 Aos 32 anos descobriu um início de câncer de útero, fez cirurgia e 
durante sua recuperação os sonhos de escrever livros voltaram muito forte. 
Mas como, se mal sabia ler e escrever?! Foi nesse mesmo ano de 2000, que 
ela procurou uma escola onde ofereciam estudo para adultos. Mesmo Contra 
a vontade de seu esposo, fez a matricula e num curto espaço de tempo (seis 
meses) concluiu o ensino fundamental.
 Aí já se dedicava a produção de textos, principalmente poesias. Ti-
nha também ótimo desempenho em artes visuais. Em 2001 ingressou na escola 
franciscana Nossa Senhora da Glória, onde cursou o ensino médio na modali-
dade Magistério.
 Ser professora era outro sonho antigo. Nesse primeiro ano, começou 
escrever os textos de seu primeiro livro que foi publicado em 2002. Teve muitas 
dificuldades de encontrar alguém que a ajudasse ou orientasse como se fazia 
um livro.
 Clarice enviava cartas para jornais e editoras, mas não recebia respos-
tas. Certo dia, olhando uma revista que circulava na cidade de Carazinho, onde 
morava, teve a ideia de ir a procura de alguma informação. Lá conheceu Cideno 
Lucena, o dono da revista Contato VIP, que também funcionava como editora 
e finalmente ela fez o primeiro livro intitulado Meus Pensamentos, poesias e 
textos diversos com algumas ilustrações. No mesmo ano participou de uma 
coletânea da Associação Gaúcha dos Escritores Independentes, de Porto Alegre 
/ RS, onde lançou também seu livro, na Feira do Livro daquele ano.
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 Em 2003, lançou o livro romance O Concurso do Amor, e de novo par-
ticipou da coletânea da AGEI e fez lançamento em Porto Alegre. Nesse tempo, 
tentou criar uma associação de escritores em Carazinho, mas não eram conhe-
cidos. Conseguiu, que criassem um quadro no intuito de resgatar e registrar 
os nomes antes que se perdessem na História. Durante esse tempo fez diversos 
trabalhos literários voluntários em escolas e creches. Em 2004, formou-se no 
magistério obtendo nota 91 em seu diploma. Tempos depois, ingressou na uni-
versidade no curso de Ciências Biológicas, do qual desistiu depois de cursar 4 
semestres por não conseguir pagar.
 Em 2018, finalmente ajudou fundar a Academia Carazinhense de Le-
tras. onde ocupa a cadeira de número 4. Em 2019, lançou o livro infanto-juvenil 
A Abelhinha Solidária, e em 2020, participou da Coletânea Carazinho por escri-
to, da editora Os Dez Melhores com o fato verídico, Eu perdida em Carazinho. 
Clarice desenvolve em Carazinho dois projetos sociais, um em escolas, com con-
tação de histórias e doações de sementes e mudas de chás, e outro na Gare há 7 
anos com distribuição de flores e poesias na véspera do dia das mães.
 Em dezembro de 2021, foi eleita presidente da Academia Carazinhen-
se de Letras para o período de 2022 até dezembro de 2023. Em 09 / 10 / 2022 
lançou o quarto livro solo intitulado Coração em Chamas, de poesias e crônicas. 
Em 12 de novembro de 2022, estará sendo empossada na Academia Interna-
cional de Artes, Letras e Ciências “A Palavra do Século 21” - Alpas 21, como 
acadêmica correspondente, onde ocupará a cadeira número 81.

Gota de vida
A noite chega silenciosamente...
Enquanto ela passa a escuridão 
cobre tudo.
E para quem está só, o medo do
desconhecido e a ausência de um ente
querido fazem um pavor nascer....
A alma lamenta a fraqueza humana...
Olhares perdidos e pensamentos vagos 
tentam desvendar mistérios que não existem...
A sensação de perda e a ansiedade comandam a situação.
... E o suposto mistério não é desvendado.
Quando tudo parece perdido, a esperança 
surge cintilante em forma de mais um dia, 
devolvendo uma gota de vida.
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n  Cleusa Piovesan. Nasceu em São João / PR, em 12/05/1967, reside em 
Capanema / PR. Mestra em Letras, com Licenciatura em Letras, Português/In-
glês, e em Pedagogia, e Especialização em Linguagens, Códigos e Suas tecnolo-
gias; e em Língua e Literatura; pesquisadora das relações de gênero (feminismo 
e patriarcado), com publicação de alguns artigos em revistas e livros; integrante 
de várias instituições literárias; é autora dos livros: Não diga que a poesia está 
perdida; Fragmentos; O causo é bão? Aí, vareia, né! (2016); Haicaindo n’al-
ma (2017); e organizadora de dois livros publicados com seus alunos: Nossa 
mágica fábrica de sonhos (2016) e Tipologias e gêneros textuais (sob o olhar 
do aluno) (2017), todos pela Editora JdeB; Descaminhos, publicado pela Darda 
Editora (2019); Um toque de magia e Literatura inspira poemas, pela Leia Li-
vros (2020); Ecos (de)mentes, pela Editora Absurtos (2020); Olhos: nus olhos 
pela Editora JdeB (2021); uma coletânea para alunos da escola pública do Pará: 
Verso & prosa – poesia na escola, Editora Palavra é Arte (2021); Pílulas poéticas, 
pela Scortecci (2022); além de participação em várias Antologias e Coletâneas 
(nacionais e internacionais). Autora e narradora do Podcast Pimenta Rosada, 
sob o pseudônimo de Fantine (Canal Arte da Vinci). Em 2022, estão em edição 
Entre_laçando desejos (livro de Spinas eróticos), pela Areia Dourada, e Mulhe-
res: singular universo, pela Leia Livros (apenas com poemas com temáticas 
femininas). A produção é diária e virão muito mais publicações!
 “Tenho que registrar tudo o que penso, agora, porque pode chegar um 
tempo em que será a única maneira de saber quem eu fui. Descobri que tenho 
um universo paralelo dentro de minha cabeça e esse universo corre em dire-
ções opostas e divergentes, fazendo-me estar sempre na contramão do tempo, 
em busca de novas dimensões; por isso escrevo. Ser escritor(a) é mais do que 
uma profissão, é querer provocar muito mais do que encantamento, é provocar 
inquietações, reflexões, discussões, e para isso quanto mais de verossimilhança 
se impor à obra, mais atrativa ela será. Quando me releio sinto que sou outra 
pessoa, que visitou outros universos, que teve outros olhares, mas me reconheço 
nos versos que escrevi, porque eles definem quem sou e o espaço em que habito.
 Escrever me dá a liberdade de ser um pássaro sem asas que voa na imagi-
nação e recolhe migalhas de histórias (reais ou imaginárias) com a força do pensa-
mento, para além da realidade vivida, permitindo que a força das palavras desvele 
quem realmente sou. Registro meu mundo e o de outrem, sem compromisso com a 
verdade, apenas com a alteridade. ” (Cleusa Piovesan, por ela mesma – 05/10/22)
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Sem ostentação; pedra preciosa

Já fui pedra (preciosa) 
protegida de todos e de mim 
joia cobiçada  
aprisionada num camafeu 
crente de que era rara  
 
Abri a tampa da caixinha de música  
dancei com a vida 
não o bailado ensaiado 
repetido após o “sim” 
... uma música psicodélica 
que me abriu a mente 
e tornei-me outra pedra  
 
Sou rochedo (resistente) 
a que está à beira do precipício  
e não se move 
a espera da ação do tempo  
sobrevivente de temporais 
fortalecida e lapidada 
brilhando ao sol  
 
Tornei-me rochedo  
mas não petrifiquei as emoções  
preservei a pedra angular  
a que dá sustentabilidade  
a que é inquebrantável  
pertenço-me 
defendo meus ideais  
 
Ainda sou pedra cobiçada  
com brilho mais intenso  
lapidadas as arestas   
surgindo mais imponente  
fora do estojo 
liberta dos corsários  
incrustrada de todo poder 
que uma mulher pode almejar
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 Damião Martireno Oliveira da Silva, cujo nome herdou do seu  
avô materno, foi um menino que nasceu em São Gabriel / RS numa casa 
de torrão, com teto de capim café. Foi menino de engenho, de lavouras de 
milho, soja e arroz, foi servente de pedreiro, engraxate e  tratorista antes 
de servir ao Exército.
 Especializou-se em estudo a distância e formou-se em investi-  
gação profissional, perito em investigação e detetive particular. Entrou  
maduro no Exército em 1982, onde foi fuzileiro operacional. Em 1983  
passou a cassineiro dos oficiais. Foi aluno cabo fuzileiro e atirador grana-  
deiro. Ingressou na Polícia Militar em 1983, formou-se soldado em 1984,  
cabo em 1990 e terceiro sargento em 1991. Formou-se patrulheiro aéreo  
em 1996 na Academia dos Oficiais. Também se formou com louvor em  
outras especialidades. É aluno de pós-graduação em Ciências Jurídicas  
e afins do Policiamento Ostensivo e Comunitário. Concluiu as matérias  
com notas acima da média, destacando-se em administração, literatura,  
gestão, armamento e tiro, agentes químicos, defesa pessoal etc.
 Em 2000, após alguns anos em Alvorada, foi notícia nos jornais  
locais e manteve a coluna Visão de segurança e Visão geral em alguns  
deles. Em 2003, como primeiro sargento, é agraciado na ACIAL - Asso-  
ciação Comercial e Industrial de Alvorada, com o Troféu Comunitário.  
 Reforma-se da Brigada e em 2014 estreia na Feira do Livro da 
capital  com a coletânea Voo Livre da AGEI - Associação Gaúcha de Escri-
tores  Independentes. É destaque no Clic RBS na feira.
 Em 2015, faz sua lendária estreia solo com o livro Ser binário, a 
força e o poder do nós, surpreendendo observadores na Feira. Paralela-
mente, autografa como convidado a edição comemorativa aos 51 anos da 
Casa do Poeta Rio-grandense.
 Em 2016, preocupado com o avanço das redes sociais, a tecno-  
logia e as influências causadas no comportamento e aprendizado dos 
jovens leitores, cria o projeto de incentivo à leitura, à interpretação e à 
criação literária. No projeto, trabalha com o livro e a filosofia, a força e o 
poder do nós.
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 Em 2017, recebe o convite de dois renomados editores interna-
cionais, Carmo Vasconcelos (in memoriam) e Henrique Lacerda Rama-
lho, para ser correspondente brasileiro na revista Eisfluência, distribuída 
para mais de 18 países com mais de 350 criadores por edição. No mesmo 
ano, o livro Ser binário, a força e o poder do nós, é  solicitado e cedido 
para ser exibido permanentemente na Biblioteca Fênix em Portugal, para 
a comunidade internacional. E notícia do projeto “Semeando sonhos, 
colhendo realidades” é exibido, publicado em letras de fios de ouro na 
revista. Uma tremenda homenagem ao autor  e a sua cidade.
 Participa de concurso nacional, ficando em segundo lugar no  
quesito melhor prosa. Ainda em 2017, é observado e convidado por  Adé-
lia Einsfeldt, vice-presidente da ALB - Seccional RS, a ocupar uma cadeira 
(74) nessa egrégia casa.
 Em 2018, tenta o cinema. Faz o teste, oficina e é aprovado para  
participar de mais um longa-metragem da produtora Alvoroço filmes,  
Cidade dormitório, que relata os dramas sofridos na cidade em tempos 
nem muito distantes.
 Em 2019, depois de observações e estudos, refaz o projeto  “Se-
meando sonhos, colhendo realidades”, criando a expressão nano litera-
tura, conhecida por todos como literatura de narrativas curtas, fugindo 
dos famigerados e entediantes textões poéticos. Caindo logo no gosto 
dos corpos discente e docente, os livros viralizam, recebem visibilidade e 
comentários em plataformas de literatura e ganham cobiçados selos de 
reconhecimento de vendas (selos de best loal) no site do Clube dos Au-
tores e plataforma da agboo.com.br, durante os anos de pandemia 2019, 
2020,2021 e 2022.
 O autor participa de mais dois longas da produtora Alvoroço.  
Em 2001, é capa destaque da revista de Literatura, Ciências, Filosofias 
e Artes, SemiÓtica. No mesmo ano, é indicado à cadeira 30  do Instituto 
da Poesia Internacional. É convidado e toma posse na Academia Inter-
nacional de Artes, Letras e Ciências “A Palavra do Século  21” - AlPAS 
21, de Cruz Alta / RS e recebe em dezembro de 2021 o título de imortal 
pela ALBL - Academia Luso Brasileira de Letras. Participa de seleção e é 
aprovado para o segundo longa-metragem Algo de errado não está certo, 
onde faz o papel de um perito, com um mágico dom, um polígrafo huma-
no capaz de detectar verdades ou mentiras nas pessoas.
 Em 2020/2021, em plena pandemia de Covid, observando as  
regras de segurança, participa do terceiro longa da produtora Alvoroço  
O homem que não aglomerava, interpretando um cidadão da plateia, in-
dignado durante uma entrevista com as respostas de um cineasta  fracas-
sado, durante uma entrevista sobre um filme.
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 Na retrospectiva 2021, encerra o ano com mais de 50 mil exem-  
plares de livros distribuídos em todo o Brasil, entre PDF e impressos, en-
tre os vendidos pelo Clube dos Autores e plataformas digitais, ou doados 
pelo projeto de incentivo à leitura, à interpretação e à criação literária 
“Semeando sonhos, colhendo realidades”. Com o objetivo de  chegar aos 
60 mil ou mais em 2022, conta ajuda de todos.
 Recebe em casa pelos Correios o diploma da comenda Cicero de 
Mello e a Medalha da Câmara Literária de Pomerode / SC, em reconheci-
mento a contribuição na literatura nesses últimos sessenta (60) anos.

“Para mim foi o melhor presente de
aniversário desse ano, que  comemoro em

12/março/2022, apesar do registro
em data diferente”.

 “Eu vivo o dia de hoje  e o
amanhã se aproxima, mas o dia de

ontem é aquele que mais ensina”

 Damião Martireno Oliveira da Silva sou eu! Poeta, escritor ga-  
brielense e alvoradense, contador de histórias. Só me faltava participar  
do livro “Memorial 100 anos de cultura no Brasil”.
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A maçã

Foi por causa dela
Ou por causa do pegar ela
Só sei que me ferrei
Mas, aprendi....
Se não é sua, não pegue
Furto simples, confessado
Punição direta aplicada
Bem, que podia ser doado
Para mim foi um achado
E,a culpa foi “dela,”
Mas, eu a perdoo...
Para um dia ser perdoado
Por um amor maior que o meu.
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 Darcy Pinheiro da Silva, natural de Cruz Alta / RS, onde reside, 
é advogado, corretor de imóveis e delegado de polícia (do Rio Grande do 
Sul) aposentado. Publicou seu primeiro livro Maratona da vida, em 2008; 
segundo livro Maratona vencida com a Graça Divina,  em 2010; terceiro 
livro A ilha, em 2014; quarto livro Contos, memória e ficção em 2016; 
quinto livro Causos de galpão – Volume I em 2017; Causos de galpão – 
Volume II em 2019; Causos de galpão – Volume III em 2021 e Contos po-
liciais em 2022. Publica contos e crônicas em várias coletâneas. Em 2011, 
foi homenageado pelo Comandante da Escola de Aperfeiçoamento de 
Sargentos das Armas (EASA), recebendo o Diploma Amigo da EASA; Em 
2012, foi homenageado na Coletânea Enigmas, organizada pela ALPAS 
21; Em 2013, foi patrono da Feira do Livro de Cruz Alta. É membro efetivo 
da Academia Nacional de Letras do Portal do Poeta Brasileiro - ANLPP, 
ocupando a cadeira nº83; membro efetivo e fundador, da Academia In-
ternacional de Artes, Letras e Ciências “A Palavra do Século 21 - ALPAS 
21, ocupando a cadeira nº02, com o cargo de Presidente de Honra; Mem-
bro efetivo e fundador da Academia de Letras do Brasil, núcleo do RS., 
ocupando a cadeira nº29, sendo diretor da região noroeste do Estado. 
Membro efetivo da Academia de Letras dos Municípios do RS, ocupando 
a cadeira nº102; Membro efetivo e fundador da Academia de Letras do 
Instituto Cultural Português/RS; Membro Efetivo da Comunidade Elos 
Literários, de Salvador / BA. Em 2017, foi o escritor homenageado na 
Coletânea Elos Literários nº6, organizada por Pérola Bensabath e edi-
tada pela Editora Alternativa. É possuidor de vários títulos e prêmios 
literários. Em 2019, passou a participar da Comunidade Luso-brasileiro 
- RSBRASIL, com primeira participação no Jornal RSletras – CARAvela-
COM, Edição de dezembro, com a Crônica –Mato Assombrado. Em 2020, 
iniciou sua participação como membro, na Revista CAOSótica, Revista de 
Letras Artes e Ciências.
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Solidariedade
 O ser humano, sendo solidário com seu semelhante, 
principalmente com o pobre, demonstra grande amor a Nosso 
Senhor Jesus Cristo, porque está seguindo seu regulamento: 
AMAI-VOS UNS AOS OUTROS, COMO EU VOS AMEI. Não existe 
amor sem solidariedade. 
  Um casal, proprietários de confortável residência, na zona 
urbana da cidade. Ambos  bem empregados, pais de um jovem es-
tudante, dispunham de todo conforto que o dinheiro oferece.
 O filho, adolescente, foi acometido de enfermidade pro-
gressiva e incurável, que o levou a invalidez total,  colocando-o em 
uma cama.
 A mãe foi obrigada a deixar de trabalhar para cuidar do 
filho. O pai, certo dia chegou em casa muito triste e comunicou à 
esposa que tinha sido demitido  do emprego. 
  Muito tempo sem conseguir novo emprego, as economias 
acabaram. O casal foi obrigado a vender a casa para manter as 
despesas da família e pagar dívidas. Desempregado, o chefe da 
família, decidiu juntar objetos recicláveis para vendê-los. Com car-
roça e cavalo,  emprestados por amigo, diariamente ao clarear do 
dia, percorria às ruas da cidade catando, nas lixeiras, os materiais 
recicláveis.
 Vencido o prazo que o novo proprietário da casa lhes deu 
para deixarem o imóvel, e  como não tinham onde morar, o casal 
resolveu construir um abrigo de lona, no corredor de uma estrada  
próxima da cidade. Venderam os  móveis, só sobrando uma cama 
para o casal e outra para o filho. Nunca se  desesperaram. Diaria-
mente,  em suas orações,  pediam  a Jesus Cristo que os livrassem  
do sofrimento.
 Certo dia, já escurecendo, receberam a visita de um men-
digo, andarilho. Este pediu abrigo durante a noite, dizendo que 
continuaria a viagem no dia seguinte. Nesse dia, a previsão do 
tempo indicava que deveria chover bastante.
 O casal, que muito pouco tinha para comer, nem cama ha-
via, mesmo assim o recebeu com muito amor. Ofereceram-lhe o 
único conforto que dispunham:  a solidariedade. Como jantar, lhe 
foi oferecido um copo de café preto, engrossado com farinha de 
mandioca. A cama para o visitante dormir foi feita com  pelegos e 
alguns pedaços de pano.
 O mendigo deitou, na cama  preparada no canto do abri-
go. O casal e o filho,  em seguida pegaram no sono. Ao acordarem
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no dia seguinte, deram pela falta do filho e do andarilho. Pensan-
do que este tivesse feito algum mal ao rapaz, mesmo antes de 
levantarem, começaram a gritar por socorro. Gritos que logo após 
se transformaram em alegria e agradecimento. 
  Saindo para fora  do abrigo, avistaram o filho apreciando 
a paisagem, como quem contemplava algo muito bonito. Ao lhe 
perguntarem o que acontecerá, este lhes disse:
 – Aquele homem era Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele me 
curou.
 O casal e o filho imediatamente se ajoelharam para a 
agradecer,  pela graça alcançada.
 Sem duvidas, o  rapaz curado retornou aos estudos e seus 
pais conseguiram trabalho e em pouco tempo adquiriram nova 
casa. O filho, que antes da doença, juntamente com os pais, fre-
quentava a igreja e fazia  parte de pastoral religiosa, em agradeci-
mento pelas graças alcançadas, tornou-se Seminarista, ordenan-
do-se padre. Para melhor atender aos necessitados. Formou-se 
médico e montou uma clinica e juntamente com as pastorais e 
grupos religiosos, colocou seus conhecimentos a serviço dos ir-
mãos tão carentes do corpo e da alma.
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 Dariely Maria Cabral de Barros Gonçalves. Natural de Porto  Ale-
gre / RS. Reside há 31 anos em Cachoeira do Sul / RS. É advogada; pós 
graduada em Direito Processual Civil, lato sensu; bacharel em filosofia; 
colunista do Jornal do Povo de Cachoeira do Sul / RS; preidente da Asso-
ciação de Cachoeirenses Amigos da Cultura - AMICUS; membro corres-
pondente da Academia de Artes, Ciências  e Letras, Castro Alves, de Porto 
Alegre / RS - cadeira nº 13; membro  correspondente da Academia Inter-
nacional de Artes, Letras e Ciências  “A Palavra do Século 21” - ALPAS 21, 
de Cruz ALta / RS - cadeira nº 275;  membro da Associação de Jornalistas 
e Escritoras do Brasil - Coordenadoria RS; Associada da Associação Lite-
rária Poemas à Flor da Pele, de Porto Alegre / RS; Membro da Rede Sem 
Fronteiras pelo Mundo; membro fundadora da Academia Cachoeirense 
de Letras – ACL, fundada em 30 / set / 2021; possui mais de 250 crônicas 
e contos publicados em blogs, jornais, e-books e revistas literárias, sendo 
16 em Coletâneas e Antologias. É detentora de algumas premiações, a 
mais recente, “Menção Honrosa”, na Feira do Livro de Lisboa / 2021 com 
a crônica  “Viajar é trocar de Pele”; ativista na área das letras e membro 
de diversas entidades em Cachoeira do Sul.
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Ladrões do tempo

 O que é o tempo? O tempo é a duração dos fatos, é o que  
determina as horas, os dias, os momentos, as épocas, os séculos...
 É a duração relativa das coisas que cria a ideia de passa-
do, presente e futuro. É o período em que os acontecimentos se 
fazem. Por isso o tempo tem sido desde a antiguidade, um dos 
grandes problemas filosóficos: como passa, como flui, sua forma, 
sua linearidade.
 Para Aristóteles, “o tempo não poderia existir, já que ne-  
nhuma das suas partes existe. O instante presente, por não ter  
duração precisa, o passado já aconteceu e o futuro ainda não é”.  
 Não sei se é o tempo que avança ou se somos nós que  
avançamos no tempo. Só sei que há tempo em nossa alma, tem-  
po em nossos corpos, tempo em nossos espíritos. Há também  
tempo em nossas casas, tempo em nossas mobílias, tempo no  
vento que balança os galhos e as folhas das árvores, tempo no dia 
que amanhece, tempo na noite que se precipita.
 Napoleão Bonaparte teria dito que “há ladrões que não  
nos castigam, mas nos roubam o bem mais precioso: o tempo”. 
 Para Charles Dickens, “a procrastinação é o maior la-
drão  do tempo”.
 Eu acrescentaria à lista de ladrões deste tesouro: as rela-  
ções, os pertences e os sentimentos que não nos acrescentam;  
assim como as palavras vazias e os passos sem rumo que deixam 
uma grande lacuna, esgotam e nos roubam a vida, mas, mesmo 
assim, insistimos em manter.
 O tempo pode ser medido, sentido, vivido de formas di-
ferentes, conforme a situação. Se agradável, feliz, passa depressa. 
Se sofrido, desagradável, penoso, passa devagar. O  tempo é tam-
bém gerador de grande angústia ao homem, já  que lhe é finito e 
uma vez passado não volta mais.
 Nada irá parar o relógio, tampouco o tempo retrocederá.  
Todavia, escolher nossas primazias, o que realmente nos é impor-  
tante, quem nos faz bem e aquilo que nos faz pulsar é uma forma  
de não desperdiçar o tempo e de não gerar arrependimentos.
 É melhor optarmos por companhias que nos roubem  
sorrisos, suspiros, afagos. Por momentos e ações que tenham 
significado, por caminhos que nos sejam interessantes, frutífe-
ros e toquem a alma de alguém. Pois este é o sentido. E esta, a 
única razão.
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ini  Decimar da Silveira Biagini é acadêmico da Academia Interna-

cional de Artes, Letras e Ciências “A Palavra do Século 21” - ALPAS 21, 
membro da Academia Luso-Brasileira de Letras do Rio Grande do Sul, 
Membro da Associação Brasileira Virtual de Letras, fundador da Nova 
Ordem da Poesia e membro atuante no blog Inspiraturas. Ganhou trend 
de ouro no Concurso Internacional de Poesia Virtual com o vídeo-poe-
ma Solitude. Primeiro lugar no Concurso Internacional de Poesias com 
a poesia Trem da Vida. Possui um dos canais de vídeo-poemas mais an-
tigos no YouTube (dbiagini). Criador do projeto brincando com as letras 
no Orkut (migrou ao Facebook depois para Instagram). Publicou o livro 
Da Janela Virtual com o poeta, compositor e incentivador literário Wasil 
Sacharuk. Este ano, publicou o livro O despertar do reikiano (Editora 
Gaya), Possui acervo de mais de três mil poesias, poemas e crônicas no 
blog decimar.biagini@blogspot.com. 
 É advogado, atuante em Cruz Alta / RS. Residiu em Ouro Preto 
/ MG, Porto Alegre / RS e Rio de Janeiro / RJ. Pai de Arthur e Valentina. 
Formado em direito pela Unicruz - Cruz Alta / RS, possui MBA na FGV-RJ 
e pós em direito administrativo na UGF-RJ. Reikiano e apaixonado pela 
Musa Fernanda. Teve inspiração na infância campesina, nas férias com 
os tios e tias em cantos do Brasil, mas, principalmente a base dos pais e 
a companhia ao pai, professor na biblioteca Erico Verissimo da Escola 
Pública Venâncio Aires.
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Unus Mundus
Tudo emerge e tudo retorna
Numa realidade unificada
Uma alquimia síncrona
Da consciência cosmificada

O tempo e a eternidade
O corpo como transporte
A alma e a imortalidade
Sair daqui com alguma sorte

Todo nosso divino potencial
Explicado na física quântica
Numa frequência vibracional
Ou na jungiana semântica
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 A Escritora E Campel nasceu na cidade de Recife, onde estudou  
com muita dedicação e felicidade. Exerceu diversas atividades e profis-  
sões, tendo se destacado como Professora Universitária, não somente  
junto a Area de Geociências, como Direito. Depois se torna advogada  mi-
litante com muito gosto.
 A partir do ano de 2009, decidiu escrever e até hoje tem a feli-  
cidade de dizer que não pode mais parar. Não esquece, que sempre es-  
cutou as palavras dos seus pais, principalmente o que o Pai dizia: apro-
veite os estudos que serão sua maior riqueza.
 Assim, fiz mais de uma faculdade. Depois, Pós-Graduação, até 
obtenção do título de Doutora Honoris Causa em Artes, Advogada, Mes-
tre em Geociências, Poeta, Escritora, Contista, Antologista e Artista Plás-
tica, recendo diversos títulos, como Comendadora e Delegada Cultural da 
LITERARTE, Embaixadora da Paz, Comendadora e Delegada Cultural da 
CONBLA, Embaixadora da Divine Academie Française des Artes lettres 
et Culture, Comendadora da BRASIL LIDERANÇA (BRAS-LIDER), Aca-
dêmica da ALG, ALAF, ALPAS e AMBA, com participação  em mais de 52 
Antologias. Autora dos livros Fases de uma luz da vida, Silêncio numa 
luz de luar (2014), Sonetos das letras na flor da pele (2017), O livro das 
orações de todos os dias (2018), Os valores da filosofia da vida (2018) e O 
Vampiro do dia (2020).
 Recebeu diversos Prêmios Nacionais e Internacionais, Títulos,  
Certificados e Medalhas. Membro/Associada da LITERARTE, Membro do 
Recanto das Letras, com Blog e Site do Escritor: ecampel.com, e-mail: 
ecampel@ecampel.com, Membro do Núcleo Acadêmico de Letras e Artes 
de Lisboa – Portugal (2014) e Membro do Círculo de Escritores e Artistas 
da España – CEMD – Santiago de Compostela – Espanha (2014).
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Banho de lua
Luzes maravilhosas benfazejas…
Irradiam mistérios felizes abençoados!
No toque das noites acetinadas das nossas vidas!
Transportando a todos a saúde querida!

É um verdadeiro banho de lua…
Com vibrações dos mantos celestiais!
Em um grande estilo suite rigor!
Numa magia do amor!

Nesse real anoitecer dourado…
As bençãos se transformam em cajado!
De muitas luas que se assemelham!
Como tesouros de raios que espelham!

Afinal, esse encanto é magistral…
Foi a justiça divina que inspirou!
Tradição que beija a estrela maior!
Na sublimação do mister o melhor!
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tos  É natural de Restinga Seca/RS, filha de Mario Cardoso dos San-  
tos e Vilda Kilian dos Santos, ambos falecidos.
 É Doutora em Letras pela Universidade Federal de Santa Ma-
ria  (UFSM), desde 2013. Ministrou aulas no ensino médio. Atuou como 
professora de Espanhol, Literatura e Português na URCAMP/ Caçapava 
do Sul, URCAMP/ São Gabriel, ULBRA/ Cachoeira – em que foi coorde 
nadora do Curso de Letras, entre 2002 e 2008 -, FISMA e UFN, ambas  
em Santa Maria.
 Trabalhou a convite da Comissão Permanente do Vestibular  
(COPERVES/UFSM) como elaboradora de provas de Espanhol e avalia-  
dora de redações dos concursos PEIES e vestibular entre 1998 e 2013.
 Como pesquisadora e professora universitária, possui sete ca-  
pítulos de livros e 29 artigos acadêmicos publicados em revistas nacio-  
nais com classificação Qualis e 31 trabalhos completos apresentados em 
eventos nacionais.
 É membro da Academia Internacional de Artes, Letras e Ciên-  
cias “A Palavra do Século 21” - Alpas 21, de Cruz Alta / RS, da Academia  
Internacional União Cultural de Taubaté / SP, da Academia Internacio-  
nal Mulheres das Letras e da Academia Intercontinental Sênior de Lite-
ratura e Arte. Como cronista, participa de antologias nacionais, além de 
participação eventual em jornais.
 É autora do livro Entre lágrimas e risos: as representações do  
melodrama no teatro mambembe, adaptação da sua tese de doutorado  
(UFSM / 2013).
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Entre lágrimas e risos:

as representações do melodrama
no teatro mambembe

 O texto enfoca o teatro desde as suas origens no antigo  
Egito, detendo-se em seu apogeu na Grécia, ao tempo de Ésqui-
lo, Sófocles e Eurípedes, para estabelecer relações entre o teatro 
dito clássico e o teatro popular ao longo da história.
 No mesmo sentido, o texto aborda a história do circo de  
cavalinhos, surgido na Inglaterra no século XVIII, e a introdução  
do palhaço quebrando a monotonia das apresentações eques-  
tres.
 No Brasil, o estudo detém-se no Teatro Serelepe, cuja  ori-
gem assenta-se na família de Nhô Bastião, cômico paulista que, 
nos anos de 1930, realizava suas apresentações para plantadores 
de café nos galpões das propriedades rurais. Em um diálogo entre 
a história da família, marcada, sobretudo, pela união entre José 
Maria de Almeida, o primeiro palhaço Serelepe, e Lea Benvenuto, 
e as peças “de chorar” encenadas nos  anos 1960, 1970 e 1980, 
o estudo tematiza a sociedade que as recebia nas pequenas cida-
des do interior gaúcho, carentes de cultura; incluindo os assuntos 
abordados nas peças, que envolviam a religião, a família, o casa-
mento, a traição amorosa, a justiça, a tradicional disputa entre o 
bem e o mal, o enfrentamento entre o vilão e o mocinho.
 Tratam-se, neste caso, dos melodramas, peças surgidas  
logo após a Revolução Francesa, de estrutura simples, muito  
próxima das telenovelas atuais, que costumavam entreter as  fa-
mílias nas pequenas comunidades interioranas, aproximando-as 
do núcleo artístico. Com a chegada da televisão, os melodramas 
perderam a precedência, sendo substituídos por peças cômicas e 
o velho palhaço Serelepe foi substituído pelo filho Marcelo, que 
adotou também o nome Serelepe. Contudo, as representações de 
“O carrasco da escravidão”, “Maconha, o veneno verde”; “Ferro 
em brasa” feitas no teatro em forma de circo permanecem no 
imaginário daqueles que as acompanharam.
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 Eliane Huning é escritora e empresária, com atuação no mundo 
dos negócios há 20 anos e Presidente do Instituto Histórico e Geográfico 
Oeste Catarinense (IHGO), gestão 2021/2024. 
 A primeira editora que fez parte foi a Corona e Huning Ltda, que 
nasceu há 22 anos, tendo encerrado suas atividades em função do faleci-
mento de Reinaldo Corona. Mais recentemente nasceu a Huning Editora, 
com o objetivo de promover a literatura local, nacional e internacional. 
O primeiro livro de Eliane foi Provocação, bilíngue, tendo sido lançado 
simultaneamente em Chapecó / SC e em Buenos Aires - Argentina. A 
história do livro e da Huning Editora se fundem, sendo um a motivação 
para o outro.
 A editora, com sede em Chapecó, é reconhecida por sua linha 
editorial de qualidade, com publicações de obras de escritores renoma-
dos de diversos países e parcerias com instituições privadas e públicas. 
Propicia também a novos autores a divulgação de suas obras literárias e 
científicas, por meio de concursos e editais, a exemplo do Concurso In-
ternacional de Conto e Poesia Reinaldo Corona, que está em sua terceira 
edição em 2021. 
 Também é empreendedora da área da comunicação, integrando 
por mais de 20 anos a administração de uma rádio em Machadinho / RS 
e faz parte da gestão da Rádio Centenário 105.1, de Chapecó, que está no 
ar desde 2018.
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Homenagem a Foz do Iguaçu
Ando nas trilhas da malvada serpente.
Gostas frias tocam a pele,
Abraçam o corpo,
Deslizam suaves.  

A brisa afaga os cabelos longos
Transpondo tempo e o espaço.
Enamorados juram amor eterno.
Nas rochas ecoam promessas e sacríficos.
O vento embala as palmeiras sempre vivas.

Tarobá entoa seu canto.
A terra libera as flores tranquilamente.

A garganta do Diabo solta emoções.
O som ensurdecedor aliena.
Naipi grita seu amor pela eternidade.

O arco-íris cria uma ponte entre os amados,
Liga as cores e os elementos.
Revela a todos o amor ali deixado.
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 Eliane Tonello - Nascida em Rondinha em 31 de outubro de 
1972- Serra Gaúcha, reside em Porto Alegre / RS - BRASIL. Psicóloga 
Clínica (Bacharel de Psicologia pela Centro Universitário Metodista – IPA 
- Porto Alegre, Especialização em Psicoterapia de Adultos pelo Gaepsi 
(Associação Psicoterapia Psicanalítica) e Especialização em Psicoterapia 
Psicanalítica de Adultos Maduros pelo Instituto Cyro Martins – de Porto 
Alegre; Pós-graduação em Psicologia Hospitalar pelo Hospital Moinhos de 
Vento - Porto Alegre; em formação Psicanalítica da Infância e Adolescên-
cia pelo Gaepsi. Grupos de estudo sobre Transgeracionalidade e Psicosso-
mática. Ex-Vice-Presidente da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do 
Sul (2017-19); Fundadora da APEAL - Academia dos Psicólogos Escritores 
da América Latina (2021).
 Escritora, poeta, artesã e compositora. Ex-Presidente da Asso-
ciação de Jornalistas e Escritoras do Brasil – Coordenadora RS (2019-21); 
membro da Associação de Psicoterapia Psicanalítica – GAEPSI e Membro 
da Diretoria da Associação Nacional de Gerontologia-RS (2022-2024), 
coautora de mais de diversas coletâneas com poesias, contos, quintas e 
trilabunês. Possui contos e poemas premiados no Brasil, Lisboa e Gene-
bra, e traduzidos para espanhol, inglês, francês e na língua braile. Mem-
bro da Academia Literária Feminina do RS, Membro Correspondente da 
Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências “A Palavra do Século 
21 - Alpas 21, de Cruz Alta / RS e outras.
 Autora das obras: Tecendo a Sanidade: o caso Arthur Bispo do 
Rosário (Troféu Carolina Maria de Jesus (2017); Encontro nas Estações; 
A Espiral de Gerações (Troféu Clarice Lispector e Milton Pantaleão de 
Literatura Independente - 2020); Layla e a Uva (quadrilíngue infanto-ju-
venil) - e Layla e Pedro (quadrilíngue infanto-juvenil); e Adulto Maduro 
- Psicossomática e outros ensaios de Psicologia. Organizadora da Coletâ-
nea Palavras AJEB RS (2020- 2021) e livro do IMAMA Que câncer é esse? 
(2022).
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Um ensaio sobre arte e a saúde mental
 O ano de 1922 ficará na história – “semana da arte moder-
na”. Momento de descortino do cenário de novas tendências da 
arte. O Brasil se modernizava. Batia na porta o olhar artístico socio-
cultural e filosófico para acolher os artistas. Passaram-se 100 anos 
e o mundo vive assombrado por uma pandemia que dura mais de 
dois anos. Até parece sentir um respirar da terra frente a milhares 
de mortes. Quando se pensou que a agonia poderia diminuir, vem 
as notícias da guerra entre Rússia e Ucrânia.  Explodem hospitais e 
um teatro, justamente onde abrigavam centenas de pessoas com 
diferentes idades, desde idosos até crianças. Como aguentar, corpo 
e mente, sem desmoronar? Será que somos o suficiente resilientes? 
 A arte nos salva. A arte pode ser considerada um disposi-
tivo de saúde mental.  Recorro aos poetas e escritores que tradu-
zem muito bem o papel da arte na vida de quem admira o fazer 
estético. Para o Pai da Psicanálise, Sigmund Freud ”A verdadeira 
satisfação que usufruímos de uma obra literária procede de uma 
libertação de tensões em nossas mentes”, infere o filósofo Friedri-
ch Nietzsche “a arte existe para que a realidade não nos destrua”, 
o poeta Ferreira Gullard “a arte existe porque a vida não basta”, e 
a escritora Clarice Lispector ”Na arte, a inspiração tem um toque 
de magia, porque é uma coisa absoluta, inexplicável. Não creio 
que venha de fora para dentro, de forças sobrenaturais.
 Suponho que emerge do mais profundo eu da pessoa, do 
inconsciente individual, coletivo e cósmico”.  Também deixo a ho-
menagem a renomada escritora, Lygia Fagundes Telles, falecida em 
3 de abril de 2022 de causas naturais. Uma das maiores representan-
tes do movimento pós-moderno no país. Na obra “As horas nuas”, a 
autora demonstra a sua arte que através das palavras ecoam dentro 
de nós: “O grito. Pelo funil desse grito escapei do meu corpo que 
prosseguia livre no seu ritmo de gozo mas agora sem mim”.
 Em uma das caminhadas pelas ruas de Porto Alegre cruzei 
por uma senhora apreensiva, concentrada nas contas do terço en-
volto em uma das mãos. A cena representava a angústia, a preocu-
pação, o medo e a insegurança de todos nós. Esta me levou a pen-
sar como seria ter familiares ou conviver com corpos retorcidos 
nas calçadas em um cenário de guerra?  E mais, ver corpos sob o 
gelo em pistas de sky aguardando um caixão durante a pandemia.  
A Floresta Amazônica e sua fauna e flora em cinza.  Cenas chocan-
tes que fazem parte de memórias não tão distantes. A terra grita!
 Estamos expostos a uma avalanche de correntezas. 
Existem coisas na superfície, e outras, profundas bem mais di-
fíceis de serem resgatadas. Sobreviver emocionalmente não é 
uma tarefa fácil. Viver é preciso. Sonhar e tecer ações para que 
a arte faça parte de um processo preventivo de saúde mental, 
não é um ato impossível. Eu sigo a caminhar!
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 Eliete Petter. Tenho 40 anos, nasci em 24 de agosto de 1982, no 
município de Paverama / RS. Professora pedagoga há 11 anos no muni-
cípio de Teutônia / RS, sou pós-graduada em alfabetização e ensino do 
teatro. Mãe de uma menina de 8 anos cheia de potencial, principalmente 
para o desenho. Sou proprietária de um parque de entretenimento, com 
teatrinho de bonecos, o qual utiliza com seus alunos para criar e contar 
histórias, onde participei do X Circuito de Contação de Histórias – Alpas 
21, com a peça teatral A Fera Amarela, 2022.
 Minha intimidade com a literatura iniciou por volta dos 5 anos de 
idade, após minha família adquirir uma coleção de livros da Disney (Uma 
história por dia) e minha mãe realizar a contação todas as noites antes 
de dormir. Na escola de educação infantil, quando pequena, contavam-se 
histórias através de slides projetados nas paredes, as quais traziam grande 
encantamento nas histórias contadas. Com o nascimento da minha filha 
e, sabendo dos benefícios da leitura na vida da criança, fui adquirindo 
um acervo de livros infantis e os inserindo no meio familiar. Todos es-
ses fatores contribuíram para que o amor pela literatura infantil fosse se 
fortalecendo em minha vida profissional. Atuando em sala de aula, sinto 
a necessidade de encontrar novas práticas pedagógicas que despertem o 
interesse dos alunos pelo conteúdo trabalhado. Então, surge a ideia do 
teatro associado à língua portuguesa, história e geografia, datas cívicas...
 Em 2017, ingressei em uma Escola de turno inverso e o caminho 
para o ensino das artes se ampliou ainda mais. Conheço uma profissional 
admirável, Sonia Lúcia Gomes, juntas trabalhamos com a arte da dança 
e da dramatização, fazendo tudo acontecer! Dentro da proposta de tra-
balho da escola, realizo contações de histórias e o trabalho com o teatro, 
esse, desenvolvido com um grupo de alunos, os quais ao finalizarem a 
peça realizam uma apresentação para o grupo escolar, ou em eventos 
do município. Participei de diversas peças teatrais, entre elas, o Show 
Beneficente Conexões 13 de Teutônia, com a apresentação da peça – Des-
conecta.
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A fera amarela

 No parque da bicharada tudo parece estar indo bem. Jaca 
(jacaré) entra na casa do Teco (macaco) e o convida para uma 
partida de futebol. Teco avisa que já vai, mas continua obcecado 
pelos jogos eletrônicos dentro do seu quarto. Satisfeito com seu 
desempenho Teco diz: 
 – Eu sou pró, hacker, tá ligado? Sou invencível, o melhor 
jogador de todos!
 A mãe de Teco também o chama para almoçar e Teco quer 
primeiro acabar com os players.
 Teco tem vontade de ir ao banheiro e acaba procurando 
um canequinho para fazer suas necessidades, arrependido de ter 
bebido tanta água. 
 Minutos depois, surge um invasor virtual emitindo um 
som de alerta, determinando regras inusitadas sobre o jogo, para 
convencer Teco de segui-las: 
 – Atenção, aviso! Foi verificado sua rapidez e perspicácia 
nos jogos, você foi sorteado para participar do jogo da Fera Ama-
rela e tem a chance de conseguir o que desejar, apenas siga os 
passos comigo:
 – Regra número um, acesse o jogo todos os dias sem falta, 
por muitas horas, regra número dois, faça apenas uma refeição 
por dia, regra número três, faça suas necessidades em um reci-
piente perto de você, regra número quatro, não aceite propostas 
de amigos para práticas saudáveis, regra número cinco, assista 
quatro filmes de terror por semana e regra número seis, não fale 
sobre o jogo com ninguém e lembre-se, sou seu melhor amigo. 
 – Que legal! – disse Teco – Eu mereço mesmo, eu jogo o 
dia inteiro e sou o melhor dos melhores!! Cumprir esses desafios 
vai ser fichinha.
 Os amigos Jaca e Vavá (coelho) estão preocupados com 
o amigo e precisam tomar uma providência, então lembram de 
chamar o Mister Leon Man (rei do parque da bicharada). 
 Leon prontamente atende o chamado e se apavora com 
a informações recebidas. O leão se esconde achando se tratar de 
uma baleia, pois tem medo de baleias. Os amigos explicam que 
as baleias são inofensivas, porém esse jogo é devastador para a 
mente, chamado de Fera Amarela, que manipula as crianças e jo-
vens do mundo todo, enganando-as e as convencendo de fazerem 
mal a si mesmos e também aos seus amigos e as suas famílias.
 Leon se encoraja e sai para investigar a situação de Teco. 
Fica espantado com tamanha sujeira no seu quarto e evoca ajuda 
imediata do seu ser supremo com o ritual de oração dos bichos:
 – Oh pai da juba laranja, azul e amarela, me ajude a salvar 
essas vidas perdidas do jogo virtual da fera amarela. Acabou a gra-
ça, as histórias, as piadas, os esportes com esse muito moderno.
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 As crianças não podem mais cair nessa armadilha virtual! 
Me ajudeee!
 Surge um apagão nesse momento e Teco se desespera 
pela falta de internet. Com isso, Leon Man tem uma grande ideia. 
Pega seu megafone e convoca todos os habitantes do parque da 
bicharada e dita as regras:
 – A partir de hoje, eu, Mister Leon Men, responsável legal 
dessa comunidade, venho limitar o uso de internet em suas casas. 
A situação está fugindo do nosso controle e precisamos tomar 
uma providência. O Cyberbullying digital, mais conhecido como 
violência virtual e os “curadores” dos códigos robotizados do mal, 
vem emulando e chantageando muitas de nossas crianças e jo-
vens. Como as famílias não conseguem acompanhar seus filhotes 
e jovenslhotes, eu, o Rei do parque da bicharada venho por meio 
desse decreto, requerer seu uso limitado, porém, em troca dessa 
proposta, vocês terão acesso a livros, parques, esportes e diver-
são ilimitadooosss!
 Teco entra em crise devido sua dependência pelos jogos e 
chora muito!
 E quando menos se espera, a fera amarela aparece nova-
mente com seu alarme aterrorizante, Teco se espanta:
 – Não! E agora, o que vou fazer?  Eu não posso abandonar 
o jogo, ele vai perseguir a mim e a minha família, tem todos meus 
dados e sabe muito da minha vida! 
 – Calma Teco! - disse Jaca - Vamos deixar esse assunto para 
a lei resolver. O Leon Man conseguiu livrar os seus dados do aces-
so desses bandidos e tudo está bem, eu sempre fui seu melhor 
amigo de confiança, não poderia ter escondido isso de mim. Pre-
cisamos ser mais críticos e responsáveis com a nossa vida. Não 
podemos acreditar em tudo que nos dizem e oferecem. Nossa 
vida é única e precisa ser vivida em família e entre amigos. Fique 
tranquilo que você está salvo! 
 – Ai, que alívio. Muito, muito, muito obrigado por serem 
verdadeiros amigos, agora vou passar mais tempo com vocês ao 
invés de passar tempo jogando. Vou viver fazendo coisas que real-
mente me agregam.
 – Disse tudo Teco! - disse Vavá - Há tantas coisas legais para 
a gente pesquisar e conhecer na internet. Não podemos apenas 
focar nos jogos e em coisas que não nos levam a nada.
 – Agora que está tudo sob controle e o reino da bicharada 
está novamente tranquilo, podemos comemorar e nos divertir. E 
lembrem-se pessoal, valorizem muito aquilo que realmente tem 
valor, nossos amigos, nossa família. Ah! E também não esqueçam 
do super Leon Man, vocês ainda irão ouvir falar muito no meu 
nome. Muito obrigado!
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 Elise Ferreira Feitosa é brasiliense, nasceu em 22 de outubro de 
2011. É uma criança muito curiosa, espontânea e criativa que gosta muito 
de imaginar. Desde pequenina, amava escutar e criar histórias. Já na ida-
de escolar, rapidamente passou a dedicar-se a leitura excessiva de livros 
infantis.
 A partir do 2º ano do ensino fundamental (2019) manifestou 
com mais arrimo o sonho de ser escritora que foi confirmado ao visitar a 
Feira do Livro do Distrito Federal - FELIB.
 Ao ingressar nas Altas Habilidades da SEDF lançou o primeiro 
livro #VIRALIZEI em 30 de junho de 2021.
 Em outubro deste mesmo ano, publicou o texto “Borboleta 
Branca” na Coletânea do GAEB - Grupo de Associados dos Escritores Bra-
sileiros e o texto “A Galinha e a Mucura” que ficou em 3° lugar em Con-
to Infantil no 35° Concurso Internacional de Poesias, Contos e Crônicas 
organizado pela Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências- “A 
Palavra do Século 21” - ALPAS-21, de Cruz Alta / RS.
 Conquistou dois títulos acadêmicos: membro Benemérito da 
Academia Inclusiva de Autores Brasilienses (AIAB) e acadêmica corres-
pondente da Academia Internacional ALPAS-21 pelas Altas Habilidades, 
inaugurando a cadeira 01.
 Elisefefê, como é conhecida, faz incentivo à leitura às crianças, 
inclusive em visitas escolares, e é idealizadora do “Projeto Adote um Lei-
tor”, que tem como lema: “Toda criança (pessoa) merece um livro e todo 
livro merece um leitor”.
 Neste ano, participou da 36ª FELIB e vários eventos locais.
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O desabafo do Saci

 Certo dia, Emília foi passear pela floresta e viu o Saci Pererê en-
roscado em um cipó. Ela estava chateada com ele, ou melhor, enciuma-
da porque o Pedrinho lhe ofertava muita atenção. Ela não pensou duas 
vezes na oportunidade de prendê-lo. Por isso, se aproximou, lançou a 
peneira no meio do redemoinho, capturou o seu gorro e o prendeu em 
uma garrafa. E logo, logo quis fazer seu pedido, conforme a história.
 No entanto, o Saci começou a chorar tanto que Emília ficou 
desapontada, sem reação e nem fez o seu pedido. Depois que ela o 
acalmou, eles conversaram e o Saci desabafou. Então disse:
 – Você Emília, é a queridinha do Sítio do Pica Pau Amarelo 
e vive dentro daquela casa. Não me leve a mal, você é apenas uma 
boneca de pano e já é parte da família. E eu que sou uma pessoa caso 
me aproximo, todos querem me atacar como você fez. Mas já entendi 
tudo, sou preto, deficiente e por isso sou condenado a viver sozinho 
na floresta. E isso é tão verdade, que a tia Anastácia também é exclu-
ída por ser preta, ela só serve para trabalhar e cozinhar o tempo todo 
e também não é convidada para sentar à mesa porque não é conside-
rada pela família. Olha o tio Barnabé só serve para cuidar dos animais 
e mais nada! Ninguém percebe isso, você percebe? Eu tento chamar 
a atenção com minhas travessuras para vocês perceberem que nós 
somos gente e nada. Nem a tia Anastácia e o seu Barnabé percebem 
isso. Somos os excluídos por causa da cor de nossa pele.
 A Emília que é muito inteligente, percebeu aquela injustiça e pe-
diu desculpas. Disse que não concederia seu desejo ao Saci, mas que o 
ajudaria de outra forma e que não o deixaria com esse sofrimento. Depois 
de libertá-lo da garrafa, foi para a casa, fez uma reuniãozinha com todos do 
sítio e depois o convidou para ele ir até lá que ninguém o prenderia.
 Mesmo com medo foi até a casa do sítio. Quando ele encon-
trou com a vovó Benta, Narizinho e principalmente o Pedrinho, foi aco-
lhido e conversaram muito. O Saci começou a explicar que não tinha a 
intenção de prejudicar alguém com suas travessuras ou fazer mal, era 
apenas para chamar a atenção e ter o direito de participar daquele 
lugar sem ser expulso e ameaçado, pois se sentia sozinho e excluído.
 Na verdade, a família do sítio começou a tratar o Saci, a tia Anas-
tácia e o seu Barnabé diferentes. Eles pareciam uma família, almoçavam 
e até brincavam juntos. Porém o Saci ficava muito na floresta para pro-
tegê-la e ainda continuava com algumas brincadeiras, mesmo assim era 
considerado um membro na família e tinha seu cantinho lá também.
 Claro que a Emília com sua esperteza, além de cumprir sua 
promessa, passou a ser a advogada do Saci, aí você já imagina a con-
fusão. A partir daquele dia, o Saci e a Emília passaram a conscientizar 
as pessoas ao seu redor que o racismo e exclusão social causam so-
frimento, divisão e dor. Por isso, passaram a olhar o outro com muito 
respeito e a lutar pelas oportunidades e igualdade de direitos, porque 
descobriram que a magia do poder está dentro de nós.
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 Eva Maria Martins Viégas é gaúcha dos campos de cima da ser-
ra, com muito orgulho, nascida em Caxias do Sul / RS e criada em Vaca-
ria / RS.
 Quando criança, trabalhou na roça com o pai, na adolescência 
foi balconista de loja.
 Casou com Sérgio Olímpio Viégas da Silva, teve dois filhos va-
carienses. Veio embora para Cruz Alta / RS, onde teve a 3ª filha, adotou 
mais uma menina, terminou de criar uma neta e ajudou em outras duas. 
Avó de 9 netos, 3 homens e 6 mulheres.
 Formada em Geografia, microempresária e cuidadora da casa, 
do marido e dos animais.
 Gosta de escrever contos, histórias infantis, crônicas e poesias.
 Morou em Alegrete / RS, voltou à Cruz Alta, onde sente-se feliz 
na terra de Erico Verissimo.
 Eva e Sérgio integram a Academia Internacional de Artes, Letras 
e Ciências “A Palavra do Século 21” - Alpas 21 como acadêmicos efetivos, 
onde participam de diversas coletâneas internacionais, concursos e even-
tos líteros-culturais.
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Alma

 Dizem que os objetos não tem alma, tenho certeza que sim, 
minha alma vaga (não espírito) por toda terra de Cruz Alta, cidade linda, 
onde nasci e vivi por muitos anos.
 Carreguei tua história, Cruz Alta, por todo lugar onde andei, 
viajei pelo mundo todo, escrevi sobre você, fiz versos, poesias, livros 
que até hoje percorrem o mundo.
 Tenho certeza que nunca fui esquecido, escrevi lindos livros na 
literatura infantil, que talvez muitas crianças não conheçam.
 Onde andarão minhas obras, obras de outros escritores que fa-
lavam de mim?
 Será que todo cruz-altense sabe onde descansam meus restos 
mortais?
 Tive esposa, filhos, e hoje sou uma estátua solitária na minha 
terra, estátua essa que muitas vezes serve de banheiro para os pássaros, 
alguns membros meus até já desapareceram da estátua, assim termina 
a história de um ilustre escritor, que por poucos é lembrado!
 Mas minha alma tudo vê, o meu espírito também.
 Jamais te esquecerei Cruz Alta!
 Assina, alma de um escritor
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 Fausto Gastão Marchiori Diefenbach. Nascido em 09 de novembro de 
1948 na cidade de Jaguari / RS,  vivo em Porto Alegre / RS há mais de cinquenta 
anos. Casado com Elaine Machado de Matos Diefenbach, tem um filho e qua-
tro netos. Sou consultor de Negócios e Professor. Trabalhou como Instrutor na 
IBM Brasil, Professor na PUCRS e Fundação Getúlio Vargas e Consultor pelo 
SEBRAE RS. Durante cinco anos, doze anos e vinte anos, respectivamente. Con-
sidero-me extrovertido e de fácil relacionamento, gosto de esportes. Pratiquei 
Karatê, para-quedismo. Viajar, para mim, é extremamente prazeroso.
 Na minha formação acadêmica, destaco o Curso Técnico em Contabilidade, 
Bacharel em Administração de Empresas e Economia. Especialização em Marketing 
pela UFRGS e Mestrando em Educação pela PUCRS. Atualmente, meus principais 
objetivos são seguir investindo a melhorar a cultura geral e conhecer novos lugares, 
novos países. Escrevo, sem pretensão de fazer carreira editorial, apenas passagens 
verdadeiras da MINHA Vida, como autoterapia. Penso que contribui como professor 
a formar gerações pensantes que podem influir na cultura brasileira.
 Entre as minhas temáticas preferidas estão crônicas ligadas ao bom hu-
mor. Divertir, provocar risos fáceis, sem exagero nem comédia. Creio firmemente 
que fazer “autogozação” é muito divertido. Aquele que escreve / fala das gafes dos 
outros, é apenas um chato. As minhas principais motivações para escrever são: 
contar, repartir momentos divertidos e as surpresas que a vida nos reserva.
 Com distinção, obtive premiação e publicação com a crônica Galinha na 
farofa na Coletânea Internacional Infinito olhar! Escrevi por quase três anos no 
extinto jornal Correio Metropolitano, coluna semanal sobre “Marketing Básico”. 
Tenho escrito – não publicado – uma autobiografia que relata um grave acidente 
no para-quedismo que fez uma curva de 180 graus na minha vida. Seguramente 
foi a melhor “Aula de Sabedoria” que tive! Procuro escrever para todos os públicos 
sobre temas diversos com textos alegres e lúdicos.
 Tenho 99 Crônicas escritas. Ao escrever, gosto de imprimir valores e ideais 
como ética, honestidade, respeito profundo à família e aos amigos que não são mui-
tos, mas de uma longevidade invejável! Considero-me realista e gosto de exercitar a 
inteligência para analisar os fatos atuais, sem esquecer as experiências anteriores. Sou 
perseverante, pois insisto até alcançar os melhores objetivos. Um resumo da minha 
vida se concentra num verdadeiro “Carpen Die”!  Aproveito a Vida que tenho e vivo 
intensamente cada momento. Aprecio o “risco” bem medido – senão nem seria para-
quedista – e convivo bem com desafios mas não permito perder a Paz de Espírito!
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Minhas férias em Capão da Canoa
 Foi no verão de 1973, em férias do Banco Safra, onde 
trabalhava, ostentava na época um belo e atualizado carro Ford 
Corcel, preto, ano 72, direção esporte, rodas largas, aliás, ”tala 
larga”. Uma graça de carro. “Muito magal”, diziam na época. 
Chamava atenção das gatinhas bem nascidas às diaristas... Em 
meu julgamento um sucesso visual absoluto, primoroso! Pelo 
menos acontecia isso com as “mulheres-gasolina”, comum na 
época e ter um atraente automóvel, funcionava muito bem!
 Fiquei hospedado por uma semana na casa da tia Pila, 
em Capão da Canoa. A casa era situada atrás de um grande 
Supermercado. Num determinado dia decidi curtir a praia de 
Atlântida - que me contaram - estava “assim” de belas gurias...  
 De fato, era riquíssimo no recurso das muito belas e ri-
cas meninas! Passarei o dia todo lá, planejei. Peguei empres-
tado da tia, um guarda-sol colorido enorme e uma esteira de 
palhas. Todos esses utensílios estavam guardados há um ano 
num quarto lá dos fundos da casa. Bem equipado, fui ao Éden 
sem medo de ser feliz!  
 Chegando ao Paraíso,  rodei de carro “roncando” pela 
praia - na época era permitido rodar e estacionar na areia da 
praia - localizei onde estava o grupo das mais belas, parei o car-
ro, desci, dei uma olhada para o mar, como quem não está nem 
aí para elas. Estufei o peito, tirei os óculos e joguei-o com ar 
de desprezo para dentro do carro, acendi um cigarro, um pou-
co mais de volume no rádio, que com uma melodia qualquer 
me acompanhava naquele ar romântico, sedutor, era quase um 
Roberto Carlos do Sul. Elas nem disfarçavam a olhar a “figura”, 
afinal, era um cara de uns 23 anos, com belo carro, aparente-
mente disponível no meio da semana, que convenhamos, na 
falta de um bofe melhor...
 Mantendo a elegância de um Brad Pitt, abri o porta-ma-
las, tirei o guarda-sol e a esteira jogando-os “coincidentemen-
te” na direção das beldades, alvo de toda aquela pantomima.  
 Apanhei a carteira de cigarros e estendi a esteira bem 
perto delas. No que fiz isso, dentro desta esteira maldita, des-
graçada, fedida e daquele guarda-sol filho-da-puta, velho, des-
botado, podre e embolorado, abandonados num canto úmido 
da casa abandonada há um ano,  saem de dentro deles cor-
rendo umas 50 baratas enormes que pareciam ameixas pretas, 
gordas, lustras pernas esticadas - por causa da areia - que lhes 
aumentava ainda mais seu tamanho! Essas baratas nojentas 
nunca haviam corrido na areia é óbvio, ameaçadas, correram 
em direção às tais meninas, para a minha vergonha e o horror

Miolo Memorial 100 anos de Cultura no Brasil.indd   80Miolo Memorial 100 anos de Cultura no Brasil.indd   80 21/11/2022   16:03:4421/11/2022   16:03:44



81

Memorial 100 anos de cultura no Brasil

F
au

sto
 G

ast
ão

 M
ar

chi
ori

 D
iefe

nb
ach

delas, que aos gritos fugiam desesperadas, abandonando seus 
pertences na areia. Aos berros pediam socorro histérico. Pâni-
co geral que em fuga daquela imundice asquerosa, chamaram 
atenção desde um cão sonolento até o Guarda Salva Vidas! 
Um escândalo! Fugi enlouquecido me atirando para dentro do 
carro  - nem lembro se deu tempo de abrir a porta - roxo de 
vergonha. Na pressa, perdi um pé de chinelos e o boné, deixei 
cigarro, isqueiro para trás e voltei voando para Capão da Canoa 
sem olhar para o retrovisor. Até hoje não sei se Atlântida ainda 
está lá, se está, nem quero saber...
 Lá, não volto nunca mais!

 Agradecimento muito especial ao escritor Dirceo Stona que me incen-
tivou a escrever e publicar minhas crônicas, dando a elas inclusive, um tom de 
graça ainda maior (já que esse sempre foi meu objetivo), com a busca e seleção 
de figuras alusivas às crônicas em questão!
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 Fídias Teles é pernambucano, nascido no interior, morou mais 
de 40 anos em Recife. Vive em Santa Catarina, atualmente com resi-
dências alternativas (São Bento do Sul - Refúgio do Escritor) Balneário 
Camboriú (com a mulher e uma filha), transita em Floripa (onde moram 
dois filhos). Embora com a vida permeada de Boemia (escreveu o primei-
ro e talvez único ensaio antropológico sobre a vida boêmia), no entanto 
sempre foi e sempre será Filósofo. No momento, trabalha com palestras, 
venda de seus livros e com terapia holística, sendo aposentado como pro-
fessor universitário
 A angústia, sempre o motivou a escrever. Experimentou a pior 
coisa da vida (a morte de uma filha) e a melhor coisa da vida (o nasci-
mento de outra filha). Desde criança, escava o significado da vida e da 
morte. Já é setentão, e continua vasculhando esta temática, principal-
mente hoje, por caminhos metafísicos.
 Entre os títulos recebidos, é Cavallero Comendador, Acadêmico 
Correspondente da Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências “A 
Palavra do Século 21” - Alpas 21, de Cruz Alta / RS.
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O desafio às reservas

poderosas do ser humano
 Fica claro que o ser humano possui em si um tesouro 
de energias, mas por quase não ativar a Kundalini, e seus trans-
cendentais criadores por saberem disto criam mecanismos para 
semifechar as portas deste tesouro. Sabemos que muletas não 
podem ser logo retiradas em vários concertos fisioterápicos, nem 
será imediata a volta à prática de esportes. Assim é o sistema re-
lacional: vida biológica e vida transcendental.
 É preciso aprimorar a alma, inclusive na defesa de doen-
ças, pois estas na grande parte dos casos atingem primeiro a alma 
que repassa para o corpo astral e que termina de escoar no corpo 
físico.  É preciso ativar o cérebro, amaciando a alma. Já tem seres 
extraterrestres instalados em nosso planeta e vamos ter que con-
tatar com eles. Há quase 70 anos atrás - 1954 - numa área isolada 
da Itália, uma mulher - Rosa Dainelli - teve que entregar os sapatos 
que trazia à mão para dois ETS que saíram de um OVNI estacio-
nado. No mesmo ano, em Paraibuna-SP, Antônio Rossi afirma ter 
sido abduzido.
 Em 1958, um gaúcho de Sarandi, de certo modo provou 
ter sido abduzido. Ele era semianalfabeto e falou em videofone 
que viu em outro planeta, falou em energia solar, e disse pela pri-
meira vez na história humana que a terra era azul. Artur Berlet 
assim falou e escreveu isto em livro três anos antes do soviético 
Gagarin afirmar a mesma coisa em 1961, quando um humano foi 
ao espaço pela primeira vez. Berlet estava biologicamente vivo, 
mas podemos sair do corpo sem morrer e ir para qualquer lugar. 
 O neologismo  - paramediunidade - criado por este autor, 
no sentido de ocorrer com mais clareza, é o fenômeno insólito 
brotado dos neurônios e da capacidade de cada alma humana em 
sair do corpo, em ver o que ocorre nos outros Planos e em se 
relacionar com entidades de outras dimensões. Ter este dom, é 
para ele mais que um prêmio, é uma Felicidade receber permis-
são para decifrar enigmas e apreender os segredos das essências 
das vida. Para um Filósofo nenhum presente da vida bioterráquea 
se compara a estes Presentes Metafísicos!
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 Gildo Benjamin Bortolotto. Nasceu em Formigueiro / RS, no dia 
08 de junho de 1948, onde ainda reside. É Cirurgião Dentista formado 
pela UFSM. Casado, 3 filhos e 4 netos. Escritor com 2 livros publicados, 
memorialista, poeta e tradicionalista. Sócio remido do CTG Carreteiros 
do Pago. Radialista, foi apresentador dos programas “Canto e Prosa” e 
“Bom Dia Formigueiro” na Rádio Ideal FM do município. Menção Honro-
sa com a poesia “Cavalgando” no concurso de poesias Guilherme Schultz 
Filho, do MTG - Movimento Tradicionalista Gaúcho, em 2011. Tem con-
tribuições em publicações de outros autores e em diversos jornais, como 
Correio do Povo e Zero Hora. 
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O lenço da vovó
 Às vezes gosto de voltar o pensamento para os aconte-
cimentos da vida que já passou. É bom fazer esse exercício de 
memória. Nessas viagens muitas vezes nos reencontramos, ao ver 
como foi nossa viagem para chegar no hoje. 
 Quem não gostaria de retornar no tempo, tenha vivido 
muito ou pouco? Corrigir rumos. Tentar novos caminhos. Tomar 
outras atitudes em determinadas situações.
 Nessa viagem, até podemos ter a ilusão de mudar o pas-
sado para que o presente seja diferente. Podemos também revi-
ver momentos especiais que marcaram nossa vida. 
 E, quando volto nessa viagem fantástica, encontro sempre 
minha avó materna, figura marcante em grande parte da minha 
juventude. De origem alemã, criada na colônia, falava poucas pa-
lavras em português, mas entendia tudo que eu dizia. E, acredi-
tem ou não, às vezes, até o que eu pensava, também!
 Ao chegar na janela da sua cozinha, ela sorria e já prepara-
va para mim uma fatia do seu pão, feito com a mais pura farinha, 
misturada com carinho e sovada com amor. Minha preferência era 
quando vinha acompanhada de nata de leite cru e açúcar pulveri-
zado em cima.
 Delícia da minha infância que nunca mais provei. 
 Talvez com medo que o inigualável sabor guardado no 
pensamento não fosse tão maravilhoso ao repeti-lo hoje.
 Será que determinadas coisas são mais reais e melhores 
só na imaginação? 
 Além do pão, impossível não lembrar o lenço que minha avó 
sempre usava na cabeça. Amarrado atrás, de algodão branco, como 
alguns fios de cabelo da mesma cor, que escapavam, rebeldes, sob o 
pano. Dizia ela que usava para os cabelos não caírem. 
 Não conseguiu. Morreu careca, mas sempre com seus in-
separáveis lenços. No final com muito mais razão. 
 Na volta dessas “viagens”, fico a pensar se nós, muitas ve-
zes, também não amarramos lenços imaginários na cabeça. 
 Não para segurar fios de cabelos, mas ações, atos, atitudes. 
 Será que não deveríamos libertar mais pensamentos e so-
nhos, por mais loucos e desvairados que sejam, e tentar realizá-los? 
 Ousar mais. Lutar mais. Procurar os nossos limites e ultra-
passá-los. 
 A oportunidade perdida e a palavra que sai da boca não 
voltam mais. O bem ou o mal que ocasionaram só a imaginação
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pode modificar no campo fértil dessas viagens fantásticas. 
 Uma coisa é certa: lenços, reais ou imaginários, não de-
vem e não servem para segurar cabelos, sonhos, o amor ou a vida.

Desejos
Quisera navegar
Nas ondas dos teus cabelos
Deslizar nas curvas
Do teu corpo
E perder-me no abismo
Desesperador dos teus olhos.

Quisera sentir
A tua pele aveludada
Os teus braços
Num abraço
E o teu cheiro de desejo.

Quisera ser o sonho
Do teu sono
A realidade
Da tua ilusão
E a verdade
Da tua imaginação.

Quisera ser só eu
Num mundo de nós dois
Numa comunhão perfeita
Numa solidão de paz.
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 Professora de Educação Artística. Habilitação Música. Especia-  
lização em Educação Musical. Artista Plástica. “Haijin”( poeta iniciada  
em Haicai tradicional). Acadêmica Correspondente ALAB seccional Suíça 
Título IMORTAL. Acadêmica Fundadora Titular Cadeira Perpétua CON-
CLAB. Acadêmica Titular da: REAL/.ALPAS XXI/ ABEPL/ ALA/ ANAP. 
Membro da N.A.L.A.L.- Lisboa. N.A.L.A.P.–Portugal. AJEB –SP. Alguns Di-
plomas /Troféus/ Prêmios: Prêmio “Diamonds of Arts and  Education” 
ABRASA –Viena-Áustria. Diploma M.C.A. Exposição Internacional – Can-
nes Azur. Troféu “Luiz Vaz de Camões - “ Portugal.  Prêmio Cultura Na-
cional REAL. Títulos: Comendadora. Doutora Honoris Causa. Acadêmica 
Emérita. Livros Publicados: 21 Títulos. 2 títulos Medalha de Ouro. “TAO 
Poemas” “Aurora” – Câmara do Livro. Prêmio  Letras Brasileira “Colcha 
de Retalhos”. Lyra de Bronze – REAL.
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A mensageira
 Este momento de transição há de se pensar na Educação.
 Batalhar contra a ignorância e a mediocridade na medi-  
da em que estas afetam a mente dos Educadores e Educandos.
 Que reforços Cósmicos sejam enviados para que sejam 
liberados Métodos avançados de ensino para Pais, Professores e 
demais responsáveis pela juventude.
 Que Instrutores de todas as Áreas recebam Métodos No-
vos e avançados de ensino sobre todos os assuntos.
 Uma mente transformada através da Educação serve de  
Iluminação para toda uma Geração.
 A ignorância causa sofrimento.
 Necessitamos saber Ler e Escrever para estarmos aptos 
para ultrapassar os limites da própria ignorância.
 Pensem os líderes que guiam o destino da Nação no cur-  
so correto de ação o façam através da Educação.
 Purificar nosso País de toda a poluição que há no mar, na 
terra, no ar.
 Que haja a cura da mente que cérebros sejam purifica-  
dos de todas substancias nocivas.
 Que reforços Cósmicos sejam invocados pedindo ilumi-  
nação e o aprimoramento do Sistema Educacional nas Escolas.
 Necessitamos de uma Escola que se organize em termos  
de comprometimento entre Educadores e Educando.
 Um Novo Projeto de Educação na verdade se faz presen-  
te para que este País se torne uma Nação.
 Construir uma Nova Era.
 Que todos os governos vejam na Educação um meio im-  
portante para o destino das Instituições.
 Liberdade Igualdade e Fraternidade e o programa para o
 Progresso da Humanidade.
 Educação e Cultura.
 Através da Educação pratique no Presente. Planeje o Fu-  
turo. O Caminho investimento em todos os níveis no Município,  
no Estado e no âmbito Federal.
 Educação e Desenvolvimento.
 Educação e Saúde.
 Educação e VIDA.
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 Nasci em Canoas / RS, na região metropolitana de Porto Alegre 
/ RS, aos 19 de março de 1963. O meu nome, Heriberto, foi escolhido por 
meus pais em razão do  Santo Heriberto, que foi arcebispo de Colônia, na 
Alemanha. Os meus pais devem ter se equivocado na consulta à data de 
nascimento do santo que, na realidade, comemora-se no dia 16 de março. 
O dia 19 de março é dia de São José. Mas não tem problema. Assim, tenho 
dois santos a me proteger. Por parte de minha mãe Lúcia, sou descen-
dente de alemães. Minha avó materna Elsa era da familia Weirich (era o 
Cardeal Ratzinger de saia, tamanha a semelhança)  e meu avô materno 
Avelino da família Roos. Já  por parte de meu pai, Denizar, os antepassa-
dos são portugueses. Minha avó paterna Angélica era da família Dias e 
meu avô paterno Herculano da família Maciel.  Daí meu nome completo: 
Heriberto Roos Maciel.
 Cursei o ensino fundamental no Colégio São Paulo, em Canoas. 
Nessa escola, nas aulas de técnicas agrícolas, aprendi as noções de cultivo 
de pomares, poda de videiras, plantio e conservação de hortaliças, e o 
gosto por lidar na terra até hoje.  Já no segundo grau, frequentei o curso 
de técnico em telecomunicações no Colégio Cristo Redentor, também em 
Canoas, que me possibilitou exercer a profissão de supervisor de cons-
truções de redes telefônicas  por quase dois (2) anos.
 Ingressei no serviço público estadual do RS, mediante concurso 
público, em 16 de setembro de 1982, aos 19 anos, atuando inicialmente 
no Poder Executivo, onde destaco que, a convite do então Procurador-
-Geral do Estado, o Dr. Manoel André da Rocha, assumi,  com 26 anos, as 
funções de Diretor do Departamento de Administração daquela Institui-
ção.  Na ocasião, quando convidado para exercer o cargo, disse ao Procu-
rador-Geral  que havia um óbice objetivo à minha indicação. Os cargos 
de coordenação eram privativos de Procuradores do Estado e eu titulava 
cargo do quadro auxiliar. O Dr. Manoel perguntou-me sobre qual era a 
norma que continha essa restrição. Respondi que estava em um decreto 
estadual. Ele abriu um sorisso e disse: “ então é simples, é só alterar o de-
creto, excepcionando-se o Departamento de Administração, que poderia,
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além de Procurador do Estado, ser coordenado por integrante do quadro 
de pessoal. E assim foi feito. Os colegas e amigos brincaram comigo di-
zendo que era o “decreto Heriberto”.
 Em 04 de dezembro de 1990, assumi, aos 27 anos,  o cargo de 
Promotor de Justiça do Ministério Público do RS, após aprovação e no-
meação em concurso público. Atuei no interior até 1998, quando passei 
a exercer as funções do cargo em Porto Alegre. Em 05 de abril de 2022, 
fui  promovido ao cargo de Procurador de Justiça, estando a atuar na Pro-
curadoria de Justiça Criminal. No Ministério Público,  presidi ou integrei  
diversas comissões e grupos de trabalho em matérias de interesse inati-
tucional. Em 1º de julho de 2010, recebi a distinção da Ordem do Mérito 
do Ministério Público, no grau de Comendador.
 No plano acadêmico, exerci o magistério jurídico na graduação 
do Curso de Direito da  UNISINOS, a partir de 1996, por 24 anos. Na 
mesma universidade obtive o diploma de Mestre em Direito Público. Fui 
palestrante em cursos de especialização em diversas universidades, bem 
como nos cursos de preparação às carreiras jurídicas do Ministério Públi-
co, Magistratura e Defensoria Pública.
 No campo jurídico, escrevi diversos artigos individuais e coleti-
vos, bem como fui examinador na área do Direito em diversos concursos 
públicos . Além disso, publiquei, em 2016, o livro intitulado “ Estatuto e 
Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do RS Comentado Artigo 
por Artigo”, em coautoria com Sandra Regina Andreatta.
 Até aqui, reconheço que a narrativa de minha biografia é um tan-
to formal, embora com algumas tentativas de torná-la menos insossa e 
sonolenta. Assim, passo a discorrer um pouco sobre vida familiar, espor-
tes e no final, a literatura, o que não garante torná-la mais interessante.
 Vida familiar. Sou casado há mais de três décadas com Carla 
Maria Esteves Maciel. Casamos em 1º de fevereiro de 1991. Era um anoi-
tecer quente, abafado e úmido, típico do verão em Porto Alegre. Fizemos 
as cerimônias civil e religiosa na Igreja Nossa Senhora de Lourdes. Nos-
sa relação  é  substantiva e substanciosa. Carla é minha  esposa, amiga 
e companheira de todas as horas.  Fruto desse amor, nasceram e dão 
alegria e esteio a nossas vidas os filhos, hoje adultos, Frederico Esteves 
Maciel, médico, e  Catharina Esteves Maciel, designer.
 No campo esportivo, desde a infância fui apaixonado por  fu-
tebol. Aprendi a jogar e a disputar as “peladas” em um terreno baldio, 
próximo à casa onde morava. Às vezes passava a tarde inteira jogando 
com os amigos, só ouvindo os berros de minha mãe no final da tarde, 
dizendo que era hora de tomar banho e jantar. Apesar da dedicação, não 
tinha muita habilidade com a bola, de modo que não tive dom ou pen-
dores para tornar-me jogador. Sou torcedor e sócio  do Grêmio, paixão 
clubística que transmiti aos meus filhos. E a minha segunda paixão é o 
tênis, embora nenhum familiar ou amigo de infância jogasse. Não jogo 
futebol atualmente pelos riscos de lesões causadas pelo contato físico.
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 Continuo jogando tênis, ainda que  ocasionalmente,  porque 
pelo menos nesse esporte, os adversários são separados por uma rede no 
meio da quadra, cada um do seu lado, cada um em seu quadrado.
 Agora, chegamos finalmente à literatura. Desde a adolescência 
tomei o gosto pela leitura, seja de crônicas, contos, romances ou poesia. 
Mas ler é uma coisa. Escrever é outra. E se algum vidente me dissesse há 
dez (10) anos  que eu escreveria e publicaria um livro de poemas, eu diria 
que o sujeito estaria louco ou totalmente equivocado.
 Até o ano de 2018, a minha dedicação era voltada às letras ju-
rídicas. Minhas incursões literárias, em termos de escrita, eram raras e 
limitadas a algumas crônicas. De repente, os poemas surgiram, pediram 
passagem  e começaram a fluir. Tomei coragem de mostrá-los  a familia-
res,  colegas e amigos, que me estimularam a publicá-los. Assim, surgiu 
o meu primeiro livro de poemas “Os remédios do amor em 18 poemas”, 
que publiquei em 2019. Agora, estou a publicar meu segundo livro de 
poemas, “ o silêncio das palavras”. 
 Como tenho afirmado, a minha poesia é simples. Como autor, 
quase sessentão, sou uma criança  começando a caminhar no mundo da 
literatura. O meu desejo é de  compartilhar a experiência com os amigos  
e estimular a leitura do público. Se vou perseverar nos versos ou migrar 
e interpolar com  crônicas, contos ou romance, ou mesmo aposentar-me 
e cuidar da minha horta e frutíferas do meu quintal e viajar com minha 
esposa antes que o avanço do tempo apresente-me o sinal vermelho,  não 
faço a menor ideia. O futuro é um livro aberto, que vai sendo escrito a 
cada momento. E não saber como será preenchido é o mistério que nos 
estimula,  nos move, encanta e confere sabor à  vida.
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Reflexões sobre a educação no Brasil
e o exemplo do passado: precisamos 
de novas “Constelações Capanema”

 O troca-troca de ministros ao sabor das oscilações, apoios 
políticos e partilha de cargos entre partidos que apoiam governos, 
tem sido uma constante no cenário nacional. Os efeitos são nefas-
tos, todos sabemos. E no campo da educação, as consequências 
são mais  graves ainda porque comprometem a formação e a qua-
lificação de gerações de brasileiros.
 Tome-se, por exemplo, o quadro atual. Somente no go-
verno Bolsonaro já´passaram cinco (5) Ministros da Educação. Há 
quem tenha derrapado em erros ortográficos primários a malferir 
a língua portuguesa. Outro se envolveu em escândalo de malver-
sação de verbas públicas. 
 Este é um problema sério na e da política brasileira. O lo-
teamento de cargos entre partidos em detrimento da qualificação 
dos ocupantes do primeiro escalão do Executivo em todas as suas 
órbitas.
 Nada de pessoal contra o atual  ou outros Ministros  que já 
passaram ou passarão pelo cargo de titular da Pasta da Educação. 
Entretanto, todo presidente, governador ou prefeito deveria ter 
presente que um ministro ou secretário de educação deveria ter 
como atributo uma sólida formação cultural e educacional. E, soa 
até redundante, ter domínio da língua portuguesa e da literatura 
brasileira. Não há como comandar a elaboração e a execução de 
planos e metas na área da educação sem esses predicados, sem 
envergadura para ocupar o cargo. E essa observação se estende 
ao conhecimento técnico e de gestão em quaisquer outras áreas. 
 Esse triste e grave quadro do Ministério da Educação no 
contexto atual, imediatamente fez brotar a lembrança os textos 
da Era Vargas e de seu Ministro da Educação e Saúde, Gustavo Ca-
panema. Mesmo que se faça a pesada referência ao Estado Novo 
e à ditadura Vargas, não há como deixar de se reconhecer a esta-
tura política e cultural de Capanema. 
 Gustavo Capanema reuniu em torno de si destacados  in-
telectuais, que colocaram suas ideias e ideais a serviço do País. 
O seu chefe de gabinete era nada mais nada menos que o poeta 
Carlos Drummond de Andrade, em uma relação de sólida amizade 
e de confiança que se estendeu por 15 anos, entre os tempos
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da Secretaria Estadual de Governo no Rio de Janeiro (na época 
Guanabara) e depois no Ministério. E que, muito embora o Go-
verno Vargas tenha sido responsável pela perda do cargo de Chefe 
do Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo, o poeta 
Mario de Andrade (eternizado no santuário da literatura brasilei-
ra com “Macunaíma”), trocava correspondências frequentes com 
Capanema e, também, Drummond. 
 Capanema é referência obrigatória, pois deu vez e voz 
a toda aquela geração do movimento modernista. Com ele veio 
todo o arcabouço do ensino obrigatório, laico e público, além de 
mirar no ensino médio e superior.
 O projeto e a execução do então edifício-sede do MEC no 
Rio de Janeiro, na época capital da República, dão bem a dimen-
são e a estatura política de Capanema. Com o auxílio de seus qua-
lificados assessores, convenceu o Presidente Vargas a contratar o 
prestigiado arquiteto suíço Le Corbusier para orientar a constru-
ção, que contou, é claro, com o talento dos notáveis arquitetos 
Lúcio Costa e Oscar Niemayer.
  Gustavo Capanema teve outros grandes expoentes em 
várias áreas do conhecimento a emprestar-lhe assessoramento 
direto ou colaboração crítica. Helena Bomeny¹ muito bem men-
cionou que essa plêiade de notáveis ficou sendo conhecida como 
“Constelação Capanema”. E não poderia ser diferente. Para além 
dos já citados Lúcio Costa, Oscar Niemayer, Mário de Andrade e 
Carlos Drummond de Andrade podem ser destacados os seguin-
tes colaboradores: Cândido Portinari, Alceu Amoroso Lima, José 
Lins do Rego, Gilberto Freyre, Graciliano Ramos, Manuel Bandeira 
e Heitor Villa-Lobos.
 Estamos precisando em todos os ministérios, secretarias 
estaduais e municipais das mais variadas áreas outras “constela-
ções Capanema”. De Ministros que tenham, nas respectivas áreas 
de atuação, cultura, postura e envergadura, independentemente 
da corrente política a que se filiem e que se cerquem de asses-
soramento qualificado, bem como que tenham conhecimento e 
articulação política a serviço do Brasil e dos brasileiros. Eu ainda 
não perdi a esperança, mas que os dias atuais são duros e, por 
vezes, vergonhosos, ah como os são!

¹ BOMENY, Helena. Um poeta na política. Mário de Andrade, paixão e compromisso. Rio 
de Janeiro: Casa da Palavra, 2012, 176p.
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 Natural de Arroio Grande / RS, distrito de Mauá, radicada em 
Pelotas / RS. É casada, tem três filhos e três netos. É aposentada. Foi 
professora primária em escolas municipais das cidades de Arroio Grande 
e Pelotas. Cursou Magistério na Escola Assis Brasil (Pelotas). Começou a 
profissão de educadora aos dezoito anos. Formou-se em Serviço Social 
pela Universidade Católica de Pelotas, com pós-graduação em Serviço 
Social (nível de especialização) pela mesma Universidade. Licenciada em 
disciplinas especializadas de 2º grau pela Universidade Federal de Pelotas 
(licenciatura plena). Trabalhou como Assistente Social no final da carrei-
ra e, posteriormente, fez trabalhos voluntários nos Fóruns de Pelotas / 
RS e Rio Grande / RS, na conciliação e mediação da justiça restaurativa. 
Pertence ao CLIPE - Centro Literário Pelotense, sendo diretora de pa-
trimônio. Atualmente, é membro da Academia Internacional de Artes, 
Letras e Ciências “A Palavra do Século 21I” - ALPAS 21, de Cruz Alta / RS, 
tendo como patronesse a Dra. Marilu Duarte, ocupando a cadeira núme-
ro 134; e, da Academia de Letras e Artes de Arroio Grande / RS (ALA-
AG), patrono Gilnei Brasil, cadeira número 23. Possui quatro obras de 
sua autoria: Memórias vivas (2013); Círculos restaurativos, construindo 
valores por meio da literatura (2015); Contos e Histórias para aprender 
brincando - livro infanto-juvenil (2018); e, Nos entremeios do caminho, 
uma viagem literária (2022). Participa de diversas coletâneas.
 Alguns certificados, destaques e participações em concursos li-
terários: Academia Rio Grandina de Letras com o trabalho O Cenário 
Desta Terra, 43º Feira do Livro da FURG (Rio Grande/RS); Academia Rio 
Grandina de Letras com o trabalho Ela, Um Passado de Memórias, Um 
Futuro de Histórias na 46º Feira do Livro da FURG (Rio Grande / RS); 
Academia Pelotense de Letras - concurso Águia de Ouro (Pelotas / RS);  
AJURIS - Escola Superior da Magistratura pelo trabalho realizado com a 
justiça restaurativa e cultura da paz, conciliação e mediação em escolas 
municipais e no CRAS.
 Alguns prêmios: 1º lugar Centro Literário Pelotense - concurso lite-
rário Drª. Marísia J. F. Vieira - 2016 - conto O Chico Ladrão; 2º lugar Centro 
Literário Pelotense - 2017 - poema A Origem deste Pago; 1ª Feira do Livro - Es-
critora Homenageada - Rotary - 2018 - Prefeitura Municipal de Herval; 3º lugar 
- 2º Concurso Luzeiros da Lagoa - Categoria Conto Adulto Estadual - Academia 
Internacional de Artes e Letras Sul-Lourenciana - 2020 - conto O Cão Amigo.
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As transformações da família

no decorrer dos séculos
 A origem da família estende-se por um passado imen-
surável, e se perde no tempo por ser impossível definir sua 
extensão. No entanto, é singular a ideia de que os seres vi-
vos se unem e criam vínculos uns com os outros desde sua 
origem, seja em decorrência do instinto de perpetuação da 
espécie, ou seja, pelo desejo de não viver só, a ponto de se 
ter por natural, muitas vezes, a ideia de que a felicidade só 
pode ser encontrada a dois.
 Desde os primórdios da história da humanidade o 
significado de família, vem sofrendo várias alterações. Por 
longos anos tivemos o modelo patriarcal, como o próprio 
nome indica, caracteriza-se por ter como figura central o pa-
triarca, ou seja, o “pai”, que é simultaneamente chefe do clã, 
portanto, esse modelo ficou no passado, com o surgimento 
de novas versões. No entendimento jurídico, família pode 
ser composta por outros tipos de agregados familiares, com 
complexidades de fatores que unem as pessoas. Dentro de 
uma conjuntura social contemporânea, segundo o dicionário 
CEGALLA, família significa: 
 1. Grupo de pessoas aparentadas que vivem no mes-
mo teto, tais como: pai, mãe, filhos e avós.
 2. As pessoas do mesmo sangue.
 3. Grupo de indivíduos que professam o mesmo cre-
do, e com os mesmos interesses. 
 O núcleo formado por um homem e uma mulher, vem 
sofrendo com as rápidas mudanças ocorridas na sociedade. Ao 
observarmos o conceito de família no Brasil, percebe -se que, 
ao longo da história da civilização houveram mudanças, tais 
como; econômicas, religiosas, culturais, artísticas, e a família 
adequou–se, esculpindo um novo modelo de sobrevivência. 
 A Constituição Federal de 1967, em seu art.167 diz 
que: “A família é constituída pelo casamento”. Já a Consti-
tuição de 1988, diz que a família é “A comunidade formada 
por qualquer dos pais e seus descendentes”.
 Enquanto o Novo Código Civil Brasileiro, instituído em 
2003, diz que a família deixou de ser aquela constituída uni-
camente através do casamento formal, ou seja, composta 
de marido, mulher e filhos.

Miolo Memorial 100 anos de Cultura no Brasil.indd   95Miolo Memorial 100 anos de Cultura no Brasil.indd   95 21/11/2022   16:03:4921/11/2022   16:03:49



96

Memorial 100 anos de cultura no Brasil

I
ola

nd
a B

ote
lho

 B
orb

a
 Pelo fato da família estar em constante evolução, 
diversos são os modelos familiares existentes ao longo da 
história da humanidade. Cada qual com seus ditames, diretri-
zes, costumes e práticas. O homem percorreu um longo ca-
minho de experimentos, e, a cada estágio avançado, pouco 
a pouco descobertas são alcançadas e assim, a humanidade 
progride.
 Modelos de famílias
 - Família nuclear e ou família extensa - composta pe-
los pais, filhos, avós, tios, primos e, outras relações de paren-
tescos.
 - Família matrimonial, pela ideia tradicional de família 
constituída, a partir da oficialização do matrimônio. Pela lei 
vigente, a família matrimonial compreende; civil e religioso, 
podendo ser hétero ou homoafetivo.
 - Família informal - é o termo utilizado para os agrega-
dos familiares formados a partir da união estável entre seus 
elementos, este tipo de família recebe todo tipo de amparo 
mesmo sem a oficialização do casamento.
 - Família monoparental - foi constituída pela Constitui-
ção de 1988, formadas por criança ou jovem e apenas um de 
seus progenitores (pai ou mãe).
 - Família reconstituída - essa família é formada quan-
do pelo menos um dos cônjuges possui um filho de um rela-
cionamento anterior. 
 - Família anaparental - são as famílias que não pos-
suem a figura dos pais, onde os irmãos tornam-se responsá-
veis uns pelos outros.
 - Família unipessoal - estas famílias geralmente mo-
ram sozinhas, com uma função jurídica importante, recebem 
amparo legal e não podem ter suas heranças penhoradas 
pela justiça, são pessoas solteiras, viúvas ou separadas. A 
lei também abrange um agregado a partir de laços afetivos, 
como no caso de amigos, onde não há parentalidade.
 A sociedade do século XXI é uma sociedade plural, 
complexa, diferenciada; logo, é evidente que para haver fa-
mília não é preciso haver homem e mulher, pai e mãe, apenas 
pessoas conjugando suas vidas intimamente, por um afeto 
que as enlaça. Sérgio Resende de Barros (2002, p. 09), chega 
a afirmar:
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 A matrimonialização e a patrimonialização são fenô-
menos muito antigos na história da humanidade e surgiram 
naturalmente. Como fenômeno biológico e social, a família é 
estrutura básica e terreno fértil, onde o indivíduo cresce e se 
desenvolve física e psicologicamente, construindo seu cará-
ter e desenvolvendo sua personalidade.
 Por não ser um todo igual, cada estrutura familiar se 
apresenta de um modo distinto, e são essas variantes que 
levam o indivíduo a escolher o modelo familiar que lhe pare-
cer melhor, e esse é um aspecto central, a adequação com o 
LAR: lugar de afeto e respeito (DIAS, 2016, página 33). 
 Conclui-se que, novos valores vêm inspirando a so-
ciedade contemporânea. Funda-se uma nova ordem social 
rompendo com a concepção tradicional de família. A carac-
terística fundamental da família passa a ser o afeto. Desse 
modo, pouco importa a “espécie” ou “tipo” de família na 
qual o indivíduo está inserido, o que deve ser levado em con-
sideração é o seu fundamento, que deve ser a plena realiza-
ção do ser humano, a fim de concretizar o bem-estar de seus 
membros.

Fontes consultadas:
BARROS, Sérgio Resende de. A ideologia do afeto. Revista Brasileira de 
Direito de Família. Porto Alegre: Síntese e IBDFAM, v. 4, n. 14, p. 5-10, jul./
set. 2002. 
Constituição Federal de 1967, em seu art.167, e 1988. 
Código Civil Brasileiro, 2003.
DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 11. ed. rev. atual. 
ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.
Dicionário CEGALLA.

O afeto é que conjuga. Apesar da ideologia da família parental de 
origem patriarcal pensar o contrário, o fato é que não é requisito 
indispensável para haver família que haja homem e mulher, nem 
pai e mãe. Há famílias só de homens ou só de mulheres, como 
também sem pai ou mãe. Ideologicamente, a atual Constituição 
brasileira, mesmo superando o patriarcalismo, ainda exige o pa-
rentalismo: o biparentalismo ou o monoparentalismo. Porém, no 
mundo dos fatos, uma entidade familiar forma-se por um afeto tal 
– tão forte e estreito, tão nítido e persistente – que hoje indepen-
de do sexo e até das relações sexuais, ainda que na origem histó-
rica tenha sido assim. Ao mundo atual, tão absurdo é negar que, 
mortos os pais, continua existindo entre os irmãos o afeto que 
define a família, quão absurdo seria exigir a prática de relações 
sexuais como condição sine qua non para existir família, Portanto, 
é preciso corrigir ou, dizendo com eufemismo, atualizar o texto da 
Constituição brasileira vigente [...].
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 Iran de Lima é membro da Academia de Letras de Brasília, Ca-  
deira nº VI – Xavier Marques: da Associação Nacional de Escritores –  
ANE; da Academia Internacional de Artes, Letras, e Ciências “A Palavra  
do Século 21” - ALPAS 21, de Cruz Alta / RS, fundador, Cadeira 28 – Mo-  
acyr Scliar; Membro do Instituto dos Advogados Brasileiros – IAB; do  
Instituto dos Advogados do Distrito Federal; do Instituto dos Advogados  
do Rio Grande do Sul; da Associação Brasileira de Magistrados – AMB.  
Doutorado em Ciência Política, Paris I – Sorbonne. Pioneiro de Brasília.  
Participante de várias antologias.
 Autor de várias obras jurídicas. Possui graduação em Ciências  
Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul  (1966), 
Mestrado pela Universidade de Brasília, em Direito, Estado e  Constitui-
ção (1979). Professor em disciplinas jurídicas, em várias instituições de 
Brasília, UNB, UNICEUB, UNIEURO, Curso de Formação de Oficiais da 
Polícia Militar. Comendador da Ordem do Mérito de Brasília, Decreto de 
27 de abril de 2000, por assinalados serviços prestados  ao Povo e ao 
Governo do Distrito Federal. Subprocurador-geral da Fazenda Nacional. 
Desembargador substituto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
Territórios. Juiz Eleitoral. Juiz de Direito aposentado do Tribunal de Jus-
tiça do Distrito Federal e Territórios. Advogado militante. Participante do 
1º Encontro de Escritores de Brasília e Mendoza – Argentina – Universi-
dad Nacional de Cuyo – UNCUYO. Recebeu da  CLIP - CÂMARA LITERÁ-
RIA DE POMERODE, Santa Catarina, a COMENDA CÍCERO PEDRO DE 
MELO, em março de 2022, pelo belíssimo trabalho na Literatura.
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A cultura brasileira nos
100 anos que passaram

 Introdução

 Nós próprios, criados por Deus, Criador de todas as coi-  
sas, trabalhamos sobre o mundo natural criado. Se não houves-  
se o criado não teríamos suporte onde trabalhar. Este é um dos  
aspectos da lei eterna: a criatura deve sempre criar, mas sobre o 
suporte que encontrou no mundo criado. A partir da criação ori-
ginal, as criaturas criam, seguindo parâmetros estabelecidos pela 
Criação, de onde surge a verdade axiomática de que tudo se des-
tina a uma função específica. Assim penso.
 Nesses primeiros cem anos da cultura no Brasil, nada  
mais pertinente do que examinar, ainda que em breve escorço,  
o que realmente foi produzido pelo homem brasileiro, que diga  
respeito à arte, no período, porque cultura é produção humana, 
diferente do criado: objetos naturais, não valoráveis.
 Estou utilizando a classificação dos objetos adotada por 
COSSIO, dentro do que ele classifica como Ontologias Regionais¹, 
segundo a tese de HUSSERL. Nesse contexto, toda a produção 
humana é constituída de objetos culturais, que têm existência, 
estão na experiência e são valiosos, positiva ou negativamente. 
Cem anos de cultura, no particular que nos interessa, é aquele 
universo de produções humanas que tem a ver  com a Semana de 
Arte Moderna, que completou 100 anos, recentemente.
 Como nasci em 1937, não muito distante do marco inicial  
deste período, que começou no início do século XX e chega até  
agora, no ano 2022 do século XXI, vou examinar, de forma breve, 
o que testemunhei sobre usos e costumes, produções, que fica-
ram ou que desapareceram até nosso tempo.
 No século XVIII o debate era se a linguagem tinha a sua  
origem na imitação da natureza ou se era um produto social².  
Herder vê a língua como expressão básica de um povo, ao redor 
do qual se articula o conceito de nacionalidade. VICO considera a 
língua como expressão da alma coletiva de um povo³.

¹ COSSIO, Carlos. La Teoria Egologica del Derecho, segunda Edición. Argentina: Abe-
ledo-Perrot, 1964, pp. 54 e ss
² SALVADOR, Antonio Caridad. Historia de las lenguas del mundo. España: Editorial 
Ronsel, 2006, p.13.
³ Autor citado, opus cit., loc. cit.
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 É claro que isso reflete na literatura produzida nos diver-
sos momentos do período, porque as obras literárias, em suas di-
versas espécies, são produções humanas. A obra literária é um 
objeto e o seu conteúdo outro, cada qual capaz de ser valorado. 
Assim, temos a seguinte reflexão: o livro, como o  conhecemos, é 
bom ou ruim para a coletividade. Em sequência, ultrapassada a 
primeira reflexão, esta outra: o seu conteúdo, no caso considera-
do, como deve ser valorado?
 O parâmetro utilizado na valoração é o que se extrai do 
criado. É algo, às vezes, muito difícil, mas possível, quando se ob-
serva atentamente o mundo natural. Cristo lembra isso com as 
parábolas, na referência às aves do céu e aos lírios do  campo, que 
não são, para nós, objeto de juízo de valor. Apenas vislumbramos 
a sua beleza. Nunca se ouviu alguém dizer, ou escrever, que as 
aves do céu ou os lírios do campo devessem  ser diferentes. Igno-
ramos o parâmetro utilizado pelo Criador.
 Já os objetos culturais criados por nós, podemos valo-
rá-los,  na medida em que se mostram mais ou menos adequados 
à  função que devem exercer, como nossas extensões na vida. Re-
centemente, encontrei, em matéria de tradução, a seguinte asser-
tiva, que bem ilustra a questão da adequação à função: Quando 
traduzimos um texto de um idioma para outro, precisamos obser-
var o sentido que a frase impõe, pois a tradução literal de cada 
palavra pode não ter o mesmo significado de quem a proferiu⁴.

 O tempo que passou

 Aqui começo a discorrer sobre o tempo que passou, nos  
domínios da cultura no Brasil. Fixo-me nos dias e na passagem  do 
tempo. Essa é a mecânica das engrenagens da vida. O tempo é 
marcado pelo tique taque dos relógios, hoje em desuso, porque 
o quartzo apropriou-se da medição de nossos dias, de nossa vida, 
de nossa jornada para o infinito desconhecido.
 Cada dia termina por um período de descanso a ele des-
tinado. Com essa referência vivemos, contando sempre o passar 
do tempo. Este é marcado pontualmente, estejamos acordados, 
dormindo ou, de qualquer forma, inconscientes. A contagem é 
absolutamente necessária para registrar o que ganhamos, o que 
perdemos e o que devemos fazer no futuro.

⁴ SZMULEWICZ, Nachman. Maharaja. Gênesis “ Palavra por Palavra “. Volume 1 – Primei-
ra Parte. Brasil:  São Paulo – 1ª Edição do Autor – 2.016 – p.35.
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 Aprendiz das letras, meu foco principal vai para a Litera-
tura como arte da escrita de caracteres humanos, com nuances  
das Artes Plásticas, até hoje consideradas como irmãs do escre-  
ver, desde que a Académie Française, fundada em 1655, assim  
o colocou. A Academia Brasileira de Letras, quando da sua fun-  
dação, no debate sobre qualificação dos membros, de um lado,  
Joaquim Nabuco e, de outro, Machado de Assis, posicionou-se  
com Nabuco, quanto à qualificação de acadêmico, que seria li-  
terato ou quem tenha colaborado para o desenvolvimento da  
ciência, como Santos Dumont, Ivo Pitangui, Carlos Chagas.
 As artes, inclusive a chamada sétima arte, o cinema, que  
teve como acadêmico na ABL, Nélson Pereira dos Santos, sucedi-
do por Carlos Diegues na cadeira nº 7, desde a sua posse  em 12 
de abril de 2019, ainda não era conhecida e não se en-  contrava 
em destaque. O que interessa é verificar, no período  considerado, 
como evoluíram os costumes, a moral social, a  tecnologia, tudo 
enfim, porque produção intelectual, vale dizer  objeto cultural, 
produção humana, o que me inclina a aceitar a  língua muito mais 
como um produto social do que como imita-  ção da natureza.
 Na minha infância e na adolescência, a vida social era  
mais sofisticada. As pessoas iam ao cinema de terno e gravata  e 
muitos, no serviço, também. Hoje isso já não acontece gene-  rali-
zadamente. Somente as pessoas que ocupam certos cargos  é que 
vão de terno e gravata e, assim mesmo, sem o paletó, na  direção 
do carro, a não ser quando se trata de executivos em-  presariais.
 Como a vida social vai mudando, por influências exter-  
nas ou internas, num país continental como o nosso, isso se  
reflete nas artes, notadamente na literatura, então o que ha-  
verá de ser considerado moderno o é em razão de tais contin-  
gências, até porque, verdadeiramente, não há um paradigma  
seguro para o que seja modernidade.

 A Semana de Arte Moderna

 A Semana de Arte Moderna em São Paulo, no Teatro 
Municipal, foi recebida com vaias, urros, relinchos e outras 
onomatopeias, em protesto feito pela culta plateia, espantada 
com a audácia dos apresentadores, como destaca a revista Veja 
de 12 de janeiro do corrente ano, na matéria sobre os 100 Anos 
do  evento5.

⁵ NORTE, Diego Braga. Um antídoto inspirador, pp. 54/7.
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 A semana, concluída em 17 de fevereiro de 1922, teve  
o concurso de VILLA-LOBOS, que entrou para a apresentação  
com um pé calçando sapato e o outro chinelo. Foi alvo de vaias,  
mas explicou que se tratava de um calo inflamado e não de ma-  
nifestação de protesto.
 O poema Os Sapos, de MANUEL BANDEIRA, especial-  
mente vaiado, teve até quem atirasse no palco tomates e ba-
tatas, o que, segundo alguns, teria sido encomendado por  
OSWALD DE ANDRADE, para chocar a burguesia.
 Assim começa o poema:
Enfunando os papos,
Saem da penumbra,
Aos pulos, os sapos.
A luz os deslumbra.

Em ronco que aterra,
Berra o sapo-boi:
“Meu pai foi à guerra”
“Não foi” - “Foi” - “Não foi”.

E assim termina:

Que soluças tu,
Transido de frio,
Sapo cururu
Da beira do rio...⁶

 A elite cafeeira

 A Semana de Arte Moderna, foi uma iniciativa da elite 
ca-  feeira esclarecida pelo seu contato com a França e outros 
países, que a fortuna lhes proporcionava. Sem isso não teria 
sido possível o movimento desenvolvido em três dias no Tea-
tro Municipal de São Paulo⁷. A figura do milionário cafeicultor, 
Paulo Prado, cultor das artes, desempenhando o papel de me-
cenas, foi decisiva.

⁶ BANDEIRA, Manuel. Poesia completa e prosa. Volume Único, organizado pelo au-
tor. RIO DE JANEIRO:  Editora Nova Aguilar S.A., 1980, pp.158/9.
⁷ NICOLA, Lucas de. José de NICOLA e. Semana de 22. Antes do começo, depois do 
fim. São Paulo: Estação  Brasil. 2022. V. Capítulos 12 a 14.
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 São Paulo sempre esteve presente na vanguarda do  
desenvolvimento, com os grandes movimentos nessa direção  
ligados, direta ou indiretamente, à elite cafeeira. Santos Du-  
mont, Pai da Aviação, embora nascido em Minas Gerais, so-  
mente pode desenvolver as suas experiências com o mais pe-  
sado que o ar, graças à fortuna de seu pai, grande plantador de  
café, inclusive com uma locomotiva própria, rodando pela sua  
fazenda, despertando o interesse do adolescente que dirigia a  
composição ferroviária na fazenda do pai, Santos Dumont⁸.
 A Semana de Arte Moderna é o produto do nível de 
desenvolvimento atingido pelo Brasil, reclamando uma recons-  
trução compatível com o novo estágio alcançado pelas rela-  
ções sociais, reclamando formas de expressão diferenciadas,  
nativas mesmo, bafejadas pelas relações existentes na origem,  
mas adequadas aos novos tempos.

 A ocupação do território e as novas relações sociais

 Desde o descobrimento, em 1500, a luta armada foi a 
tônica na resistência, o que é comum nas ocupações de territó-
rio. Os próprios invasores, em razão de suas motivações, susten-
taram violentos conflitos entre si. Dois projetos de colonização 
pontificaram: a) o dos jesuítas inacianos, projeto comunitário 
para os nativos, que perdurou quase 100 anos com os sete po-
vos das missões (1609-1704); b) o projeto lusitano de amealhar 
o contingente humano autóctone como mão-de-obra barata  
para suas empresas coloniais⁹. Apesar do longo período das  
reduções indígenas, elas não puderam resistir aos bandeiran-  
tes, vindos de São Paulo. Isso não significa que as missões não  
deixassem rastros, deixaram, até hoje presentes, na língua fa-  
lada ao sul, em nomes de acidentes geográficos.
 Em épocas mais recentes, tivemos o conflito com os 
Yanomamis. Hoje se tem notícia de garimpeiros ou posseiros, 
de um lado, enfrentando os indígenas autóctones de outro, em 
suas reservas, naturais ou legalmente estabelecidas. Os Ianomâ-
mis, Yanomâmi, Yanoama, Yanomâni ou Ianomâmi, um grupo de 
aproximadamente 35.000 indígenas que vivem em cerca de 200 
a 250  aldeias na floresta amazônica, na fronteira entre Venezue-
la e  Brasil. Compõe-se de quatro subgrupos: Yanomame.
⁸ CHEUICHE, Alcy. Nos céus de Paris. O romance da vida de Santos Dumont. Porto 
Alegre: L & PM  Pocket, 2011
⁹ RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2ª edição, 6ª 
reimpressão, 1995, p. 170.
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 A língua portuguesa

 O português, língua oficial do Brasil, é a estrela deste 
movimento desencadeado pela Semana de Arte Moderna, rea-
lizada  em São Paulo, em 1922.
 O Brasil faz parte da Comunidade dos Países de Língua  
Portuguesa – CPLP, organização internacional formada por paí-  
ses lusófonos, com sede em Lisboa, Portugal, fundada no Bra-
sil, em 17 de julho de 1996, integrada pelas seguintes nações: 
Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, 
Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste.
 MACAU, ex-colônia portuguesa, até hoje fala também o 
português, porque reconhecida pela República Popular da Chi-
na como REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU, sem 
deixar de ser considerada parte inalienável do território chinês, 
Art. 1º da Carta específica. O sistema capitalista vige por cin-
quenta  anos, com o reconhecimento da propriedade privada, 
arts. 5ºe  6º, O regime proposto em 1984, por Deng Xiaoping 
foi implantado: um país, dois sistemas. O art. 9º, permite o por-
tuguês nos  órgãos legislativo, executivo e judicial.
 A colonização de Macau foi feita pelos portugueses, 
a partir de meados do século XVI, com ocupação gradual de 
navegadores, que o tornaram um importante entreposto co-
mercial entre a China, a Europa e o Japão. A China somente 
reconheceu  a soberania e ocupação perpétua de Portugal em 
1887, pelo Tratado de Amizade e Comércio Sino-Português.
 Houve uma revolta dos residentes pró-comunistas em 3  
de dezembro de 1966. Em 1987, Portugal renunciou à ocupa-
ção perpétua.
 Os dois países, após intensas negociações, acordaram 
que Macau voltava para a soberania chinesa no dia 20 de de-
zembro de 1999. Atualmente, graças ao jogo e ao turismo, 
apresenta um acentuado desenvolvimento econômico, aproxi-
mando-se no seu visual turístico à Las Vegas, em menor ampli-
tude. Como não se trata de um país soberano, não faz parte da 
comunidade dos países de língua portuguesa.
 Brasil e Portugal celebraram em 1990, um Acordo Orto-  
gráfico que entrou em vigor no Brasil em 2009, estabelecendo  
mudanças significativas que valem para os países independen-  
tes, afastada a China dos seus termos, que obrigam somente 
países soberanos, não regiões autônomas.
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 Os personagens do movimento cultural

 Os personagens do primeiro passo, foram os partici-
pan-  tes da Semana de Arte Moderna. Os atores do movimen-
to clamavam por uma arte que refletisse a realidade da psique 
brasileira no português falado no Brasil, sem transformar-se em 
língua diferente da falada em Portugal. Eles pertenciam a dife-
rentes setores: artes plásticas, música e literatura.
 Nas artes plásticas pontificaram Vicente do Rego Mon-
teiro, Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti e Anita Malfati. A obra 
que considero mais emblemática, no particular, é o Abaporu, 
de Tarsila do Amaral, que se encontra no Museu de Arte Latino 
Americana, em Buenos Aires.
 Na literatura, não se pode deixar de registrar Drum-
mond de Andrade, não era paulista, mas engajou-se no movi-
mento, até porque era funcionário público federal, abandonan-
do o formalismo na poesia. Era ligado à Minas Gerais, fruto da 
Semana de Arte Moderna.
 Drummond foi moldado pelo emprego público, na re-
lação com o poder, mas bafejado pelos ventos que sopravam 
daquela semana de 22. Sua família atravessou agruras finan-
ceiras. O poeta teve que refugiar-se na burocracia, ocupando 
posto chave na política cultural do Estado Novo¹⁰.
 Na antológica Confidência do Itabirano, começa:

Alguns anos vivi em Itabira,
Principalmente nasci em Itabira.
Por isso sou triste, orgulhoso: de ferro.
Noventa por cento de ferro nas calçadas,
Oitenta por cento de ferro nas almas.
E esse alheamento do que na vida é porosidade e comunicação (...)

 Termina, magistralmente:

Tive ouro, tive gado, tive fazendas.
Hoje sou funcionário publico.
Itabira é apenas uma fotografia na parede.
Mas como dói!¹¹

¹⁰ NORTE, Diego Braga. Um poeta na burocracia. Revista VEJA de 26 de janeiro de 
2022. Editora Abril,  São Paulo, pp. 84 e 85.
¹¹ ANDRADE, Carlos Drummond. POESIA E PROSA. Volume Único. Rio de Janeiro: 
Editora Nova Aguilar,  1988, p. 57.
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 O Estado Novo de VARGAS acolhia intelectuais de todos  
os matizes ideológicos, de integralistas a comunistas. Até hoje  
temos a presença de PLÍNIO SALGADO, com sua Vida de Jesus e  
com tantas outras obras.
 Na sequência desse movimento paulista, vieram João 
Cabral de Melo Neto, Oswald de Andrade e Mário de Andrade, 
Graciliano Ramos (mais tarde foi um prisioneiro da ditadura - Me-
mórias do Cárcere), Manuel Bandeira (grande expoente da poe-
sia moderna), Vinicius de Morais, o nosso “poetinha”, também 
com  extraordinário destaque na cultura musical, com a sua icô-
nica e inesquecível Garota de Ipanema (letra de sua autoria), 
Clarice  Lispector, Cecília Meireles e Jorge Amado, da Academia 
Brasileira de Letras, sucedido por sua esposa, Zélia Gattai.
 Na música, Villa-Lobos, Guiomar Novaes e Frutuoso Via-
na. O movimento da Bossa Nova, internacionalmente conheci-
do, também graças a João Gilberto, Tom Jobim, Frank Sinatra, 
embora americano, e muitos outros. A Bossa Nova inspira-se 
muito no jazz norte-americano, fazendo com que se afaste 
de uma modernidade autenticamente brasileira, diferente do 
trenzinho caipira de Villa-Lobos.

 Conclusões

 A arte moderna, que prefiro traduzir com a palavra 
“modernismo”, é adequação às técnicas atuais. Nessa direção, 
tenho que tudo o que é qualificado como moderno é aquilo 
que é melhor adaptado às técnicas de um momento dado no 
tempo.
 O modernismo não é necessariamente iconoclasta, ra-
zão porque o reinado de terror, com cabeças rolando, na Revo-
lução Francesa, a revolução cultural, na China de Mao-Tse-Tung,  
a Revolução Russa de 1917, embora buscando o que melhor  
entendiam adequado ao governo, terminavam por encontrar  
apenas paliativos que, no tempo futuro, culminavam com o re-  
torno ao seu oposto. Na verdade, a necessidade de adaptação,  
exige apenas o repensar das soluções anteriores, não necessa-  
riamente a sua substituição.
 O evento de que se trata, a Semana de Arte Moderna 
de 1922, teve aspectos iconoclastas, ao lado de outros que já 
apresentavam uma mudança significativa como resultado da 
busca. Foi o aspecto iconoclasta que gerou a reação da culta 
plateia, na  abertura, que não podia entender como o moderno
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se coadunava com a destruição radical de valores, quer tenha 
sido propositadamente induzida, quer não.
 A arte moderna, na literatura, para mim, se traduz me-  
lhor na escrita, porque sou um aprendiz das letras. SYLVAIN  
AUROUX¹² destaca que a escritura é um suporte alternativo da  
comunicação à distância, assim como a variação de intensidade  
elétrica usada no primeiro telefone, as ondas de rádio ou digi-
tais, a comunicação do código morse.
 Quaisquer dos setores, entretanto, somente pode re-
clamar a modernidade em seu uso quando as relações sociais 
das quais eles são um termômetro, reclamam outra modalida-
de de comunicação ou outro conteúdo. Como fazer isso? Re-
pensando o passado, refazendo o caminho, afastando as pe-
dras que obstaculizam o percurso.
 Entendo, particularmente, que todo o criado, de forma  
natural, pelo nosso Criador ou, culturalmente, pela produção  
de objetos específicos, tem uma função. A obra do Criador não  
admite modificação pelo homem, quanto à sua função, apenas  
a melhora de sua destinação à função determinada, quando 
alguém perde ou reduz a sua mobilidade em consequência de 
um acidente, no caso de próteses.
 Já os objetos culturais, criados pelo livre arbítrio do ho-  
mem, ainda que trabalhando em cima de suportes naturais, 
podem ser modificados, desde que não haja afastamento de 
sua destinação natural da função específica. Essa parte final é 
realmente difícil, porque o homem, muitas vezes, não conse-
gue chegar a um acordo quanto à destinação final. Entretan-
to, este é o caminho do repensar, como uma espiral, em que 
sempre se volta, mais acima, ao caminho já percorrido, mas de 
forma diferente.
 A palavra humana, como diz SYLVAIN AUROUX (v. nota  
de rodapé 12) encontra no suporte gráfico alternativo da es-
crita  a possibilidade de sobreviver, na ausência do emitente, o 
que é  extremamente importante porque nos permite sempre 
repensar o atual, na busca da modernidade na funcionalidade.

¹² AUROUX, Sylvain. La filosofia del linguaggio. Roma: Editori Riuniti, 2001, pp. 53/4. 
Tra questi supporti alternativi il piú importante è senza dubbio il supporto grafico, 
non solo perché utilizza la biodimensionalità dello spazio planare, ma anche perché 
è il primo ad aver permesso alla parola umana di sopravivere in assenza del suo 
emittente.
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 SVETLANA ALEKSIÉVITCH¹³, prêmio Nobel de Literatura  
2015, diz: Um ano depois da catástrofe, alguém, me perguntou  
“Todos estão escrevendo, mas você que vive aqui, não escreve.  
Por quê? Eu não sabia como escrever sobre isso, com que ferra-  
mentas, a partir de que perspectiva. Se antes, quando escrevia  
os meus livros, eu observava o sofrimento dos outros, dessa 
vez éramos a minha vida e eu, parte do acontecimento...
 De outra parte, termino dizendo, de forma enfática, 
que  Literatura, como arte é encontrar a universalidade no par-
ticular. As histórias particulares devem apontar para o univer-
sal, para que possamos sempre, quando necessário, repensar 
o presente.

¹³ ALEKSIÉVITCH, Svetlana. Vozes de Tchernóbil, Crônica do Futuro. São Paulo: Com-
panhia das Letras,  abril de 2016, p.40.
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 Irene Fernandes dos Santos. Natural de Santa Maria / RS. Filha 
de Amaury e Analia Fernandes, viúva de Vilson Maciel dos Santos, com 
quem tem os filhos Jeferson e Maurício. Feliz avó de Erick e João Pe-
dro. Graduada e Especialista em História e Mestre em Educação (UFSM). 
Exerceu o Magistério Municipal e Estadual em escolas de Santa Maria 
e o cargo de Técnica em Assuntos Educacionais na UFSM. Atualmente, 
aposentada, desenvolve, como voluntária, atividades de estímulo à leitu-
ra em escolas do município, com seu Projeto “Magia da Leitura Infantil”, 
vinculado à Casa do Poeta de Santa Maria-CAPOSM, da qual é associada 
fundadora.
 Ocupa a Cadeira 94, da ALPAS 21, tendo, como patrono, Antonio 
Augusto Ferreira. É autora dos livros: Pains, uma comunidade rural - Sua 
terra e sua gente (Pesquisa- UFSM, 2009), Subsídios teóricos-metodoló-
gicos sobre o Ensino Rural, (Org.-Ufsm/2002), Do Tempo e da Vida (Poe-
sia, Pallotti, 2018); ComPortas Abertas (Poesia- Gaya, 2020), e os infantis 
Dona Voz e seus Dois Filhotes( vencedor do VI Concurso de Literatura 
Infantil Inês Sofia Vargas, da ASL (2016); Filhotes Aventureiros (em co-
autoria com Auri Antonio Sudati e Lourdes Dallacosta, 2019) e Sarita e 
Catita, as Borboletas Sonhadoras (CAPOSM-Pallotti, 2021).    
Tem artigos publicados em Revistas acadêmicas (CAL/UFSM, Educação 
e Ver. Do Professor) e poemas em coletâneas da CAPOSM, da CAPOSP, 
da ALPAS -21, da Editora Delicatta/SP, além do Jornal Literário Letras 
Santiaguenses, org. de Auri A. Sudati. Recebeu vários certificados e ho-
menagens de reconhecimento pelo seu desempenho na área educacional 
e premiações em concursos literários.
 Porém, sua maiores recompensas são ter contribuído na forma-
ção de crianças e jovens, em sua atuação docente, e para a melhoria da 
estrutura e qualificação do ensino rural com a idealização do projeto de 
implantação das Escolas-núcleo em Santa Maria. Também, pelo trabalho 
voluntário que desenvolve em escolas para incentivar a formação de pe-
quenos novos leitores com o Projeto Magia da Leitura Infantil.
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Fragmentos autobiográficos

Sou vida que flui no ser e no sentir
e, aos poucos, se dilui na voragem do existir.
Sou alma que levanta num corpo que cai,
esperança que acalenta a existência que se esvai.
Ultrapassei muitos anos, percorri longas estradas.
Já fui feliz e fui triste, perdi pessoas amadas.
-a saudade delas persiste-
Mas a fé em Deus subsiste, animando meu andar
e prossigo a passos largos para não ficar para trás.
Quando caio me levanto e escondo o meu pranto
continuando a caminhar.

Gratidão
Agradeço pela vida que de Deus, pelos pais, eu recebi.
Agradeço pelo tempo que vivi e o que ainda há por viver.
Agradeço tudo o que já fiz e ainda resta por fazer.
Agradeço pelas flores e espinhos que encontrei no meu caminho
e por todas as pessoas com as quais eu convivi
e tanto ajudaram-me a crescer.

Meu instante
Meu instante é o “já”,
 como Clarice disse.
Átimo que brilha
 resplandescente.
E some, fugaz,
 abruptamente.
Então, quero vivê-lo
 intensamente.
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 Professora, advogada, ensaísta, contista e poeta. Estudiosa de  
Karl Marx e da Literatura. Membro de várias Academias. Livros de en-  
saios: Sobre o Programa de Gotha, Karl Marx (2005); Dignidade na  Mor-
te (2009); Um Caminho para Marx (2011); Para Compreender o Método 
Dialético (2013); e de poesias: No Redemoinho da Vida (2015) (portu-
guês / francês); Entre o Silêncio e a Solidão (2016) (português / inglês); 
No Cotidiano da Vida (2016) (português / francês); Nas Veredas da Vida 
(2017) (português / inglês). Participação nas Coletâneas: Sete Pecados 
Capitais-Preguiça; Sem Fronteiras pelo Mundo I, II, III e IV; Madalena’s; 
Integração Cultural Interestadual; II Seminário Internacional Encontro 
das Américas- Literatura, Arte e Cultura em Terras  Potiguares; A Arte de 
Ser Mulher – poesia feminina; A Vida em Poesia  I, II e III; Faz de Conto I e 
II; Alquimia Literária; O Bichonário Brasileiro e O Dom de Ser Mãe - Edi-
tora Helvetia (2016-2017); Olhar Bilateral (2017) e VIDA & VITA (2018) 
– A.C.I.MA (Associazione Culturale Internacionale Mundiale)(2017); Iª 
Antologia CULTIVE (2017), Poemas à Flor da Pele, e em Talentos da Ma-
turidade e outras Antologias. Prêmios Talentos Helvéticos Brasileiros - 
Categoria Poesia - Janeiro/2017 e DA ANIMALIDADE AO SER SOCIAL: a 
Fantástica Caminhada do Homem – 2018. PROSEANDO Coleção – nº 1: 
Da natureza ao Mundo globalizado: a grande caminhada do Homem...; 
2ª -TRABALHO – Atividade Produtiva do Homem, humanizando-se...
(2019); Marxiando e Desvelando  o Enigma da SOCIEDADE, POLÍTICA 
E SOCIEDADE(2019); SER SOCIAL, Trabalho e mercadoria (2019); mi-
nha escrita viaja mundo sem fronteiras (2019); refazendo caminhos do 
passado ao presente (2019;  TOQUE (2019); HOMENAGEM ÀS MULHE-
RES: Liberdade, liberdade..., abra caminho para nós! (2020). SÚPLICA 
AO SOL, era Outono  (2020); TEMPO PARTIDO, resgatando sentimentos 
de humanidade  (2020) e POESIA em tempos de Pandemia(2021).

Miolo Memorial 100 anos de Cultura no Brasil.indd   111Miolo Memorial 100 anos de Cultura no Brasil.indd   111 21/11/2022   16:03:5021/11/2022   16:03:50



112

Memorial 100 anos de cultura no Brasil

I
va

nil
de

 M
ora

is d
e G

usm
ão

Homenagem
Na biblioteca, um imenso paraíso...
cada livro é como as asas de Ícaro,

sem plano estabelecido...
voam em busca do universo...

Sem pressa, sem rumo... nesse voo
deixam-se guiar pela brisa que

conduz ao infinito... livre, leve, solta...
com um olhar de águia, observa atenta

O movimento dos seres humanos vivos...
carregando seus mortos em desalento...

A dor é tamanha que, no vazio dos olhos,
não derrama lágrimas...

Mas, como uma flecha, atravessa o
coração sangrando em cântaros,

deixando rastros de seiva dos quais
novos seres brotarão, germinarão...
Até quando e quanto aguentarão?

Impossível prever... sente que,
como uma imensa onda, um furacão,
com o dedo em riste, a face crispada,

breve... muito em breve... explodirão!!!

E dos átomos em movimento, no
solo reunidos, novos seres nascerão,

não mais para destruir, apenas viver em
harmonia, e todos se reconhecerão
como irmãos porque gerados de um

mesmo ventre... e num
Paraíso viverão!
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o  Jacira Isar Fernandes Pedroso nasceu na cidade de Alegrete / 

RS. Reside em Santa Maria / RS. Graduada em Letras - Francês com 
Especialização em Língua Portuguesa, Bacharel em Comunicação Social 
– Publicidade e Propaganda. Professora Estadual aposentada. Poeta e 
escritora. Associada da Casa do Poeta de Santa Maria - CAPOSM, inte-
grando o Departamento de Biblioteca dessa entidade, já por duas gestões 
(2018 – 2020 e 2020 – 2022). Membro efetivo da Academia Internacional 
de Artes, Letras e Ciências “A Palavra do Século 21” – ALPAS 21, de Cruz 
Alta / RS, cadeira n  90 – Patrona Ignez Sofia Vargas. Participa de várias 
Antologias: da Caposm e da Alpas 21. Também de projetos culturais e de 
incentivo à leitura em Escolas Municipais e Estaduais, feiras do livro, fei-
ra do livro na mão, jurada em concurso de poesia e integrante de peça in-
fantil de teatro. Tem cinco livros publicados: No caminho (Pallotti, 2005), 
Balanço de rimas (Pallotti,2015), A árvore que dava livros (CAPOSM, 
2017), Cadê o patinho? (CAPOSM, 2019) e Descobridor de palavras ( Ed. 
Gaya, 2020). 
Email: Jacira.isar@gmail.com
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A fome grita

Sons distantes despertam a manhã
Que sonolenta tarda a acordar
No céu, nuvens de novelos de lã
Tecem véus a proteger o mar.

Barcos de pescadores destemidos
Navegam rumo a cardumes vários
Sabendo que os perigos não foram vencidos
Vão esperançosos pelo imenso aquário.

A fome é imensa e não pode esperar
É urgente buscar todo o sustento
Necessário para essa dor perversa aplacar
E ao povo dar o “maná”, um novo alento.

Roguemos ao nosso Pai das Alturas
Que encha os mares e as terras
De alimento farto às criaturas
De todos os recantos da esfera.
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es  João Cesar Flores, de Tupanciretã / RS, casado, dois filhos, poeta 
autodidata, se intitula um escrevente do amor, pois nos seus diversos 
trabalhos escritos em mais de 30 coletâneas , sempre expressou muitas 
sentimentalidades, pois credita que o amor é a porta fundamental para 
as pessoas estarem sempre em primeiro Lugar. Aqui transcreve o amor 
pelas flores, a importância do carinho “beijo” elo forte para as relações 
pessoais. Relações de um poeta simples, humilde e humanista que João 
sempre procurou ser quando foi presidente da Apae, da Sociedade Sal-
gueiro e do Poder Legislativo. É membro da Banda Municipal e Orquestra 
AMEART.
 Foi secretário Municipal de Cultura e atualmente é Diretor de 
Cultura dentro da Secretaria de Educação. É membro ativo do Centro 
Literário José do Patrocínio da  sua  “Tupanciretã que ama” como bem já 
poetizou. João Cesar também faz parte da Academia Luso-Brasileira de 
Letras. mas é na Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências “A 
Palavra do Século 21” - ALPAS 21, de Cruz Alta / RS, que tem demons-
trado sua paixão pelas artes escritas por inúmeras participações, e deseja 
que em mais esta oportunidade possa abraçar seus leitores com muita 
fraternidade, firmando ainda mais uma aliança de prosperidade e proa-
tividade em torno das artes.
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Lírio da paz

Na imensidão das horas
A flor reluzente,  imponente

Não recua e teimosa me olha.

Fico firme no posto
Também marco meu espaço

Observo-lhe nestes encontros
Ela cuida o que faço.

Neste sincronismo involuntário
Mutuamente nos completamos

E pelo tempo passamos
Nem tanto solitários.

Já contei suas folhas perdidas
E o mágico nascer da sua flor

Ela guarda escondida
Minhas juras de amor.

Somos elos de correntes
Somos seres confidentes
Em silêncios encantados

Nossos sonhos são juntados.

Não há como prever
O que a natureza faz
Mas alegra meu viver

Meu lindo Lírio da Paz.
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Sobre beijos

Cansei dos casuais
Singulares, protocolares

Dos fúteis e frios toques labiais.

Quero os que sufocam
Os que calam a fala

E leem a nossa alma.

Prefiro os com sabor
Que tenham e deixem seu cheiro

Pegajoso e exalante de amor.

Chega dos breves e frouxos
Quero os que prendem e grudam

Busco os brandos com a força dos loucos.

Beijos de verdade
Que expliquem e cantem a felicidade

Ternos, com tempo, prenúncio de saudades.

Beijos quentes, teimosos, embrulhados na emoção
Propositais, intensos, inteiros, intencionais

Fazendo tremer e pulsar o coração.
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 João Riél Manuel Hübner Nunes Vieira Telles de Oliveira Brito  
cursou o Pós-doutorado em Direito na Itália e mestrado e doutorado em  
Direito em Lisboa-Portugal. Pós-graduado em Direito Civil pelo Centro  
Universitário Internacional. Graduado em Direito aos 21 anos pela Uni-  
versidade de Passo Fundo. Atua junto à Justiça Federal - RS. Autor de  
mais de 22 obras próprias e coautor em mais de 170 antologias. Mem-  
bro vitalício de várias Academias de Letras, Institutos e Associações  
afins, sendo presidente da Academia Luso-brasileira de Letras de Porto 
Alegre / RS. Possui uma biblioteca com mais de 3.600 livros disponibili-
zada aos interessados. Acredita que na longa vida do aprendizado somos 
todos peregrinos, o caminhante de hoje, poderá ser o guia de amanhã, 
os que ensinam aprendem e os que aprendem de alguma forma sempre 
ensinam. Incentivador da educação, cultura, história, direito e da escrita, 
acredita piamente no poder transformador da educação. Filho do ex-pre-
feito e atual vice de Tunas, Genário Cezar de Oliveira e de Jolsane Nunes 
Vieira de Oliveira. Efetuou pesquisas sobre sua genealogia, pelo Brasil e 
exterior, passando por dezenas de países e quase todos Estados brasilei-
ros, com mais de 8.000 antepassados catalogados em linhagem direta, 
chegando até Casas Reais Europeias. Recebeu em São Paulo a Comenda 
da Ordem Internacional Ilha da Madeira-Portugal, o título de Chanceler 
Internacional e a Comenda Mérito Cultural Carlos Gomes da Sociedade 
Brasileira de Educação, Cultura e Ensino, de onde  é membro efetivo. To-
mou posse representando o Rio Grande do Sul na Associação Brasileira 
das Forças Internacionais de Paz da ONU e na Casa Real e Núcleos de 
Letras de Lisboa, Itália e Buenos Aires. Condecorado com a Medalha da 
54º Legislatura da Assembleia Legislativa do RS. Recebeu recentemente 
o Título Honoris Causa em Letras, no  Estado do Rio de Janeiro. Membro 
da Comissão de internacionalização da Alpas 21.
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Caminhar com as próprias pernas
Um dia quando olhares para trás, veras que os

dias mais belos foram aqueles em que lutaste...

Existe um tempo, em que no correr de nossa vida,
Urge a liberdade aos poucos irmos desvendar.
Depois, mais tarde, quando “perdemos” a infância,
Surge-nos a missão de sonhos e rumos irmos traçar...

Já na adolescência quando o trabalho nos obriga,
A muitas tarefas também sobre estudos realizar,
Notamos que, para o bom desenvolver de nossa vida,
Precisamos do trabalho e do estudo para sonhar...

O estudo é uma das maiores heranças que podemos ter.
O mais precioso bem que de nossa família vamos receber,
Pois é através dele que nossos sonhos vamos moldar.

A vida e o futuro sempre nos darão boas respostas,
A partir do momento que fizermos o que se gosta,
E com as nossas próprias pernas então caminhar.
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 Jones teve paralisia cerebral ao nascer. Na cidade em que morava não 
existia nem escola especial e nem estímulos à investigação. Vindo para Teutô-
nia, com 22 anos de idade, foi para a APAE e ali começou a ser trabalhado. 
 Desse período em diante tudo melhorou. Fez amizades, teve 
atendimento de profissionais, conheceu professores incríveis que fize-
ram a diferença na sua vida e, então, a vida sorriu e se modificou para ele. 
Agora ele é alegre, feliz e cheio de sonhos e expectativas.
 Nasceu em 06 de maio de 1973, no município de Soledade / RS. Foi 
alfabetizado na APAE Teutônia e está até hoje nessa instituição educacional, 
que lhe acolhe sempre com carinho. Cursou EJA – Educação para Jovens 
e Adolescentes, fundamental e médio. Fez curso Técnico em Informática 
no IECEG Teutônia. Participou do Programa “Jovem Aprendiz” do SENAC, 
APAE e Piccadilly. É Cidadão Teutoniense, título recebido por trabalhos re-
levantes à comunidade. É o idealizador do Show Beneficente Conexões, já 
realizadas 13 edições em Teutônia. Ao todo foram 14 edições, sendo 1 em 
Porto Alegre (Conexões Porto Alegre). Esse evento sempre é voltado para 
ajudar pessoas deficientes e instituições. Foi Autodefensor da APAE na ges-
tão 2017/2019 e foi VEREADOR MIRIM pela APAE de Teutônia, Escola de 
Educação Especial Crisálida, na Câmara de Vereadores de Teutônia, em 18 
de junho de 2019. Realizou projetos e serviços até dezembro.
 Participou do Grupo Danças & Ritmos do CEMEF, dançando com 
deficientes, crianças, adolescentes e jovens antes da pandemia. Pós-pande-
mia, continua sua participação no Grupo Danças & Ritmos da Melhor Idade, 
dançando com alunos deficientes e idosas. Participa como Acadêmico Corres-
pondente, cadeira 09, da ALPAS 21. É capoeirista, atleta de bocha paralím-
pica, artista gráfico digital pelo computador, escritor e ator. Para melhorar 
seu condicionamento físico, ainda faz fisioterapia, hidroterapia, musculação 
e caminhada com o andador.  Tem centenas de premiações nas várias áreas 
de manifestações culturais.
 Contatos com:
 Fone: (51) 998585051 (whatsapp) - professora Sônia Lúcia Go-
mes (Facebook)
 E-mail: sonialsgomes@yahoo.com.br
 Facebook Jones Sebastião Nunes de Moraes

Miolo Memorial 100 anos de Cultura no Brasil.indd   120Miolo Memorial 100 anos de Cultura no Brasil.indd   120 21/11/2022   16:03:5221/11/2022   16:03:52



121

Memorial 100 anos de cultura no Brasil

Jo
ne

s S
eba

stiã
o N

un
es 

de
 M

ora
es

A Borboleta Crisálida
 Em um jardim bonito e grande havia uma árvore e três la-
gartas que eram bem amigas. Aonde uma la as outras iam também. 
Chegou a hora de virar casulo.
 Na primavera, uma saiu do casulo, tomando-se uma bor-
boleta linda: a borboleta Lili. Ela esperou as duas amigas saírem. A 
outra saiu também do casulo, era mais bonita ainda. Era a Nani. A 
terceira também bela, a borboleta Crisalida. 
 A Lili e a Naná saíram para voar em todo o jardim, a Crisálida 
queria voar e não conseguia, porque ela tinha uma asinha pequena. 
A Lili e a Naná perguntaram se ela queria voar.  E a Crisálida falou: 
 – Claro, mas não consigo.
 Então a Naná falou:
  – Tive uma ideia. Cada uma de nós vai pegar de um lado e 
ajudamos você a voar.
 As três voaram pelo jardim. A cada meia hora, a Lili e a Naná 
colocavam a Crisálida num galho para descansar um pouco. Mas a 
Crisálida queria ser independente, queria voar sozinha. As três pen-
saram o que poderiam fazer. E foram falar com a dona Coruja que 
era muito inteligente.  E a dona Coruja, como boa mestra, falou:
 – Acho que tive uma ideia. Vou falar com a dona Aranha.
 A dona Aranha olhou a Crisálida, pensou, pensou e falou:
 – Eu tenho uma ideia para você voar, mas, para isso, precisa 
ter força de vontade e nunca desistir.
 Começou a treinar Crisálida. Quando ela estava melhor, a 
dona Aranha, com a sua teia, fez outra asa e assim Crisálida pode 
voar sozinha e as três amigas voaram a vida inteira naquele belo 
jardim.
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rural na região do sudoeste mineiro, em Araúna, Guapé, Passos, Capi-  
tólio... terras banhadas pelo Rio Grande, parte de um sonho inundado  
pela barragem de Furnas.
 Na casa de uma madrinha eram conduzidos seus primeiros  pas-
sos para a alfabetização.
 Partia em lombo de burro ou pangaré, na garupa do irmão,  qua-
rando poeira rumo à escola pioneira do povoado. Ah! A aritmética, a ge-
ometria e a história, quanta saudade! Nesta época surgiram os primeiros 
versos, agora rebuscados na memória de um poeta anônimo.
 Na capital mineira, novos horizontes, o cotidiano... peças de  
fundamental importância traçando os nós de Laços de Sangue lançado  
em 2004.
 Por incentivo e sob a batuta do Primo violeiro Lázaro Mariano,  
foi editado dois registros de poesias para música, Enigmas de sonhos e 
Estranho desejo.
 Com a letra da música Rio abaixo participou do projeto / CD  
“Identidade caipira” aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura de Betim - 
Lei Noemi Gontijo, idealizado pelo violeiro Lázaro Mariano e produzido 
pelo ícone da viola Brasileira “Chico Lobo”.
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Estar cego
Sigo as passadas da escrita,
esqueço às vezes por onde devo andar,
lembro onde ouvi uma palavra,
vesgo na história, volto a procurar,
só encontro gratidão,
a dúvida me leva para onde saí,
volto de cabelos brancos,
ainda procurando a sorte!

Esperando um novo dia
O sol despontou
os raios avisaram
vestida com o verde para agradar o homem
pelo rio vai chegando
a ansiedade despontando
um abraço esperando
dia que vira noite
noite que quero núpcias
sonhos alegres e felizes
esquecendo a ameaça do invasor
culturas ameaçadas
fantasiadas com as cores do bem
agarrados se beijando
brigam para a vida preservar
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 É Professor Associado III do Depto de Economia e Relações In-
ternacionais da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) desde 2009. 
Doutorado em Ciências Sociais (Política) pela Pontifícia Universidade Ca-
tólica de São Paulo (2009). Mestrado em Ciências Sociais (Política) pela 
PUC São Paulo (2005). Bacharel em Relações Internacionais pela PUC São 
Paulo (2001). Graduação em andamento no curso de História na Univer-
sidade Luterana do Brasil. Graduação incompleta no curso de Filosofia na 
Universidade de São Paulo. Coordenador do curso de Relações Internacio-
nais - 2012 / 2018 da UFSM. Pesquisador do núcleo de Arte, Mídia e Políti-
ca (NEAMP) da PUC SP.  Líder do grupo de pesquisa Teoria, Arte e Política 
(GTAP) da UFSM. Colunis ta digital do Diário de Santa Maria. Articulista 
do Blog Obvious. Articulista  do espaço Reflexões docentes da Seção Sin-
dical dos Docentes da UFSM, vinculada ao ANDES-SN. Editor chefe da Re-
vista InterAção - Revista de Relações Internacionais da UFSM (ISSN 2357-
7975). Parecerista ad hoc da Revista Aurora, Revista de Ciências do Estado, 
revista Lua Nova, revista Drama em Foco. Membro do grupo de estudos 
avançados sobre Paz e Conflitos Internacionais (GEAPCI). Representante 
do Conselho editorial da Editora da UFSM.  Membro da Associação Brasi-
leira de Estudos de Defesa (ABED). Sócio pleno da Associação Profissional 
de Relações Internacionais (ABRI). Membro da Associação Brasileira de 
Ciência Política (ABCP). Membro da Sociedade  Brasileira para o Progresso 
da Ciência. Membro efetivo da World Academy of Human Sciences. Mem-
bro da Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências A Palavra do 
Século 21 - Alpas 21, de Cruz Alta / RS. Autor de seis  livros (A tragédia da 
política em Ricardo III, A tragédia da política em Ricardo II, Sob o Signo da 
Fênix, Sob o Signo das Valquírias, Sob o signo das Fúrias, Flora). Organiza-
dor da obra A Tragédia da política (Relações Internacionais). Embaixador 
honorário de São Paulo - Brasil referendando pela Organização das Nações 
Unidas e pela Comissão Europeia. Linhas de pesquisa: História inglesa. 
História das Relações Internacionais moderna e contemporânea. Arte e 
política. Crise política e legitimidade. Tragédia da política. Teologia políti-
ca. Dramatização dos personagens históricos. História narrativa. Dilemas e 
escolhas estratégicas dos personagens históricos. História das ideias. Aná-
lise de erros táticos, estratégicos e operacionais em batalhas históricas.
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Sussurro de Deus

Na voz silenciosa de minha consciência,
Ouço o sussurrar de Deus...  Quietude.
Serenidade.
Paz.

II
A luz do sol afasta a neblina outonal
Amo sentir os raios de sol batendo na janela
Sons de pássaros.
Os periquitos piam barulhentos na gaiola
A barriga ronca
Preciso tomar café...
Preto. Quente. Forte. Bebo.

III
As garnisés ciscam na grama orvalhada.
As columbidae aparecem em bandos, famintas
“Não alimente as pombas!”
Receio a bronca e o grito materno contra atirar sementes e
grãos para saciar a fome do exótico “Colar” e sua família.
Ele retribui.
Grou, grou!
“Colar” é um pombo macho, de cor branca, com uma mancha
cinza ao redor do peito e do pescoço alvo.
Amei-o desde que vi.
Escolhi para ser amado pelo meu ser.

IV
Ouço os passos de minha mãe na escada.
Tento esconder meu sorriso e o malfeito de ver o “Colar” e a
parentada bicando o chão.
Lancei grãos de milho e outras coisas apreciáveis...
Naquele dia... Minha mãe ignora...
Ela vê a felicidade do filho, dos filhos do “Colar” se alimentando...  
Sorri.

V
Ela admite que o Nosso Lar é do Amor e do respeito à Vida
Não há espaço para dor e sofrimento,
Amar e respeitar
Amar e crescer
Amar e acolher.
Família.
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 Lenir Santos Schettert é natural de Santa Cruz do Sul / RS. Resi-
de em Palmeira das Missões / Rio Grande do Sul, desde 1969. Licenciada 
em Pedagogia, especialista em Orientação Educacional pela Universida-
de de Ijuí - UNIJUÍ, Ijuí / RS. Psicopedagoga pela CELLER / Faculdades, 
Xaxim / SC. Mestre em Educação pela Universidade de Passo Fundo - UPF, 
Passo Fundo / RS. Estudos de qualificação na área da Teologia pela Universi-
dade Católica Portuguesa, UCP, Lisboa / Portugal. É acadêmica correspon-
dente da Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências “A Palavra do 
Século 21” - ALPAS 21, de Cruz Alta / RS.
 Alfabetizou durante 14 anos. Foi Delegada de Ensino na 20ª 
CRE, em 1987. Atuou como professora no curso de magistério de 2º grau 
e docente em cursos de pós-graduação em Psicopedagogia Institucional, 
Pedagogia Gestora e Interdisciplinaridade. Prestou assessoramento para 
vários municípios no RS com uma proposta de educação para séries ini-
ciais. Participou como palestrante em seminários e congressos de edu-
cação: Alfabetização, Educação, Psicologia e Educação, Trilogia: Wallon, 
Piaget e Vygotsky, Afetividade e Educação, Concepção Dialética da Edu-
cação, Parâmetros Curriculares, Interdisciplinaridade, Avaliação Escolar, 
Projeto Político Pedagógico, Ética e Interdisciplinaridade, Concepções 
Metodológicas da Educação, Relações Interpessoais na Prática Pedagógi-
ca, Metodologia e Avaliação na EJA, Educação Inclusiva.
 Por vários anos, colaborou com a EDIPAl - Escola de Forma-
ção para Leigos, com o tema História da Igreja, nas Paróquias de Santo 
Antônio, em Palmeira das Missões, Paróquia São João Batista, em Novo 
Barreiro e Paróquia Nossa Senhora Medianeira, em Jaboticaba. Atua na 
Catequese de Jovens e Adultos na Igreja Matriz Santo Antônio. Atual-
mente, além de colaborar com uma coluna no Jornal Expressão Regional, 
dedica-se à pesquisa e estudos e realiza palestras na área da educação em 
escolas e seminários.
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Sentimentos
Sentimentos podem ser comparados ao ouro,
A prata e as mais variadas pedras preciosas...
Quanto mais puros, mais verdadeiros e autênticos...
Mas o ouro, a prata e as pedras preciosas
Necessitam ser buriladas para atingirem 
Uma beleza mais visível.
Os sentimentos também precisam
Ser trabalhados constantemente para
Que sejam bonitos e valiosos ao ser humano.
Quanto mais cuidamos dos nossos sentimentos
Melhores nos tornamos como pessoas.
Assim o amor, o perdão, a amizade,
O afeto, a caridade, o respeito, a dignidade,
A gratidão, o carinho, a fraternidade e a união
São como joias preciosas de valor incalculável...
Já o ódio, o rancor, a mágoa, a maldade, a inveja,
O desamor são sentimentos que não possuem
Nenhum valor e apenas causam danos
Às pessoas, às relações e machucam os corações.
Na vida, então, nos tornamos seres ricos ou pobres:
Pobres quando não aprendemos a viver.
E ricos quando priorizamos a vida.
Tudo depende de nós, das nossas escolhas
Do sentido que damos à nossa existência
E de como desenvolvemos nossos sentimentos!
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 Lindalva Silva Quintino, Lin Quintino, mineira, nascida em  Bom 
Despacho e, atualmente, mora em Belo Horizonte. Graduada em  Letras 
pelo Unicentro Newton Paiva e em Psicologia pela Universidade Fumec 
com pós-graduação em Metodologia do Ensino Superior e Neuropsicoló-
gica, atualmente, graduando em Filosofia. Ultimamente dedico à escrita 
e aos estudos. Atuo como primeira secretária na AJEB / MG. Gosto de ler, 
escrever, cozinhar, viajar, teatro e cinema.
 Pretendo me formar em Filosofia e dar aulas, quero viajar para  
o exterior e se possível conhecer a Grécia, que é meu sonho. Quanto 
ao meu trabalho com a literatura, estou sempre escrevendo e editando  
meus livros. Por enquanto, são onze livros de poemas e um livro infantil. 
 Estou terminando um livro de crônicas e contos e um romance.  
Tenho um projeto de distribuir livros pela cidade, e enviar livros para  
projetos em outros estados, cujo objetivo é formar bibliotecas.
 Faço parte de várias academias, tanto nacionais quanto inter-  
nacionais e grupos de literatura. Estou sempre escrevendo em grupos 
amigos que me convidam. Também escrevo para o Grupo Literário Prag-
matha do Rio Grande do Sul. Já recebi várias premiações pelo  meu traba-
lho com a escrita. Já fui entrevistada para sites e revistas. Sou uma pessoa 
simples que gosta de pessoas simples com conhecimentos que possam 
ser compartilhados. Tenho muita fé e esperança no futuro, para que eu 
possa realizar todos os meus sonhos. Essa é Lin Quintino.
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Minha vida de menino
 A vida nunca foi muito fácil, desde cedo teve que apren-  
der a se virar sozinho. Não teve colo e o passar à mão na cabe-
ça para aliviar os pesadelos ou as faltas foi coisa inexistente na sua 
pouca idade. Assim, aprendeu a se virar sozinho, a curar suas feridas 
e tamponar seus vazios.
 Quando fez dez anos, já estava na vida, correndo pela feira, 
descolando um “trampo” para garantir a entrada no cinema, a com-
pra do gibi ou o sorvete na esquina. Era da rua, saia cedo de casa, 
dizia que ia para a escola, mas cabulava aula para vadiar pelo Porto.
Gostava de ver os casais, marinheiros e prostitutas vindo pelo cais, 
no seu andar malandro de quem curte a vida sem pensar no ama-
nhã. Gostava de olhar aqueles corpos perfeitos apertados naqueles 
vestidos justos e os seios a saltarem dos decotes.
 Deitava ao sol e se entregava aos sonhos, se via marinheiro 
velejando para outros mares, a morena a beijar-lhe à boca numa 
promessa de felicidade. Ficava, assim, horas, até que se dava conta 
de voltar para casa. A mãe sempre ausente, no batente da casa da 
“madame” e o pai curando a bebedeira no quarto dos fundos.
 Adolesceu o tempo e os desejos enlaçando o corpo na na-
moradinha deflorada no canto escuro do beco. Ah! A vida era um 
arriscar-se constante, e o amor comendo o peito, ainda tão criança 
para as coisas de gente grande. Resolveu alistar-se  e seguir carreira 
longe de casa e deixar a vida abrir caminhos na paisagem. Assim, um 
dia de Sol nublado, beijou a mãe e a namorada, desceu ladeira, pe-
gou o trem e foi embora. Fez carreira, passaram-se os anos estrada 
a fora, e, quando voltou da casa nada mais restava senão saudades, 
e a namorada cansada de esperar, se aconchegou em outros braços.
 E o menino das ladeiras hoje é um homem de farda, mas a 
saudade é cicatriz na alma tatuada, e o tempo não mudou aquele 
menino de tantas idas e vindas pela feira que ainda sente na boca o 
gosto do primeiro beijo e do sorvete da esquina que não tem mais o 
mesmo sabor de menino.
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 Livio Birnfeld nasceu em Osório, Rio Grande do Sul, aos 4 dias  
de Agosto de 1944. Estudou no grupo Escolar Setembrina, em Viamão. O 
curso secundário foi no regime de internato público na Escola de Inicia-
ção Agrícola em Porto Alegre, curso de Mestria Agrícola Canadá em Via-
mão. Formou-se em licenciatura na PUC-RS. Trabalhou na A.J. Renner, 
Diário de Notícias e Banco Real. Aposentando-se como gerente de Divi-
são do Banespa. Foi fundador do boletim Amointercap. Editor da Guarita 
Zero, presidente da Amointercap, SAJE, Brasil Shiners Club--RS, Presi-
dente do Rotary Club Partenon, e Mestre Maçon. Em 2017 escreveu seu 
primeiro livro já na 4º edição A Segunda Torre de Babel, Prisma Editora 
AGE. É colaborador das instituições Médicos Sem Fronteiras, Fundação 
Abrinq, Fundação Dorina Nowill, FAC, Instituto MAPAA, Comitê da Cruz 
Vermelha, Spaan, Abem, ACNU para Refugiados, Fraternidade Missioná-
ria, Associação Cultural NS Graças, ABPH, ACSE.
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Olimpo dos Deuses Brasileiros

Quanto tempo vaguei
Na bruma?
Não percebi que a vaga
Jogava a escuna.
Por que mares andei em vão
Sem ouvir as queixas
Do meu coração.

Ah! Deuses do Olimpo,
Mostrem-me o caminho da volta.
Zeus, rei dos deuses,
Pede a teu irmão Poseidon
Que corrija minha rota.

Como te atreves?
Retrucou Hera,
Mulher de Zeus.
Por acaso não percebes
Que estás fora dos reinos teus?

Por que te infiltras
No Olimpo, neste momento?
Viva em tua terra.
Não nos traz teus sofrimentos.

Foi o destino, Hera,
Que para cá me empurrou!
Não repita Cronos
Porque Têmis quero encontrar.

Estou buscando a justiça
Que em meu mundo
Sem a luz de Apolo
Sumiu de vista.

O teu mundo é o Brasil?
Lá na ilha da fantasia,
No arquipélago do Supremo,
Há mares mais amenos para
Quem pode pagar.

Miolo Memorial 100 anos de Cultura no Brasil.indd   131Miolo Memorial 100 anos de Cultura no Brasil.indd   131 21/11/2022   16:03:5421/11/2022   16:03:54



132

Memorial 100 anos de cultura no Brasil

L
ivi

o B
irn

feld
Lá no Supremo já existem deuses,
Ou assim pensam ser,
Mas com eles, amigo Sonho,
Boa justiça não vais ter.

Adeus, Hera, adeus.
Têmis, vá à minha terra!
Poseidon corrigiu minha rota
Logo estarei de volta
Adeus, Hera, adeus Zeus.

No Olimpo da grega terra,
Meu caminho encontrei.
Descobri que a justiça de nossa
Terra não tem isenção.
Como no velho Mar Egeu,
É tudo bruma, imaginação.

Os novos deuses,
Que ironia, vivem da pompa.
Vivem da mordomia:
Carros, garçons, motoristas;
Uma orgia.

Para os desamparados não têm olhos.
Sem advogados, não tem justiça.
Já para os ricos e poderosos,
Todo o poder e a prepotência,
Basta uma dose de malícia.

Castro Alves bradou um dia:
“Andrada, arranca este pendão dos ares”.
Aqui o povo grita:
Brasil! Coloca os togados
Nos devidos lugares.

Ninguém pode estar acima do povo.
Presidente, deputado ou senador.
Todos, até os togados, são pagos
Com o suor do trabalhador.
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A lágrima

Eu vi uma lágrima perdida
Em teus olhos.
De meus olhos
Também perdi uma.

Nossas lágrimas, cada qual
Rolou e umedeceu
Nossas faces apaixonadas.
Morrendo em nossos lábios secos.

Eu vi uma lágrima
Em teus olhos.
Dos meus
Olhos
Também deixei fugir uma.

O cortador de grama
A dor que compunge.
A miséria que confunde
Foi o que senti
Ante a figura que vi.

Pele queimada pelo sol.
Alma açoitada pelo vento.
Esperança nenhuma.
Tudo perdido na bruma.

E amanhã?
Que amanhã?
Tudo é consumido
Pelo amargo da vida.

Que vida?
A vida perdida
Quando na infância
Lhe foi negada a guarida.
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Restos de vida

Lá na beira do fétido riacho,
Sua mãe planta flores em vão.
Rude abrigo, lona preta, batido chão.
O pai, fantasmagórica figura,
Aos carros que passam estende a mão.

Um lhe alcança míseros trocados
Que por certo não pagarão
O papel que embrulha o pão.
Deitado no pequeno berço,
Uma lata velha jogada ao chão.

Dorme a tétrica figura,
Um sono da fome ou da morte,
Pois das tetas da mãe,
Talvez como muita sorte,
Só uma gota de leite sorveu.

Correndo no entorno do berço,
Agourentas formigas esperam morrer
A triste figura que viram nascer.
Aos carros que passam o pai estende a mão.
Eles passam sem lhe deixar um tostão.

Por que há tanta miséria
Nessa grande nação?
Não existe Deus para os desgraçados?
Ou são um povo pagão?
Aos carros que passam,
O pai infeliz estende a mão.
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 Possui pós-graduação em Literatura Moderna e Gramática da 
Língua Portuguesa, Mestrado em Comunicação e Semiótica pela PUC/ 
SP. Formada  em Letras e Pedagogia. Aposentada em dois cargos pela 
PMSP: Coordenadora Pedagógica e Professora de Português. Escre-
ve como quem salga páginas de tinta com lágrimas. Memórias, reais 
ou fictícias, quando a fantasia se une à realidade. Utopias, esperanças 
inatingíveis, que só lhe servem para caminhar. Lutas, para lhe dar mais 
forças para guerrear. Usa armas palavras. Ambientalista, se define com 
orientação ideológica de esquerda. Ama a natureza, os animais,  as flores. 
Família é seu suporte emocional. Netos, sua maior alegria. É imortal  em 
quatro Academias: Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências “A  
Palavra do Século 21” - ALPAS 21, de Cruz Alta / RS; ALP - Academia de 
Letras dos Professores do Município de São Paulo; ANLPPB - Academia 
Nacional de Letras Portal do Poeta Brasileiro, de Campinas / SP. Através 
delas, pode fazer o que mais ama: levar a poesia a asilos, creches, escolas, 
participar de Saraus, Serenatas ao Luar, Poesia ao Pé do Ouvido, Poesia 
de Varal, na orla de Maceió, ao redor de um lago em  Londrina, Poesia 
de Bandeja na Praia de Copacabana, nas praças de Itu, Campinas, Jales. 
Feiras: Porto Alegre, Maringá, Urânia. Teve o privilégio de realizar um 
sonho: lançar livros na Off Flip em Paraty / RJ. Tem dez livros solo publi-  
cados: Poesia (Mil Pedaços, Rendas do Silêncio e Girassóis Poéticos), Con-
tos e  Crônicas (Lua no Chão e Intervalos) e cinco livros infantis (Amor à 
Primeira Lambida, O Resgate, Ximbinha de Pernas pro alto que a pelada 
vai começar, A Menina que mastigava letrinhas e Sapecas S/A). Tem um 
livro publicado em parceria, a quatro mãos: Quatro Estações. Organizou 
Antologia com alunos da Escola Estadual Júlio Prestes Estadão, em Soro-
caba / SP: Sarau Quatro Patinhas. Participou em mais de cem Antologias. 
Foi recentemente agraciada com  a Investidura Acadêmica da ALPAS 21, 
Prêmio Personalidade Literária de 2021,  homenageada no 35º Concurso 
e Antologia Infinito olhar, promovidos por esta autarquia. Medalhas e 
destaques em vários concursos, que podem ser conferidos em seu Blog: 
(www.lizrabello.blogspot.com).
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Cartrova

Tema Dante e Beatrice
Moras num jardim florido,
Beatrice, minha amada,
meu arco-íris colorido,
És a borboleta alada.

Doente estou, minha flor
por tanto te desejar,
mulher de grande valor,
cura-me, vens me cuidar!

Sejas cápsula verdinha, 
esperança de alegria,
num rosto de menininha,
teu sorriso de harmonia!

Vens num frasco transparente,
num remédio cura dor,
para o mal incandescente
da falta do teu amor!

Classificada em quinto lugar no Primeiro Concurso de Cartrovas da União  
Brasileira de Trovadores  - Seção Caxias do Sul.
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 Natural de Ijuí / RS, filha de José Silva Fontoura e Noemi Carva-
lho da Fontoura. Licenciada em Letras 1ºGrau e Plena, pela Unijuí; Pós-
-Graduação – Especialização em Metodologias do Ensino, Área de con-
centração Ensino de 2º Grau, pela Unijuí.
 Professora aposentada. Bacharel em Direito, pela Faculdade Pi-
tágoras de Londrina(PR). Advogada licenciada.
 Associada ao Círculo de Escritores de Ijuí Letra Fora da Gaveta.
Acadêmica Correspondente da Academia Internacional de Artes, Letras e 
Ciências “A Palavra do Século 21’” - ALPAS 21, de Cruz Alta / RS, cadeira 
94 – Patrona: Lya Luft.
 Escreve eventualmente poesias, contos e crônicas. Publicou um 
livro de poemas – Instantes, em 1987.
 Participou de diversos concursos literários, publicando contos, 
poesias e crônicas em antologias/coletâneas.
 Blog: http://athenasminerva.blogspot.com
 e-mail: lorenidcorte@yahoo.com.br
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O primeiro amor

 Talvez uma das coisas que mais marque uma pessoa é o 
seu primeiro amor.  Talvez, não, é certo.
 Geralmente ocorre pelos 12 a 15 anos; é aquele olhar 
espichado que ultrapassa as pessoas ao redor atingindo so-
mente a pessoa amada que pode ou não estar presente.  É 
aquele sentimento dentro da caixa torácica, que faz o coração 
bater, mas bater tanto que parece alguém morrendo às portas 
de um médico, desesperado.  E bate, bate tanto que não pula 
só no peito: atinge a garganta, a fala; as mãos e pés tremem, há 
um terremoto humano temporário.  É tão ansiado, esperado, 
desejado, que, se a pessoa consegue a atenção do ser amado, 
esquece tudo que sonhou dizer, manifestar, inclusive os cari-
nhos que gostaria de fazer e, no seu lugar, apenas diz:
 – Lindo dia, não?
 No primeiro amor, a gente esquece de tudo o que gosta 
e só passa a gostar do que o amor da gente gosta.  Até futebol!
 O primeiro amor pode ou não ser platônico; se for, mui-
tas vezes a pessoa amada nem sonha que tal pessoa seria capaz 
de morrer por ela, fazer todas as suas vontades, entregar-se 
de corpo e alma a este amor, com toda a paixão que existe no 
mundo!
 Se a pessoa amada já descobriu e se aproximou, a coisa 
ferve!
 É aquele toque de mãos que faz desfalecer, é o carinho 
que faz tremer nas bases, é o olhar mais profundo e compreen-
sivo que diz tudo o que a voz, emocionada, não permite dizer.  
É a transmissão de pensamentos, de ideias, de sonhos, de ilu-
sões... é um fascínio tremendo, inenarrável, inédito!
 Só com o primeiro amor... será?
 Tão bom!...
    
     Lorení – 12/06/1984.
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 Lourdes Morales Dallacosta, casada com Nadir João Dallacosta, 
antevéspera de completarem Bodas de Ouro, sendo mãe de três filhos: 
Adriana, Anelise e Leandro. Possui graduação em Português e Espanhol 
e suas respectivas Literaturas, curso em que se formou em 2010, quando 
já estava com 59 anos. Em sua sede de crescer intelectual e socialmente, 
procurou através da leitura e escrita, formar fortes pilares para a busca 
incessante do conhecimento, de forma a adquirir e transmitir ensina-
mentos.
 Desde muito jovem, envolveu-se com a área da Educação, paixão 
reacendida mais adiante quando da necessidade de auxiliar seus filhos 
nos estudos e colaborar no orçamento financeiro, ministrando aulas par-
ticulares de Português. Aos 48 anos, já aposentada, passou a intensificar 
as atividades nas áreas de Arte e Cultura, sem descuidar do apoio e cui-
dado da família. Realizou novos cursos no SENAC de Santa Maria (Da-
tilografia, Dicção, Oratória, Arte Declamatória, Leitura Dinâmica, Inglês 
Básico e Radialista). Participando de vários eventos como declamadora, 
conquistou importantes premiações.  Integrou o Grupo Elos Literários, 
sendo também, membro do Galpão de Poesia Crioula.
 É Acadêmica da Academia Internacional de Artes, Letras e Ciên-
cias, de Cruz Alta- ALPAS21, onde paraninfou novos associados. Também 
é acadêmica da Academia de Letras do Brasil, Seccional RS. Coordena, 
há 10 anos, como voluntaria, a Semana Literária e  a Maratona Literária 
Gaúcha, essa na Semana Farroupilha, ambas na Turma do IQUE/HUSM.
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Que mundo é este?

 A corda nunca esteve tão bamba como ultimamente 
anda. Pelas estradas da vida estamos cada vez mais num intenso 
bambolear… bambolear e bambolear. Ninguém compreende nin-
guém. Poucos aceitam as verdades do outro: suas diferentes for-
mas de agir, suas ideias não condizentes com as ideias do irmão. 
 Vivemos cada vez mais momentos turbulentos, quando 
dificilmente somos compreendidos em nossa visão de mundo 
e valores diferenciados na forma de viver e em alguns casos 
não se igualam ao dos companheiros, amigos, colegas e mes-
mo entre os próprios familiares. Se alguém tem o privilégio de 
ser inteligente e bastante criativo nas artes a que se dedica. É 
descartado por alguns. Se alguém não tem tanta competência 
em suas atividades desenvolvidas, tem pouco conhecimento 
no que apresenta é bastante discriminado também. 
 Diante desta realidade observada nas entrelinhas das 
vivências em sociedade restam em evidências aquelas pesso-
as que se acham muito saber, muito ter e pouquíssimo “SER”. 
Com o ego sempre quase a estourar a qualquer momento de 
tão lotado de inveja levando ao rancor, judiando e enfraque-
cendo o controle emocional dos atingidos por estes sentimen-
tos. Algumas pessoas não procuram o entendimento, não ten-
tam colocar-se no lugar do outro para  melhor compreendê-lo 
nas suas razões no agir e no sentir. 
 E assim, continuamos nesta infindável corda bamba das 
divergências, das contradições e das turbulências nos atritos 
inegáveis pela falta do diálogo, escassez do conversar e do ou-
vir com os próprios ouvidos: não verificar com os olhos de ver e 
os ouvidos de escutar. Aqui nesta vida somos nada sem o outro, 
não vivemos, apenas deixamos a vida passar.  
 Então, que tal revermos nossas atitudes, pensamentos 
e forma de enxergar o nosso próximo deixando-os fazer suas 
escolhas e seguindo a caminhada como quiser. Temos o livre 
arbítrio para isso. O resultado do sucesso de cada um está em 
contrabalançar os solavancos e aguentar firme as contradições 
das escolhas não tão acertadas num determinado momento do 
balança, mas não cai. 
 E CAINDO OU TROPEÇANDO imediatamente levantar 
e continuar a trajetória. Avançar...avançar e avançar rumo ao 
entendimento do companheiro do momento. Sem pensar, sem 
ser ou fazer o que este possa ter feito para você. Siga em frente 
sempre com mais e mais entusiasmo e alegria de viver espan-
tando a tristeza e mandando embora a melancolia e o mau hu-
mor que nenhum bem faz ao ser humano.
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 Luana Paiva é natural do município de Itaguaí / RJ, onde traba-
lha. Sua formação escolar ocorreu em escolas estaduais localizadas em 
Itaguaí. Bacharel e licenciada em Letras (Língua Portuguesa/Literaturas) 
pela UERJ. Mestre em Literatura Brasileira pela UERJ com o seguinte tí- 
tulo: As Representações da Mulher nas letras Luso-Brasileiras do Século 
XVII, cujo livro foi publicado em 2015 pela Autografia Editora. Atualmen- 
te, é professora da rede pública e particular de ensino. Sempre foi muito 
apaixonada pelas letras desde a infância. Teve alguns textos selecionados 
para as coletâneas de poemas do Prêmio Sarau Brasil (2012, 2013 e 2014), 
Poetize 2017 e Palavreiras 2019. Em 2018, recebeu o prêmio Educador do 
Ano como reconhecimento de seu trabalho. No ano de 2021, lançou o seu 
primeiro livro de poemas Sedução das Palavras pela plataforma e editora 
UICLAP. A autora também escreve contos e romances. @paiva.luana_es- 
critoraPágina: A Escrita da Alma @lusilpa13. Membro 0644 da Academia 
internacional de Literatura Brasileira e acadêmica correspondente da 
Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências “A Palavra do Século 
21” - ALPAS 21, de Cruz Alta / RS.
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O meu primeiro amor
 Desde muito pequena, fiquei encantada com os livros, 
preenchendo as estantes da minha vida. A minha casa era muito 
simples. Meus pais eram humildes, nordestinos que sonharam com 
uma vida melhor e se mudaram para o Rio de Janeiro. Tiveram mui-
tas conquistas e agruras. Os brinquedos mais simples e bonitos, me 
alegraram os dias, porém os livros encheram a minha mente de 
sonhos e esperanças. Livros usados, doados, novos, livros que me 
chegaram as mãos e se tornaram passaportes para outros mundos 
e outras realidades. Ah! Os livros da minha infância eram únicos, es-
peciais e povoavam as estantes da minha casa e do meu imaginário.
 Mesmo quando eu não sabia ler, folheava as páginas, pas-
sava os dedos pelos livros, fitava as imagens e imaginava as histó-
rias sugeridas pelas ilustrações. Eu sonhava imaginando e criando 
as histórias. Os livros me fascinavam e me atraíam como um ímã, 
um tesouro que eu encontrava em cada descoberta. Quando co-
mecei a ler, as histórias e poemas saltaram das páginas e me con-
duziram para um mundo de travessias, afetividades, amor, curio-
sidades, análises e sonhos! Na primeira escola em que estudei 
nos primeiros anos da minha vida, escrevi meus primeiros textos 
que já estavam arraigados dentro de mim! Sonhadora, criativa e 
tímida, eu me transportava para as páginas em branco do papel 
preenchendo com as narrativas e os poemas.Ah! As histórias es-
tavam presentes no meu círculo familiar.
 Ouvia a minha família, principalmente a minha mãe con-
tar histórias alegres, bonitas, tristes, assustadoras do Nordeste e 
de outros lugares. O meu bairro era repleto de histórias e lendas 
urbanas contadas pelos moradores mais antigos! Era um bairro 
rural, com muito verde, casas distantes, as ruas não eram asfal-
tadas e não tinha iluminação à noite. Durante o dia, eu ficava em 
contato com a natureza e à noite podia contemplar a lua e as es-
trelas e contar histórias com os amigos ou ouvi-las dos mais ve-
lhos. Nos dias chuvosos, poças de lama e água se formavam nas 
ruas e era maravilhoso sentir o cheiro de terra molhada. Eu ficava 
amedrontada com as lendas urbanas que circulavam na primeira 
escola. As histórias contadas pelos mais velhos me levaram a re-
flexão e eu mergulhei no mundo das palavras por meio dos livros 
das estantes da minha casa e das histórias que ouvia. Cresci num 
ambiente que suscitava a imaginação. Isso me incitava a escrever.
 O meu amor pelos livros transbordava! O meu primeiro 
amor! Foram os anos mais fantásticos da minha infância!
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ski  Luiz Gruszczynski, nascido e residente na amada Porto Alegre / RS.
 Aposentado, sempre trabalhei com comercialização de produtos
siderúrgicos, onde fiz grandes amigos.
 Casado com Maria Cristina Fauth, que já participou da Feira do 
Livro de Porto Alegre em 2011. Foi por incentivo dela que comecei a es-
crever e participar de coletâneas.
 Filhos e netos são a renovação da vida e tenho a dizer que parti-
cipei e participo muito nessa alegria de ser Pai e agora Avô.
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O que ela está fazendo aqui...

 Eu trabalhava na época em uma empresa que comerciali-
zava produtos siderúrgicos e ela veio em razão de uma vaga que 
existia no momento para o departamento financeiro. 
 Mal sabia o que aconteceria anos depois. Encaminhei-a 
para a pessoa que a esperava e esqueci aquele momento. 
 Foi admitida e nosso relacionamento além de cordial era 
absolutamente  profissional.
 Pois chegou um momento em que percebemos um senti-
mento mais profundo e intenso entre nós.
 A vida traz surpresas incríveis e surpreendentes.
 E agora já são dezenove anos de amor, alegrias, felicidades.
 Já vivemos histórias maravilhosas, família, filhos, netos, 
queremos todos sempre ao redor.
 Tenho muito que agradecer à vida, ao destino ou algo as-
sim, em tê-la como esposa, namorada, parceira, guerreira.
 A vida é bela com ela.
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 Maria Aparecida Santana Camargo nasceu em Cruz Alta / RS  
e é Bacharel em Desenho e Plástica pela Universidade Federal de San-
ta Maria / RS - UFSM (1982). Artista plástica, já assinou iIustrações de 
livros, revistas, jornais e CDs. Sua performance criativa levou-a a parti-
cipar de mostras coletivas e individuais no Brasil e no exterior, expondo 
suas obras em desenho e pintura na Argentina, em Portugal e Espanha.
 Possui Especialização em Fundamentos Teóricos-Metodológi-  
cos do Ensino pela Universidade de Cruz Alta / RS - UNICRUZ (1998),  
Mestrado em Educação pela Universidade de Passo Fundo / RS - UPF  
(2002) e Doutorado em Educação pela Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos - UNISINOS (2007). É Professora Titular II na UNICRUZ há vinte e 
oito anos, onde coordena projetos que têm apoio do PROBIC / FAPERGS, 
PROBITI / FAPERGS, CNPQ, PIBITI / CNPQ, PIBIC / ENSINO MÉDIO / 
CNPQ, PAPCT, PIBIC e PIBEX. É autora de livros e artigos na área, sendo 
pesquisadora integrante do Grupo de Pesquisa em Estudos Humanos e 
Pedagógicos/GPEHP e do Grupo Interdisciplinar de Estudos do Envelhe-
cimento Humano/GIEEH, ambos da UNICRUZ. Durante seis anos atuou 
como Conselheira no Comitê de Ética em Pesquisa / CEP, compôs o Cole-
giado da Comissão Científica Institucional durante 10 anos, é integrante 
fundadora do Núcleo de Conexões Artístico-Culturais/NUCART, núcleo 
que criou e coordenou durante sete anos (2010  a 2016). É acadêmica 
fundadora da Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências A Pala-
vra do Século 21 - ALPAS 21, de Cruz Alta / RS, cadeira nº 07.
 Durante 7 anos foi Professora Bolsista CAPES / PARFOR - MEC,  
Plataforma Freire, onde ministrou as disciplinas de Fundamentos da  
Arte-Educação e Educação e Música (Curso de Pedagogia), Sociologia  
(Curso de Letras) e Antropologia (Curso de Ciências Biológicas). Desde  
2014 é Docente Integrante do Programa de Pós-Graduação (PPG Stricto  
Sensu) em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social - Mestrado - 
(Conceito 4) e Doutorado da Universidade de Cruz Alta - UNICRUZ, onde 
ministra a disciplina de Estética e Manifestações Culturais  e a disciplina 
de Diversidades Culturais e Interações Sociais.
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Quadro Inspiração
 DESENHO EM LÁPIS DE COR E GIZ PASTEL - criado para a 
capa da Coletânea Internacional Inspiração, publicada pela Editora 
Gaya, Cruz Alta / RS. Inserida na arte da composição está a paleta de 
pintura da autora, um instrumento de trabalho  que faz parte de seu 
acervo há 50 anos.
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Quadro Coxilha Nativista
 MOSAICO EM SÉPIA - composição com as capas de Discos 
e Cds criadas anteriormente pela autora e reunidas em uma obra 
homenageando a Coxilha Nativista de Cruz Alta / RS  na Mostra Co-
letiva “ A Materialidade da Memória”, realizada na Casa de Cultura 
Justino Martins.
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 Sou Maria Cristina Fauth. Nasci em Porto Alegre / RS. e vivo aqui 
até hoje. Tenho 70 anos.
 Sou casada com Luiz Gruszczynski.Tenho 3 filhos, Karenine, Katia-
ne e Guilherme e 2 netos, Eduarda e Miguel. A família é a minha vida!
 Fui professora por alguns anos e depois ingressei em uma multina-
cional de informática.
 Hoje sou aposentada. Minha grande alegria é cozinhar e reunir 
pessoas na minha casa.
 Há alguns anos meus filhos pediram que registrasse minhas recei-
tas favoritas. E assim nasceu meu livro Receitas para meus filhos, que lancei 
na Feira do Livro de Porto Alegre e Canoas em 2011. Já estou com a continu-
ação pronta para edição. E a partir daí foram editadas algumas crônicas em 
coletâneas. Além de escrever, pretendo fazer coisas que gosto, como pintar, 
bordar. tricotar e viajar muito com meu marido.
 A vida me reserva muitos momentos espetaculares.
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Só família

 Quando Rozelia enviou um convite para participarmos  
deste projeto, claro que logo aceitamos.
 Uma oportunidade única de contarmos um pouco do 
que vai  em nossa alma.
 Aos 70 anos de idade, posso dizer que minha alma está 
repleta de momentos maravilhosos e outros nem tão bons as-
sim...
 Mas viver é isto!
 Todos já passamos por situações complicadas. Muito 
difíceis.
 E isto deve  ficar em um cantinho na nossa memória.
 O que conta mesmo é recordar tudo e todos que nos 
fizeram viver intensamente, com muito amor, desprendimento, 
alegria...
 E falo isto porque sou uma mulher muito privilegiada. 
Tenho comigo meu marido amado, três filhos espetaculares e 
parceiros, 2 netos que são minhas paixões.
 Ah! Tenho também um genro e uma nora amorosos e 
toda uma família que está sempre comigo.
 Posso pedir mais a Deus???
 Foi Ele quem me abençoou com todas estas bênçãos.
 Sou diariamente agradecida.
 Deus proporcionou a mim tudo o que eu necessitava 
para ser completamente feliz!
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 Maria Helena Bueno. Natural e residente em Novo Hamburgo / RS.
 Artista plástica, com extensa passagem pelo Atelier Livre Munici-
pal de Novo Hamburgo / RS e Atelier Livre Municipal de Porto Alegre / RS.
 Autora de “Marias”, bonecas feitas a partir de materiais recicla-
dos, com texto literário em forma de contos sobre cada boneca confeccio-
nada. 
 A partir disto foi montado um espetáculo de dança, que foi apre-
sentado no Teatro Carlos Magno em Novo Hamburgo / RS.
 A contação das histórias das Marias é feita pela própria autora, 
nas escolas e lares de idosos.
 Como escritora, ela gosta de tocar as pessoas através do lúdico, 
da imaginação e do sonho. Autora do livro Contos Para Ninar O Silêncio 
– Apoema Cultura Ambiental.
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O príncipe dos livros

 Lá onde termina o arco-íris, vive um príncipe que escreve 
livros. Em seu palácio, os esquilos e as cegonhas, sempre o acompa-
nham em suas caminhadas pelo Vale das Cegonhas. As cores mais 
exuberantes, as mais lindas que podemos imaginar, estão nas flores, 
nas folhas das árvores e nas pequenas rochas, enfim. As trilhas são 
cobertas por pedrinhas de esmeraldas e cristais.
 O sol nasce dourado e adormece escarlate é sempre lou-
vado, como obra do grande e maravilhoso Pai Maior. À noite, o céu 
parece um lençol de diamantes, cravejado de brilhantes. As estreli-
nhas que brilham nesta imensidão, todas as noites, enviam mensa-
gens de amor e de coragem.
 É neste vale que vivem as cegonhas que se aposentam. O 
Príncipe Escritor adora a companhia delas, porque elas têm muitas 
estórias para contar.  
 – Por que este Príncipe está no Vale das Cegonhas¿ Ah! Isto 
só a velha cegonha Tucha que sabe... Ela vai contar sem esquecer-se 
de nada...
 Lá onde nasce o arco-íris, vivia uma tribo de índios muito 
queridos. Mas, os tempos mudaram e os índios tiveram que deixar 
o seu território.  Uma jovem Índia, mãe de um menino recém-nasci-
do muito lindo, uma bela e doce Índia, sabia que ele era um ser de 
muita luz!
 A bela índia pediu a sua amiga Águia Branca, que levasse o 
menino a um lugar seguro e digno de um Príncipe. A águia bateu 
as suas enormes asas, pegou o Indiozinho e o levou para o além do 
arco-íris, no Vale das Cegonhas. É lá que o menino cresceu. Neste 
mundo mágico, onde as cores têm sons musicais!!!
 A cegonha encarregada de cuidar dele, era a cegonha Tu-
cha. Ela era muito sábia, muito culta, e ensinou o menino a ler e 
escrever. Contava para ele tudo sobre os povos, nunca esquecia de 
mencionar Deus, o Criador de tudo. A linda Águia Branca que trouxe 
o menino, tornou-se sua protetora.
 O menino era um ser de luz. Ele era um Indiozinho de olhar 
terno, cabelos negros, pele bronzeada e muito ágil em todos os mo-
mentos, ele amava a liberdade... Gostava de ouvir o silêncio e con-
versar com as cegonhas, suas amigas que considerava como mães. 
Ele era feliz!
 O pequeno ser de luz, por onde andasse colhia palavras, 
como se colhe frutas, e as levava para dentro da velha árvore, que 
sua amiga Águia Branca, havia escolhido para que ele depositasse as
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palavras que colhia diariamente. Dentro da árvore era muitíssimo escu-
ro, mas centenas de vagalumes e a luz da lua iluminavam aquele exóti-
co ambiente, onde milhares de pedras preciosas em forma de palavras 
estavam armazenadas. Era um tesouro incalculável que colecionava.
 As corujas adoravam mexer naquelas preciosidades, mas 
tinham muito respeito pelo trabalho do Menino Príncipe. As cego-
nhas, os esquilos, as corujas e a Águia Branca, todas muito amigas 
decidiram que ajudariam o menino a construir livros. Com o seu 
tesouro de palavras, para serem distribuídos para a humanidade.
 – Mas são apenas palavras coloridas e perfumadas, falou o 
Príncipe.
 As cegonhas deram boas gargalhadas da ingenuidade do 
menino. Mas ele era verdadeiro e sabia da importância das palavras 
que ele colecionava e resolveu atender ao pedido das queridas ami-
gas. Ele passou a escrever muitos e muitos livros.
 Quanto mais escrevia, mais sentia o quanto sabia e o quan-
to ele tinha conhecimento para ensinar a humanidade a se amar. 
Depois de muitos meses escrevendo, formou muitíssimos livros. As 
cegonhas confeccionavam os livros. 
 Os esquilos e as corujas colhiam as mais lindas folhas das mais 
belas árvores e ele escrevia com as belas cores que o arco-íris lhe ofe-
recia. As flores também lhe mandavam seus melhores perfumes. Foi 
então que o menino percebeu que a sala em que escrevia, não tinha 
mais espaço para tantos livros. Chamou seus queridos amigos e disse:
 – Não tem mais espaço! Não tem!
 Elas estavam maravilhadas com o que estavam vendo e fi-
zeram uma reunião com o seu povo. Ficou estabelecido que as ce-
gonhas entregariam os livros nos lares. Ah! Elas estavam radiantes, 
novamente levariam vida para as pessoas. Por que livro é vida!
 Então, ficou resolvido que na próxima lua cheia, elas sairiam 
para as entregas.
 – Mas onde elas levariam¿ - Ora, é obvio! Para os lugares 
mais pobres em conhecimento, um povo triste!
 E lá se foram. Os povos recebiam os livros na maior alegria, era 
um troca-troca sem parar. O povo começou a sorrir novamente. A 
querida Águia Branca é que fazia a pesquisa de onde deveriam ser 
entregues os livros.
 O povo que estava triste agora está sorrindo novamente! A 
vida voltou a cada um deles, porque precisam das palavras coloridas 
e perfumadas que vivem no mundo dos livros. Ah! Benditos sejam 
os bons livros! Que eles venham a nós como joias preciosas. 
 Assim Seja!
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 Maria Lêda Lóss dos Santos. Nasceu em Soledade / RS, em 25 
de maio de 1953. Filha de agricultores, viveu sua infância na zona rural. 
Professora, graduada em Letras pela Universidade de Passo Fundo, Es-
pecialista em Leitura: Teoria e Prática, Mestra em Educação pela mesma 
Universidade, com tese abordando a questão da poesia e da violência. 
Atuou como professora nas redes municipal e estadual de ensino e em 
instâncias administrativas e pedagógicas. Atuou também como profes-
sora na Faculdade de Educação da Universidade de Passo Fundo / RS 
e como pesquisadora do Grupo de Estudos sobre a Universidade, onde 
publicou obras registrando suas pesquisas.
 Após a aposentadoria, passou a escrever poemas, crônicas e 
contos, registrados em coletâneas e em obras próprias e a participar em 
atividades culturais de sua comunidade.
 É sócia fundadora da Academia Soledadense de Letras e mem-
bro da Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências “A Palavra do 
Século 21” - ALPAS 21, de Cruz Alta / RS.
 Principais publicações:
Educação de Jovens e Adultos: marcas da violência na produção poética. 
Passo Fundo: EDIUPF, 2003;
Onde Eles estão?: desvelando o analfabetismo no Brasil (org.) – Passo 
Fundo: UPF, 2005 (com Fernanda Eloisa Damiani);
Analfabetismo, Cidadania e Desenvolvimento Humano: um estudo na 
região da Serra do Botucaraí. (org.) Passo Fundo: Ed. Universidade de 
Passo Fundo, 2010 (com Juliano Tonezer da Silva);
Rumos de Mim: palavras e imagens. São Paulo: Scortecci, 2016. (com 
imagens de Mônica Lóss dos Santos;
Amores e Sabores: banquete de memórias. Cruz Alta / RS: Editora Gaya, 
2018.
 É autora da letra do Hino de Arvorezinha / RS.
 Contato: leda.loss@hotmail.com
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Andanças
Caminhos que trazem,
caminhos que levam,
mas sempre enveredam
para o mesmo lugar.

Andanças infindas...
alimentam esperanças
de felicidade,
procurando um amor
que não se sacie
com o alimento lembranças
e nem com saudades...

Andanças que exaurem
em estradas que levam,
estradas que trazem,
sem sul e sem norte.
Nunca desvendam
as trilhas exatas
da vida e da morte.
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 Marina Lima Leal é natural de Montenegro / RS, onde concluiu 
o  Curso Normal e iniciou sua carreira de professora, numa Escola Rural  
Multisseriada; lá também lecionou em curso noturno de educação para  
jovens e adultos, na época chamado de Supletivo.
 Licenciada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do  Rio 
Grande do Sul (UFRGS), com Especialização em Ecologia Humana pela 
Universidade do Vale dos Sinos (UNISINOS).
 Professora da rede estadual do Rio Grande do Sul e da rede pri-
vada, tendo desempenhado as funções de Secretária Municipal de Educa-
ção de Canoas / RS e de Coordenadora da 27ª CRE, com sede em Canoas.
 Logo que iniciou sua carreira no magistério estadual, se filiou ao 
CPERS / Sindicato, onde vem atuando ao longo de sua vida.
 Autora de diversos artigos e crônicas sobre temas relacionados  
à Educação, à Questão Ambiental, à Luta das Mulheres e do Magistério  
Estadual, publicados na imprensa de Canoas, em semanários das cidades 
de Esteio / RS, Montenegro / RS, Sapucaia do Sul / RS e Tramandaí / RS.
 Possui quatro livros editados: Construindo a Escola Democrática 
e Popular; 20º Núcleo do CPERS / Sindicato – 25 anos de luta; A Gestão 
Democrática da Escola Pública; Crônicas - Uma compilação de crônicas, 
publicada com apoio do Programa de Incentivo à Cultura, da Secretaria 
Municipal de Cultura de Canoas.
 Participou das Coletâneas: Contos e Crônicas, em 2009 e Letra 
Livre em 2012, ambas publicadas pela Associação Canoense de Escritores 
(ACE), da qual é associada desde o ano de 2004. Conexão Brasil,  2019 
- Editora Alternativa e Câmara Literária de Pomerode / SC;  Coletânea 
Internacional Diálogos - Editora Gaya, 2019.
 Foi patrona da VII Feira do Livro do bairro Niterói e do Bair-
ro Fátima em Canoas e escritora homenageada na IX Feira do Livro do  
Imbé. Em 2012, foi patrona da Feira do Livro de Nova Santa Rita / RS.
 Acadêmica Correspondente da Academia Internacional de Ar-  
tes, Letras e Ciências “A Palavra do século 21” - ALPAS 21, de Cruz ALta / 
RS. Cadeira número 176.
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A pandemia da Covid-19
 Março de 2020, despedida do verão, das férias, retomada  
das aulas e demais atividades. A vida estava voltando ao normal, 
até que surge um vírus desconhecido que abalou o mundo inteiro. 
No Brasil, a primeira morte por Covid-19 foi em São  Paulo em 17 / 
março e no Rio Grande do Sul, no dia 28 / março. Muita preocupa-
ção, informações desencontradas, notícias falsas e um Presidente 
da República que fazia pouco caso da doença.
 Como se fosse médico, começou a receitar remédios sem  
eficácia comprovada e com muitas contra indicações, criando na 
população a ilusão de que poderia combater o vírus com tratamen-
to precoce. Mesmo que todas as autoridades sanitárias dissessem 
da ineficácia dos remédios, ele continuava insistindo, convencendo 
parte da população. Nunca cumpriu os protocolos sanitários, pro-
vocou aglomerações e comparecia a elas sem máscara, assim como 
muitos de seus assessores.
 Com isto, houve um grande atraso na aquisição de vacinas. 
Ele não teve interesse em adquiri-las. Não acredita na sua eficácia. A 
campanha iniciou atrasada e muito lenta. A falta de vacinas causou 
milhares de mortes, que poderiam ter sido evitadas.
 Para comprovar sua falta de preocupação com a saúde do 
povo brasileiro, basta mencionar que o Ministério da Saúde teve 4 
ministros durante a pandemia.
 Parte da população, meio perdida diante do caos, tam-  
bém teve problemas para seguir os protocolos. O exemplo vinha do 
Presidente e alguns se achavam no direito de não usar máscaras 
e aglomerar. Muitas festas clandestinas aconteceram. Com isso, o 
número de contaminados crescia cada vez mais e o Brasil chegou a 
uma situação caótica. Não houve o entendimento de que o coletivo 
tem prioridade sobre a liberdade individual.  A medida que as vaci-
nas chegaram, o movimento anti vacina, liderado pelo Presidente 
da República, foi perdendo força e o povo em geral, correu para 
vacinar-se, houve até quem “furou  a fila” ou tentou furar.
 A educação foi uma das áreas mais prejudicadas durante  
esse período. Os educadores tiveram que aprender a usar a tecno-
logia. Muitos deles sem condições de ter uma boa internet  em casa. 
Trabalharam e continuam trabalhando dobrado.
 Grande parte dos alunos sofreu o mesmo problema de  fal-
ta de acesso à internet e, apesar de um ano e meio de pandemia, 
a maioria das escolas estaduais do Rio Grande do Sul continua em 
situação precária, sem condições de receber os alunos de forma
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presencial. Todo esse tempo não foi utilizado para resolver os pro-
blemas estruturais das escolas. Muitas ainda não puderam retomar 
às aulas presenciais por falta absoluta  de condições.
 Há que se destacar o papel do Sistema Único de Saúde  
(SUS), que mesmo sucateado, cumpriu um papel fundamental e dos 
Profissionais de Saúde que correram o risco de se contaminar e mui-
tos se contaminaram, para salvar vidas, ameaçadas  pela Covid-19.
 Com o avanço da vacinação a situação hoje está bem me-
lhor do que já esteve, mas ninguém está seguro, enquanto todos 
não estiverem seguros.
 Talvez a maior lição que a pandemia nos tenha trazido, seja 
a necessidade da solidariedade entre todos os povos, porque en-
quanto não estiverem todos vacinados, sempre se corre o risco.
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rt  Marli Castro de Bittencourt nasceu em 1969 em Tupanciretã / 
RS. Filha  do funcionário rural Zeferino Gomes de Bittencourt e da dona 
de casa Gessy Castro de Bittencourt. Tem um irmão, José Castro de Bit-
tencourt, que seguiu a profissão do pai trabalhando no campo. Marli teve 
uma infância humilde, residindo até os 10 anos no campo, morando em 
uma casa coberta de sapé e paredes de barro,  construída pelo pai. A lo-
calidade onde residia ficava distante da escola. Por isso, no primeiro dia 
de aula seu pai a levou a cavalo. Algumas vezes Marli e seu irmão José 
congelavam de frio, e antes de chegar a escola eram acolhidos por Dona 
Camila, que morava perto, e em frente ao fogão a lenha aqueciam seus 
corpos. As  dificuldades pelas quais passou a fortaleceu para desejar uma 
vida diferente da dos pais. Ao completar a 4ª série na comunidade, Marli 
quis sair de casa e ir para cidade dar continuidade aos estudos. Sua mãe 
trabalhava na roça e lavava roupas para as famílias ricas da região. Seu 
pai era peão de estância, domador e tropeiro.  Juntos, não deixavam faltar 
nada que fosse necessário aos filhos. Quando chegou  a cidade, sentiu-se 
pequena, desamparada diante daquele mundo até então desconhecido 
para ela.
 Porém, seu desejo de desbravar o mundo era maior que qual-
quer pensamento de saudade, de desânimo. Ano após ano, permaneceu 
firme, sendo aluna  dedicada e gostando muito de escrever redações nas 
aulas de português, e paralelo, a isso, sempre usava seus bloquinhos onde 
guardava todas as suas memórias.
 Formou-se professora para orgulho de seus pais, principalmente 
do seu  pai, que quando perguntavam da filha, respondia: – está estu-
dando na cidade,  quer ser professora. Para orgulho seu e de sua família, 
seu primeiro local de trabalho foi a escola onde cursou da 1ª até 4ª série, 
Lá tendo atuado durante dois anos. Como seu desejo de buscar conheci-
mentos era mais forte, foi para a cidade e cursou pedagogia pela UFSM. 
Nesse meio tempo, recebeu o maior presente de sua vida: ser mãe de 
uma menina, Milena, que segue os passos da mãe, estudiosa, dedicada e 
uma filha muito amorosa.
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 Após concluir sua graduação, Marli iniciou uma especialização 
em psicopedagogia institucional. Nesse tempo, se dividiu entre atenção 
para a filha, auxiliando nos cuidados do pai que havia vindo para a ci-
dade e já não gozava de tanta saúde, ao trabalho e aos estudos. Foi por 
8 anos diretora cultural do Centro de Tradições Gaúchas Tapera Velha e 
coordenadora das invernadas de dança mirim  e juvenil. Foi avaliadora de 
concurso de poesias e concurso de capoeira.
 Hoje, Marli possui 32 anos de trabalho na educação municipal de 
Tupanciretã, atuando em todos os anos do ensino fundamental, pré-es-
cola, tendo atuado como diretora de uma Escola Municipal de Educação 
Infantil. Há 4 anos é coordenadora pedagógica na escola Brasilina Terra.
 Faz parte do grupo de Teatro Tupã Encena, composto por pro-
fessores e alunos da rede Municipal de ensino. Cursa psicanálise huma-
nista pelo ITPH de  Santa Maria.
 O artigo A disciplina e construção do pensamento autônomo 
publicado no livro impresso Anais da Jornada Pedagógica da UFSM, tem 
como uma das autoras Marli Bittencourt.

Seu retrato
Quando olho seu retrato na parede
Vem a memória, doce lembrança
De um tempo bom que ficou pra trás
Mas que ficaram pra sempre
Armazenados na imagem de criança.

Quando olho seu retrato na parede
Percebo, que o tempo o desbotou
Porém ainda guarda em seu rosto
Traços fortes, e felizes
Do homem que sempre lutou.

Quando olho seu retrato na parede
Me encontro na sutileza de seu olhar
Meu corpo se encolhe todo
E, volto no tempo, no seu colo me acarinhar.

Quando olho seu retrato na parede
Percebo que a distância não traduz esquecimento,
E, nem tudo na vida é questão de tempo
Pois o que conta mesmo é o sentimento.
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Tecendo sonhos

 Menina meiga, sonhadora, Mila vive no campo entre o des-
pertar com o canto dos pássaros e o adormecer com o coaxar dos  sa-
pos ao redor da lagoa. Quando chega a noite, antes de se reco-  lher 
ao quarto, Mila corre atrás dos pirilampos que brilham na noite como 
pontinhos de luz. Corre e tenta apanhá-los, até conseguir alguns, e 
leva dentro de um vidro para o seu quarto, pois na sua casa, a luz 
elétrica ainda não chegou.
 Deita a cabeça no travesseiro, e fica imaginando como deve  
ser a vida daqueles pirilampos tão cheios de luz, e liberdade. Ador-  
mece, e sonha com um mundo onde não é uma princesa, mas tem  
liberdade de ser, e falar seus desejos. Nesse mundo está rodeada de 
crianças que brincam felizes, correm pelo campo sentindo o vento 
acariciar o rosto, colhendo uma flor e outra, cada uma com  um sig-
nificado: amor, amizade, ternura, compaixão, companheirismo e ale-
gria. Cruzam rios, entre gargalhadas, sem importarem com a roupa 
molhada, com apenas a alma ficando mais leve. Juntam gravetos, e 
na terra salpicada da água de suas roupas vão tecendo suas histórias, 
seus sonhos. Porém, de repente um tufão forte traz uma rajada de 
terra atingindo os olhos das crianças.
 Mila acorda, os pirilampos apagaram suas luzes, e o sol lá  
fora brilha forte. De um salto ela levanta da cama, e recomeça a re-  
alidade de sua vida. Porém, sem perder o desejo, cada vez mais ar-  
dente, de buscar seus sonhos que foram tecidos na noite anterior  
e transformá-los em realidade, torná-los realidade. Mas enquanto  
isso, na sua imaginação, continua tecendo sonhos.
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 Miguel Ángel Duarte López. Nacio en Montevideo -Uruguay. 
Cuenta con trece poemarios edictados; toda la obra del autor fue decla-
rada “Patrimonio Cultural” por la Junta Departamental y la Intedencia 
de Montevideo; Declarado ciudadano “NOTABLE” EN EL 2do Festival del 
Atlantico (F.I.P.A) por la Junta de Puerredon de Mar del Plata - Argentina.
 Ha participado en varios Encuentros Nacionales e Internciona-
les; tambien en mas de cien ANTOLOGIAS: Argentina,Brasil, U.S.A, Chile 
y Uruguay, reciviendo premios, trofeos, medallas y diplamas,como los 
premios “VICTORIAS y FENIX”.
 Embajador de ellos, reciviendo en Hotel “Radisson Victoria Pla-
za” el premio “Fenix”2022, recientemente  premio “FENIX ONLINE, EU-
ROPA 2022 desde VALENCIA -ESPAÑA; pertenece a la Academia Inter-
nacional de Artes, Letras e Ciências “ A Palavra do Século 21” - ALPAS 21,  
Cruz Alra / RS - Brasil.
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He visto la luna pasar
Mía es luna, ella es especial
como toda la galaxia
porque ella…es única en todo,
en ese cielo estrellado.

Mi luna,
es blanca pura
con un corazón frágil.
es invisible ante los ojos
cristalinos del agua.
Su mirada tierna,
y sus labios desprenden
una sonrisa angelical.

Mil lunas he visto pasear
paso a vivir un cielo azul…
Ella, creo su galaxia cristalina
en un mar de estrellas
para poder soñar…
y amar de verdad,
vivir en paz.

Atardeceres
Atardeceres silenciosos,
reflejo de anocheceres
en sueños anhelados
escapados a la luz.

Amaneceres de luces,
mañanas calladas
con caricias de brisa.

Los atardeceres llegan
como los párpados cansados
oscureciéndose despacio,
en anocheceres,
escondiéndose la luz
en el horizonte.
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 Neri Luiz Cappellari é natural de Santa Rosa / RS. É graduado em 
Arquitetura na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), RS.  Cursou 
Música e Licenciatura na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
Pós-Graduado em Arte e Educação no Centro Universitário Leonardo da Vinci. 
Morou na Itália, em Montório Veronese, província de Verona. Estudou “Corso 
de Italiano per Stranieri” na “Scuola Carducci de Verona”.  Publicou a poesia, 
Montório, versão em Italiano, em um jornal no paese de Montório Veronese, 
localizado na província de Verona, Norte da Itália. Arquiteto, Mosaicista, Artis-
ta Plástico e escritor, vê na arte suas várias formas de comunicação.  Arquiteto 
por formação, poeta por opção, lançou seu primeiro livro de poesias Fragmen-
tos em 2012, obra de 62 poemas em que o autor se revela através de vários 
temas. Em seus textos, há um mergulho de corpo e alma (principalmente de 
alma) em assuntos sensíveis, como o amor, a solidão, a política, as questões 
sociais e a nossa passagem para um plano espiritual. Em Iceberg, o poeta nos 
mostra, através desse poema e de outros textos contidos no livro, que não 
basta vermos o mundo apenas com nossos olhos: Devemos olhá-lo e senti-lo 
também com o coração. Em seus escritos, o ritmo é dito pelas estrofes curtas, 
que interrompem nosso impulso quase mecânico de ler o texto em prosa. Eis a 
forma que o autor encontrou para nos convidar para uma parada, uma dúvida, 
uma reflexão – reais fragmentos que recolhemos ao longo de nossas existên-
cias. Participou das Antologias, Literatura, Vento e Mar, Ecos Litorâneos, Prosa 
e Verso à Beira-Mar através da AELN.  Participou do 36º Concurso Internacio-
nal de Poesias, Contos e Crônicas da Academia Internacional de Artes, Letras 
e Ciências “A Palavra do Século 21”, Autora homenageada Jussara Gabin com a 
crônica - As respostas podem esperar – publicada na Coletânea Internacional 
Magia do Tempo. Participará do 37º Concurso Internacional de Poesias, Con-
tos e Crônicas através da Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências 
“A Palavra do Século 21”, Autor homenageado Sílvio Parise – Estados Unidos, 
com a crônica - O perfume da Paz e a poesia Brumadinho que serão publicados 
na Coletânea Internacional Dimensões. Participação no Memorial 100 anos de 
cultura no Brasil com a crônica Dois presentes de Natal.  Faz parte da Acade-
mia  de Escritores do Litoral Norte / RS. Contato:ncappe@gmail.com
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Dois presentes de Natal

 Faltam, aproximadamente, trinta dias para o Natal. As lojas 
começam a expor as suas decorações natalinas. Na cidade, há luzes 
multicores, árvores do festejo, brinquedos para as crianças – porque 
não, para os adultos também. O Papai-Noel, distribuindo doces, tor-
na-se o ator principal da festa. 
 Neste mês de novembro, o comércio colocou um atrativo a 
mais. Os superdescontos da “Black Friday” servem para estimular os 
consumidores a comprar, muitas vezes, até o que não precisam. Co-
migo não poderia ser diferente.  Adquiri uma “bike”, após meses de 
namoro, em uma loja perto de minha casa.  Pronto! Papai Noel foi 
bonzinho este ano, agora, eu poderia pedalar nos fins de semana. 
Durante os dois finais de semanas seguintes, cumpri minha meta e 
pedalei vários quilômetros. Eu estava adorando o novo brinquedo.
 Porém, essa lua-de-mel com o veículo de locomoção não iria 
durar muito tempo.  Em uma quarta-feira após a saída do trabalho, 
ao chegar em casa, descobri que a minha bicicleta não estava mais 
no lugar onde a tinha deixado. Perplexo custei a acreditar que ela 
fora furtada. 
 Levaram meu presente de Natal. Frustrado, após várias in-
dagações a meus vizinhos a respeito do furto, sem sucesso, fiz um 
boletim de ocorrência na delegacia. 
Passaram-se duas semanas, o Natal se aproximava, e eu já tinha me 
conformado com o fato de ter perdido o meu presente. Contudo, no 
final da tarde de terça-feira, uma semana antes do feriado, recebi um 
telefonema da delegacia.  Descobriram quem tinha furtado a minha 
bicicleta e inclusive estavam com o delinquente sob custódia. 
 Imediatamente me dirigi ao local. Ao chegar lá, deparei-me 
com uma pessoa que aparentava uns 50 anos de idade. Observei-o 
de longe. Tinha uma aparência cansada, era magro, vestia-se de uma 
maneira muito simples, e estava a barba por fazer. Conversei com o 
delegado, em uma sala separada, e perguntei a respeito do infrator. 
 O policial disse que, no momento, ia fazer o registro do furto. 
Se eu quisesse mais dados acerca do delinquente, poderia olhar os 
autos contidos junto a uma pasta que deixou à minha disposição. 
Curiosamente foi o que eu fiz. Nesse dossiê, constavam a confissão 
do furto da bicicleta e os motivos do crime. Seu nome era Antônio 
Jesus dos Santos, tinha 42 anos de idade, embora aparentasse muito 
mais. Ele morava na Rua da Liberdade, 32, em uma periferia pobre 
da minha cidade. Aquele bairro era conhecido por todos pela sua 
violência e pela falta de infraestruturas básicas, como água e esgoto.
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 Ele tivera várias passagens na prisão e, há seis meses, em sua 
última reclusão, conquistou a sua liberdade condicional.  A descrição 
continuava dizendo que Antônio de Jesus tinha sido, recentemen-
te, abandonado pela sua companheira.  Ela o deixara sozinho com o 
cuidado dos três filhos do casal. Pela sua condição de ex-presidiário, 
ele não conseguia emprego, e o bico de catador de latinhas não era 
o suficiente para suprir as necessidades básicas de sobrevivência de 
sua família.  A bicicleta, dizia o homem, estava servindo para uma lo-
comoção mais rápida em seu trabalho de catador, e, nas horas vagas, 
para o passatempo de seus filhos.  
 Enquanto ainda estava terminando de ler o conteúdo da pas-
ta, o policial encarregado dessa notificação entrou na sala e disse que 
o caso estava encerrado.  O homem não tinha dinheiro para pagar a 
fiança da soltura. Porém, como não tinha sido dado o flagrante, po-
deria responder em liberdade. O que para mim, que já estava sensi-
bilizado com caso, foi um alívio. Como um homem, dentro da prisão, 
poderia sustentar seus três filhos?  Em seguida, o delegado apontou 
para o estacionamento externo à delegacia. Lá estava a minha bicicleta 
pronta para a retirada imediata.  E evidentemente foi isso que eu fiz. 
 No próximo fim de semana, peguei a “bike” e fui pedalar, 
porém o vento que batia em meu rosto não me trazia um ar de li-
berdade nem de prazer.  Aquele presente não me pertencia mais, 
pois eu o tinha furtado de volta de alguém que merecia bem mais do 
que o próprio dono. Ao me olhar no espelho, vi um burguês egoísta, 
egocêntrico e alheio ao que acontecia ao seu redor. A história da-
quele homem e de seus filhos não saía da minha memória.  Quantas 
vezes nós erramos em nossas vidas? Quantas vezes nos foi negada a 
chance de recomeçar? Quem somos nós para julgar quem quer ter a 
chance de voltar plenamente à sociedade?
 A dois dias do Natal, tomei a decisão que iria contrariar a opi-
nião de muitos, mas particularmente me deixou mais leve e empáti-
co. Enquanto que, para mim, aquele meio de locomoção representa-
va apenas um objeto de desejo para meu prazer em fins de semana, 
para aquela família, representava uma oportunidade de recomeço 
no trabalho e de lazer para os filhos. 
 Às vezes, o supérfluo para nós é vital para alguém menos 
afortunado na vida. As pedaladas em fins de semana poderiam espe-
rar para um outro momento. Foi com a consciência tranquila e com 
a certeza de que estava fazendo o que era certo, que, sem vacilar, 
dirigi-me à Rua da Liberdade, 32, e, para a perplexidade de Antônio 
de Jesus e de seus filhos, doei-lhes a bicicleta como meu presente de 
Natal.

Miolo Memorial 100 anos de Cultura no Brasil.indd   165Miolo Memorial 100 anos de Cultura no Brasil.indd   165 21/11/2022   16:04:0121/11/2022   16:04:01



166

Memorial 100 anos de cultura no Brasil

N
ice

 P
ad

ilh
a

 Nice Padilha – (Eunice Goulart Padilha). Cruz-altense, Adminis-
tradora Financeira em Escola Pública Estadual. Pedagoga e Especialista 
em Gestão Pública pela UFRGS. Autora do conto premiado em alusão aos 
100 Anos de Erico Verissimo publicado nos Anais do Evento pela UERGS 
em 2005, “Mulheres ... por Mulher”. Autora do livro A Patroa: o real po-
der do macho, com o qual representou a UERGS enquanto acadêmica de 
Pedagogia, no concurso de Igualdade de Gênero no CNPq, inicialmente 
como monografia e após evento, transformada em livro. Acredita que 
uma sociedade justa e humanitária tem por base uma Educação de Qua-
lidade e que as artes são o alicerce desta Educação. Todos deveriam ter 
espaço para artes, o homem é um ser criativo por natureza e tem neces-
sidade de se expressar artisticamente. Indicada e convidada a integrar a 
Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências “A Palavra do Século 
21”– ALPAS 21, como Acadêmica Correspondente, a Investidura foi em 2 
de novembro de 2021.
 Publicações:
- Mulheres ... por Mulher – Conto  – Anais do Concurso Literário da Uni-
versidade Estadual do Rio grande do Sul – UERGS, em 2005 em Alusão 
aos 100 anos de Erico Verissimo.
- A Patroa, o real poder do macho – Livro – Clube dos Autores, 2016.
- Amor Pagão – Poesia – Antologia da Academia Cruz-Altense de Letras, 
em 2016.
- Mulheres... por Mulher – Conto – Antologia II da Academia Cruz-Alten-
se de Letras, em 2019.
- Juras e Pecados – Poesia – Coletânea Internacional Solene Mente – Aca-
demia Internacional de Artes, Letras e Ciências “A Palavra do Século 21 
- ALPAS 21, em 2021.
- Participação no 35º Concurso Literário Internacional de Poesias, Contos 
e Crônicas – Liz Rabello (Escritora Homenageada), com a poesia Jurada 
de Morte – Destaque Literário Internacional, em 2021.
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Jurada de morte
Fria e lúgubre
Uma suave carícia
No peito vazio da moça

Que outrora vivaz
Vibrava nos braços do rapaz
Batia e enlouquecia
Aos doces beijos que recebia

Cruel destino,

Segue o abandono, seco
Sem razão,
Sem a seiva do amor

A doce moça, como a flor
Murcha sem vida
Aguarda gentilmente
A doce mão da morte

Carícia jurada de morte.
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 Nina Rosa Santos de Lima. Nasceu no município de Joia / RS e re-
side em Cruz Alta / RS.. Casada, tem 3 filhas e 4 netos. Formada em Letras 
Português/Inglês e Respectivas Literaturas pela UNICRUZ; Especialista 
em Análise Crítica da Tradução Literária em Língua Inglesa pela UFSC 
e Mestre pela mesma universidade em Estudos da Tradução – Crítica Li-
terária - onde defendeu a tese DUBLINERS de JAMES JOYCE: paratextos 
e análise da tradução dos contos “Eveline” e “Grace” para o português. 
Especialista em filosofia pela UFPel. Exerce o magistério por muitos anos, 
desenvolvendo vários projetos relacionados com a literatura. Autora e ide-
alizadora de projetos literários, entre eles a Gincana do Saber. Quando 
acadêmica, participou do Grupo literário “Os Saltimbancos da Leitura” e 
desenvolveu vários projetos relacionados à educação e literatura, quando 
publicou vários artigos relacionados aos projetos de pesquisa.
 Membro da Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências “A 
Palavra do Século 21” - ALPAS 21-, ocupando a cadeira nº 51. Participante 
do II Circuito Mundial de Contação de Histórias e Cordão Humano de Li-
teratura (2013/2015), professora dos anos inicias e dos anos finais - por-
tuguês / inglês. Foi professora do Projeto Social Pelotão Esperança, onde 
desenvolveu vários projetos literários. Supervisora Pedagógica do Ensino 
Fundamental na secretaria de educação do município de Cruz Alta no ano 
de 2012, Coordenadora do Gecal - Grupo de estudos do Projeto Cruz Alta 
Lê, no ano de 2012.  Coordenadora do Brasil Alfabetizado no ano de 2012.
 Sempre escreveu textos sobre a educação e a arte de   ensinar. 
Publicou um estudo de caso sobre Autismo: desafios e possibilidades na 
aprendizagem e no convívio escolar, no ano de 2018 no Livro A práxis da 
educação:  desafios contemporâneos. No ano de 2020, participou do Pro-
jeto LEMA’RTE, realizando atividades literárias, culturais e recreativas 
através de vídeos para todos os alunos da rede municipal de Cruz Alta. 
Atualmente, dedica-se a literatura, escrevendo contos, crônicas e poesias.
E-mail: ninalimaletras@yahoo.com.br ou ninalialetras12@gmail.com
Instagran: @ninarosaslim e facebook: Nina Rosa Lima
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Invisibilidade, a dor da humanidade

 Quando analiso os acontecimentos do cotidiano, percebo que 
esses fatos não viram notícias, que histórias extraordinárias ficam anô-
nimas. Quando mergulho nesses cotidianos provo que não existem vidas 
comuns, mas que existem crianças, pessoas, trabalhadores, velhos que 
também são vítimas do meio onde vivem. São os sem trabalho, sem estu-
do, sem comida. São os desalentados, isto é, sem nada, mas nada mesmo 
e que, desistiram de lutar. São seres humanos que sofrem e se machu-
cam por causa da sua invisibilidade. São pessoas, os excluídos de todas 
as formas de viver. São seres como o carregador de frutas, o alcoólatra, o 
deficiente, o idoso, o doente e muitos outros. São os famintos de comida, 
de um beijo, de um amor ou simplesmente de um afago.
 Na vida real, sempre se descobre algo sobre si mesmo ou, qual-
quer pessoa que é chamada de invisível, pois ninguém os conhece, ou 
sabe de sua existência. Como esquecer das meninas da rua, das drogadas, 
das feridas, das expulsas de seus lares pela arrogância e ignorância de seus 
familiares. Esta é a vida que ninguém vê. Esta é a vida que está em todos 
os lugares. Esta é a vida que os faz sofrer. Eles possuem familiares, eles 
possuem vida, mas a expulsão da sociedade os tornou abandonados.
 A questão é saber, quantos invisíveis precisarão morrer para bai-
xarmos a guarda da nossa inconsciência e perceber o sofrimento dessas 
pessoas que tentam se agarrar a dignidade que, escapa entre suas mãos, 
na busca da sobrevivência. Será que tudo é uma fatalidade adversa, ou 
o amor e a empatia esqueceram dessa parcela de pessoas que estão ao 
nosso lado diariamente? Assim, não tem jeito, falta o ombro amigo, falta o 
coração, falta tudo, porque só o amor ao próximo pode mudar o mundo. 
Abracem com empatia, com sentimentos, com esperança.
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 Odair Leitão Alonso. Brasileiro, casado. E-mail: odairalonso1@
gmail.com
- Graduação em Jornalismo e Relações Públicas pela PUC Campinas
Pós-graduação – Comunicação, com ênfase em Jornalismo e Marketing 
pela Faculdade Cásper Líbero de São Paulo.
 Experiência profissional:
- Revisor, repórter e editor dos jornais Diário do Povo e Correio Popular 
e da Sucursal de “O Estado de São Paulo” em Campinas.
- Chefe de reportagem da EPTV Campinas por sete anos
- Assessor de comunicação social da Robert Bosch Limitada em todo o  
Brasil por 10 anos
- Professor de Jornalismo e Relações Públicas na PUC Campinas.
- Sócio/Proprietário da Opus Sapientiae Opinião Pública, Comunicação  e 
Pesquisa de Mercado Ltda.
- Redator no Cerimonial do Gabinete do Prefeito de Campinas
 Escritor:
- Membro titular da cadeira número 5 (jornalista Bráulio Mendes No-
gueira) do Instituto Histórico Geográfico e Genealógico de Campinas.
- Membro da Academia Campinense de Letras, cadeira número 10
- Membro da Academia de Letras de Teófilo Otoni em Minas Gerais
- Member da International Writers and Artists Association – Ohio – USA
- Membro do Instituto Histórico do Mucuri em Teófilo Otoni
- Membro da Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências “A  Pala-
vra do Século 21” - ALPAS 21, de Cruz Alta / RS
- Recebeu o Prêmio de Mérito Jornalístico Bráulio Mendes Nogueira, 
pelos serviços prestados a comunidade campineira, homenagem da Câ-  
mara Municipal de Campinas;
- Prêmio Staff de Ouro, como Escritor do  Ano, da revista Staff de Campinas;
- Prêmio Eco da Câmara Americana do Comércio (Nacional) – Trabalho 
sobre o Centro Infantil Domingos Boldrini; Fundação Robert Bosch;
- Comenda Personalidade Literária 2019 da Academia Internacional de Ar-
tes, Letras e Ciências “A Palavra do Século 21” - ALPAS 21, de Cruz Alta / RS.
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Roda mundo, roda gigante
 Sem querer ser repetitivo a vida dá muitas voltas mesmo.
 Tinha acabado de sair da EPTV, afiliada da Rede Globo de Te-
levisão em Campinas e, para minha sorte, ingressara na Robert Bosch 
Limitada como assessor de comunicação social.  A empresa multina-
cional já possuía em seus quadros um renomado jornalista, Gustavo 
Osmar Mazzola que cuidava da divulgação dos produtos, eu iria cui-
dar da parte institucional. Mal  sabia que nos tornaríamos eternos 
amigos e, mais tarde, confrades na Academia Campinense de Letras.
 Fizemos muitos trabalhos juntos, especialmente no nes-
quecível Salão do Automóvel. Ele produzia um maravilhoso jornal, 
o Bosch no Brasil, eu apenas colaborava e íamos até a capital para 
recepcionar os convidados da empresa no luxuoso Salão. Recepcio-
nistas, todas lindas, eram contratadas pela agência em São Paulo e 
nos acompanhavam nos trabalhos. Eram almoços e jantares com o 
maior requinte que a época permitia. Muitas vezes fomos de carro, 
mas teve também aquelas viagens de ônibus, sob chuva, com muito 
material nas mãos. Um sufoco total.
 A verdade é que o tempo foi passando, a amizade cres-  
endo, a parceria também, afinal ficávamos mesa diante de mesa, no 
andar da Diretoria em Campinas. A conversa era diária e um procu-
rava auxiliar o outro. Tínhamos um consultor externo e certa vez ele 
recomendou um curso no Rio de Janeiro. Seria muito bom para nós 
dois. A diretoria que sempre investia em seus colaboradores não 
pensou duas vezes: Odair e Mazzola vão para o Rio.
 Retiramos a verba e seguimos para a cidade maravilhosa,  
num voo logo às sete horas da manhã numa semana qualquer mui-
tos anos atrás. Ficamos num excelente hotel, muito bem acomoda-
dos. Tínhamos verba para a semana toda. Todas as refeições e mais 
para os deslocamentos de carro pela cidade. Primeiro, como sempre, 
tivemos consciência de economizar, comer no hotel, não gastar, não 
sair muito, evitar desperdícios. Porém, depois de dois dias, já desgas-
tados pelo curso, resolvemos que a gente merecia um jantar digno, 
mais, vamos dizer assim, requintado. Pegamos um táxi e dissemos:
 – Nos leve a um ótimo restaurante. Um que o senhor indi-
que, em que gostaria de jantar, comendo muito bem!
 –  Pode deixar. Disse o taxista. Tenho um que os senhores 
jamais vão se esquecer.
 E nunca mais nos esqueceríamos mesmo!
 De fato, depois de rodar por quase meia hora (já estáva-  
mos preocupados), ele parou em frente a um alto edifício e disse:
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 – Pronto. Chegamos. É lá no alto. No último andar.
 Pagamos, descemos, pegamos o elevador e lá fomos nós, 
cheios de curiosidade. Ao abrir a porta do elevador a primeira sur-
presa: o som de um maravilhoso piano com música muito bem exe-
cutada! Realmente o restaurante era finíssimo. Talvez até demais. 
Mas agora já estávamos lá.
 Escolhemos a mesa, sentamos e fomos muito bem atendi-
dos. Os pratos eram especiais, todos muitos convidativos. Fizemos 
nossos pedidos. O camarão era tentador. Selecionamos o vinho (que 
veio primeiro) e aguardamos. O papo estava gostoso e descontraí-
do. Foi quando tudo começou a acontecer.
 Olhamos pela janela e a paisagem tinha mudado. Simples-
mente era outra. Falei:
 – Mazzola, acho que o vinho me fez mal. Estou vendo udo 
girar.
 – Odair, eu também. Tinha um aeroporto ali na frente, ago-
ra estou vendo o mar.
 Ficamos preocupados aguardando a comida para tentar  
ecuperar o possível efeito do vinho. Mal sabíamos que o garçom 
vinha com nossos pratos e ouviu a conversa:
 – Fiquem tranquilos. O restaurante é giratório e a paisagem 
fica mudando a cada instante mesmo. Não é efeito do vinho não.
 Que vergonha! Dois caipiras do interior paulista no Rio de 
Janeiro passando o maior mico!
 Comemos e resolvemos pedir a conta sem nem solicitar so-
bremesa, pois a vontade era de ir embora o mais rápido possível, no 
que aliás fizemos muito bem, pois os números eram astronômicos.  
 Creio que a cada volta do restaurante a conta aumentava.
 Ficamos desesperados, pois nossa verba de representa-  
ção foi gasta quase que totalmente naquele jantar giratório. Como 
explicar que gastamos tanto num jantar só entre nós dois? O vexa-
me seria ainda maior em Campinas.
 Descemos e vimos que o prédio ficava numa área perigo-  
sa, mal frequentada, onde estávamos sujeitos até a um assalto. Para 
piorar, nem pudemos gastar com táxi. Voltamos de ônibus  para eco-
nomizar, a situação era simplesmente ridícula depois de um jantar 
tão requintado, mas não havia outra solução. Foi assim, economia 
até o final do curso.
 Claro que depois rimos muito dessa situação, rimos até  
hoje, mas na hora não foi nada engraçado esse negócio de ro dar no 
mundo, girar numa roda gigante de restaurante e ficar sem verba 
em pleno Rio de Janeiro!
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 Orlando Sampaio SIlva nasceu à 24/01/1932, em Bragança / PA, 
há 53  anos. Reside em São Paulo / SP - Brasil. É advogado (OAB/SP), 
antropólogo, membro efetivo da Associação Brasileira de Antropologia 
- ABA. Mestre e doutor em CS (Antropologia). Professor titular (Antro-
pologia), aposentado, da UFPA.  Membro emérito da Academia Paraense 
de Ciências. Membro efetivo da UBE/  SP e correspondente da UBE/RJ. 
Pertence a diversas Academias de Letras, tais  como ACLASP e ALPAS 21. 
Membro correspondente da APL. Autor de artigos e capítulos de livros 
editados no Brasil e no exterior, como por exemplo um ensaio  sobre Her-
bert Baldus, in Revista de Antropologia, Vol. 43, Nº 2, Departamento de  
Antropologia da FFLCH-USP, 2000. Autor de livros de antropologia e de 
poesias;  TUXÁ – Índios do Nordeste, selo Universidade – Antropologia, 
Editora AnnaBlume, São Paulo, 1997; Eduardo Galvão – Índios e Cabo-
clos, Editora AnnaBlume,  São Paulo, 2007; Índios do Tocantins, Editora 
Valer, Manaus, 2009; A Vontade  de Potência, Chiado Editora, Lisboa, 
2013; Militares na política do Pará e outros  registros do testemunho e 
da memória, Editora Paka-Tatu, Belém, 2014; Poemas de Amor e de Vida 
(este sob o pseudônimo Orlando Torquato Sampaio da Silva), Editora 
CBJE, Rio de Janeiro, 2015; Poiesis, Helvetia Editora, Rio de Janeiro, 2016;  
Pensamento – Vida – Poesia, Helvetia Editora, Rio de Janeiro, 2018; Eros 
na Poesia, Editora Somar, Porto Alegre, 2018; Episteme e Emoção – Poe-
sias, Editora  Scortecci, São Paulo, 2020.
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Missão de vida
    Para Álvaro, meu filho
Eras criança, muito pequeno ainda.
Estávamos visitando o alto do Corcovado, no Rio de Janeiro.
Nos encontrávamos junto ao grande monumento simbólico,
que paira de braços abertos entre as nuvens,
no grande abraço de amor.

Olhaste para os pés da estátua de Jesus Cristo
e me perguntaste: “Pai, por que ele está descalço?”
Estavas sentindo, naquele momento,
um sentimento de solidariedade
com aquele ser tão majestoso,
as que tinha seus pés desprotegidos,
expostos ao frio das alturas.
Este teu sentimento e esta emoção,
na tua tenra idade,
exprimiam valores puros e nobres
que, já então, estavam sendo sedimentados
no teu ser, no teu ego em construção.

Cresceste, te tornaste adulto,
consolidando em ti caracteres
que confirmam aqueles valores
anunciados no meu filho ainda criança.

Foi assim que te tornaste médico
e, como tal,
te devotaste aos necessitados,
com ânimo restaurador de paz
e de tranquilidade nas suas vidas.
Passaste a ver em sua inteireza
os que te procuram em busca de apoio, e eles são muitos.

Observas, com tua atenção desbravadora,
dos pés - que um dia, criança, viste desprotegidos - ,
ao mais alto dos seus corpos.
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Como psiquiatra de jovens,
ajudas a remissão dos que sofrem
desconfortos mentais e emocionais,
na prática exitosa do teu projeto.
A tua vida está coroada de louros.

Sinto-me feliz pelo teu êxito.
A missão que elegeste para ti
tem a grandeza e a altura simbólicas
da estátua de pedra do Cristo
que tão cedo te enterneceu.
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 Sou nascida em Seberi / RS, onde fiz minha formação escolar 
até concluir o Curso de Magistério. Na sequência, almejando aperfeiçoa-
mento, fui buscar a Graduação Acadêmica em Educação Física, pela Uni-
versidade de Passo Fundo – UPF.
 Desta formação inicial decorreu a necessidade de acrescentar 
conhecimentos e elementos informativos que permitissem uma atuação 
mais efetiva e direcionada para área de concentração de atividades edu-
cacionais, quando passei a exercer a docência, de Educação Física Adap-
tada, na Escola de Educação Especial da APAE e Instituto de Educação 
Madre Tereza, ambos de Seberi.
 Na esteira dessas atividades, como forma de adicionar qualida-
de à atuação profissional e a melhoria do desempenho docente, fui em 
busca de especializações, as quais foram alcançadas a partir do ano 2000, 
em nível de Pós-graduação, nos temas: Deficiência Intelectual; Terceira 
idade; Gestão Educacional; Estimulação Precoce; Práticas da Pedagogia, 
Educação Física Escolar e Atendimento Educacional Especializado.
 Estando vinculada ao atendimento de pessoas com DEFICIÊN-
CIA, diante da demanda de resultados mais positivos e eficientes, me le-
varam a realização do programa de Mestrado em Diversidade Cultural e 
inclusão Social pela FEEVALE, concluído em 2021, cuja pesquisa, voltada 
para as APAEs do 2° Conselho, teve como tema: “As contribuições das 
atividades físicas adaptadas para a socialização de alunos com DEFICIÊN-
CIA intelectual que integram as APAEs da região do Médio Alto Uruguai.”
 O exercício do magistério estendeu-se para a formação de novos 
profissionais, e neste sentido tive a oportunidade de atuar na docência 
do Curso de Bacharelado em Educação Física da Universidade Regional 
Integrada das Missões – URI, em Frederico Westphalen / RS. Atuo nos 
Cursos de Pós-graduação do Instituto Educacional Conexão Saber – IE-
COS. Estou bibliotecária no IEE Madre Tereza, a qual  possui o Projeto: 
“A LEITURA É UM INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO”. Atuo como 
cerimonialista e  voluntária no Projeto Social- “Da escola ao tatame”, de 
Novo Hamburgo / RS junto com uma equipe Multiprofissional.
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 Atualmente estou cursando: “Psicomotricidade no autismo e ou-
tros transtornos do desenvolvimento”, junto ao Child Behavior Institute 
of Miami - CBI of MIAMI.
 Pelas atividades junto deste seguimento da sociedade, e como 
reconhecimento pelos serviços prestados, foi-me concedido o título de 
Personalidade Cultural 2015, pela relevante atuação como incentivadora 
da leitura, da escrita e preservação do patrimônio geoambiental e histó-
rico-cultural em Seberi e região pela academia de letras.
 Desde muito cedo girava em minha mente a ideia de contar his-
tórias, escrever coisas que descrevessem uma época e me descrevessem. 
Pois foi na sequência de todas essas atividades, no exercício do viver di-
ário, de aplicar habilidades e conhecimentos e, no trato diário com as 
pessoas, alvo do trabalho ou com ele envolvidas, as palavras começaram 
a saltar da mente em forma de textos, poesias, contos, crônicas etc. Era 
como uma oportunidade de relatar as experiências, as alegrias, as tris-
tezas, as conquistas, as derrotas, enfim, compartilhar as vivências coti-
dianas experimentadas que gostaria de compartilhar segundo uma ótica 
mais poética e não tanto profissional.    
 Fui presidente da ONG INDESA, onde junto com alguns amigos, 
membros da comunidade Seberiense, organizamos a 1ª FLiS- Festa Lite-
rária de Seberi e atuei como membro da comissão organizadora da 2º e 
3ª, um evento que foi Multicultural.
 Fui colunista do Jornal O Alto Uruguai- FW, compondo a equipe 
do AU Seberi, até maio de 2019.
 Assim, surgi como uma escritora e poetisa em construção, e ao 
longo dos últimos 7 anos tive a chance de participar de vinte e cinco 
Coletâneas Nacionais e Internacionais, expressando através das letras os 
sentimentos que me movem pela vida.
 Em 2019, lancei o livro ANIGI- O jardim das DEFICIÊNCIAS, um 
livro infantil que possui as ilustrações dos alunos da Escola de Educação 
Especial Cantinho da Esperança, que aborda o tema deficiências.
 Como poetisa, em 2020 fui agraciada com o primeiro lugar no 
projeto Nacional-Literatura Falada II, com o conto “A menina da geladei-
ra vermelha.” 
 No 33º Concurso Literário Internacional de Poesias, Contos e 
Crônicas- Educação Especial - Novas Perspectivas, fui classificada em 2º 
lugar.
 Ganhei 1º lugar no 1º concurso Literário Alaniano Poético a nível 
Nacional. 
 Tive destaque literário no 37º Concurso Internacional de poesia, 
contos e crônicas – autor homenageado Silvio Parise-com a poesia “So-
mos Instante”.
 Como meio de manter-me atualizada e receber apoio acerca das 
atividades literárias, filiei-me como membro da Academia Internacional 
de Artes, Letras e Ciências “A Palavra do Século 21” - ALPAS 21, de Cruz
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Alta / RS, cadeira 128, tendo como Patrono Valter Kerber ( Meu ex pro-
fessor).
 Em 2021, fui agraciada com a cadeira 135, na qualidade de Imor-
tal, na Academia ALPAS 21, tendo como patrono o escritor da área de 
Educação Física, professor Manoel José Gomes Tubino ( professor que 
me incentivou a nunca parar as pesquisas sobre a inclusão).
 Também Acadêmica Imortal da Academia de Letras do Brasil / 
Rio Grande do Sul, cadeira 132, sendo patrono Joaquín Salvador Lavado 
Tejón - Quino. 
 Sócia Efetiva da AJEB-RS (Associação de Jornalistas e Escritores 
do Brasil, coordenadoria RS).
Acadêmica e fundadora Imortal da Academia Luso-Brasileira de Letras - 
Seção do Rio Grande do Sul. Cadeira número 18.
 Em 2021, recebi a Comenda Personalidade Literária 2021, com o 
título: “Comendadora ALPAS 21.”
 Depois de participar diversas vezes como congressista, apresen-
tando pôster e artigos no Congresso FIEPS de Foz do Iguaçu, no ano de 
2022 integrei a equipe de avaliadores de trabalhos Científicos da Federa-
ção Internacional de Educação Física e esportiva.   
 Gosto muito do trabalho voluntário e algo que guardarei para o 
resto da vida é a participação dos 5 jogos da Copa do Mundo no ano de 
2014 em Porto Alegre e a Paralimpíada em 2016 no Rio de Janeiro, even-
tos esses que me sinto honrada em ter contribuído.
 Para ajudar mais pessoas, abri um lugarzinho especial em mi-
nha casa que se chama: ESPAÇO GIRASSOL- Mãos que transformam, 
a qual atende bebês na estimulação precoce, Educação Física adaptada, 
Estimulação cognitiva e motora para idosos, atendimento Educacional 
especializado e intervenção nos transtornos de aprendizagem e TEA ( 
autismo).
 Adoro ajudar entidades, andar de bicicleta, tirar fotos, apreciar a 
natureza, especialmente o nascer e o pôr do sol.
 Tenho amor incondicional pela família, Sou Apaixonada pela 
profissão e pelo trabalho, primo pelo respeito e o afeto de cada um. 
 Não tive filhos, mas em compensação Deus me concedeu a hon-
ra de ter sobrinhos e afilhados que me consideram como 2ª mãe.
 Afetividade, criatividade e dinamismo são minhas características.
 Como objetivo imediato, desempenhar meu trabalho, aplicar o 
conhecimento apreendido na área das deficiências para que professores, 
pais e alunos tenham acréscimo de qualidade em seus cotidianos.
 Ler é terapêutico, prazeroso, me liberta e me faz aprender.
  Escrever, porque por intermédio da escrita me conecto, me 
transporto e crio sentimentos.
 Sou resultado de todas as educadoras e educadores por quem 
passei e os que passaram por mim, cada um tem um pedaço na constru-
ção do meu Eu.
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 Dedico-me ao longo de mais de duas décadas a ensinar com res-
ponsabilidade, posso dizer que milhares de alunos passaram por mim e 
tentei deixar boas marcas no coração de cada um.
 Cito finalmente minha base - Meus pais: Liceu e Beloni e deixo 
registrado o orgulho que tenho de ter nascido no seio desta família de 
quatro irmãos.
 Uma homenagem aos dinâmicos e incansáveis que acreditam na 
arte de ensinar com amor, onde aprendemos que, no final das contas, to-
dos somos como que Voluntários de projetos de Vida, que muito mais do 
que oferecer parte de seu tempo em favor do outro, é estar unidos feito 
elos de uma corrente do bem!.
 Por fim, parafrasear Mário Quintana, que sabiamente asseverou 
ser preciso preparar o cenário para que o espetáculo aconteça:
“O segredo é não correr atrás das borboletas… É cuidar do jardim para 
que elas venham até você.”  NEOQEAV
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A educação se renova

 Acompanhamos muitas mudanças na sociedade, principal-
mente no avanço tecnológico.
 É muito necessário os facilitadores da vida como celular, 
computador ou laptop para a comunicação com as pessoas, bem 
como entretenimento, divertimento e interação.
 Entendemos que os jogos educacionais quando desenvolvi-
dos corretamente, estimula o aprendizado e as formas de auxílio no 
ensino e aprendizagem são múltiplas, já que o domínio das novas 
ferramentas será importante na busca por melhores empregos, e os 
profissionais mais qualificados certamente são os que demonstram 
maior manejo e conhecimento dessas tecnologias.
 A tecnologia evolui para tornar a vida das pessoas mais fácil 
e agradável. Para as pessoas com deficiência, ela chegou para tornar 
as coisas possíveis, transformando a incapacidade em ação, também 
a educação a distância está responsável por garantir mais oportuni-
dades de acesso ao ensino superior aos alunos que moram em locais 
com pouca oferta de instituições de ensino.
 Acho brilhante os recursos e serviços que proporcionam ou 
ampliam as habilidades funcionais das pessoas com deficiência, pois 
esse tipo de recurso contribui muito para a inclusão social desse gru-
po de pessoas, promovendo mais qualidade de vida e independência.
 No entanto, acredito que a internet pode interferir no fun-
cionamento do cérebro humano, a dependência pode causar sérios 
problemas de isolamento, pode enfraquecer as habilidades interpes-
soais empobrecendo o convívio com a própria família. Minha preo-
cupação é daqui mais um tempo, pois pode aparecer doenças psiqui-
átricas como depressão e ansiedade. 
 Em uma pesquisa da AVG Technologies centrada em pes-
soas com mais de 50 anos, 65% dos entrevistados afirmaram que, 
“graças à tecnologia, converso mais com meus netos do que o fazia 
com meus avós”. Portanto isso tem imensurável valor, pois aproxima 
pessoas de forma significativa, então cabe a cada um de nós, como 
indivíduos, passar a usar a tecnologia conscientemente da melhor 
forma possível.
 Acredito que se aproveitarmos os benefícios tecnológicos 
teremos um grande aliado para a melhora do nosso desempenho 
na aprendizagem, e tais benefícios podem ser uma importante fer-
ramenta de complementação dos estudos quando usada com cons-
ciência e disciplina. O segredo é evitar as distrações e selecionar os 
melhores métodos para seu desempenho acadêmico!
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Ser professor é...

Construir pontes grandiosas.
É construir castelos fortes, com bases firmes,
Capazes de resistir ao tempo, às tempestades...
Às guerras e aos conflitos.

Ser professor é acalentar sonhos.
Realizar desejos, é ver nas entrelinhas.
É buscar o que está lá no fundo guardado e,
transformá-lo... em grandes conquistas e realizações.

O professor semeia e constrói um mundo...
De magia, beleza, sonhos e conhecimento.
O dia dos professores  é feito para lembrar também 
Daqueles que sempre acreditaram na nossa capacidade

É o dia daquele  que ensina fórmulas, regras,
raciocínios, que questiona e desperta para a realidade...
É o dia  principalmente daquele que inclui
Porque entende que o trabalho vai além de ensinar 

Um bom professor é aquele que está sempre em busca de sua melhor versão, 
aprendendo novos conceitos, pesquisando novidades...
Porque a vida está em constante transformação, 
E um bom professor precisa conversar diretamente com cada geração. 

Professor é, antes de mais nada, ser um eterno aluno. 
Entre todas as profissões, a mais importante é nossa profissão
Pois todas as demais passam pelas mãos do educador
Ouso agregar termos para se ter uma ideia desse significado: 
Inspiração, mestre, exemplo, orientador, protetor, instrutor e vários outros. 

O dia 15 de outubro, 
É um dia de reflexão e, sobretudo, de agradecimento 
Para todos que  auxiliam a manter a esperança, 
A seguir na busca do conhecimento e a superar as adversidades
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 Rosângela de Souza Goldoni nasceu em 31/12/1952. Natural  de 
Niterói / RJ - Brasil. Formada em Direito pela UFF, hoje bacharel e ban-
cária aposentada. Afiliada às seguintes Associações Culturais no Brasil: 1) 
Poemas à Flor da Pele, Porto Alegre / RS; 2) AJEB / RJ; 3) UBE / RJ. Em 
2017 filiou-se à Associação Portuguesa de Poetas e à Academia  de Letras 
e Artes Lusófonas. Artilheiros da Cultura pelo Centro de Literatura do 
Forte Copacabana / RJ. Participa de diversas publicações coletivas pelo 
Brasil, crônicas, poesias, revistas literárias. Seu primeiro livro solo foi 
lançado em 2014, Fiapos de Lucidez, na Feira do Livro de  Porto Alegre / 
RS. O segundo, Observações outonais, em 2018 na mesma Feira. Premia-
da em diversos concursos, tem por objetivo a palavra em verso e prosa. 
Frase realçada em seu blog: “Rascunho versos. Neles, sentimentos! Crô-
nicas, poematizo!”
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Ventos, magias e desafios
Ventos de inverno sopram em minha direção.
Pós-outono,
calafrios percorrem a espinha dorsal da vida.
Sol que se põe mais cedo,
noite a correr frouxa...
O tempo encolhe ou se
recolhe nesta linha solta
das fotos a desbotar em cores.
Sem permissão dos ciclos,
preservo um verão
interior a me alimentar
de sonhos e algum futuro.
Persigo linhas em branco,
magias e desafios.
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mia Internacional de Artes, Letras e Ciências “A Palavra do Século 21” - Alpas 
21, de Cruz Alta / RS, sendo Acadêmico Imortal - cadeira 46.
 O poema “Desígnios da Vida” foi interpretado pela primeira 
vez em 28 de setembro de 2022, durante o “Recital de Poesia”; do Festi-
val Mais Cultura 2022, em Campo Grande, no Campus da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul, pela declamadora e mentora fitness Jan-
naina Braga.
 Livros com sua participação: Crianças do Amanhã, editado pela  
SF editorial; Coletânea Internacional Folhas de plátano e Coletânea Inter-
nacional Infinito Olhar, pela Editora Gaya; Versos Vivos - Poesia Presen-
te, pela ALEC; Poemas a Flor da Pele, pela Editora Somar; Imortais V e 
Coletânea Cultura, pela Editora Alternativa em parceria com a Academia 
Luso-brasileira de letras / RS. Também escreve a apresentação do livro 
edição limitada para colecionadores Pequeno Príncipe:um olhar poético, 
pela Editora Brecci Books. Co-autor da obra Pensador II, pela ACCUR - 
Academia de Cultura de Curitiba. É detentor dos títulos de cidadão dos 
municípios Anastácio, Aquidauana, Dois Irmãos do Buriti, Miranda e Co-
rumbá, todos do Estado de Mato Grosso do Sul. 
 Recebeu em 2022 o “Título de Referência Literária Contemporâ-
nea”, outorgado pelo Selo Antologias Conectatum, e o prêmio Evidência 
Literária pela Ordem Literária Scriptorium. Foi laureado com as meda-
lhas Zumbi dos Palmares, Mérito Pantaneiro e Antônio Felix Filho. Rece-
beu as comendas Vespasiano Barbosa Martins, Germano Carretoni, Vis-
conde de Taunay e Ministro Wilson Fadul. Detentor dos troféus Marçal de 
Souza Tupa-Y e Cetran de Jornalismo. Teve seus artigos traduzidos para a 
língua Indígena pela doutora em antropologia da PUC - Lindomar Sebas-
tião Terena no livro Histórias e Estórias que a vida nos faz contar. Através 
da Editora Gaya seus poemas atingem os países: Peru, Paraguai, Equador, 
Angola, Moçambique, Coreia do Sul, Portugal, Alemanha, Itália, Estados 
Unidos, Argentina, Uruguai e Portugal. É articulista com mais de 1500 ar-
tigos publicados, e quando completou 1000 artigos foi homenageado pela 
Escola de Samba Imperatriz Corumbaense que desfilou com os compo-
nentes da ala “Samba e Poesia”, “vestidos” com seus artigos.
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Os desígnios da vida

A vida se transformou num oceano de mistérios
Assim... entendi que evoluir deve ser um axioma em meu destino.
Sei que me feriram, mas não me destruíram com seus vitupérios
Fizeram sim, me preparar cada vez mais para suportar meu desatino.
Sei entretanto, que a luz que trago, vem das belezas que contemplo.
Hoje vou apenas aos lugares aonde recebo o respeito que eu não pedi
E trago de volta carinhos, amores e as paredes do mais belo templo.
Seu desprezo me tornou mais forte e vi que não perdi... apenas cedi.
Entendi que juízo de prognose e nem tampouco diagnose, precisam ser cobrados.
Não adianta ensinar o que não se aprende, nem matar o que não se rende
Precisamos viver o que deveras sente e buscar a paz como bela namorada
Se precisar algum dia perder, que perca, mas nunca vender o que não se vende.
Assim como a Fé, é acreditar sem ver, amar é ter sem ser, é assinar sem ler
Eu penso, o que seria de nós, poetas, viajantes de um triste e sozinho, caminho.
Sem as mãos afáveis, doces e meigas, daquele carinho sem ninho.
Enfim, não tenho mais tristeza pelo que perdi, e pretendo nem pensar...
Pois o que importa é o que as palavras fazem comigo... fazem flutuar... voar.
E quando flutuo conquisto, quando plaino; insisto e quando escrevo: existo!

 A multifacetária declamadora Janna Braga, que encanta o Brasil 
nterpretando os rebuscados poemas de Rosildo Barcellos e a homenagem 
no desfile da Imperatriz Corumbaense.
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 Rozelia Scheifler Rasia nasceu no Salto do Jacuí / RS, onde cursou 
o primeiro ano na Escola Estadual Castelo Branco. Aos seis anos, com o 
falecimento de seu pai, Norberto Scheifler, com 28 anos, sua mãe, Orquelita 
Ferreira Scheifler mudou-se com os filhos pequenos para Cruz Alta.
 Cursou o Ensino Fundamental na Escola Estadual Venâncio Ai-
res, o Ensino Médio e o Magistério na Escola Normal Santíssima Trin-
dade, onde também estudou inglês e francês e leu praticamente todo o 
acervo da Biblioteca.
 Sempre com livros sob os olhos, impulsionada por poesias, sonhos 
e imaginação, acreditava em um mundo melhor. Os romances, inicialmente,
eram os seus preferidos. Aos 14 anos, iniciou pesquisas e cursos em parap-
sicologia, sendo a aluna mais jovem do Padre Quevedo. Neste mesmo ano, 
descobriu as obras de Julio Verne e, também, Eram os deuses astronautas? 
De Eric Van Däniken. Logo seus interesses voltaram-se para a Cosmologia 
e a Ufologia.
 Curiosa e questionadora sobre a Bíblia que era estudada quase 
diariamente na Escola com as irmãs franciscanas, acrescentou outros fo-
cos à leitura: a arqueologia das religiões, pesquisando sobre o cristianismo, 
budismo, islamismo e outras, sem descuidar da filosofia e dos clássicos da 
literatura universal.
 Por acaso, aos 17 anos, mudou para uma casa ao lado da Dra. Maritza 
Maffei, que era professora de Direito na UNICRUZ e logo, tornou-se sua ‘dis-
cípula’, frequentando diariamente a sua biblioteca e ouvindo-a atentamente.
 Ingressou na Escola de Estudos Místicos / Barcelona (por cor-
respondência), onde ainda atua como pesquisadora e mediadora nas 
atividades a distância das Universidades Leitoras dos Mistérios (Brasil, 
Portugal e Espanha).
 Cursou Letras, português, inglês e respectivas literaturas (docên-
cia) e, também Ciências, Econômicas e Sociais (bacharelado), ambas na 
UNICRUZ. Lecionou Contabilidade de Custos, Moedas e Bancos e língua 
portuguesa no Ensino Médio no Instituto Estadual de Educação Professor 
Annes Dias até se aposentar.
 Para se aperfeiçoar, fez especialização em Fundamentos Teórico 
-metodológicos do Ensino Superior / UFSM e UNICRIZ e, logo, abriu um
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curso de técnicas e métodos de pesquisas e redação para concursos, teses e 
dissertações. Cursou o mestrado em Letras - Crítica Literária / UPF, onde 
aprofundou os estudos de poética e narrativa. Apresentou a dissertação: Me-
tamorfoses do mito – O Continente e Ilíada, na qual aborda a transtextuali-
dade do universo mítico da obra de Erico Veríssimo e de Homero.
 Em 1987, casou com o amor da sua vida, Carlos André Rasia, ba-
charel em Direito / UNICRUZ. Ao engravidar do primeiro filho, Rozelia se 
encontrou, mas o bebê faleceu recém-nascido e ela se perdeu na tristeza. 
Depois, o casal teve dois filhos que trouxeram de volta a alegria ao lar, Lucas, 
também bacharel em Direito e Gabriel, estudando Direito. Esta família feliz 
vence dificuldades pelo amor que os une, apesar das adversidades.
 Em 1998, fundou a ALPAS 21 com outros escritores de Cruz Alta, 
Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. Em 2014, a Associação tornou-se 
Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências ‘A palavra do Século 21’ 
com acadêmicos em 18 países, com o objetivo principal de incentivar a leitu-
ra e a escrita. Colaborou na abertura de outras academias e integra congre-
gações congêneres com outros escritores, idealistas e sonhadores.
 Em 2016, abriu a Editora Gaya, com projetos editoriais de apoio 
aos escritores, na qual editou centenas de livros individuais e coletâneas 
com autores de diversos países. Estas obras são lançadas em Feiras de 
Livros e Festas Literárias, distribuídas em embaixadas, universidades e 
escolas onde os autores residem. Em 2020, começou a editar a Revista 
Cosmoé, edição semestral digital, com artigos e relatos de autores sobre 
cosmologia e ufologia 
 Publicou o livro O cão terapeuta com a história real do seu filho, 
Lucas, que nasceu muito prematuro e teve diversas dificuldades psicomoto-
ras. Tem livros a publicar em breve, entre eles: Helena e Constantino (cris-
tianismo primitivo), Asteroides e meteoros: conquista e mineração (ficção e 
memória akáshica); Borboletas na chuva (narrativa infantil).
 Dedica-se à educação, pesquisa e literatura, atua como voluntária 
em projetos sócio-culturais; lançou as bases do associativismo literário atra-
vés da ALPAS 21 sendo referência para a abertura de outras academias; pro-
move novos e consagrados escritores, artistas e pesquisadores. Assim, faz da
sensibilidade e da arte a melhor alternativa para bem viver coletivamente.
 Acredita que Deus habita o seu coração e de todos que nEle con-
fiam, defende a confraternidade entre os povos, convive e ama todos sem 
preconceitos, com a certeza de que somos iguais, é estudante da Filosofia 
Mística Rosacruz, buscadora do autoconhecimento, procura harmonia na 
relação com as pessoas, a natureza e o cosmo.
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Tango na chuva

Ao final da tarde, na volta a casa,
sol e chuva encantavam a paisagem.
Saí do abrigo das marquises,
desci a calçada e caminhei entre os carros.

Tirei as sandálias e segurei-as nas mãos
como testemunhas do duelo da natureza.
Meus pés descalços ficaram feridos;
o sangue escorria com a água barrenta.

Um tango de Gardel tocava no bar da esquina.
A chuva tornou-se tempestade. A noite caiu.
A labiríntica cidade fechou as portas.
Ao amanhecer, um anjo caído apontou-me a luz.

Tango na chuva – Poema publicado na Coletânea Poesia
no Lago, homenageada Mara Pittaluga (p. 84, 2021)
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O artifício da vidraça

Através da vidraça,
artificialmente natural,
aparências e essências desnudam-se.

Lentes coloridas emprestam
Luz à alma escura,
Naturalmente artificial.

Distorcidas palavras
Refletidas em espelhos e ilusões
Contam fictícios segredos.

Ecos milenares repetem
Verdades inventadas
E míticas promessas eternizadas.

A vitrine, a caverna das ilusões,
Os luminosos, fogueiras de vaidades,
O destino, martelo das bruxas.

A verdade é grilhão,
A falsidade é libertação,
Para os desterrados das mídias.

A paixão e o desejo desmedidos,
O ódio, a falsidade, a ganância, a mentira, o fanatismo,
são alimentos de fugitivos do inferno de Dante.

Nos castelos digitais,
a vida é descartável,
a eternidade é fugaz.

O artifício da vidraça – Poema publicado na Coletânea
Internacional Caminhos do mundo,

homenageado Iran de Lima (p. 105, 2016)
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Impossibilità

Traduzione di Teresa Gentile com la supervisione di Ana Stoppa

Condividere com te lo stesso spazio,
i sedermi accanto a te parlare del quotidiano,
toccare la tua mano, chiedere la tua opinione,
condividere com te il caffè caldo,
parlare di oggi,
del programma di domani,
commentare le notize del giornale,
dirti le mie paure,
festeggiare i miei piccoli successi,
convidere i miei sogni com te,
aprire la porta per farti entrare,
dirti buongiorno,
sono impossibili
ma fanno crescere
Sono uma illusione poterti amare.
Avere um fiore, ascoltare la tua voce,
accarezzare i tuoi capelli,
leggere uma riflessione, uma lettera tua,
appendere il cappotto,
apparechiare il tavolo per te,
fare progetti di tutto e di niente,
baciare le tue labbra,
darti il mio amore,
essere accanto a te
e addormentarmi tra le tue braccia,
svegliarmi accanto a te,
aprire la porta per uscire com te.
Dire a presto e non addio,
sono impossibili ma fanno crescere
l´illusione di amarti.

Impossibilitá – Poema publicado na Coletânea Internacional Inspiração, 
homenageada Maria Aparecida Santana Camargo (p. 127, 2018)
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 Silvio Parise nasceu no bairro do Catete, Rio de Janeiro / RJ, em 
junho de 1957. É autor, poeta, contista, cronista, compositor, filósofo e 
tradutor. Escreve poemas líricos desde a idade de treze anos, contabili-
zando até o momento mais de cem composições nas categorias: samba, 
MPB, bossa nova, romântica, soft rock e bolero. Possui mais de 4 mil 
pensamentos, crônicas, versos, poetrix e sonetos. Está presente em mais 
de 190 Coletâneas nacionais e internacionais, com as quais ganhou al-
guns prêmios e colocações de destaque, como também contribuições em 
Revistas e Jornais acadêmicos. 
 Publicou 53 livros de poesias e crônicas poéticas, sendo que 
desses, 4 foram em coautoria com a sua mãe, poetisa e escritora Mainá 
Medeiros (já falecida), e um, com o jornalista, escritor e poeta Lenival 
de Andrade. É seguidor da doutrina internacionalista por acreditar ser 
possível viver na paz e num mundo sem fronteiras. Pratica meditação 
por vinte anos e gosta de orar frequentemente.
 É cristão, mas não segue denominações por entender que elas 
claramente só dividem em vez de unir. No campo político o poeta é de-
mocrata socialista convicto ou, se assim preferirem, progressista. Aderiu 
a doutrina filosófica do Transcendentalismo por discordar, mas não na 
sua totalidade, com os ensinamentos do dogma cristão. Participação na 
Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro em 2003 e 2009.
 Escritor independente com trabalhos publicados nas seguintes 
Editoras: Litteris Editora, Editora Scortecci, Giz Editorial, Taba Cultural 
Editora, Edições AG, CBJE, Grupo Editorial Beco dos Poetas e Escritores 
Ltda., Editora Mágico de OZ, Editora Gaya, e, Celeiro de Escritores / Edi-
tora Sucesso, na qual publica desde 2011.
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Novos tempos
Realmente adoro escrever
por literalmente entender
mostrar conhecimento
e, assim, evidentemente poder crescer
totalmente livre de lamentos
por abraçar o saber.
E nesse eterno querer vivo
num convívio atraente
mergulhado na Literatura que sempre
com o passar dos tempos mudou.
Novos tempos que assim
continuarão a revelar
capítulos da nossa história
numa linguagem moderna
e, verdadeiramente repleta
de sonantes dramas
vindos do cotidiano
repletos de diferentes atos,
os quais nos deliciamos,
porque ao escrevê-los vemos
os nossos livros serem aumentados
devido ao número das publicações
que fazemos nesses atos
de puras inspirações, de fato.
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 Professora Educação Física, professora Dança, Pós-graduada 
Dança Cênica, Instrutora de Yoga, Nutricionista, Terapeuta Ayurveda, es-
critora livros coletâneas. Sua formação na Educação Física, no Yoga e na 
Nutrição foi em Porto Alegre. No Ayurveda, a formação foi em Porto Ale-
gre e no nível avançado foi na Índia. Natural de Porto Alegre, nascimento 
em 21.12.1957 é também Cidadã Teutoniense. Mora na cidade de Teutô-
nia há 26 anos. Casada, mãe de dois filhos, avó de três netos. Fundadora 
do Centro de Yoga Teutônia desde 1998. Dá aulas para todas as idades e 
performance artístico para crianças e jovens. Aposentada, mas continua 
trabalhando como concursada pela Secretaria da Educação. Ministra aulas 
de Dança, Yoga e Meditação no CEMEF Leonel de Moura Brizola, escola de 
turno inverso e Educação Física na EMEF Bento Gonçalves.
 Coordena três grupos de dança, intitulado Grupo Danças e Rit-
mos: = do CEMEF com crianças e  jovens desde 1999; =  da Melhor Idade 
desde 2002; = da EMEF Bento Gonçalves com crianças e jovens desde 
2021. Coordena o Show Beneficente Conexões, juntamente com a Secreta-
ria da Cultura e da Educação de Teutônia/Administração Municipal, even-
to de solidariedade de ação social. Participa de eventos artísticos dentro e 
fora de Teutônia com seu grupo de dança. No Lions Club Teutônia, partici-
pa como servidora. Ministra em várias cidades: Vivências de Yoga (Mostra 
da aula). Participa como escritora de coletâneas livros da ALPAS 21.
 Possui dezenas de PRÊMIOS e TÍTULOS. Tomou POSSE na ACA-
DEMIA INTERNACIONAL DE ARTES, LETRAS E CIÊNCIAS ‘A Palavra do 
Século 21’ – ALPAS 21, como Acadêmica Correspondente na Cadeira 08 no 
dia 14.11.2014. Recebeu PRÊMIO LIONS EDUCAÇÃO, 100 anos Onde há uma 
necessidade há um Leão 2016/2017: Prêmio Destaque Educação, com traba-
lho voluntário na dança, Yoga e Arte Inclusiva, Teutônia/RS, em 07.11.2016. 
      “Todo o trabalho voluntário que realiza está relacionado à soli-
dariedade”.
Contato: celular: 55-51-99858.5051 (whatsapp) - facebook: Sônia Lúcia 
Gomes - Youtube: Canal Sônia Lúcia de Souza Gomes - Instagram @
sonialuciagomes – Twitter - e-mails: sonialsgomes@yahoo.com.br / so-
nialsgomes@gmail.com
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Festa de 20 anos de pura alegria,
descontração, danças e desafios

 Minha homenagem é para o GRUPO DANÇAS E RITMOS DA 
MELHOR IDADE. Esse Grupo para terceira idade trabalha com todos 
os ritmos. É um grupo de pessoas alegres, felizes, guerreiras e maravi-
lhosas.
 Dia 10 de outubro de 2022 foi o aniversário do Grupo de Dan-
ça e da nossa madrinha, Rosana Schneider Ruhrwiem. A turma com-
pletou 20 anos de intensas atividades com apresentações artísticas 
dentro e fora da cidade de Teutônia. Já fomos a Bahia e ao Rio de 
Janeiro, levando as nossas danças e a nossa cultura. Alunos guerreiros, 
superaram a pandemia com fé e, com determinação, ainda superam 
os muitos desafios que a vida impõe. E continuam dançando, levando 
alegria, emoções e energias positivas por onde passam. Vitória! Jaya!
A nossa festa foi no “Le Hermes Cafeteria & Bistrô”, dia 1º.10.2022 –
Teutônia-Brasil. Aproveito para agradecer à equipe do Ginásio Martin 
Luther (bairro Languiru - Teutônia), através do ecônomo Cesar Ademir 
Klein, que sempre foram atenciosos conosco e parceiros, pois nunca 
nos cobraram aluguel.   
 Dez de outubro, se coincidência ou não, eu não sei, é o aniver-
sário da madrinha e do início das aulas da turma. Obrigada, Rosana: 
você acreditou e acredita em nós. Estamos hoje com 09 guerreiros da 
cultura, fazendo a Arte da dança um jeito diferente de viver. 
 Integrantes dançarinos do grupo: Adeliria Wahlbrink, Anita 
Drebes Fritscher, Carmen Coelho Pautz, Jones Sebastião Nunes de 
Moraes, Odete Teresinha Miranda Marques, Reni Becker Lang, Maria 
Lúcia Caetano Nascimento, Vantuir Theves. Tem a minha coordena-
ção, professora de dança e dançarina, Sônia Lúcia Gomes.
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 Suely Bayerlein, pseudônimo de Suely Ap. Bayerlein Valentim, 
brasileira, paulistana, poetisa, pintora de óleo sobre tela e dedicada à arte 
e ao estudo de Ikebanas Sanguetsu. Desde menina, suas aptidões eram 
voltadas às artes; porém, a vida a conduziu a escritórios e formações 
técnicas. Isso nunca a impediu de paralelamente trazer com ela o dom da 
arte, expressando seus sentimentos através da pintura, flores e poemas, 
participou de dezenas de coletâneas em diversas editoras. E assim, teve 
a honra de ocupar a cadeira 260 na Academia Internacional de Artes, 
Letras e Ciências “A Palavra do Século 21” - Alpas 21, de Cruz ALta / RS.
 Seu primeiro livro solo de Poemas foi Iluminar, lançado em 
2017. Participou de três obras em Portugal, com escritora lusófona. Parti-
cipou do projeto, Poesia Doce, no Estado da Bahia, onde foram distribuí-
dos 1.000 poemas em escolas, praças e hospitais.
 Em 2019, foi outorgada com o laureado e título de Comendado-
ra, no Estado de São Paulo, conforme publicação no diário oficial de 15 de 
novembro. (São Paulo, 129 (217) Página do Diário Oficial certificada pela 
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 15/11/2019 10:07:17).
 Recebeu homenagem e certificado de Qualidade Brasil 2019, 
como escritora e poetisa. Associação dos profissionais do Brasil.
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Chão de guerreiro
Ansiosa adentro a estrada,
envolvida em tons de verde.
Mergulhando em lembranças
e o que lembro é tão presente.

Tudo é tão apreensivo...
Tons, sons e pensamentos.
Caminho em passos distantes
e entrego-me em sentimentos.

Piso com seriedade e respeito.
Escuto o som do silencio a soar.
A cada lembrança e pensamento,
meu coração fica a saltar.

Sigo a intuição pungente
no pisar de um chão tão forte.
Obra de um guerreiro...
Isso é trabalho e não sorte!
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 Tania Maria Magalhães Dewes, natural de Espumoso / RS, resi-
dente em Ivoti / RS.
 Formação acadêmica: Bacharel de Arteterapia pela Universidade 
Feevale - Novo Hamburgo / RS, com formação nas artes plásticas dos 
diversos cursos ligados as artes:
- Atelier Livre Municipal de Novo Hamburgo / RS  
- Atelier Livre Municipal de Porto Alegre / RS.
  Terapeuta Floral e de Aromaterapia.
 Com a prática da escrita criativa e espontânea, fui desenvolven-
do um modo peculiar de escrever, muito particular, reflexiva, intimista e 
própria.
 Eu Sou Tania Maria, “Escrevedora” de Eu Mesma!
 E-mail taniadewes@gmail.com
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O Quilombo Zumbi dos Palmares

 Volto a me escrever, depois de uma viagem pela bela 
Maceió, um lugar de rara beleza. Aliás, para mim a capital nor-
destina mais linda de todas, Envolta por camadas de água e 
parte da história viva, já que abriga o maior quilombo em suas 
adjacências.
 O Quilombo Zumbi dos Palmares, sito na pequena cida-
de de União dos Palmares, não muito longe da capital, o local é 
um ponto estratégico e fica na Serra da Barriga. Visitá-lo me fez 
viver na íntegra toda a história de lutas e resistências ao objeti-
vo de ser e estar livre. 
 Caminhar naquele solo sagrado, banhado com sangue, 
dor e esperança me conectou de uma forma muito intensa com 
a minha mulher guerreira e a minha mulher xamã. Com todos 
os aspectos, tanto os femininos quanto os masculinos e que 
estão internalizados dentro de mim. 
 Todos eles se faziam presentes de um modo muito vivo 
e principalmente fortes, como se toda a energia do lugar vi-
brasse dentro de mim. Reerguendo-me de um patamar de víti-
ma, para o de uma rainha da minha própria história, agora mais 
esclarecida, lembrada da força que estava tão quieta, dormin-
do dentro de mim.
 A pessoa que pediu licença para entrar no espaço sa-
grado dos quilombolas, não foi a mesma que agradecida, saiu 
e voltou para a vida cotidiana. Agora, a guerreira caminha após 
viver tantos momentos de esclarecimentos da história, e ela faz 
parte de todos nós: negros, índios ou brancos. Porque é a nossa 
história de luta pela nossa liberdade.
 Outrora pelo simples fato de ter a pele negra e ser con-
siderado como alguém inferior, ou menosprezado pela socie-
dade vigente. Hoje, a cor da pele ainda determina algumas de-
mandas. 
 No entanto, já damos um passo a frente, pois já possuí-
mos muito mais autoestima, orgulho e noção de tempo e espa-
ço, dentro deste mundo globalizado. Nossos ancestrais abriram 
com muita fé, força e coragem os caminhos por onde andamos 
até aqui. O Quilombo nos instiga a pensar e, principalmente a 
pôr no aqui e agora, a minha, a sua, a nossa verdadeira força 
interna.
 A árvore chamada de Jereba e que veio da África, se 
encontrava no meio do círculo, porque o espaço é em formato
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de uma grande Mandala. Dentro deste espaço mandálico há 
muita serenidade, o ar é extremamente agradável. Na árvore 
estava amarrado um pano branco com a imagem de Santa Bár-
bara, neste local são feitas orações e pedidos para que o Qui-
lombo possa estar continuando a receber visitantes. Outrora, 
neste local era morada de mulher que tomava as decisões mais 
importantes dos quilombolas.
 Nas placas fixadas ao movimento destaco a de “Par-
que Memorial Quilombo dos Palmares”, concluído em maio de 
2007 e que trazia a frase: “Dedico às Mulheres e aos Homens 
que Lutaram e Ainda Lutam pela Liberdade” / “Homenagem 
aos Heróis Quilombolas que tombaram lutando pela liberdade 
em 06 de fevereiro de 1694”.

GANGA ZUMBA
DANDARA

ACOTIRENTE
ANDALAQUITUCHE

AQUALTUNE
GANA ZONA

GANGA MUIÇA
ACAIÚBA
TOCULO 

 “Zumbi, Herói Nacional, Inscrito No Livro De Tombo No 
Dia 20 De Novembro De 1996”.
 Descemos até a Lagoa Sagrada, local de muita beleza, 
parecia que tudo estava em câmara lenta. Parei em frente a 
uma enorme árvore, na placa de identificação dizia:

“Gameleira Sagrada – Irôco”
“Lagoa Encantada Dos Negros”

 “Este lugar representa a purificação da vida, onde os 
quilombolas, através da energia das águas e das árvores, re-
pousavam e saciavam a sede, afiavam suas armas e ferramen-
tas, alimentavam suas almas com a presença do Supremo atra-
vés da natureza. No Brasil, Irôco é o Orixá da Gameleira Branca 
e representa o tempo. É a essência da criação, o poder da Terra, 
e ensina aos homens o sentido da vida. É a Árvore Primordial. 
Trazida pelos Africanos, existe desde os princípios dos tempos 
e a tudo assistiu. A tudo resistiu e a tudo resistirá.”
 Quando cheguei à frente desta árvore, estava tocando 
uma música, a emoção escorreu pelo meu rosto, muito grande 
era o sentimento naquele momento. A árvore estava cercada e 
só por isso não pude abraçá-la. Caminhei em círculo ao seu
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redor e coloquei minhas mãos em sinal de reverência e agra-
decimento, em suas raízes. O guia do passeio, disse que nunca 
fazia aquilo, mas pediu para todos nós darmos as mãos e fazer 
um agradecimento, foi muito emocionante.
 Agradeci, agradeci e agradeci porque parecia que tudo 
estava fazendo sentido, todas as lutas, todos os desenganos. 
 Tudo absolutamente estava fazendo e sendo de alguma 
forma sanada, deixada para traz, límpida e purificada.
 Deixar-me impregnar com toda aquela atmosfera de 
cura, porque se estavam lutando pela liberdade, estavam tam-
bém querendo curar as suas almas aprisionadas e seus corpos 
em desrespeito.
 Enfim, reverencio cada quilombola que viveu e que ain-
da hoje, permanecem lembrando a saga, fazendo parte da his-
tória viva. Também agradeço este meu lado de mulher negra 
que sempre me impulsionou a buscar caminhos e respostas a 
tantos questionamentos.
 Este reencontro com a minha divindade, aliada à di-
vindade sagrada do Quilombo, integra de maneira objetiva e 
eficaz toda a minha estrutura de ser humano, humanizada na 
mais importante esfera atual. O meu próprio ser alegre e con-
fiante da minha própria força e energia renovada, aspergida, 
realocada em cada segmento interno.
 Gratidão.
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 Ofereço esse Memorial à memória de meus pais, Admar Barcelos 
e Anália Ferreira de Lima Barcelos. Um homem e uma mulher que, como 
muitos outros(as) brasileiros(as), morreram sem aprender a boniteza de ler 
e de escrever. Foram eles que me ensinaram as coisas mais importantes que 
aprendi na minha vida. Meu pai nunca me deu conselhos. Aprendi o que 
aprendi, apenas observando o que ele fazia e, principalmente, observando a 
maneira como ele fazia o que fazia.

 Valdo Hermes de Lima Barcelos, natural de Santa Maria / RS-Bra-
sil. Pós-Doutorado em Antropofagia Cultural Brasileira. Dr. em Educa-  
ção (UFSC-2001), Mestre em Educação (UFSM-1996). Pesquisador Pro-  
dutividade-1-CNPq. Teve sua Tese de Doutorado publicada pela Editora  
PIAGET - Instituto PIAGET - LISBOA - Portugal. Orientador de Mestrado 
e  Doutorado - UFSM. Acadêmico Imortal da Academia Internacional de 
Artes, Letras e Ciências “A Palavra do Século 21” - ALPAS-21, de Cruz Alta 
/ RS, ocupando a  Cadeira nº 102 - Patrono Paulo Freire. Membro Efetivo 
da Academia Santa-Mariense de Letras – ASL, ocupando a Cadeira nº 
26 - Patrono Cyro  Martins. Recebeu a Comenda Personalidade Literária 
2017 pela Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências “A Palavra 
do Século 21” - ALPAS-21. Coordenador do Projeto de Intercâmbio Aca-
dêmico e Científico UFSM-COIMBRA. Professor Visitante na Universida-
de de COIMBRA - Portugal. Professor/Pesquisador Visitante no Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA. Professor Conferencista Con-
vidado no Instituto PIAGET - Portugal. Indicado ao Prêmio Destaque em 
Pesquisa na Educação pela FAPERGS (2021). Consultor da UNESCO-ME-
C-INEP-MCT-CY-TED-CAPES-CNPQ-Membro da Anistia Internacional 
- Seção Brasil, desde 1974. Coordena o Núcleo CONVERSAR: Biologia-
-cultural, Sustentabilidade e Transformação Humana (CNPq-UFSM). Es-
critor nos gêneros Conto, Crônica e Poesia. Tem mais de quarenta livros 
publicados e uma centena de capítulos de livros e de artigos científicos 
em revistas nacionais e internacionais. Colunista do Jornal Diário de San-
ta Maria. Participa de vários programas de rádio e televisão.
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Telefone público
 Setenta anos de vida. Quarenta e cinco anos de trabalho  
na mesma “casa de família”. Todos os dias. Todas as semanas de 
segunda a segunda. Todos os meses, de janeiro a janeiro. 365 dias 
ao ano. Todos os dias a mesma coisa. Todos os dias a  mesma vida.
Todos os dias quando se dirigia ao local de trabalho, Dinalva pas-
sava por aquele telefone público azul instalado na calçada na qua-
dra da rua em que morava desde a infância.
 Todos os dias o telefone estava tocando quando Dinalva  
passava por ele. Ela nunca sequer pensou em atendê-lo. Pensa-  
va: vai que é uma alma penada que está do outro lado. Naquela  
manhã, fria de inverno, foi diferente. Sem saber por que, Dinalva 
resolveu retirar o fone do gancho e atender.
 Tão logo colocou o fone no ouvido escutou do outro lado 
da linha uma voz cansada, mas, meiga e delicada dizer:  finalmen-
te alguém atendeu meu chamado. Agora sei que alguém sabe que 
eu existo. Agora já posso descansar em paz.
 Dinalva ouviu o som do telefone sendo deixado cair fora  
do gancho. Logo em seguida, escutou o estampido seco de um  
tiro seguido de um suspiro profundo e o baque de um corpo 
caindo ao chão.
 A tão esperada paz chegou para dona Miloca de 93 
anos  de idade. Dinalva seguiu o caminho que fazia 365 dias 
por ano  nos últimos 45 anos pensando: o meu dia, um dia, 
também chegará.
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 Formação: Administração. Especializações: Direito e Gestão 
Empresarial; Gestão, Orientação e Supervisão Escolar; Gestão Cultural; 
Gestão de Eventos; Gestão de Projetos Turísticos e; Credenciamento em 
Jornalismo. Experiência Profissional: Atuou na área administrativa da 
Itaipu Binacional e da FIEP – Federação das Indústrias  do Estado do 
Paraná. Foi Gestora Acadêmica de várias Faculdades do  Paraná entre 
2000 e 2008. Foi Diretora de Turismo (gestão 2005) e  Secretária de Cul-
tura e Turismo da cidade da Lapa / PR (gestão 2009). Foi Diretora Geral 
do Hospital Regional da Lapa / PR (2020). É Presidente da Associação 
Literária Lapeana. Presidente da OSCIP Instituto Borges da Silveira. É 
Diretora da Empresa Santa Bárbara Produções. É  Coordenadora da UTIL 
– Universidade da Terceira Idade da Lapa.
 Membro do Instituto Histórico e Cultural da Lapa, do Centro de 
Letras do Paraná, da Academia de Cultura de Curitiba, da Academia Femi-
nina de Letras do Paraná, da Academia Paranaense da Poesia, do Centro 
Feminino Paranaense de Cultura, da Academia de Letras e Artes de Pato 
Branco / PR, da Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências “A Pa-
lavra do Século 21” - Alpas 21, de Cruz Alta / RS.  .
 Livros publicados: 3 de poesias (Rastos, Tantos Eus e Reticên-  
cias), crônicas: Penso Assim..., de história: Lapa, Tropas e Tropeiros – Ca-
minhos da História. Participações em mais de 70 coletâneas (impressas e 
digitais). Organização de diversas coletâneas.
Contatos:
email: valbs@hotmail.com
Site: www.valeriaborgessilveira.com.br
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Não há uma receita universal

 Nós nos perguntamos muitas vezes por que existe a vio-
lência, a discriminação e, em contrapartida, a miséria, a falta  
de solidariedade? Por que existe “luta pelo poder ou contra o  
poder”? Por que existem diferenças sociais, raciais e religiosas?  
As reformas econômicas postas em prática, embora necessá-
rias, são em geral insuficientes para criar condições de melho-
rias reais para toda população mais carente. Além das neces-
sidades cotidianas, como alimentação, habitação, educação, é 
preciso abordar oportunidades, segurança e lazer; dar  oportu-
nidades estimulando o crescimento econômico, fortalecendo a 
capacidade de participar nas decisões que afetam suas vidas e 
eliminar discriminações, reduzindo a vulnerabilidade às doen-
ças, crises econômicas, desemprego e violência.
 Grande parte dos problemas socioeconômicos foi cau-  
sado pelas reformas mal aplicadas, mas sem as reformas tudo  
estaria muito pior. E não há uma receita universal.
 As perspectivas são preocupantes, pois se prevê um au-  
mento significativo da população mundial e aproximadamente  
90% deve nascer em países em desenvolvimento.
 Por isso, devemos estar cientes de nossa responsabili-
dade e comprometimento como cidadãos na hora de votar.
 Os problemas sociais persistem apesar de as condições  
de vida terem melhorado no último século. Contudo, a distri-  
buição desses lucros é muito desigual.
 É imprescindível que os países tenham avanços, refor-  
çando estratégias econômicas, sociais e políticas para a redu-  
ção da pobreza de acordo com suas próprias circunstâncias,  
para que realmente sejam realizadas as metas de melhoria na  
situação econômica mundial.
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Homenagem Consciência Negra

Da alma do mundo, a Pátria
Filhos da África, o Berço
Dos olhos de Pérolas,
Do sorriso de marfim,
O Negro é assim.
Dos sonhos dos Atabaques
Em noite de luar,
Da roda da Copeira,
Da história da Congada,
Do jeito de sonhar,
De acreditar em um amanhã melhor.
Da cultura popular,
Do samba, música e poesia,
Da alegria do gingar
Do jeito moleque, de criança.
De ter esperança...
E a tradição amar...
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 Valéria Guerra Reiter. Especialista em Educação pela Universi-
dade Cândido Mendes - 2004.
 Especialista em Psicodrama - IPB - 2022.
 Vencedora de inúmeros Concursos Oliveira Caruso.
 Moção honrosa da Câmara de Vereadores do RJ- co destaque 
cultural e educacional no RJ - 2005.
 Escrevendo o livro historiográfico Bom dia Presidente Lula e 
Uma História de Resistência no Brasil.
 Publicou o artigo Homem versus natureza: uma questão de sus-
tentabilidade no livro Estratégia empresarial sustentável, ética e huma-
nização nas relações, UMESP, 2022.
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Jornalismo especializado

 O jornalismo especializado existe com a finalidade de fo-
car em temas específicos que atendem a segmentos diversifica-
dos. E também funcionam como um disseminador de comunica-
bilidade ubíquo.
 Ciência, religião, esporte, teatro e outros nichos podem 
inserir o jornalista no contexto da segmentação, e este ao se en-
fronhar ou se especializar no meio específico pode de forma lite-
rária transformar singularidades em valor-notícia para a socieda-
de, como intermediador.
 O podcast que aqui apenso, vem ilustrar isso; quando evi-
dencia - o quanto  - a barreira da fragmentação acadêmica, é dilu-
ída frente ao holístico. O professor de física e biologia RICARDO  
LOMBA, desenvolveu um projeto que alia a física ao esporte do 
tênis-de-mesa, através do efeito Magnus.
 Filosoficamente e historicamente: O ser humano está 
inserido no todo, no conhecimento geral, que ao longo do tem-
po, fora sendo subdividido em partes; gerando uma partilha que 
separou em áreas o conhecimento. E isso, em parte, fraturou o 
campo do saber, ou seja, o biólogo, não precisa fazer poesia, o 
matemático, nunca subirá em um palco, ou o médico despreza a 
filosofia... 

https://anchor.fm/valu00c9ria-guerra-reiter/episodes/Jornalismo-es-
pecializado-e1omqrt

Trabalho aferido com 10 em graduação de jornalismo.
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 Vera Salbego. Professora, escritora, poetisa. Formada em Letras 
e Pós-Graduada em Psicopedagogia e Mestrado em Literatura Latina, 
com  diversas publicações em Antologias Nacionais e Internacionais. Au-
tora de doze livros, dentre eles A Formiguinha valente (gênero Infantil),  
Uma pequena história de duendes, Fragmentos de palavras (poesias,  
crônicas e contos).
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Sou assim

 Há três coisas para as quais eu nasci e pelas quais eu dou  
minha vida. Nasci para amar os outros, nasci para escrever e nas-  
ci para viver intensamente.
 Isso tudo leva à minha escrita que deixa minha alma em  
sinfonia. Através dela, sinto-me viva a cada momento que a pala-  
vra me envolve, inspiração que me vem da própria vida, pela be-  
leza do amanhecer quando estou na praia, nas minhas caminha-  
das pela manhã, somente eu e meus pensamentos. Sentir a água  
do mar nos meus pés, olhando o vai e vem das ondas, nesses  
momentos vejo que estou viva e radiante a cada dia. No amor,  
entrego-me inteira, para assim me sentir livre. O Amor é algo má-  
gico que nos faz tão bem, nossa alma se eleva com nosso que-
rer.  Sigo a intensidade da própria vida e agindo assim sou feliz. 
A escrita me completa como ser humano, com ela deixo minhas 
mensagens para um mundo melhor. Só assim sei viver e  procuro a 
harmonia da vida em todos os passos meus, embora muitas vezes 
encontro em minha caminhada algumas pedras, as quais tento 
desviar para não ser atingida.
 Procuro com minha escrita deixar sempre algo positivo ao 
ser humano, por que dificuldades serão encontradas na jornada, 
mas a coragem de recomeçar faz a gente ser mais leve para seguir 
em frente na própria existência. Acreditar sempre que as coisas 
podem mudar é um pensamento que levo comigo a cada dia. Fé 
e esperança são palavras chaves importantes a meu ser e trago 
sempre comigo.
 Por isso, algumas pessoas dizem que sou forte, mas mui-
tas vezes fico triste por ações de alguns seres humanos que ma-
tam outra pessoa, pelo preconceito que ainda existe em nossa 
sociedade. Estamos no século XXI e parece que voltamos para a 
Pré-História, haja vista a selvageria do homem. Acredito ainda no 
ser humano, que possamos evoluir positivamente, mas nossa rea-  
lidade atual diz o contrário, tanto no Brasil como no mundo. A 
violência prepondera em nossa sociedade.
 Tento não me desviar dos meus propósitos, entre eles  
acreditar no outro. Mas em minhas orações diárias peço paz no 
mundo e que nós, seres humanos, sejamos realmente mais hu-
manos. Concluo deixando minhas palavras de amor e paz a todos 
os seres viventes, que façamos uma corrente de luz ao  nosso Bra-
sil e aos políticos. Somente assim creio que serei completamente 
feliz nessa vida.
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 Vilma Farias Guerra, nascida em 05 de Janeiro de 1946 em Pelo-
tas / Rio Grande do Sul - Brasil, onde reside, formada em Geografia pela 
Universidade Federal de Pelotas, licenciada em História e pós-graduada 
em História do Rio Grande do Sul pela Universidade Católica de Pelotas. 
 Membro correspondente da Academia Rio-Grandina de Letras – 
ARL / RS; membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni 
/ MG; acadêmica efetiva da Academia Internacional de Artes, Letras e Ci-
ências “A Palavra do Século XXI” – ALPAS 21, de Cruz Alta / RS; membro 
correspondente da Academia Irajaense de Letras no Rio de Janeiro; mem-
bro correspondente da Academia Brasiliense de Letras / DF; membro efeti-
vo fundador da Academia Internacional de Artes e Letras Sul-Lourenciana 
(AIL) – São Lourenço do Sul / RS; membro do Centro Literário Pelotense 
(CLIPE) – Pelotas / RS. Possui 26 livros publicados, de poesia, poesia ilus-
trada, pesquisa, romance, crônicas e contos; alguns deles bilíngues portu-
guês – espanhol; além de textos em mais de 200 coletâneas. Publicações em 
jornais e revistas. Condutora da Tocha Olímpica Rio 2016 no dia 07 de julho 
de 2016 na cidade de São Lourenço do Sul / Rio Grande do Sul. Destaque 
literário com Troféu Vitória em 2007 - Montevidéu - Uruguai. Mérito Inter-
nacional da S.A.D.E. (Sociedade Argentina de Escritores) pelo intercâmbio 
cultural Brasil-Argentina 2017. Recebeu placa de reconhecimento em Va-
lência – Espanha em 2017 por suas publicações. Entre outros destaques, 
premiações e comendas nacionais e internacionais.
 Algumas publicações individuais da autora: Eu... Você... Eter-
nidade - 1993 (Poesias e crônicas); Mucker... Fanáticos ou Vítimas? 
- 1995 (Pesquisa, tese de conclusão de pós-graduação); Eu... Você... 
Sonho - 1997 (Poesias); Eu... Você... - 1998  (Poesias – bilíngue);  
Emoções - 2007 (Poesias); Palavras de Amor - 2008 (Poesias); Tro-
peços - 2009 (Poesias e crônicas);  Castelhanos... Mistérios e Segre-
dos – 2009 (Contos); Ambição - 2010 (Romance); De... Colores - 2011 
(Pensamentos - livro de bolso ilustrado); De... Decoração - 2011 (Pen-
samentos - livro de bolso ilustrado); C. Oração - 2011 (Pensamentos 
- livro de bolso ilustrado); DEUS e Partilha - 2012 (Pensamentos); 
Partilha - 2015 (Poesias); Vitrais \ Vitrales - 2017 (Poesias - bilíngue); 
Só... Ri... Sempre - 2018  (Aldravias, ilustrado - bilíngue); Falando de 
Depressão - 2018 (Depoimento, Oficina de libertação).
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Silêncio
A natureza parece dormir
Em meio a escuridão
Só a pequena fogueira
É luz, é vida.
A conversa é lenta, séria
Entrecortada pela emoção.
Os segredos vão surgindo
E vagarosamente morrem
Morrem na fogueira
O olhar perdido,
O coração cristalino,
Bate desabafo
A noite embala a vigília
Enquanto as mãos
Se aquecem.
Os segredos se libertam,
São amigos de caminhada.
A alma flutua.
O peso da solidão desaparece.
A luz trêmula
É parceria,
Da nova amizade que começa!
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a  Viviane Mendonça é Rioverdense, professora e revisora, forma-

da em Letras pela Universidade de Rio Verde / Goiás. Leciona Língua 
Portuguesa, Literatura e História da Arte nas redes particular e pública. 
Tem paixão pela Literatura e escreve contos, crônicas e poemas, publi-
cando-os em redes sociais, em jornais, revistas, participando também de  
concursos e coletâneas. É membro da AJEB - Associação de Jornalistas e  
Escritoras do Brasil, Coordenadoria Goiás. Membro do InBrasCI-Insti-  
tuto Brasileiro de Culturas Internacionais. Acadêmica Correspondente  
da Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências “A Palavra do Sé-  
culo 21” - ALPAS 21, de Cruz Alta / RS, cadeira 168. Acadêmica imortal  da 
ALBLRS (Academia Luso-Brasileira de Letras do Rio Grande do Sul).
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Caderno de receitas
 Na gaveta, encontrei um caderno antigo de receitas.  
Amarelado e amanteigado... Páginas escritas à mão, letras dese-  
nhadas e bem caprichadas.
 Bolo “Espera Marido”, bolo de arroz e de fubá, brevidades,  
pudins, doces em calda e cristalizados, pão de queijo, sequilhos,  
biscoitos e salgados... Pratos deliciosos antigos e saborosos, mui-  
tos tendo como ingrediente principal milho, mandioca e polvilho.
 Caderno amarelado, oferecido como presente a minha  
avó, com letras bem caprichosas de minha mãe.
 Delícias eternizadas que foram várias vezes preparadas  
com amor, pelas mãos de fada de minha avó. Eu era pequena e a  
observava...
 Muitas vezes sentada sobre a sombra de uma mangueira,  
onde meu avô construíra um fogão feito com pedras, ela prepa-  
rava doces no seu centenário tacho de cobre.
 O quintal fornecia os frutos que eram transformados em 
geleias ou doces.
 Goiaba, manga, mamão, figo, banana, milho, mandioca, 
abacate, cereja, laranja...
 Rolinhos de fita de mamão com coco. Doces nadando em calda...
 Guloseimas que faziam a meninada cessar as brincadeiras
atraindo-as para a cozinha.
 Doçuras para a família, para os netos, para as visitas e para os 
vizinhos. Muitas vezes eu mesma levava o delicioso “agrado” a  alguns 
vizinhos. Travessas ou pratos repletos de algumas dessas  receitas. Al-
guns dias depois aquele prato ou travessa retornava  cheios de delícias. 
Política da boa vizinhança. Gentilezas... Amorosidades... Carinho...
 Era uma época cheia de encanto, de amizade e de poesia...
 Peguei com cuidado o caderno, abracei, respirei fundo e 
senti o aroma daquelas delícias.
 O biscoito de polvilho frito parecia saltar da manteiga. O chei-
rinho do café coado, o chá de cidreira, alfavaca, alecrim, erva doce e 
tantas outras ervas ainda emanavam a suavidade de seus aromas.
 Simplicidade, doçura...
 Elegância de gente simples, daquelas que viviam no pas-  
sado em casinhas bem modestas de Goiás...
 Coisas de goiano antigo, daqueles contadores de estórias  
e de causos, que gostavam de tomar um chazinho, ou um cafezi-
nho, saborear umas gostosuras, sentar na varanda, prosear e  ver 
de mansinho o tempo passar...
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Rua Benjamin Constant, 71
Cruz Alta / RS - Brasil

CEP 98 025  110
gaya.rasia2020@gmail.com

(55) 3324 1687   /   (55) 99181 0163
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