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Um ano se passou. Ainda ontem vinha-me a ideia de criar uma revista

para reunir boa leitura, de forma divertida e atraente, e levá-la até quem

gosta de ler.

O sonho se concretizou. Mas, como dizem, um grande sonho não se

pode sonhar só. E assim se confirmou essa máxima. A mim foram se

juntando escritoras e escritores, hoje amigas e amigos queridos, trazendo

seus versos, seus contos, seu jeito de ver a vida.

Para comemorar este primeiro ano à altura da grandiosidade que foi

vivido por nós, juntamos os colunistas e uma convidada especial, para

produzir um e-book que, em breve, ofereceremos como presente a todos

vocês, nossos leitores.

O título é Tempo de Voar e não poderia ser de outra forma, já que

seguimos voando, buscando sempre as alturas.

Gratidão pela companhia de todos nestes 12 meses de existência e

seguimos...

Nosso número 12

Escrever é fácil. Você começa com 

uma letra maiúscula e termina com 

um ponto final. No meio você 

coloca a ideia.

Pablo Neruda.

Marina Marino
Escritora, editora, livreira

Amar é ter um pássaro 
pousado no dedo.
Quem tem um pássaro 
pousado no dedo sabe 
que, a qualquer momento, 
ele pode voar. 

Rubem Alves

Editorial



Aldirene Entrevista
Adriana Silva Santiago

Entrevista



Aldirene Máximo é poeta,

escritora, antologista.

É também a colunista da

Voo Livre Revista Literária

que responsável pela

coluna Aldirene Entrevista.

Nesta edição, Aldirene

entrevista a escritora

Adriana Santiago.

Aldirene: Adriana, conte para

nossos leitores como iniciou seu

amor pelas letras?

Adriana: Quando criança. Aos sete

anos, quando aprendi a escrever, já fiz

meu primeiro livro artesanal não

publicado de poesias. Eram poemas

sobre a natureza, os passeios no sítio

do meu pai, os animais. Escrevia

também sobre as estrelas, o céu, a lua.

Meu pai ficava impressionado. E eu

lhe dizia: “Pai, quando crescer quero

ser escritora.”

Aldirene: Você participou de

projetos internacionais, como as

coletâneas Mulherio das Letras

Portugal...

Adriana: Sou muito feliz por isso.

Mais do que meu nome, quero meus

poemas voando e fazendo pouso por

todo o mundo. Antes mesmo do

Mulherio das Letras Portugal, já havia

publicado naquele país, através da

editora Hórus, na coletânea

Devaneios, em 2017. Como a

primeira vez a gente nunca esquece,

me lembro nitidamente da emoção

que foi saber que pessoas do outro

lado do oceano, em nossa terra mãe,

estariam me lendo!



"Meus filhos estão limpos, alimentados, têm o amor da mãe e agora 
estão se divertindo. Gostaria que todas as crianças do mundo 

tivessem essa oportunidade!" Foi então que surgiu a história "O 
coração vermelho", que trabalha os temas desigualdade social, 
empatia e egoísmo. Acredito na importância de levarmos esses 

temas para o universo infantil pois, querendo ou não, as crianças 
terão contato com eles. Fingir que nada está acontecendo e não tocar 
no assunto não me parece uma saída saudável. Para uma questão ser 

bem elaborada, precisa ser trazida à tona e conversada, 

Aldirene Além de escritora, você é formanda em Psicologia e tem 
dois projetos lindos. O "A sociedade cala, a escola fala" e "Meu 

menino não será um agressor". Ambos o Por isso Mar Revolto. Eu 
estava completamente mexida, sendo levada por ondas de um mar 
em turbilhão: as emoções.  Assim nasceu esse filho mais velho Mar 
Revolto, publicado caprichosa e lindamente pela editora Scortecci, 

que e nos possibilitem esse caminho.

Depois veio o Mulherio das Letras,

esse movimento feminista literário

maravilhoso, que nos une e faz o

mundo pequeno para nós! Sou muito

grata por pertencer a esse

grupo/movimento tão forte e

autêntico da literatura brasileira.

Sinto que estou realizando o sonho

que disse ao meu pai, lá nos idos da

infância. Isso é muito bom, muito

gratificante.

Aldirene: Mar Revolto nos traz

poemas que são verdadeiros

mergulhos em nosso interior. Como

surgiu a ideia para esse seu

primeiro livro?

Adriana: Mar Revolto é um livro

complexo. Como disse, o sonho de

publicar vinha desde criança. Mas não

estava claramente planejado para

aquele momento a publicação deste

livro. Foi um filho sem ser planejado e

parido no susto. Só quem conhece

minha história pessoal entende. Ele

foi escrito logo após eu ficar viúva. Ele

foi fruto de uma dor inexplicável,

dilacerante. Mas digo que ele é

complexo porque apesar da dor, eu

me vi aberta a novas experiências.

Por isso Mar Revolto. Eu estava

completamente mexida, sendo levada

por ondas de um mar em turbilhão:

as emoções. Assim nasceu esse filho

mais velho Mar Revolto, publicado

caprichosa e lindamente pela editora

Scortecci, que tornou possível a

realização do meu sonho de criança.

Gosto de dizer que o livro só é meu

enquanto estou escrevendo. Depois

ele é inteiramente do leitor. A

compreensão da obra, no entanto, é

do leitor.

https://www.asabeca.com.br/detalhes.php?sid=03072021162335&prod=8155&friurl=_-MAR-REVOLTO--Adriana-Silva-Santiago-_&kb=376


Aldirene: Você também participou

do projeto “Afinal, o que querem as

mulheres?” E eu pergunto...

Adriana: Essa antologia “Afinal o que

querem as mulheres” foi organizada

pela REBRA, movimento o qual

também fiz parte. Quero seguir

escrevendo. Não me importa ser

famosa ou não. Mas quero ser lida, é

claro. Não vivo sem a escrita. É a

forma que me expresso, me coloco no

mundo, me sinto útil e viva. Além

disso, criei uma rede de colegas,

amigos e amigas, escritores, poetas,

formando laços tão significativos e o

sentimento de pertencer a um ou a

vários grupos literários.

O início desse entrosamento devo

muito à Scortecci. Ali, naquele espaço,

fui apresentada ao mundo literário e

a isso sou muito grata. Pertencer a

esse meio, conhecer essas pessoas

incríveis, deu cor à minha vida. Gosto

de gente. Estou ansiosa, inclusive,

para essa pandemia acabar, e com a

ampliação da vacinação, para

reencontrar essas pessoas que tanto

admiro e gosto, além dos velhos

amigos também.

Aldirene: Uma honra ter você no

projeto Elas e as Letras. Conte um

pouco sobre seu texto em

homenagem a Brumadinho.

Com autoras da Scortecci



Adriana: Para mim também é uma

grande alegria e uma honra fazer

parte do Elas e as Letras, esse projeto

tão lindo e acolhedor. Esse é um dos

grupos que disse acima que tenho

orgulho em participar. “Lamas Gerais

no Brumado” é um poema forte e

triste. Um grito de desabafo, um grito

de BASTA, um grito de “olhem para

nós”. Foi no trágico momento, em

janeiro

de 2019, quando ocorreu a tragédia

do estouro da barragem de

Brumadinho. Eu, como poeta,

humanista e mineira, não deixaria de

escrever sobre este triste episódio da

história do meu estado natal, lugar

que eu tanto amo. O poema brotou,

junto com as lágrimas.

Com autoras Elas e as Letras na Casa das Rosas, em São Paulo



Aldirene: Flores e borboletas em

meio século de poesia foi o presente

de aniversário que você se deu ao

completar 50 anos. Fale um pouco

sobre ele.

Adriana: Falar sobre “Flores e

Borboletas” é falar sobre gratidão,

aconchego do colo de vó, de mãe, de

pai. É cuidar da ancestralidade com

carinho, amor, respeito e admiração.

É ter consciência de onde eu vim e

assim, agradecer. É uma celebração à

vida. É o resgate da infância,

adolescência até chegar à beleza, ao

esplendor da maturidade. É fazer

poesia cantando, celebrando, com

alegria e muito bom humor.

“Flores e Borboletas” é tudo isso e

celebra a vida, mesmo que ela

carregue os momentos de dor,

angústia, medos e inseguranças. É

uma aceitação autêntica da vida.

Aldirene: Você tem um livro infantil.

Como foi a experiência de escrever

para crianças? Conte um pouco

sobre o Sapo Jererê. A história terá

continuação?

https://www.asabeca.com.br/detalhes.php?sid=03072021162335&prod=8846&friurl=_-FLORES-E-BORBOLETAS-EM-MEIO-SECULO-DE-POESIA--Adriana-Silva-Santiago-_&kb=1184


Adriana: A experiência da escrita foi

fantástica. Eu estava em meu sítio em

Três Pontas. Me lembrei da história

que ocorreu comigo: um dia, o

funcionário do sítio, Francisco, quis

matar ou espantar um sapo que

estava na varanda e eu defendi o

sapo. Disse a ele que o sapo era

necessário, que comia os

mosquitinhos etc. fiz o maior discurso

ecológico. O funcionário ficou

espantado. Disse que nunca tinha

visto uma “dona” defender tanto um

sapo! Daí surgiu a ideia de criar o

Sapo Jererê. Sentei-me em uma

cadeira do tipo daquelas de balanço,

superconfortável, peguei um caderno

e um caneta. Comecei a escrever. Em

pouco tempo nascia “O Sapo Jererê.

Assim foi a experiência da escrita.

Mas melhor ainda é ver as crianças

que ficam encantadas com o livro.

Conforme as mães me contam, elas

ficam “andando com o sapo Jererê

debaixo do braço e repetem sem

parar pra não jogar sal no sapo, que é

para cuidar dos sapos!” Me sinto

gratificada e feliz. E me divirto com as

histórias delas. Quanto a ter

continuidade: já pensei nisso, mas

ainda não me decidi.

Aldirene: Soube que está

finalizando um novo projeto. Quais

surpresas aguardam seus fãs?

Adriana: Sim. Já está na gráfica “As

dores do mundo – em tempos

sombrios”. Vou lançá-lo em agosto

durante a Semana Scortecci de

Literatura (39 anos da Scortecci),

que será realizada de 09 a 15 de

agosto. Este livro trata do atual

momento tão triste e difícil que

estamos vivendo, de pandemia. Mas

não só isso. As dores do mundo vão

além da pandemia.

https://www.asabeca.com.br/detalhes.php?sid=03072021224815&prod=8858&friurl=_-O-SAPO-JERERE-E-SUAS-AVENTURAS--Adriana-Silva-Santiago-_&kb=1329


O desamor, o não enxergar o outro, a

devastação da natureza de forma

indiscriminada e inconsequente, o

preconceito, a perseguição aos povos

originários do Brasil, os povos

indígenas. Não é possível falar de

todas as dores do mundo, mas trato

de temas atuais, complexos e

profundos. A obra é um alerta e um

convite para mudarmos nossa

conduta a fim de construirmos o tão

sonhado mundo melhor para se viver.

O livro terá ilustrações de Christiane

de Murville, nossa querida Chris,

psicóloga, escritora e ilustradora de

seus próprios livros. Ela me concedeu

a honra de ter ilustrações suas neste

livro, o que só contribui para a beleza

e força da obra. Chris é integrante do

Mulherio das Letras. O prefácio é de

Lindevânia Martins, escritora, poeta e

defensora pública (defesa da mulher

e lgbts), do Maranhão, integrante do

Mulherio das Letras, e do grupo

literário Elas e as Letras.

Com o Editor  João Scortecci



Aldirene: Quais conselhos daria

para amigas que escrevem porém,

ainda não divulgaram seus textos

ao mundo?

Adriana: Bem, eu diria que, se

querem escrever e não divulgar, tudo

bem. Escrever, de qualquer forma é

bom demais! Mas eu diria também

que é muito importante partilharmos

nossas histórias, sentimentos com

outras pessoas, em especial com

outras mulheres. Em muitos casos, a

história que contamos vai fortalecer e

ajudar outras mulheres a enfrentar

seus problemas, seus medos,

inseguranças. Ou mesmo apenas para

alegrar o coração das pessoas e

embelezar a vida, deixando-a mais

leve! Isso é a literatura! Então,

escreva! E não se intimide: publique!

Aldirene: Participante de eventos,

como Flipoços e Bienais, tanto

presenciais quanto on-line. O

coração ainda bate forte tanto

quanto o dia em que deu o primeiro

autógrafo?

Adriana: Claro! O autógrafo é

momento muito importante para o

autor/autora. É o momento do

contato com seu público. É o

momento de olhar nos olhos, de

agradecer a presença e o carinho de

todos. É momento de festa, alegria,

celebração pela realização do sonho

que é escrever um livro!

Acompanhe a Adriana no Facebook

ttps://www.facebook.com/adriana.silvasantiago


Nefasta
Nefasta lama
Tudo cobre, tudo arrasta,
Nada sobra, tudo mata.

Nefasta lama
Rios sufoca
Empesteia as águas
Asfixia os peixes
Enriquece os grandes.

Nefasta lama
Destrói, exclui do mapa
Memórias inteiras
Vidas (antes) intactas.

Nefasta lama
Que entristece as gentes
Empobrece o mundo
Enluta milhares
Arrasta tormentos.

Das mulheres, viúvas que 
ficam
A dor escarnece, os filhos nos 
braços
Amores mortos, o peito 
rasgado.
Enterra vivos, os 
sobreviventes.

Sujeira nos muros
As casas gritam
Os homens morrem
Berro de sangue.

Estancam-se os gritos
Com panos cor-de-rosa
A rosa não tem culpa,
Assiste
Do ouro que cega.

Lamas Gerais
Lágrimas ácidas.

Lamas Gerais no Brumado

Adriana Silva Santiago
Coletânea Elas e as Letras
Editora Versejar



Eliaquim Batista é

paulistano, formado em Letras

pela Faculdade Sumaré e pós-

graduando em Gestão de

Comunicação pela Universidade

Metodista.

Profissionalmente, trabalha

no mercado literário desde 2017

e em 2019 publicou o seu

primeiro livro “Eu Sou Yanka”

(Scortecci Editora).

É membro da União

Brasileira dos Escritores,

colunista VOO LIVRE REVISTA

LITERÁRIA e mantém sua página

na internet, o Blog Vida de

Escritor desde 2018.

Criei meu Canal do Youtube!

Para conferir meus vídeos, busque pelo
meu nome ELIAQUIM BATISTA e
aproveite um belo conteúdo literário.

Desde maio, dei mais um

passo em minha carreira como

autor e ativista literário, decidi

dar vida ao meu canal do

YouTube. Eu já tinha uma conta

na mídia digital de vídeos, mas

com pouquíssimo conteúdo.

Agora, todas sextas-feiras, posto

um novo vídeo com conteúdos

literários que tem agradado

grandemente aqueles que já me

acompanhavam e agora quero

ganhar cada vez mais seguidores

para espalhar e defender a

cultura nacional, os livros e

incentivo para novos leitores.

Coluna do 
Eliaquim



Após ter publicado meu

primeiro livro, senti uma grande

dificuldade em divulgar meus

trabalhos como escritor e muitas

portas se fecharam para apresentar

ao mundo o Eliaquim autor. Com

isso, passei a fazer minha própria

divulgação em minhas mídias

digitais, meu blog e alguns anjos

apareceram dando espaço para que

eu falasse de literatura, como

também de meus projetos com os

livros.

O primeiro passo no canal,

está sendo entrevistar autores

brasileiros na seção “Papo com

Escritor” e personalidades

literárias no programa “Eliaquim

Batista Entrevista”. Esses bate-

papos irão continuar devido o

sucesso e a procura de autores que

querem participar. Tanto é que a

agenda dessas duas esferas do

canal, já estão com a agenda

fechada até o fim de agosto, algo

que me surpreendeu e me deixou

um tanto quanto feliz!





Os próximos passos que desejo

dar com o canal, é a criação de vídeos

curtos, entre três e cinco minutos

cada, dando dicas de organização de

leitura, lançamentos de grandes

autores e assuntos relacionados ao

mercado do livro. Como também, já

está em fase final o primeiro episódio

de um podcast, que ficará disponível

nas plataformas específicas para o

formato, como também será postado

no meu canal do YouTube e buscará

apresentar autores clássicos da

literatura e por qual motivo eles são

imortais depois de muito tempo de

suas publicações.

Você que é meu leitor aqui da

Voo Livre – Revista Literária, quero

que conheça o meu canal no YouTube

e que aprecie cada um dos vídeos e

me dê feedbacks do que acha das

pautas que já levantei, como também

me traga sugestões.

Acesse: https://bityli.com/5X2Ig e

se inscreva no canal, ou procure

diretamente no YouTube por

ELIAQUIM BATISTA.

Sugestões:

contato@blogvidadeescritor.com.br

https://www.youtube.com/user/MrEbmendes
https://bityli.com/5X2Ig
mailto:contato@blogvidadeescritor.com.br


Poesia para 
Crianças

https://www.livrariavoolivre.com.br/meus-primeiros-versos-coletanea-de-poesias-para-criancas


Criança gosta de ler,

pintar, brincar... Nesta

coletânea ela vai poder fazer

tudo isso.

Aqui estão reunidos

poemas das nossas poetas

favoritas, especialmente

escritos para agradar às

crianças.

Organizada por

Vanessa Ratton, com

ilustrações de Sandra Maria

Sampaio Rodrigues a

coletânea foi publicada pelo

Mulherio das Letras, em

2019.

Selecionamos alguns

dos poemas para sua criança

ler e se encantar.

A CIDADE E OS NOMES
Lindevânia Martins

Há uma cidade

que se chama Tim Tum

como se fosse um tambor,

zum zum de mosquito ou tambor

Há uma cidade

que se chama Sombrio

como se fosse história de horror

Daquele tio bravio.

Há uma cidade

que se chama Não-Me-Toque

como se derretesse na chuva

ou como se desse choque

Há uma cidade

que se chama Amargosa

como se fosse triste

e não uma cidade viçosa.

É que cidade

é igual gente:

os outros escolhem o nome

e a pessoa que aguente.



BOM DIA, VIDA!
Rita Queiroz

Bom dia, pato

Bom dia, galinha

E corre a menina

A sorrir para a vida!

Bailando ela vai

Se encantando com os animais

Brinca com o cachorro

E com o gato faz muitos miais!

Lá vai a menina

Correr atrás da bola

E pipa fazer voar

Com a meninada, muitos risos a dar!

A menina tem os sonhos nos olhos

Ela quer estudar

Escrever coisas bonitas

E muitas histórias contar! 

PICNIC
Aldirene Máximo

Hoje é dia de picnic

Toalha vermelha, no chão.

Crianças e histórias,

Emoção!

Comida, bebida, cantiga e Flor

Sorrisos, alegria e Amor!

No parque, Ar puro,

Vamos respirar.

Picnic, memórias

Poetizar!

Paz, acalanto, gratidão

Gigante coração.

Natureza em festa,

Sol a brilhar.

Família feliz

Pássaros a cantar.

Lindo é estar em comunhão

Abraços, amigos e irmãos.



MINHA NOVA AMIGA!
Maria Teresa Moreira

A Poesia veio  um dia

Me dizer bem ao ouvida

Que ela era minha amiga

- e me cutucou o umbigo!

Ela gosta de brincar

De esconde-esconde, pega-pega

mas sempre lá em meu pesar...

Que criativa esta colega!

Ela sempre me ajuda

A ver bem mais além

Ela é como um óculos

Que ajuda a ver bem!

Gosto da amiga Poesia

A tenho sempre comigo

E o mais legal ainda

É que ela quer estar contigo!

SABIDA
Cláudia Marczak

Criança sabe das coisas

Do mundo

E do coração

Sabe das cores de vida

Azul, rosa, escarlate,

Verde, laranja, lilás,

Sabe pintar o mundo cinza

Com as cores que a vida lhe dá.

Criança sabe das coisas

Do mundo

E do coração,

Sabe que a vida dura

Das guerras e da escuridão

Mas sabe,

Mais do que tudo

Que o mundo está

Em sua mão.



O escritor Dias Campos

tem agora sua coluna em

nossa revista.

Ele compartilha conosco

suas famosas e

premiadas crônicas, que

circulam nos meios

literários.

Uma nova crônica a cada

mês. Aproveitem a

leitura!

O novo conto de Dias

Campos para esta edição da

nossa revista, Luta Inglória,

mereceu Menção Honrosa no

Almanaque 2021 da

CONCLAB/CONINTER e

também integrará o

Almanaque 2021 da CONCLAB.

Vamos à leitura, portanto.

O prazer da 
boa leitura



LUTA INGLÓRIA

Muitas foram as lendas que se

formaram em torno da soberana

Norma Culta. No tempo das

monarquias absolutistas, por

exemplo, corria à boca miúda que

fora ela, e não o Rei Sol, quem

primeiro proclamou a famosa frase

L´état c’est moi; e isso quando o

enxotava do seu quarto por não lhe

agradar a noite de amor.

O fato, porém, é que seu poder e

influência eram tão grandes que

excederam os limites da Velha Terra,

cruzaram o Atlântico, e

desembarcaram em terras brasileiras.

E como encontrasse solo fértil, onde

“em se plantando tudo dá”, pôs-se a

cultivá-lo com esmero, seduzindo os

intelectuais, entusiasmando os

literatos, e cativando um seletíssimo

público. – e viva o Parnasianismo!

Ocorre que sua ambição não tinha

limites. Daí que sua vontade começou

a chocar-se com a dos súditos que

aqui viviam, chamados Regionalismos,

posto que não aceitassem ver suas

tradições profanadas.

Ora, como fosse uma déspota não

esclarecida, pouco ou nenhuma

importância dava às suas

reivindicações. E tratou de ordenar o

encarceramento dos insubmissos.

Não demorou muito, portanto,

para que a insurreição eclodisse!

De primeiro, quatro foram os

focos de resistência. No Sul, os

orgulhosos Bah Tchê, cuja

participação de sua cavalaria na

quarta expedição a Canudos marcaria

o início da queda do Conselheiro; no

Sudeste, os insubmissos Orra Meu,

que a história mostraria não ter sido

vã a morte de quatro de seus

estudantes (M.M.D.C.), e os come-

quietos Uai, que um dia teriam o

privilégio de ver no filho mais dileto

de Diamantina a personificação do

progresso; e no Nordeste, os

sossegados Oxente, que se por um

lado eram admirados pela elaboração

da iguaria acarajé, por outro, seriam

temidos, pois saberiam usar da

peixeira quando o sangue lhes

subisse à cabeça.

E se é verdade que as investidas

da realeza produziam muitas vítimas,

não menos exata é a afirmação de que

as incursões dos insurretos

acarretavam perdas consideráveis.

Só que à medida que a opressão

recrudescia, e alastrava-se, outros

Regionalismos começaram a

interessar-se pela revolta. E ao cabo

de alguns meses, todo o Brasil uniu-



se em torno de uma mesma

bandeira – era preciso derrubar o

reinado de Norma Culta.

Depois de perder praças

cruciais, e temendo por sua vida, a

monarca achou prudente recuar;

pelo menos até que conseguisse

reagrupar suas tropas.

Em um esforço desesperado,

dois de seus ministros, o barão

Gongorismo e o conde Quevedismo,

mandaram publicar, nos principais

jornais do país, manchetes

conclamando os eruditos a que

defendessem Norma Culta.

Apenas Olavo Bilac

respondeu ao chamado. E ofereceu

às partes em contenda a Última flor

do Lácio, inculta e bela, com que

homenageou a língua portuguesa,

considerando-a a última das filhas

do latim.

Houve um verdadeiro

alvoroço! menos pela sublimidade

do soneto do que pela

compreensão quanto aos adjetivos

finais. – o que não deixava claro se

o poeta tomara ou não algum

partido.

Daí que Sua Majestade

sentiu-se profundamente ultrajada,

visto que se achava bela, sabia-se a

culta.



Já os Regionalismos deliciaram-

se, pois mesmo que a beleza da

rainha tivesse sido enaltecida, o

Príncipe dos Poetas Brasileiros

atrevia-se a chamá-la de ignorante.

E como a celeuma

permanecesse, alternativa não teve

Olavo Bilac senão a de explicar o que

pretendera.

Começou dizendo que a palavra

“inculta” referia-se ao latim vulgar, ao

falado pelos soldados, pelos

camponeses, pelo povo em geral.

Diferia, portanto, do latim clássico, o

empregado pelas classes mais

esclarecidas.

No entanto, fosse utilizada por

estas, fosse dita por aqueles, o que

importava, em verdade, era que a

língua portuguesa continuava a ser

bela!

E terminava perguntado quem

aproveitaria uma guerra se a parte

mais prejudicada seria sempre a Flor

do Lácio?

Como caíssem em si, firmaram

um armistício.

E desde aquela época,

Regionalismos e Norma Culta

convivem em harmonia,

contribuindo, cada um à sua maneira,

para que a nossa Flor torne-se cada

dia mais viçosa.

LÍNGUA PORTUGUESA 
SONETO DE OLAVO BILAC

Última flor do Lácio, inculta e bela,

És, a um tempo, esplendor e sepultura:

Ouro nativo, que na ganga impura

A bruta mina entre os cascalhos vela...

Amo-te assim, desconhecida e obscura.

Tuba de alto clangor, lira singela,

Que tens o trom e o silvo da procela,

E o arrolo da saudade e da ternura!

Amo o teu viço agreste e o teu aroma

De virgens selvas e de oceano largo!

Amo-te, ó rude e doloroso idioma,

Em que da voz materna ouvi: "meu filho!",

E em que Camões chorou, no exílio amargo,

O gênio sem ventura e o amor sem brilho!!



Dicas da 
Adriana



Adriana Santiago é

jornalista, escritora, poeta.

É também a colunista

da nossa revista

responsável pela Coluna

Dicas da Adriana, com

excelentes dicas de leitura.

Nesta edição sua dica

é o livro “Torto Arado”, de

Itamar Vieira Junior.

Seja Homem – a masculinidade 

desmascarada – JJ Bola (Porto 

Alegre: ed. Dublinense)

Chamou-me a atenção o

título do livro no catálogo da

editora Dublinense: um chamado, a

princípio, no estilo machista, mas

que com o subtítulo – a

masculinidade desmascarada – nos

remete a uma proposta de reflexão

e desconstrução de mitos da

masculinidade. Em seguida, me

atraiu a autoria do prefácio:

EMICIDA. Sim, o nosso Emicida, o

mais genuíno e competente rapper

do Brasil. Não me contive e

comprei o livro. Como de costume,

fiquei igual criança que ganha bala,

quando o carteiro chegou

anunciando: correio! Sorridente,

peguei o pacote, abri e me deparei

com uma belíssima capa de Luísa

Zardo. Me coloquei então, à

disposição da leitura.



Como feminista e curiosa que

sou, gosto de estar atenta a obras

que tratam do feminismo ou de

questões da sociedade patriarcal,

machismo. Neste caso, um

diferente ponto de vista: o de um

homem. Sim, nós, mulheres

sofremos e temos nossas

atividades barradas pelo machismo

estrutural; temos nossos salários

menores do que o de homens com

mesma função na empresa, e

muitas outras questões a serem

abordadas, discutidas e pauta de

lutas. Mas o machismo é algo tão

tóxico que atinge de forma

negativa, evidentemente as

mulheres, mas aos homens

também. Contraditório, mas

incrivelmente, os homens se

beneficiam e sofrem ao mesmo

tempo, com o lugar que a sociedade

patriarcal os coloca e os

comportamentos que deles exigem

para serem chamados de homem.

O autor, JJ Bola



O peso e a pressão sobre o ser

humano de gênero masculino não

permite fragilidades, sensibilidade,

humanidade. Muitos se dizem

confortáveis nessa carapaça,

escondendo as dores. Outros não

entendem o que sentem. Outros

entendem mas não externam. Por

tudo isso, a necessidade de

redefinição da masculinidade,

libertando “de suas demandas

violentamente tóxicas”, como diz

David Lammy.

Em sua obra, o escritor, poeta e

educador congolês radicado em

Londres, JJ Bola, busca com suas

reflexões, essa redefinição: “sem

máscaras: o que significa ser um

homem” (título da introdução da

obra). Em oito capítulos e conclusão,

ele trabalha vários conceitos, mitos

da masculinidade e simbologias que

permeiam diferentes campos de

vivências: a política, o esporte, o amor

e o sexo, a saúde mental, as redes

sociais. O autor conclui a obra com

uma proposta de mudança: “O

homem no espelho: transgressão e

transformação”. Vale muito a pena a

leitura do prefácio (do nosso grande

rapper EMICIDA), passando pela

introdução e por todos os capítulos

até a conclusão, para refletirmos

como construir uma sociedade mais

igualitária nas questões de gênero,

eliminando as desigualdades contra

as mulheres, formando e educando

nossas crianças e jovens de forma

humanista, sem discriminação das

mulheres e sem pressão para que os

homens sejam super, mas que possam

ser simplesmente homens, em uma

nova forma de masculinidade, sem

violências e sem máscaras.



Lançamento



Recém-lançado, o livro de

Paulo Japyassú é uma comédia

romântica, em que os personagens

se entrelaçam para dar um novo

sentido à vida, acometida por esse

vírus monstruoso, enquanto vão

vivendo suas angústias e alegrias

entre o Engenho Novo e o Lins, ora

quebrando, ora mantendo a

quarentena.

Gostoso de ler, foi também

um desafio para o autor escrever,

acostumado a roteiros de teatro.

Neste enredo, que Paulo criou para

nos entreter, o narrador Alencar é,

como ele mesmo diz, uma espécie

de “velhota fofoqueira”: aquele que

conhece todo mundo, dá opinião e

põe lenha na fogueira nos

relacionamentos desses homens e

mulheres maduros.

Os sessentões Leandro,

enfermeiro, e Jorge, pedreiro,

centralizam a trama que se

desenvolve durante vinte e um

dias, tempo necessário para que

uma mudança de comportamento

ou de modo de pensar se firme no

quotidiano de qualquer pessoa,

conforme o Alencar, com “uma dose

de heroísmo e um toque feminino”.

E assim Leandro e Jorge

falam e pensam em literatura,

política, religião, preconceitos,

sexo, diferenças entre o homem e a

mulher, e deixam-se embalar pelo

pagode e pela MPB.

Publicado pela Metanoia,

uma editora voltada a um nova

forma de pensar, sem preconceitos,

inclusiva, solidária, com vistas a

uma sociedade plural, justa e

pacífica.

Você pode adquirir seu

exemplar diretamente na loja da

Metanoia, só clicar no ícone que

preparamos para você visitar a loja.

“... A vida prossegue mais pelo que não é dito do 
lado de fora, do lado oposto ao íntimo, que é 

onde ela desembesta...”

https://loja.metanoiaeditora.com/um-abraco-no-mundo?search=um%20abra%C3%A7o&description=true&fbclid=IwAR147zLf9G0Vod9m2hJgk8yyPz-dIrFfJkXLNa7QM8JOnG2FkZSjrnpsl9o




Para quem ainda não conheceu

o Paulo Japyassú, fique sabendo que é

um autor premiadíssimo. Bacharel

em Direção (1979) e Mestre em

Teatro (1998) pela UNIRIO, onde fez

curso de Playwriting com Ian

Michalski.

Paulo começou a escrever no

Ginasial, quando sua professora de

Português, Dona Ilva Ribeiro de

Oliveira exigia dos alunos uma

redação por semana, treinamento

para o ficcionista de décadas depois.

Em 1975, recebeu Menção

Honrosa pela peça em um ato “Prisão

no Ventre”, no I Concurso

Universitário de Dramaturgia do SNT,

um primeiro incentivo. Uma década

depois, ganha o Primeiro Prêmio no

Concurso de Contos Eróticos da

Editora Ondas, com “Praia de Ébano”.

No XVI Festiminas, o Prêmio do Júri

popular de melhor texto e melhor

espetáculo com o musical juvenil “De

Bem Contigo”.

Em 1996, “Teatro e Educação:

um caso assumido” é seu artigo

publicado na Revista do Professor, da

SME/JF.

Em 2001, publica o romance

“Sempre que você me chamar”, pela

Editora Francisco Alves. Na década de

90, escreve e dirige as peças “A Noiva

do Povo”, “De Bem Contigo”, “Um

Certo envelope azul”, “Novas Armas

de Guerra” e na década passada, “Êta,

menino” e “Avós da Fada”.

Em 2006, “Balas, bombons e

bombas” foi lida no Ciclo de Leituras

da Casa da Gávea, com Catarina

Abdalla e Marcelo Escorel e este ano,

no ciclo de leituras promovido por

Kikha Dantas e Ernesto Piccolo,

“Leituras de Segunda”. “Um Iceberg

em Copacabana”, monólogo

tragicômico, esteve em cartaz no Rio

de Janeiro em 2019, mas foi abortado

com a pandemia.

Em 2020, “Irene ri” é o conto

com Menção Honrosa no Concurso

Literário Cayque Botkay e em 2021,

“A Tiara da Condessa”, romance

juvenil, ficou em segundo lugar no

concurso Narrativa Longa, da Luva

Editora e “Ode sempre” fica entre os

vinte poemas finalistas do concurso

Poeta Saia da Gaveta.

“Repúblicas na Memória”, seu

romance, está no prelo. Você encontra

as peças, contos e romances do Paulo

Japyassú publicados no site

clubedeautores.com.br. e na Kindle

Amazon.

Siga o Paulo no Facebook

Você conhece o
Paulo Japyassú?

https://www.facebook.com/paulo.japyassu


Ilustração

de Capa

https://www.livrariavoolivre.com.br/nemumaamenos


A ilustradora Sandra Sampaio

nos fala a respeito de seu trabalho na

criação da capa da Antologia

#NemUmaAMenos

“A convite de Jullie Veiga

participo da Antologia Nem Uma a

Menos com minha ilustração na capa.

Meu processo criativo se deu a

partir do assunto proposto, onde

procurei sentir e traçar as primeiras

ideias, esboços, material para pintura,

no caso usei aquarela.

Como referência, fiz várias

pesquisas na Internet. Busquei

expressões de mulheres fortes. E

juntas, pois com certeza assim somos

mais fortes. Daí a capa, a qual gostei

muito de fazer. “

Sandra maria Sampaio Rodrigues

é nascida em Caucaia, no Ceará, mas

hoje reside na cidade de São Paulo.

É artista plástica autodidata. É

também escritora cm participação em

várias antologias pelo Brasil e Portugal,

atuante no coletivo literário Mulherio

das Letras. Seu livro infantil FALABELLA

A BOSBOLETA AZUL E GINA A

FORMIGUINHA, publicado pelo Grupo

Editorial Scortecci foi ilustrado por ela

própria.

Desde 2.018 tem ilustrado as

capas de várias antologias, como MEUS

PEQUENOS VERSOS – Coletânea de

poesias para crianças; NEM UMA A

MENOS e ELAS E AS LETRAS II, da

Editora Versejar. Também fez

ilustrações para o livro DIVAS

MULHERES QUE SE SUPERARAM, da

escritora Marina Marino e outras

autoras; ilustração para a escritora Liz

Rabelo e ilustração no livro VILA20.20

da escritora Daniela Marques.

Você pode encontrar a Sandra

nas redes sociais (clique no ícone) ou

pelo WhatsApp 55(11)95198-9777

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001055255980
mailto:@sandrasampaiorodrigues


Você perde alguém quando não

tece com ele fios de sol. Quando não

vê beleza em chuva. Quando não

entende de estações. Você perde

alguém quando não trata a palavra e

acha que silêncios servem como

resposta. Você perde alguém, quando

ao contrário, não percebe o momento

em que o silêncio é respeito, é

bálsamo, é declaração de amor. Você

perde alguém quando não embala, e

não embalando perde o ritmo, o

compasso, a dança.

Você perde alguém quando usa

trunfos, quando usa mangas para

guardar cartas e atirá-las no outro de

improviso e de propósito.

Você perde alguém quando

recusa: mão, ombro, delicadeza,

companhia. Você perde alguém

quando não ouve, quando não intui,

quando não olha, não enxerga e não

vê. Você perde alguém quando não ri.

De si mesmo, dela, dele e dos dois.

Quando a gargalhada não ecoa, os

porões se agigantam. Você perde

alguém quando manipula, e

manipulando desvaloriza, quando

não se mostra, não se arrisca e

camufla. Você perde alguém quando

REGRA TRÊS

De Miryan Lucy de Rezende

Leitura 
de texto



acha que é jogo e achando que é jogo,

se acha vencedor. Aí você não afaga,

não mata a sede, a terra seca, a flor

sucumbe. Você perde alguém de

tantas formas e variadas maneiras.

Você perde alguém quando trai: a

confiança, a aliança, a esperança. Você

perde alguém quando é desleal. A

deslealdade não cumpre acordos,

combinados, tratados e afins. A

deslealdade mata jardins. Não avisa

que mudou, de sonho, de alma ou de

planos. Tece enganos e desconsidera

o amor. A deslealdade mata na unha o

que o outro plantou. Borrifa veneno.

E não deixa ao outro chance de

salvação. Ou opção para voltar.

E outro, sem opção de volta, um

dia dá a volta e se salva. E salvo, se

perdoa pela ingenuidade. E pior,

perdoa você. Aí você perde o jogo e

descobre que era amor. E que o amor

não sobrevive a armações. E você

sofre. E percebe que não pisou na

bola, pisou em você mesmo. Aí a coisa

complica e ninguém explica o que

vem a seguir. Só você, com um

deserto enorme pela frente, entende

de repente de Vinícius e sua Regra

Três*.

Miryan Lucy de

Rezende é mineira de

Ituiutaba. Dividiu sua

infância entre Uberaba e

Brasília. Em Uberlândia

chegou aos 19 anos para

cursar Letras. Lá ainda

reside. Quando perguntada

sobre sua trajetória como

escritora, limita-se a dizer: "

a palavra é que me escreve;

eu continuo aprendendo a

ler."

Siga a Miryan no Facebook 

https://www.facebook.com/miryanlucy.rezende


Grupo Livraria Voo Livre no 

Facebook se enriquece com a 

presença da poeta Claudia Filippo

O que rola 
no grupo

https://www.facebook.com/groups/livrariavoolivre


Em qualquer circunstância!

Eu vou dançar!

Na neve,

Chuva,

Sou solar!

Levarei em

Meus passos, a dor,

O desamor, a alegria,

Celebrarei a morte.

A vida.

O nascimento.

A partida.

Dançarei como num ritual

De despedida pela trajetória de

Quem se foi, pela

Chegada de uma nova vida.

O choro é o mesmo.

A emoção é diferente, mas

Não deveria ser!

Não sabemos o que viveremos,

Seja na vida ou na morte.

Cantarei ainda, para que o céu me

Ouça celebrar o seu mistério!

Sat Nam!( A verdade é minha 

essência)

Loucos!

Salvem os loucos!

Que satirizam

Essa sociedade patética!

Salvem os loucos

Que choram por falta

De Amor e pão.

Livrem os loucos desse

Preconceito vão!

Tirem essa péstia

De chamarem os que

Sentem e pensam diferente, de

Loucos!

Somos loucos, todos aqueles que

Veem o mundo de uma outra

Maneira !

Aceitem os loucos,

Porque a normalidade passiva

Nos deixou quebrados.

E está nos matando!

Eu sou louca!

Claudia Filippo 



Homenagem



Há tempos fiz um juramento

Às forças místicas do universo

Em confidência às estrelas

Para que iluminassem os meus dias

Renovando minhas esperanças

De cumprir uma promessa de amor

Amor, eterno amor, seja como for

Que o céu se abrisse em luz

Levando embora consigo a mágoa

Livrando-me da tristeza e da dor

De qualquer sofrimento e solidão

Para curar minh’alma num abraço

Fortalecendo meu espírito, meu corpo

Em abstinência e pura castidade

Entregue ao propósito da promessa

Até que se cumpra o juramento

Num ritual sagrado do tempo

Onde os astros do universo

Alinham-se no espaço em harmonia

No magnetismo do ciclo lunar

Refletindo a mais alta montanha

Num portal de desejo e emoção

Um fenômeno de graça e iluminação

Nos planos da metafísica das palavras

Dos mistérios exotéricos insondáveis

Em resignação um estigma superar

Hoje, aqui, eu cumpro essa promessa

E deixo agora livre meu coração

Como um livro de páginas abertas

Assim vou reescrever minha história

PROMESSAS ÀS ESTRELAS

Nossa singela 

homenagem ao 

amigo que levou seus 

poemas para 

declamar às estrelas.

RIP JOSÉ ROTHADI

(1961-2021)



Tom Dutra é ator e

é formado em Artes

Visuais. Além disso, faz

desenhos e tem

dificuldades em dizer se é

cartunista, quadrinista,

desenhista ou ilustrador.

É apaixonado por

animações e quadrinhos.

Coleciona trilhas sonoras

de desenhos animados e é

comum encontrá-lo na rua

cantarolando essas

músicas.

Nesta coluna, Tom

traz suas famosas tirinhas,

dando dicas e falando

sobre o cotidiano, com

humor e arte.

Tirinha

Como se comportar 
no teatro...
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