




Editorial

Aldirene
Entrevista

Biblioencontro
com Chris Bueno

Dicas da 
Adriana

Coluna do Eliaquim 
traz Carolina de Jesus

Especial 
Infantil

Parlendas

Gente que escreve 
para crianças

Poesia que toda a 
criança precisa ler

Artigo da
Marina

Conto premiado 
da Regina Ruth

A tirinha da 
Fridita



Escrever é fácil. Você começa com 

uma letra maiúscula e termina com 

um ponto final. No meio você 

coloca a ideia.

Pablo Neruda. Editorial por 
Marina Marino



Escrever é fácil. Você começa com 

uma letra maiúscula e termina com 

um ponto final. No meio você 

coloca a ideia.

Pablo Neruda.

Editorial por Marina Marino

“ É preciso que

a leitura seja

um ato de

amor”.

Paulo Freire

O mês de outubro

chegou em meio a muitas

comemorações literárias.

Dia internacional do

poeta, dia mundial do

escritor, dia nacional do

livro, e por aí vai.

Literatura é sempre uma

festa para quem gosta

dela, não precisa ter dia

certo, mas aproveitamos

sempre para festejar. E

como também é mês das

crianças, juntar esta festa

com livros, poesia,

autores e poetas é receita

certa.

Nesta edição, nós

trouxemos um encarte

especial para as crianças.

Assim você que nos lê,

pode compartilhar a

alegria da literatura com

suas crianças também.

Nossa sugestão é

que você coloque a

criança bem ao seu lado,

seja lá a idade que ela

tiver, e leia para ela. Já

estou aqui imaginando a

cena, você aproximando

sua criança da literatura,

mostrando as coisas boas

que ela oferece. Há

também uma autora

mirim, com vários livros

publicados. Quem sabe,

depois disso outras ideias

não surgem e vocês criam

uma história à quatro

mãos?

Esse contato com as

letras só traz benefícios,

não só ligados à

alfabetização e à

expressão, mas também,

e principalmente, traz um

novo olhar, uma maneira

diferente de ver a vida e

que vai levar a criança

muito além das crenças e

ensinamentos familiares

e regionais, aprendendo a

ver e aceitar o mundo em

toda a sua diversidade.

Boa leitura para

você e, já sabe, se gostar,

compartilhe.



Aldirene Entrevista
Adriana Silva Santiago

Aldirene Entrevista 
Luiza Meireles



Entrega.

Coragem

Verdade.

Arte é uma das mais belas formas de expressão, de mostrar ao

mundo que as coisas podem ser melhores.

Concretizar sentimentos, pensamentos, sensações.

Aldirene Entrevista

Aldirene: Luiza, conta para a gente

como iniciou seu amor pelas

Letras?

Luiza: Desde pequena meus pais liam

muito para mim, na verdade desde

que eu estava na barriga de minha

mãe. E quando eu nasci eles

continuaram me dando livros e

passaram a me levar em feiras

literárias, onde sempre via os autores

e desejava ser como eles quando

crescesse. Até que um dia, em junho

de 2018, em uma das fogueiras que

fazemos na frente de casa, o

namorado de minha avó, André, que

também é escritor, me perguntou o

que eu queria ser quando crescer e

disse que queria ser escritora. Então

ele me disse que eu não precisava

crescer para realizar esse sonho, pois

eu poderia ser uma autora mirim.

Naquela hora peguei um caderno e

um lápis e comecei a escrever o que

seria o “esqueleto” do meu primeiro

livro.

Aldirene: Qual a emoção de ter três

livros publicados aos 10 anos?

Luiza: É uma emoção muuuuitooooo

grande!!!! Eu me sinto muito especial

por conseguir, através das minhas

histórias, mostrar para as pessoas

como eu penso, como eu me sinto,

minha forma de ver o mundo! Acho

muito especial isso e mais ainda por

eu ser criança, porque acho que nós

crianças conseguimos ver as coisas de

uma forma um pouco diferente dos

adultos e me sinto muito grata por ter

esse espaço para expressar minhas

ideias!
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mundo que as coisas podem ser melhores.

Concretizar sentimentos, pensamentos, sensações.

Aldirene Entrevista

Aldirene: Conte um pouco sobre seu

processo criativo. Como surgiu a

ideia de criar personagens

diferentes?

Luiza: Meu processo criativo não tem

uma regra. Escrevo quando a ideia

vem na minha cabeça! Por exemplo,

meu primeiro livro escrevi em três

dias, já meus dois livros seguintes eu

comecei, parei por um tempo quando

tive dúvida de como terminar e

depois quando a ideia apareceu

retomei a escrita. Eu sempre fiquei

intrigada com as diferenças e por isso

eu decidi que deveria falar sobre esse

tema nos meus livros, pois nunca

entendi por que uma pessoa que tem
cabelos cacheados precisaria alisar os
cabelos para ser amiga de uma outra
pessoa que tivesse cabelos lisos.
Ninguém precisa se mudar por causa
de outra pessoa, todos nós somos
maravilhosos e perfeitos porque
somos do jeito que somos. Acredito
que a diferença tem essa beleza!

Aldirene: Das personagens que

criou, alguma se parece com você?

Se sim, qual e por quê?
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Aldirene Entrevista

Luiza: Essa pergunta é difícil!!! Eu

criei Lua pensando em mim, até o

nome dela eu coloquei o meu apelido

e acho que ela ficou parecida comigo

fisicamente. Mas também me vejo um

pouco em Melissa, por causa do jeito

forte e persistente dela.

Aldirene: Soube que está

escrevendo uma história inspirada

em sua mãe. Pode nos contar um

pouquinho?

Luiza: Claro! Descobri há pouco

tempo que minha mãe tinha cabelos

cacheados, porque desde que eu nasci

eu só a via com os cabelos lisos e

fiquei curiosa para saber por que

motivo ela tinha mudado o cabelo por

tanto tempo. Vi como foi difícil para

ela fazer a transição capilar, como ela

ainda está aprendendo a se

reconhecer e tudo isso por causa do

que as pessoas falaram do cabelo dela

na sua infância. Então fiquei

pensando como minha mãe sofreu

com tudo isso, por tanto tempo, e

decidi que deveria compartilhar.

Então a história, na verdade, terá

vários temas misturados.
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Aldirene Entrevista

Aldirene: Sua mãe, inspirada em seu

desejo de espalhar literatura pelo

mundo, fundou a Cria Criança, editora

especializada em literatura escrita

por crianças. Você tem noção da força

do seu sonho/talento?

Luiza: Na verdade, não. Desde o

primeiro momento que decidi ser

escritora minha mãe estava ao meu

lado, me incentivando e ela aprendeu

tudo que foi necessário no processo de

publicação para tornar meus livros

realidade. Ela tem sido muito

importante na realização do meu sonho.

Só recentemente descobri que ela

também escrevia quando era mais nova

e acabou, por algumas razões, deixando

tudo que ela fez de lado e, me ajudando,

ela conseguiu resgatar isso e, por causa

do que ela não viveu, decidiu que

poderia ajudar também outras crianças

a realizarem os seus sonhos e não

precisarem, como ela, deixar eles

esquecidos.

Aldirene: Além de seus trabalhos, você

também divulga os trabalhos de

outros escritores. Faz narração de

histórias em seu Instagram e também

apoiou doações de livros para

bibliotecas de amigas. Tão pequena,

com o coração tão GRANDE... De onde

vem tanta inspiração?

Luiza: Meus pais sempre me

ensinaram que o melhor caminho é

o do amor e do bem. Desde que eu

era pequena nunca gostei muito do

mal, tanto que demorei de ir ao

cinema porque sempre perguntava

a minha mãe “nesse filme tem

mal?” e, como a resposta era

sempre “sim”, eu preferia não ir.

Acho que já existem muitas coisas

ruins no mundo e eu decidi que

minha contribuição seria sempre

para o bem. Então, tudo que faço é

sempre com muito amor, carinho e

pensando em que contribuição eu

quero deixar para o mundo.
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Aldirene: Deixe uma mensagem para as

crianças que sonham ser escritoras.

Luiza: O que eu sempre digo é “sigam seus

sonhos!”. Acho tão importante quando

sabemos o que queremos, temos um sonho,

porque eles refletem o que gostamos. Façam

o que vocês gostarem, mas não deixem de se

esforçar, porque não adianta ter um sonho e

ficar esperando ele cair no seu colo. Se você

quer ser escritor, pratique, leia, leia muito,

sobre temas diferentes, aprenda palavras

novas, seja curioso, busque sempre saber

mais e mais e escreva um pouco todos os

dias. E não se esqueça que para tornar seus

sonhos realidade você precisa de muita

determinação! E, se em algum momento você

precisar de ajuda, fale com um adulto que

confie e peça o seu apoio!

Quem quiser seguir a

Luiza Meireles no

Instagram e acompanhar

seu trabalho, o canal dela

é:

@luizam3m

E para adquirir seus livros:

linkfly.to/LuizaMeireles

https://www.instagram.com/luizam3m/?utm_medium=copy_link
linkfly.to/LuizaMeireles
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Pablo Neruda.

Biblioencontro com Christyanne Bueno

Tudo de que é capaz o poder do mundo

Tudo de que é capaz o poder do mundo,
realiza-se em círculos.

O céu é arredondado
e tenho ouvido dizer que a Terra

é redonda qual uma bola,
bem assim todas as estrelas.

O vento gira quando em máxima potência.
Os ninhos dos pássaros têm o formato de círculos,

porque a religião deles é a mesma que a nossa.

O sol surge e
se põe novamente num círculo.

O mesmo faz a lua
e ambos são redondos.

As estações, igualmente, formam um grande círculo
em sua mudança

e sempre retornam ao ponto
de onde vieram.

A vida de um homem é um círculo,
da infância à infância,

e assim é com tudo
o que tem o poder de mover-se.

Black Elk, Homem Santo dos Oglala Sioux



Escrever é fácil. Você começa com 

uma letra maiúscula e termina com 

um ponto final. No meio você 

coloca a ideia.

Pablo Neruda.

Biblioencontro com Christyanne Bueno

Ritual de um Círculo de Biblioterapia, 

por Christyanne Bueno

Sábado de inspiração, mais

um Círculo de Biblioterapia a

caminho e percebo quanto os

rituais me acompanham. Cada

edição do Projeto Biblioterapia em

Casa é muito esperada e

cuidadosamente preparada, com

muito afeto, estudo e expectativas.

Um grande ritual patrocinado pelos

livros, biblioterapeuta e seus

leitores.

Adoro rituais, rituais

religiosos, os ritos de passagem,

por sua beleza e o pelo espaço

reservado para o sagrado em cada

ciclo da vida.

Assim como a vida é cíclica,

assim somos nós, assim sou eu,

uma pessoa cíclica e influenciada

por mudanças, transformações,

crescimentos, encerramentos,

inovações e renovações.

Revisitando o livro O

milionésimo Círculo percebo a

importância dos círculos vitais, das

rodas de conversa, dos círculos de

leitura e da circulação dos afetos. E

quando menos espero, estou

refletindo sobre a prática da

biblioterapia, cá estou deixando

minhas ideias, impressões,

sensações, descobertas, segredos e

partilhas circularem por meio da

escrita.
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uma letra maiúscula e termina com 
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Como surge um Círculo de Biblioterapia on-line?

"Ritos de passagem ou transição se 

relacionam com os ciclos da vida, 

marcam finais e recomeços".

Durante minhas leituras e

caminhadas vem a inspiração e

começa a agitação para elaboração da

próxima vivência.

Confecção do flyer para

divulgação do evento, busca da

melhor imagem e de textos

relacionados ao tema.

A parte mais desafiadora, mas

também prazerosa, talvez seja a

escolha dos "livros certos" na

biblioteca pessoal, a consulta dos

fragmentos destacados ou a

selecionar. Confesso que às vezes fico

meio perdida, deixo a intuição me

guiar, felizmente, ela não falha.

Em seguida, vem o preparo da

apresentação, a organização das

ideias para a trilha do encontro e

seleção das linguagens: música,

poesia, fotografia, história...

Pensamentos a mil. O que oferecer?

" ...só é útil o conhecimento

Que nos torna melhores".

Sócrates
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Biblioencontro com Christyanne Bueno

Na sequência, vem a espera e

aquela ansiedade gostosa do primeiro

encontro! Será que ele acontecerá? As

pessoas aceitarão o convite? O tema

tocará o público?

As inscrições começam a

surgir... sempre de última hora para

ser tudo com muita emoção!

Biblioamigas garantindo presença e

gente nova chegando.

E quando o chamado é forte, o

encontro acontece!

“Onde houver dois ou mais

espíritos irmãos, almas gêmeas,

amigas com a mesma ideia de

compartilhar a emoção e a

vontade do Círculo existir,

haverá mais energia criativa

para que ele ocorra".

Na véspera, alguns livros são

previamente separados e os detalhes

cuidadosamente "planejados".

No dia seguinte, pura euforia.

Checo tudo, e, não para minha

surpresa, outros livros pedem para

participar e pequenos ajustes

acontecem.

Ah, faltam as fotografias da

manhã para documentar o momento,

a criação do altar (que é recriado a

cada encontro), meu toque

cerimonial: a vela, flores, círculo

(toalha do centro), objetos

simbólicos, livros para arrumar,

incenso para aromatizar o ambiente.

Para mim, ambiência é tudo e beleza

é fundamental. Evoco os deuses da

inspiração e os sinto todos presentes.

Qual será a deusa da inspiração que

me sopra ideias e sugestões?

E claro, não posso esquecer a

saudação do dia para recepcionar os

convidados.

Chegada a hora, torço para a

"santa conexão" ajudar e me entrego

aos livros. Juntos, recebemos

nossos(as) bibliamigos(as) com

palavras bem ditas.

O que vai realmente acontecer?

Saberemos vivenciando a

Biblioterapia, essa prática que me

inspira a Ser uma pessoa melhor, mais

feliz e me dá oportunidade de

oferecer e receber uma manhã de

cuidado e afeto.
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Biblioencontro com Christyanne Bueno

Agradeço às pessoas que me

confiaram a beleza desses momentos.

Bibliolaços continuam circulando...

Nos preparativos para retornar

aos encontros presenciais em São

Paulo. Mas continuaremos com o

Projeto Biblioterapia em Casa para

atender ao público interessado do

Brasil e outros países.



São páginas de puro encantamento através dos versos e ainda das

ilustrações da escritora, ilustradora e psicóloga, Christiane de. Uma

honra para mim contar com parcerias tão significativamente de

peso, de profissionais tão competentes e amigas a quem muito

admiro.

Deixo aqui o texto que define o livro em sua contracapa:

Dicas da Adriana Santiago



de temas variados dentro das vivências tão particulares dessa

região do país. São seis também os poemas do homenageado,

Apolinário, poeta santarense falecido em 2020.

A obra é de tamanha importância – além de agradável e

impactante leitura – para a divulgação dos poetas de Santarém,

terceiro município mais populoso do estado do Pará e de

fundamental importância aos brasileiros que queiram conhecer a

alma santarena. Mais do que isso: a alma tapajônica. Mais ainda: a

alma amazônica. Alma de rio e de mata, que compõem e enriquecem

nosso país.

Dica da Adriana Santiago

Três Antologias: poetas brasileiros

se unem em prol da vida e da liberdade

“Segundo Encontro poesia 

santarena 2021”

Muito mais do que uma

coletânea de poemas, “Segundo

Encontro – poesia santarena –

2021” (PA: editora do autor),

organizado pelo poeta Neucivaldo

Moreira, apresenta ao nosso vasto

país chamado Brasil, o rico processo

laboral que vem sendo tecido por

importantes nomes da arte

santarena. Mais do que apresentar:

dar voz e visibilidade aos poetas de

grande talento da poesia do norte do

país.

Assumindo a responsabilidade

de organizador e editor, o poeta

santareno Neucivaldo Moreira, autor

de vários livros, reuniu o que há de

melhor da poesia paraense, mais

especificamente de Santarém,

fazendo desse segundo volume um

grande encontro. São quinze poetas,

cada qual participa com seis poemas

de temas variados dentro das

vivências tão particulares dessa

região do país. São seis também os

poemas do homenageado, Apolinário,

poeta santarense falecido em 2020.

A obra é de tamanha

importância – além de agradável e

impactante leitura – para a

divulgação dos poetas de Santarém,

terceiro município mais populoso do

estado do Pará e de fundamental

importância aos brasileiros que

queiram conhecer a alma santarena.
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Dica da Adriana Santiago

Mais do que isso: a alma tapajônica.

Mais ainda: a alma amazônica. Alma

de rio e de mata, que compõem e

enriquecem nosso país.

Sim. O santareno carrega a alma

amazônica, “floresteira e caudalosa”,

pois o menino e a menina crescem a

ver as matas no entorno e a sentir o

cheiro de floresta próxima, ao mesmo

tempo em que assiste ao encontro

dos rios Tapajós e Amazonas, diante

da orla da cidade. Um belo encontro,

lindo de se ver! Os rios se encontram

sem perder suas particularidades,

como as cores distintas: barrentas de

um, azuladas de outro. Iguais na

importância, diversos no modo de ser

e correr rumo ao mar, o encontro dos

rios Tapajós e Amazonas é marca

indissociável de Santarém.

A coletânea homenageia o

poeta santareno Apolinário (Manoel

Apolinário Oliveira de Sousa).

Apolinário, como sempre foi e é

conhecido artisticamente, nasceu em

8 de maio de 1970, na comunidade

Caeçuepar, Aveiro-Pará, e faleceu em

1º de dezembro de 2020, em Santa-

rém-PA, aos 50 anos de idade. Em

2015 recebeu o título de Cidadão de

Santarém, concedido pela Câmara

Municipal. O artista teve reconhecida

atuação como poeta, compositor, ator,

escultor, pintor e cenógrafo. Expôs

seu trabalho no Pará, além de

Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo,

Argentina e França. Inclusive é dele,

Apolinário, a belíssima arte da capa

da coletânea “Segundo Encontro”,

retratando com fidelidade, beleza e

poesia o espírito santareno.

Vale a pena a leitura da

coletânea “Segundo encontro – poesia

santarena 2021”. Uma verdadeira

viagem e novos conhecimentos sobre

nossa rica cultura do Norte do país.

A quem queira adquirir o livro,

contato com o poeta, editor e

organizador da coletânea pelo

Facebook: Neucivaldo Moreira ou

pelo WhatsApp: (93) 99123-3050.
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Em se tratando de Nordeste,

essa rica região na tradição e

sensibilidade poéticas, chega a

público a obra “Espelhos” (SP: ed.

Ixtlan/2021). São três poetas,

potiguares, parceiros na literatura e

na arte da licenciatura, que se uniram

para a publicação do belo livro de

poemas, contendo 20 de cada um:

Carlos Magno de Souza, poeta,

professor, graduado em História e

pós-graduado em Literatura e Cultura

Potiguar pela UFRN; Edileide Ribeiro

Pimentel, pedagoga, Mestra em

Educação pela UFRN, professora da

rede municipal de Natal e no

IBRAPES; e Núbia Ferreira de Castro,

pedagoga, com especialização em

Literatura pela UFRN, professora da

rede pública municipal de Natal e

apoio pedagógico na rede estadual de

ensino do Rio Grande do Norte.

Amantes da arte e da literatura,

os três amigos viram na poesia uma

boa forma de compartilhamento de

sentimentos e representação do

mundo. Nesse momento em que

medos e inseguranças afloram nos



Dica da Adriana Santiago

sujeitos, nesses dois anos de

pandemia, nada melhor do que a

poesia e todas as expressões

artísticas para nos unir e nos

fortalecer em torno de um objetivo

comum: sobreviver. E mais do que

isso, sobreviver com saúde mental e

física. Nisso a poesia pode muito

contribuir: serenar as mentes

atormentadas pela ansiedade e pelos

medos; mostrar que estamos todos

passando por uma turbulência e que

juntos iremos sair dessa tempestade.

Sendo assim, o livro em geral, e a

poesia, em particular, funcionam

como verdadeira terapia de grupo e

proporciona uma catarse que alivia as

dores momentâneas.

É assim com “Espelhos”.

Poemas que nos ajudam a olhar para

dentro e encontrar forças e caminhos.

Não poderia ser diferente, tendo em

vista a tradição poética do povo

norte-rio-grandense. A sensibilidade

perpassa aquele estado que com

muitos poetas presenteou o Brasil:

Lourival Açucena, Auta de Souza,

Jorge Fernandes e Zila Mamede são

alguns desses nomes.

São 76 páginas de poemas que

tratam de autoconhecimento, de

busca por liberdade, de sonhos,

temas cotidianos, busca existencial,

além dos poemas dialogarem com o

fazer em sala de aula, tendo em vista

que são poetas-professores,

professores-poetas.

Com prefácio de Maria

Aparecida de Almeida Rego,

pesquisadora da literatura norte-rio-

grandense, doutoranda em Literatura

Comparada; e comentário (orelha) da

escritora Ana Cláudia Trigueiro; e

arte de capa do artista plástico

Alexandre Ribeiro; vale a pena

conhecer esta obra, composta a

muitas mãos talentosas, com muita

sensibilidade e bom gosto.

Para adquirir a obra: editora Ixtlan:

www.editoraixtlan.com;

www.facebook.com/editoraixtlan

Ou diretamente com um dos autores,

Carlos Magno.

WhatsApp: (84) 8155-5028

Instagram: @sebomeninodogrude.

http://www.editoraixtlan.com/
http://www.facebook.com/editoraixtlan


de temas variados dentro das vivências tão particulares dessa

região do país. São seis também os poemas do homenageado,

Apolinário, poeta santarense falecido em 2020.

A obra é de tamanha importância – além de agradável e

impactante leitura – para a divulgação dos poetas de Santarém,

terceiro município mais populoso do estado do Pará e de

fundamental importância aos brasileiros que queiram conhecer a

alma santarena. Mais do que isso: a alma tapajônica. Mais ainda: a

alma amazônica. Alma de rio e de mata, que compõem e enriquecem

nosso país.

Dica da Adriana Santiago

158 poetas de todo o Brasil

reunidos nesta antologia de peso –

trocadilho: são 192 páginas – com

textos de qualidade. O projeto da

editora Trevo (SP) é resultado do

blog Revista Benfazeja, que desde

2010 vem publicando poemas de

vários autores brasileiros, o que

culminou agora com o lançamento

do Selo Trevo e desta Antologia

como marco inicial.

Poemas de força e muito

potentes, de temas variados, desde

o nascimento de um filho ou filha, a

reflexões sobre “O que nos cura”, ou

sobre “Escrever sobre o amor”,

“Isolamento Social”, “Eu plural”,

“Pássaros e flores” e muita

diversidade de temas e estilos.

Dois poetas receberam o

título de vencedores em primeiro e

segundo lugar, escolhidos por

seleto grupo de avaliadores:

Primeiro lugar:

Por uma única pedra, de Augusto César

Vassilopoulos;

Segundo lugar:

O último pôr do sol, de El Maria.

Quem quiser adquirir esta bela obra 

entrar em contato: 

atendimento@editoratrevo.com.br

Antologia Poesia Agora 

Verão 2021

mailto:atendimento@editoratrevo.com.br


São páginas de puro encantamento através dos versos e ainda das

ilustrações da escritora, ilustradora e psicóloga, Christiane de. Uma

honra para mim contar com parcerias tão significativamente de

peso, de profissionais tão competentes e amigas a quem muito

admiro.

Deixo aqui o texto que define o livro em sua contracapa:

A Coluna do Eliaquim



A Coluna do Eliaquim

A vez de Carolina

Escritora periférica recebe 

diversas homenagens

Carolina Maria de Jesus, nasceu

na cidade mineira de Sacramento em

1914, mas foi na cidade de São Paulo

que Carolina fez história e viveu o

resto de sua vida. Morou em cortiços,

em casas onde trabalhou, na favela do

Canindé, onde escreveu o clássico

“Quarto de Despejo” e Parelheiros,

onde escreveu “Casa de Alvenaria”.

Falecida em 1977, Carolina fez

história e de catadora de papel,

passou a ser traduzida para 16

idiomas.

O talento da autora foi

descoberto pelo jornalista Audálio

Dantas, que enquanto realizava uma

visita na favela do Canindé, bairro de

São Paulo (SP), conheceu uma mulher

humilde, que apresentou para ele

seus cadernos em formato de diários.

Carolina abriu caminho para

que as classes mais baixas tivessem

lugar de voz na literatura e concretiza

que a arte é para todos, sem

necessidade de cursar uma faculdade,

ou ser de uma família nobre.

Agora é a vez do talento de

Carolina Maria de Jesus ganhar ainda

mais brilho, pois diversas

homenagens ainda em 2021 serão

realizadas devido sua vida e obra

literária. Tudo isso, mostra a

grandeza da autora e dá força para

que vida na quebrada seja

reconhecida e ganhe visibilidade, pois

desde Quarto de Despejo, pouca coisa

mudou.

O IMS (Instituto Moreira Salles)

apresenta a exposição Carolina

Maria de Jesus: Um Brasil para os

brasileiros, a Prefeitura de São Paulo

anunciou a construção de uma

estátua da autora na zona sul da

cidade e a Companhia das Letras tem

em sua programação a reedição de

diversos títulos da autora.
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Carolina Maria de Jesus: Um Brasil 

para os brasileiros

Iniciada em 25 de setembro de

2021 e realizada pelo IMS, a

exposição que homenageia a autora

periférica fica em cartaz até 30 de

janeiro de 2022. O Instituto fica na

Avenida Paulista, 2424 – Bela Vista –

São Paulo / SP, a entrada é gratuita,

mas é necessário agendar a visita

através do site da organização

(https://ims.com.br/).

Carregada de fotos da trajetória

da autora, uma linha do tempo com

fatos importantes de sua vida, artigos

pessoais, o público também poderá

ver dois cadernos originais da autora,

que contém a obra inédita Um Brasil

para os brasileiros, e o disco

Quarto de Despejo, com

composições e interpretações de

Carolina.

https://ims.com.br/
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Os curadores Hélio Menezes e

Raquel Barreto prometem que os

visitantes vão encontrar não só a

Carolina escritora, mas também a

cantora, compositora e mulher que

confeccionou diversas peças de roupa. A

exposição também apresenta não

apenas a autora de diários, mas também

a autora de contos, crônicas, poemas,

além de peças de circo e teatro. Sendo

assim, Carolina foi uma multiartista.

Aos paulistanos, os residentes e

os que visitam a cidade, vale a pena

visitar o Instituto Moreira Salles, em

especial os andares em que está

instalada a exposição da autora de Casa

de Alvenaria, nossa querida Carolina

Maria de Jesus.

Na próxima edição da Voo

Livre – Revista Literária, vamos

saber sobre as reedições de livros

de Carolina e a posição da

Prefeitura de São Paulo sobre a

construção do Monumento em

homenagem da autora.





Especial Infantil

Vamos brincar com Parlendas?

Versinhos simples e de fácil memorização, as PARLENDAS fazem parte das

tradições orais do folclore brasileiro, transmitidas de geração para geração.

Neste especial, você vai encontrar parlendas, compiladas pela Marina e outras de

sua própria autoria, para uma gostosa brincadeira de recitar diferentes

modalidades, desde os acalantos, que fazem dormir, até os difíceis trava-línguas. Só

não vale tropeçar nas palavras...

Embala, nenê

Mamãe logo vem

Foi lavar seu cueirinho

No riacho de Belém...

Dorme, dorme, meu filhinho

O passarinho está dormindo,

E as estrelas cintilantes,

Lá no céu estão luzindo...

Menina linda

Linda da Vovó

Dorme sossegada

Você não está só...

Dona Coruja

Em cima do Telhado

Deixa a menininha

Dormir sossegada
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Sol e chuva

Casamento de viúva

Chuva e Sol

Casamento de Espanhol

A menina pequenina

Na cozinha quer brincar

Mistura farinha com água

E põe no fogo para assar

Quem cochicha

O rabo espicha

Come pão

Com lagartixa

Quem reclama

O rabo inflama

Come pão

Com taturana...

Santa Luzia

Passou por aqui

Com seu cavalinho

Comendo capim



Especial Infantil

Uma, duas figurinhas

A menina vai trocar

Para completar o álbum

Faltam duas pra colar

Trinta dias tem novembro

Abril, junho e setembro

Vinte e oito só tem um

E o resto... trinta e um!

Lá na lata de biscoito

Tinha um monte torradinho

Peguei três, peguei quatro

Peguei cinco, peguei seis

Peguei sete, peguei oito

Peguei nove...

Mas o dez não vou pegar

Para não me estufar
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Esse sim, esse não

Esse come requeijão

Esse põe o pão na mesa

Bem na frente do João

Bambu, tirabu

Aroeira, manteigueira

Tirará (nome da criança)

Para ser bambu!

Pico, pico, picolé

Que sabor você quer?

Quero um

Quero dois

Quero papa de arroz

Ana, Ana, Anabela

Quem saiu foi ela!



Especial Infantil

Tecelão tece o tecido

Em sete sedas de Sião

Tem sido a seda tecida

Na sorte do tecelão

O tigre quer o trigo

O trigo ele vai trazer

Para os três tigrinhos

Que esperam o tigre trazer

Gato escondido

Com rabo de fora

Tá mais escondido

Que rabo escondido

Com o gato de fora.



Especial Infantil

Kel
Kamoezze

Meire 
Marion
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Livros da Kel:

Kel Kamoezze nasceu no Brasil

mas se considera uma cidadã do

mundo, porque já viveu em muitas

cidades e países. Hoje ela mora em

Barcelona. Tem se dedicado à

escrever para as crianças, sendo a

filha Liz sua maior inspiração.

É autora da série de livros

Caminhos para ser Feliz, que hoje já

está sendo publicada em espanhol,

catalão e inglês, além do português, é

claro.

Recentemente lançou-se no

mundo doa quadrinhos com a

história Livreliz, que foi ilustrada por

Giulia Tavares.

https://www.amazon.com.br/pequena-Lilith-Luzes-Para-Feliz-ebook/dp/B075MGMVTM/ref=sr_1_3?dchild=1&qid=1633270055&refinements=p_27%3AKel+Kamoezze&s=digital-text&sr=1-3&text=Kel+Kamoezze
https://www.amazon.com.br/LIVRELIZ-C%C3%A9u-Azulzinho-Kel-Kamoezze-ebook/dp/B09F733TKX/ref=sr_1_1?__mk_pt_BR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=livreliz&qid=1633270009&s=digital-text&sr=1-1
https://www.amazon.com.br/Petita-Lilith-Colors-Caminhos-Catalan-ebook/dp/B09HJL38WZ/ref=sr_1_1?dchild=1&qid=1633270103&refinements=p_27%3AKel+Kamoezze&s=digital-text&sr=1-1&text=Kel+Kamoezze


Especial Infantil

Meire Marion nasceu no

Brasil, mas viveu muitos anos nos

Estados Unidos, na cidade de Fall

River, em Massachusetts, por isso

foi alfabetizada em inglês. Voltou

ao Brasil quando tinha 16 anos e, a

primeira coisa que ela fez foi

aprender o português.

Hoje ela trabalha como

professora de inglês e é escritora

de livros nos dois idiomas.

Já publicou 4 livros e tem um

blog Meire Marion´s Corner onde

publica contos, crônicas, poesias,

pensamentos escritos em inglês.

Livros da Meire:

https://www.asabeca.com.br/detalhes.php?sid=03102021104102&prod=8414&friurl=_-CHARLIE-THE-FISH--Meire-Marion-_&kb=1431
https://www.asabeca.com.br/detalhes.php?sid=03102021104102&prod=8700&friurl=_-O-PRIMO-DO-CHARLIE--Meire-Marion--Joao-Arthur-Marion-Navarro-_&kb=18
https://www.asabeca.com.br/detalhes.php?sid=03102021104102&prod=9074&friurl=_-O-MENINO-QUE-NAO-SABIA-DE-ONDE-VEIO--Meire-Marion-_&kb=1091


Especial Infantil

Este é o 4º livro infantil da escritora Meire Marion, lançado

pela Pingo de Letra, do Grupo Editorial Scortecci. Escrito e

ilustrado pela autora com aquarelas, Dois Gatinhos, é inspirado

em seus gatinhos Muffin e Sushi.

Uma história de amor e de amizade entre dois irmãos de

quatro patas, que acham um novo lar e quase o perdem durante

uma tempestade.



Especial Infantil

Os livros de poemas devem ter 

margens largas e muitas páginas 

em branco e suficientes claros 

nas páginas impressas, para que 

as crianças possam enchê-los de 

desenhos - gatos, homens, 

aviões, casas, chaminés, árvores, 

luas, pontes, automóveis, 

cachorros, cavalos, bois, tranças, 

estrelas - que passarão também a 

fazer parte dos poemas...

Mario Quintana

In Sapato Florido



Especial Infantil

Esta menina 

tão pequenina 

quer ser bailarina. 

Não conhece nem dó nem ré

mas sabe ficar na ponta do pé. 

Não conhece nem mi nem fá 

mas inclina o corpo para cá e para lá. 

Não conhece nem lá nem si, 

mas fecha os olhos e sorri. 

Roda, roda, roda, com os bracinhos no ar 

e não fica tonta nem sai do lugar. 

Põe no cabelo uma estrela e um véu 

e diz que caiu do céu. 

Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. 

Mas depois esquece todas as danças,

e também quer dormir como as outras crianças.
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Faça uma careta

e mande a tristeza

pra longe pro outro lado

do mar ou da lua

vá para o meio da rua

e plante bananeira

faça alguma besteira

depois estique os braços

apanhe a primeira estrela

e procure o melhor amigo

para um longo e apertado abraço.



Especial Infantil

Por enquanto eu sou pequeno

(Pedro Bandeira)

Por enquanto eu sou pequeno,

muita coisa eu não sei.

Eu só sei que estou gostando

deste mundo onde eu cheguei.

Não me apressem por favor,

sei que ainda não cresci.

Mas vejam que eu estou tentando,

me esperem que eu chego aí!

Namoro Desmanchado

(Pedro Bandeira)

Já não tenho namorada

e nem ligo para isso

é melhor ficar sozinho

namorar só dá enguiço.

Eu conheço meus colegas

sei que vão argumentar

que pra não ser mais criança

é preciso namorar.

Mas a outra só gostava

de conversa e de passeio

e queria que eu ficasse

de mãos dadas no recreio.

E ali, sentado e quieto

no recreio da escola

de mãos dadas feito bobo

vendo a turma jogar bola

Gosto mesmo é de brincar

Faça chuva ou faça sol

namorar não quero mais.

Eu prefiro o futebol.

Minha família

(Pedro Bandeira)

Eu gosto da

minha mãe,

do meu pai,

do meu irmão.

Nem sei como

tanta gente

cabe no

meu coração!



Artigo de Marina Marino 

É de conhecimento de todos

que as revistas literárias ocupam

um lugar à margem na história da

literatura. Sempre estiveram

presentes, acompanhando as obras,

os autores, os movimentos

literários, porém, com exceção das

que conseguiram grande destaque,

a maioria não era bem-vista, nem

reconhecida, apenas considerada

um produto de menor valor.

Em meu ponto de vista, isso

se deu pelo fato de uma revista

literária nunca ter sido estudada

como um gênero em si,

considerando-se sua autonomia,

suas especificidades, sua própria

lógica, ficando sempre entre o livro

e a imprensa. Até hoje, ela ainda

ocupa um lugar tímido no meio

literário. E é nessa areia movediça

que tantos editores de revistas,

como eu, lançaram-se neste

circuito.

Até hoje, quando se fala de

revista literária, muita gente

imagina um simples catálogo, um

material exclusivamente voltado

para venda, o que mostra um total

desconhecimento das duas funções

que uma revista tem: a produção

(dos artigos, editorial, colunas) e a

divulgação (dos autores, suas

obras, sua poética, sua literatura).

Neste ano, em que vivemos

tantas experiências com a REVISTA

VOO LIVRE, já estamos na 15ª

edição, nós conseguimos enxergar

o que uma revista é, na verdade.

Trata-se de uma “obra coletiva,

feita por muitas mãos, que ali levam

seus talentos e habilidades.” Um

lugar que acolhe principalmente a

literatura contemporânea, os

autores iniciantes, os novos

projetos literários, que não tem

espaço nas grandes editoras, na

grande mídia.

Um novo olhar sobre as 

revistas literárias
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Descobrimos também o grande

poder que a revista tem em

aproximar, “quem gosta de ler, com

quem gosta de escrever”. Isto porque

a variedade que se consegue incluir

numa edição é bem abrangente, indo

desde diferentes tipos de autores, de

textos, de fazer literário e,

consequentemente, atraindo

diferentes tipos de leitores. Isso cria

uma verdadeira comunidade em volta

da revista, onde cada vez mais

autores e leitores passam a se

conhecer, a interagir e a compartilhar

bons momentos em torno da

literatura, que vai além de suas

páginas.

Outros editores de revistas, têm

sua própria experiência e vivência na

área, que pode ser diferente da nossa,

mas tenho certeza de que, mais do

que simplesmente vender livros, o

que todos buscam é essa aproximação

entre autores e leitores.

Em nosso caso específico, a Voo

Livre Revista Literária apoia-se

sobre três pilares fundamentais: o

livro, o autor e o leitor. Desses três

pilares é que surge todo um

movimento, que fazemos

mensalmente, e que começa pela

definição da pauta, elaboração das

colunas e chega às páginas da revista,

alcançando o leitor, nosso foco

principal.

O relato de nossa experiência,

neste artigo, tem a finalidade de

desmistificar de uma vez o antigo

conceito de revistas literárias, como

também mostrar que a revista

caminha de mãos dadas com a

literatura contemporânea, essa que

nós estamos produzindo.

Saudações literárias...

Artigo apresentado na Roda de

Conversa no III Encontro do

Mulherio das Letras Portugal. Para

ver o bate-papo na íntegra, acesse o

link:



Palavras e Pontos por Regina Ruth

A Derradeira Viagem
Conto premiado de Regina Ruth Rincon Caires
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Três horas da tarde... O sol

escaldante de outubro, hoje, castiga

mais que de costume. É um calor no

limite do suportável, causa um

imenso desconforto.

Dentro do ônibus, com

poltronas quentes, sensação de

incômodo, o roçar do plástico nas

pernas, o suor teimoso, o cheiro acre

de corpos ávidos por banho, tudo

torna a viagem ainda mais cruciante.

Nem as crianças param! O

burburinho e a movimentação

excessiva das pessoas provocam um

desassossego no espírito que não

sobra nem disposição para me

concentrar na leitura.

A cada cinco minutos o ônibus

para. É um sobe e desce sem fim. Em

cada parada, a nuvem de poeira que

sobe dos pneus em contato com a

terra vermelha da estrada, envolve o

ônibus, entra pelas janelas, e a

situação chega a ficar desesperadora.

O negócio é distrair a mente, tentar

pensar em outra coisa...

Reparo na mulher sentada ao

meu lado. Bem mais de cinquenta

anos e, observando pelo semblante,

não está nos seus melhores dias. De

aspecto consumido, amargurado,

frágil. Alguma coisa lhe aflige... Puxo

conversa. Falo do calor, do atraso das

chuvas, e ela, dificultando o acesso,

sussurra algumas coisas,

completando as respostas com leves

gestos e meneios com a cabeça.

De pouca prosa, uma pessoa

incrivelmente humilde. Humilde na

acepção completa da palavra: nos

modos, na fala, no traje, e deixa

transparecer também humildade de

condição humana. Acho mesmo que

está bem perto do miserável. Os pés

enfiados em chinelos de borracha

bem gastos, as roupas tristemente

descoradas, as mãos enrugadas,

calosas, unhas carcomidas.

Fisicamente é um trapo! Mas o que

mais me aflige são seus olhos! São

terrivelmente descrentes, pedintes,

sofridos.

Queria tanto falar com ela! Mas

como?! Sou tão sem expediente! A

viagem será relativamente longa, e

apesar da pouca conversa, consegui

descobrir que vamos para o mesmo

destino.
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Noto que está remexendo a

sacola. Que será que procura? Olhe só,

é um rosário! Será que está com

medo da estrada? Vou novamente

tentar falar com ela. Se for medo,

posso distraí-la, e até mesmo

confortá-la!

Inútil... Recostou a cabeça,

cerrou os olhos, mas sei que não está

dormindo. Está rezando... Sei disso

porque passa as contas do rosário por

entre os dedos. Rezo uma Ave-Maria e

cronometro o tempo. É o mesmo

espaço de tempo que ela leva para

passar os dedos de uma conta a outra.

A viagem segue... Agora, além

do burburinho torturante que não me

deixa concentrar na leitura, ainda

existe esta preocupação a me

martelar os miolos. Queria tanto falar

com ela! Pelas minhas contas já rezou

o terço duas vezes. Continua com a

cabeça reclinada e com os olhos

fechados. Seus cílios estão úmidos...

Tenho certeza de que sente vontade

de chorar, de soluçar. Ou será que está

chorando?! Chego a ficar irritada

diante do cerco que ela criou, e mais

irritada ainda diante da minha

impotência.

Engraçado! A mulher deve ter

adormecido. Já não corre mais as

contas do rosário pelos dedos. O sono

é mesmo mágico! Olhando agora, seu

semblante não tem aquele amargor

de antes, há uma aparente leveza nos

traços do seu rosto. O corpo está

relaxado, solto. Balança quase que

suavemente, apesar dos solavancos

do ônibus.

A estrada está uma lástima!

Não sei se pela falta de chuvas, mas a

terra muito batida deixa as

imperfeições do terreno mais

salientes. Talvez seja o excesso de

calibragem dos pneus. Sei lá! Só sei

que pula tanto que fica difícil

equilibrar o corpo sobre a poltrona.

Maria Santíssima! Que sono

profundo tomou conta da minha

parceira! Nem se incomoda com o

balanço do ônibus. Balanço é um

termo muito suave, brando

demais para descrever a
situação. Na realidade mais parece

um galope!

Acho que agora consigo ler um

pouco. Afinal, minha preocupação

não tem mais razão de ser. A parceira
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dorme calmamente, não me

incomoda, não estou aflita.

Arre! Ainda bem que estamos

chegando! Já se pode ver a cidade lá

adiante... É muito bom chegar.

Fecho o livro, guardo-o na

bolsa, passo um pente nos cabelos.

Olho do lado. Minha parceira ainda

dorme.

─ Senhora!

Toco-lhe o braço de mansinho

para não assustá-la. Coisa horrível é

acordar sobressaltada!

─ Senhora, já chegamos!

Incrível a profundeza do sono!

Inércia abissal! Não consigo acordá-

la...

─ Senhora, por favor, acorde! Já

chegamos...

Meu Deus, ela não acorda! Fico

apavorada. O sono está muito

estranho, já a sacudi de todas as

maneiras. As pessoas percebem a

minha aflição, devo estar com a voz

alterada! Em segundos, várias

pessoas se juntam tentando acordá-

la. Minha angústia cresce, percebo

que não está apenas dormindo, algo

mais sério está acontecendo! Esta

aflição explode quando um homem, que

após ter tentado acordá-la, diz:

─ Está morta! Esta mulher está

morta!

Afundo-me no banco. Um gosto

estranho na boca, uma sensação de

fragilidade extrema, de desamparo, de

incredulidade, um vazio imenso.

Perdida em meus pensamentos não me

atenho ao que se passa em redor. É

muito confuso, vejo muitas pessoas, um

corre-corre danado, vozes alteradas,

todos falam ao mesmo tempo, todos

querem vê-la, alguns se benzem...

Quando dou por mim, o banco ao

meu lado está vazio. Ela se foi... Já havia

ido mesmo! O sono é irmão da morte.

Que morte santa! Será que foi quando

seus dedos pararam de correr as contas

do rosário?! Será que foi a morte que lhe

deixou a feição mais leve?! Como não

percebi... Por que não fez um sinal, não

exalou um gemido, não pediu ajuda?

Coitada, tal vida, tal morte. No banco,

ainda amarfanhado pelo peso do seu

corpo, entre as duas poltronas, o rosário

caído. Ela mesma se abençoou...

─ Dona, o ônibus vai pra gara-

gem! A senhora precisa apear...
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