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Editorial por Marina Marino

Um dos objetivos desta Revista

Literária, desde sua criação, é reunir

pessoas. O isolamento social ainda

não acabou, mas isso não nos impede

de criarmos laços, nem que seja

virtualmente, com quem faz a

literatura cotidiana, a literatura das

pequenas coisas e que as agigantam

quando escrevem.

No decorrer dessas 16 edições,

muitas amizades nasceram, outras se

solidificaram, projetos surgiram,

sempre em volta das letras. É uma

alegria enorme ver aqui reunidas

tantas queridas (e queridos também),

que caminham conosco desde agosto

de 2020.

Gosto de pensar que trazemos

vozes que se manifestam, através de

tantas formas de fazer literatura, e

que representam outras tantas vozes,

ampliando assim este universo

literário de forma exponencial e

inimaginável.

Enquanto o mundo está em

liquidação, nós aqui estamos em

proliferação de conteúdo. Nesta

edição, começamos com a entrevista

de uma voz que leva a literatura para

crianças de forma alegre e lúdica.

Reunimos também autoras que

publicaram novos livros, nestes

tempos de incerteza, certas de que

sua literatura tem voz e vez. Isso sem

falar das que se uniram para dar voz à

poesia e poetizar a Terra, as

Constelações.

Mas não paramos aí. Trazemos

também excelentes artigos escritos

por mulheres maravilhosas, que se

alegram em reunir e homenagear as

vozes na literatura, tanto no Brasil,

como além-mar. A memória, aquela

que “com seus fios tece a literatura”,

tem sua vez, entre tantos assuntos

interessantes que esta edição reserva.

Ao leitor, um dos pilares de

nossa produção, desejamos que

deguste desses presentes em

diferentes gêneros textuais, que

encontrará em cada página, literatura

de alto nível, feita por gente como a

gente, que vive o que estamos

vivendo e que encontrou um modo de

sobreviver ao caos que se instalou no

mundo. Sejam todos bem-vindos à

edição de Novembro.



Aldirene Entrevista
Adriana Silva Santiago

Aldirene Entrevista 
Rute Beserra



Entrega.

Coragem

Verdade.

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

que as coisas podem ser melhores.

Concretizar sentimentos, pensamentos, sensações.

Aldirene Entrevista

Aldirene: Rute, conta para a gente

como iniciou seu amor pelos livros?

Rute: O amor pelo livro começou

desde quando fui alfabetizada aos 06

de idade, toda vez que chegava o livro

de Língua Portuguesa do ano letivo, lia

todas as histórias do livro, não só ele

como outros clássicos de Literatura

Infantil, sempre fui rata de Biblioteca.

Vivia na Biblioteca lendo livros, e hoje

apesar da tecnologia, gosto de folhear

o livro e tê-los na mão.

Aldirene: Quais dicas costuma dar

aos pais para que as crianças

gostem de livros?

Rute: Importante os pais sempre

estimularem as crianças a lerem

livros, fortalecendo o vínculo entre

eles, cultivando o hábito da leitura,

junto com os filhos. Levando as

crianças na Biblioteca, Livraria,

permitindo que as crianças passeiem

entre as prateleiras, para que

conheçam diferentes seções.



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: Além de professora, você é

narradora de histórias. Prefere

narrar histórias em escolas,

bibliotecas ou livrarias?

Rute: Amo narrar histórias em

diferentes lugares, mas a minha

paixão é narrar histórias em

Bibliotecas. Porque Bibliotecas para

mim é um lugar de sabedoria que

representa vários conhecimentos em

coletivo.

Aldirene: Em sua jornada, já teve a

oportunidade de narrar histórias

em hospitais, asilos e / ou

orfanatos?

Rute: Já tive oportunidades em narrar

histórias em asilos. Confesso que foi

uma experiência incrível, dessa

experiência saiu o projeto Resgate da

Memória na terceira idade. Projeto

esse que tive o prazer de ministrar

com os vovôs e vovós em um asilo

perto de minha casa.

Aldirene: Qual história não pode

faltar em suas apresentações para

as crianças?

Rute: Ah, já virou carro chefe- O

grande Rabanete- Ruth Rocha



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: Além de narrar histórias,

você também escreve. Participou

dos projetos: "Elas e as Letras",

"Elas e as Letras - Diversidade e

Resistência" e "Pirlimpimpim".

Como se sentiu ao ver seus textos

publicados?

Rute: Muito emocionada, agradecida

primeiramente a Deus, e a Aldirene

pelo privilégio de ter me dado a

oportunidade.

Aldirene: Planeja publicar um livro

solo?

Rute: Sim, logo em breve teremos

novidade. O livro ainda se encontra

em esboço, não irei falar quando irá

sair. Mas...logo...logo..

Aldirene: Literatura é...

Rute: ... permitir a criança, ir além da

realidade de sua imaginação, do ouvir

ou ler uma história.



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.

Dicas da Adriana Santiago

“Livro-jangada” transporta 

leitores a céus de poesia

Ler Nic Cardeal é sempre um

ato que nos rouba o fôlego. Seus

poemas – publicados em Sede de Céu

(Penalux, 2019) ou postados em suas

páginas (Escrevo porque sou

rascunho – Facebook; @niccardeal –

Instagram), ou ainda nas diversas

antologias em que participou, sempre

nos lança a universos ordinariamente

inatingíveis, só penetráveis através da

poesia. Da mágica e inebriante poesia

escrita por mãos talentosas de

mentes sensíveis de grandes poetas.

Assim é a poesia de Nic Cardeal.

Impossível ficar intocado diante da

capacidade poética de Nic em

transitar pelos meios sólidos, líquidos

e gasosos das palavras com tamanha

destreza e sensibilidade. Tecer a

colcha, a renda, com rios de palavras

voláteis, porém precisas. Esse é o

dom de Nic. Dom de nos transportar

pelo fio dos versos, numa brincadeira

séria de palavras, milimetricamente

pensadas e encaixadas nos versos.
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Assim a poeta nos lança

novamente a esse mundo, apenas

acessível pela poesia, com seu novo

livro “Costurando Ventanias: uns

contos e outras crônicas”

(Penalux,2021). São 98 páginas de

uns tantos contos e crônicas como diz

o título, uma prosa poética deliciosa.

Os contos são curtos o que não

significa ser de leitura rápida, pois

nos faz viajar tão longe, tão

profundo... uma viagem dentro, nos

obrigando a ver o quão ricos somos

de experiências, belezas, vitórias e

superações ou ainda solidões, medos

e sonhos que nos habitam.

O prefácio é da premiada autora

Maria Valéria Rezende, uma das

líderes e idealizadora do movimento

Mulherio das Letras. No prefácio,

Maria Valéria nomeia a obra de “livro-

jangada” que a leva por um “mar de

palavras, às vezes tranquilo, outras

encapelado, em busca do infinito, cá

dentro ou lá fora, como folha ou

pluma, solta ao vento, mas sem

medo, de mãos dadas com quem

navega na mesma busca!”

São 51 pequenos contos,

divididos em três partes: “Eu quero a

música que mora dentro da flauta”;

“Então proponho um faz-de-conta

na eternidade que me avizinha:

paradoxo dessa dança chamada

vida”; “Mas o tempo passou

muito...passou ligeiro”. Na última

parte ela dedica um conto a seu avô

materno, outro a seu pai, e outro à

sua mãe, já falecidos; outro à sua irmã

Ana; à casa da sua infância e ainda

outras memórias.
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Difícil escolher um dos contos

para “chamar de seu”. São 51

deslumbrantes viagens. Mesmo

assim, ouso dizer que “Horizonte

d’água” me transbordou. Com seu

punhado de sal no bolso do casaco,

Nic nos salva “desse mundo onde

tudo é quase sempre chão”.

Mais alguns títulos contidos na

obra: “Eu não sei contar carneiros

sonolentos”; “Um céu de

estimação”; “Árvore sementeira”;

“Chuvas guardadas”; “Os olhos

chuvosos de Deus”; “No desfazer

das minhas margens”, “Trilhas fora

dos trilhos de dentro”; “Asas a

gosto”; “Voo de borboletas... e assim

embarcamos nessa lúdica viagem.

Belíssimo livro, de leitura fluida

e encantadora. Só lendo...

Para adquirir: 

penalux@editorapenalux.com.br

www.editorapenalux.com.br

Horizonte d’água

(Um trechinho para vocês)

Eu guardo um punhado de sal

no bolso do casaco da minha alma.

Preciso sentir o mar vez por outra

tocando minha pele, aqui nessas

alturas onde não há horizonte d’água.

Quando cheguei aqui de vez, todo o

gole de mar guardado dentro do pote

que eu trouxe do reino das águas

salgadas tinha evaporado aos céus –

ficou apenas o sal. Vai comigo para

todo lado, esse punhado de sal feito

bicho de estimação, amarrado num

cordão para evitar ‘perdimentos’...

Não sei por que sinto saudade

do mar – nesse tamanho tão grande

de saudade – se nem sei nadar. Só sei

dizer que é uma saudade diferente.

Saudade de horizonte d’água. Do

toque do horizonte d’água na

beirinha do céu, como um amor

primeiro, único, apaixonado.

mailto:penalux@editorapenalux.com.br
http://www.editorapenalux.com.br/
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“Minis de quarentena”

(editora Libertinagem, 2021), de

Joselma Noal, nos mostra: não é

preciso falar muito. É preciso falar

preciso. Da mente iluminada da

autora gaúcha, escorrem às mãos e

dedos, os minicontos na frequência

da poesia. São contos de duas, três, ou

até no máximo seis linhas, em um

livro de bolsa (18x12), contendo 212

páginas.

Cada miniconto nos transporta

para a mais profunda reflexão de

forma fascinante. É realmente

surpreendente caber tanta

sensibilidade e lucidez em tão poucas

linhas. As reflexões são costuradas

manualmente, em uma trama

delicada, por vezes sutil a nos dizer

coisas que precisam ser vistas e

revistas em nosso modo de vida,

nossos hábitos. Também uma crítica –

velada ou não – dos meandros da

política suja. Os temas vão do amor,

romântico ou não, do sexo, à política e

a dura realidade que vivemos.

Gotas que formam rios

Para isso, a autora organizou os

contos em formato de diário,

iniciando-os na data de 20 de abril de

2020 até 06 de novembro de 2020,

registrando todos os sentimentos,

dificuldades e agruras do primeiro

ano de nossas vidas, enfrentando o

corona vírus.
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Mais do que isso: a alma tapajônica. Mais ainda: a alma amazônica.

Alma de rio e de mata, que compõem e enriquecem nosso país.

Dicas da Adriana Santiago

Joselma Noal, nascida em 1969

em Porto Alegre (RS), Doutora em

Letras, Professora Adjunta do

Instituto de Letras e Artes da FURG,

tradutora pública juramentada,

autora de Aroma Hortelã (contos) –

editora Movimento; e Duzentos

(minicontos) – editora Kazuá; nesta

obra nos faz refletir sobre vários

temas/pautas atuais, imprimindo em

seus minicontos, simultaneamente, a

leveza da pena e a profundidade do

azul do mar.

Livro de cabeceira.

20/04/2020

1. Ela colocou pela primeira vez a

máscara. Na frente do espelho

do banheiro, em seus olhos

encontrou a vó. Sorriu diante

da revelação.

(primeiro conto, pág. 9)

6/11/2020

201. Diante do espelho, retira a

máscara. Respira fundo. Sorri para

si mesma. Estranha, igual ao ano

que custa passar.

(último conto, pág. 209)

Para quem quiser adquirir:

www.editoralibertinagem.com

editoralibertingem@gmail.com

http://www.editoralibertinagem.com/
mailto:editoralibertingem@gmail.com


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.

Dicas da Adriana Santiago

O Sagrado Feminino: Terra e estrelas

A marca da Antologia da Páginas

Quando 47 mulheres, poetas,

escritoras, amantes da liberdade,

criativas e ávidas por soltar a voz se

unem, o resultado pode ser – e foi – a

publicação de uma bela e instigante

antologia “Elas, a Terra, as

constelações”, quinta edição dessa

que é o maior sucesso de coletâneas

poéticas da Páginas editora (BH-MG).

Cada edição surpreende pela

beleza e bom gosto, o capricho

editorial, pela beleza e sensibilidade

dos poemas dessas mulheres

incríveis. A antologia “Elas” tem como

marca registrada, em todas as suas

cinco edições, o toque feminino, a

identificação total com o ser

feminino. Os temas da ancestralidade,

do Sagrado, da ligação com a mãe

Terra e a Natureza, lua, sol e estrelas.

Tem algo mais feminino do que isso?
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Os títulos são sempre colocados

em votação. No início do processo de

produção de cada antologia, as

autoras sugerem os títulos. A equipe

editorial seleciona os que mais se

encaixam na proposta da antologia e

coloca três a serem votados. O

vencedor dá nome à edição. Uma

construção coletiva desde o princípio:

do título à publicação dos poemas.

Em todas as edições são

publicados também poemas das

mulheres que vieram antes de nós.

Uma forma de homenagear a quem

nos abriu as portas. Nesta edição

número cinco foram homenageadas:

Áurea Pires (1876-1949); Zalina

Rolim (1869/1961); Adélia Jucá

Casado Lima (século 19); Georgina

Teixeira (século 19); Francisca Júlia

da Silva (1871/1920); Auta de

Souza (1876/1901); Julia Cortines

(1868/1948).

Você pode adquirir esta antologia na Livraria Voo livre:

https://www.livrariavoolivre.com.br/antologia-elas-a-terra-as-constelacoes

https://www.livrariavoolivre.com.br/antologia-elas-a-terra-as-constelacoes


As mulheres, 
a Poesia...
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Poesia: Coletânea Elas, a Terra as Constelações

A Terra nos chama

Convoca

Não há mais tempo

Tempo de adeus

Das constelações

Parte o recado.

Não há mais tempo

O tempo agora é do adeus

Com sorte, do até breve.

Até breve abranda a dor 

Do coração que chora

A ausência

A dor não é maior

O amor é maior.

Das vivências 

Destinos traçados

Lado a lado

Longe, perto, abraçados.

Novamente ele se foi.

O Amor é maior

Ausência é ilusão

O coração crê:

O tempo é do até breve.

Sejamos felizes!
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Ao poema, Atena se enlaça... 

A deusa é a própria poesia! 

Aos pobres mortais, ela abraça, 

com letras de fantasia. 

Atena tem força e graça; 

beleza, garra e energia. 

Aos poetas, ela transpassa, 

com métricas de valia. 

Protetora destes versos, 

seu forte é a sabedoria! 

Sua inspiração é o Universo! 

Protege a Filosofia 

dos seres vis e perversos. 

Atena é pura magia!
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Quando pequena, gostava de comer terra

Sentia um gosto diferente

Com cheiro de capim e ervas

Um cheiro de perfume.

Porém, levava palmadas e castigo.

Na adolescência, meu foco mudara,

De baixo para cima, o céu e

As constelações – tudo tão especial...

Olhar aquele monte de estrelas

Fazia meu coração vibrar.

Como seriam os chãos?

Seriam feitos de quê?

Qual cheiro sentiria?

Sei de uma história:

Marte será o planeta aonde

As pessoas poderão ir um dia.

Quem sabe não vou também?
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Eu a vejo, reluzente, entre as estrelas

Nada nos distancia, nem nos separa

Nem mesmo os anos-luz da existência...

Eu a reconheço, como ela me reconhece 

Estamos em fusão desde minha origem

Desde a primeira manifestação.

Sonhamos juntas o mundo da forma

Moldamos e esculpimos os contornos

Planejamos toda essa experiência

Que hoje não tem mais sentido algum...
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Quando a olho desta Terra, 

No ombro do caçador,

Recordo a profecia antiga

Sobre o tempo da reversão.

Betelgeuse enviou a prenunciada flecha

O flare que o sonho termina

Que encerra as histórias, num instante

O instante do tempo sem tempo.

Betelgeuse, casa dos gigantes...

Chegou o momento de voltarmos juntas

Ao que sempre fomos... à Eternidade.
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Jardim de segredos — tamareiras 

Poema para depois do amanhã

Terra salgada, semente sensível 

Tronco forte, exuberância

Homens adversários de si mesmos 

Enfeitiçados pelo poder — progresso

Torturadores, colhem fragilidades expostas 

Modificam nascimentos, oprimem diferentes 

Ignoramos sinais — devastações

Egoísmo, doença cultivada há milênios

Cavamos buracos nos iguais

Somos plantio, uns germinam, outros, não 

A odisseia da espera cumpre laboriosa tarefa 

Propagamos mudanças funestas
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Inimigos de tempos em tempos

Nos ramos, nossa melhor seiva

Herdamos sorrisos e força diária.

Enraizados, eternos em poemas, ciência, canções.

Dias a educar sentidos — súplicas

Na friagem da Terra, galopamos o vento

A arte de ouvir o rosto oculto — docilidade 

Esfinges voam em tapetes mágicos

Destino escolhido na sombra da noite 

Mãos abrem caminhos — sangram 

Adubar os brotos, regar e esperar o sol 

Pássaros criam florestas — vida

Tempo poento, pedimos socorro sem notar 

Homem infernal seca o solo

Explosão de ossos caídos sem memórias 

Modernidade, tempos sombrios
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Amanheço, acredito na docilidade da vida 

Replantar tamareiras faz florir

Desejo pessoas “plantadoras de tamareiras” 

Precisamos do gosto doce de almas frágeis

O mundo é terra de crer

Pausa, silêncio, ouvimos colibris 

Futuro, movimentos leves e fluido. 

Tamareiras trazem sonho para o amanhã

A chuva vem desfolhar

Realça o cheiro da terra

E nós, tamareiras

Respondemos sendo resistência 

e doce tâmara
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A Lua, cheia, nova, velha, minguante, apaixonante

O Sol, fogoso, laranja, amarelo, pleno, resplandecente

O céu, claro, escuro, cinzento, colorido, impactante

O mar, tempestuoso, misterioso, azul-verde, imprevisível, confiante

O vento, uivante, ciclônico, feroz, solto, ofegante

A chuva, torrencial, grossa, fina, hibernal, abundante

A terra, firme, fértil, lamacenta, pedregosa, determinante

O trovão, assustador, inquieto, selvagem, bravo, contagiante

O relâmpago, luminoso, acentuado, vivo, elétrico, radiante

A estrela, cadente, explosiva, brilhante, quente, eletrizante

Tem o Sol em câncer, dramática, intensa, sensível,

emotiva, carinhosa, protetora, simpática

Tem a Lua em peixes, espiritual, sensível, sensitiva, 

intuitiva, sonhadora, idealista, artística

Ela é simplesmente a lua, o sol, o céu, o mar, o vento, 

a chuva, a terra, o trovão, o relâmpago, uma estrela

A estrela

Brilha

Brilha

Brilha
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Nas Teias Do Poema VIII: Entre Percepção e Memória

A realidade apenas se forma na memória; as 

flores que hoje me mostram pela primeira vez não 

me parecem verdadeiras flores. 

{Marcel Proust}

No oitavo episódio do Nas Teias

do Poema, um quadro realizado pelo

Projeto Enluaradas, vamos dialogar

sobre o “fazer literário” que se

(entre)cruza neste processo de criação

da escrita, nestas teias que se

(des)tecem no corpo do poema. Para

nosso encontro poético de hoje, teremos

a companhia das autoras: Maria do

Carmo Silva, Patrícia Cacau, Lucila

Bonina e Marta Cortezão

Neste oitavo episódio, desejamos

falar sobre estes fios da memória que se

laçam e se entrelaçam no exercício de

nossa escritura. Quais são este(s)

gatilho(s) capaz(es) de fiar este sudário

na carne nua/crua da linguagem? Em

que campos de nossas percepções estas

sensações afloram? Que sabor(res) ou

cheiro(s) nos levarão a um poema? Que

“madeleines de Proust” preparamos no

“forno” de nossa memória?

Mas como o escritor francês

Marcel Proust concebe esta memória

em sua famosa série de sete

romances, “Em busca do tempo

perdido”? Para Proust, a apreensão

da realidade se dá de forma

inconclusa e insuficiente, pois a

memória involuntária é vista como

catalisadora de um tempo perdido,

resgatado e ressignificado pelo

intelecto através de fragmentos

temporais que nos dão uma imagem

relativizada da realidade plena:

“[...] nem tudo o que acontece

me ocorre: o sino tocando em Saint

Hilarie. Muitas vezes até essa hora

prematura soava duas batidas a mais

que a última, havia, portanto, uma

que eu não ouvira, algo que não

acontecera para mim”

(PROUST apud PEREIRA, 2014, p.

10-11).
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Esta perene dinâmica de

reconstrução da memória, de caráter

plural e instável e que beira a fantasia e

a invenção, trouxe-me a imagem de

Penélope, a que retoma, em sua longa

espera, os fios da memória para dar

forma ao manto de tessitura

caleidoscópica, incessante e complexa. E

nós, mulheres escritoras do século XXI,

desta avassaladora contemporaneidade,

o que temos a dizer, em primeira

pessoa, sobre nosso “fazer literário”?

Sobre este exercício de intensa

subjetivação, mas, paradoxalmente,

sedento de dialética, pleno de

constância e inconstâncias? Como

pensar estas teias involuntárias, nas

quais nos prendemos pelo fascínio que

a arte literária exerce sobre nós?

O texto literário é o suporte para a

produção destas memórias imagéticas,

devido à liberdade ficcional e

polissêmica que o habita. E por que não

usar a metáfora de que o texto literário

é o intérmino sudário tecido pelos fios

da memória que se (re)modelam na

busca proustiana pelos instantes

revisitados no rastro da insuficiente

memória involuntária do passado?

REFERÊNCIAS:

BOSI, Eclea. Memória e

Sociedade: lembrança de

velhos. São Paulo: Cia as

Letras, 2003.

PEREIRA, Danielle

Cristina

Mendes. Literatura, lugar

de memória. Disponível em

https://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.p

hp/soletras/article/downl

oad/16314/12499. 

Acesso 7 de Janeiro de 

2021

Para assistir ao episódio: 
https://www.instagram.com/p/CU
yIrvJFSbm/

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/soletras/article/download/16314/12499
https://www.instagram.com/p/CUyIrvJFSbm/
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MARTA CORTEZÃO nasceu em Tefé/AM, mas mora

em Segóvia/ES desde 2012. É escritora, poeta, tradutora, trovadora,

ativista cultural, idealizadora dos projetos Enluaradas, Tertúlias

Virtuais, Ajuri Cultural e do também do blog Feminário

Conexões. Tem obras (poemas e contos) publicadas em antologias,

tanto nacionais como internacionais; Livros de poesia Banzeiro

manso e Trova(rio) & Amazonidades (no prelo).
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A poesia nua e crua de Inêz Oludé da Silva

Por Adriana Mayrinck

Poesia nua e crua, igual a

terra árida do Sertão Nordestino.

Poesia latente e desbravada, igual a

semente que rasga o solo em busca

de sol. Poesia transbordante e

verdadeira, igual a chuva que cai,

após a seca castigante, com

trovoadas e relâmpagos. Poesia que

transcende a memória, a história, o

tempo, a imagem. Poesia sentida,

vivida e pisoteada. Poesia dolorida

pelas adversidades e lutas da vida.

Poesia de resistência e alerta em

gritos silenciosos e torturados.

Poesia de amor, embalada em uma

rede feita à dois – e que se propaga.

Poesia ferida, que traz marcas de

tempos difíceis. Poesia libertadora

que atravessa oceanos e voa como

pássaro que faz ninho em todo

lugar. Poesia que transforma, que

chama, que arrebata.

É assim, a poesia de Inêz Oludé

da Silva. Despida, autêntica, forte, e

sobretudo, pincelada de arte! Arte da

palavra, do sentir, do experimentar o

mundo tal como é. Sem máscaras,

sem comodismos, sem melindres.

Arte que jorra e se deixa espalhar

com a coragem de uma mulher que

tece fios e se reveste de vermelho, por

dentro e por fora. O vermelho

abrasado, sanguíneo, afogueado que

representa as primeiras pinceladas

em uma tela em branco, que se chama

vida.
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O poema que o diabo amassou é

vida pura, poesia e arte. Um livro

construído por esta

mulher/poeta/artista/militante que

vê o mundo de cima, em seus voos e

além dos horizontes. Mas finca seus

pés nas terras por onde passa. Deixa

nas telas, nos livros, nos vídeos, no

coração de quem tem a imensa honra

de conhecê-la, pinceladas inapagáveis

com a sua marca registrada, que é o

sorriso e a palavra. No papel e no eco

- talhada, tatuada, gravada com o

vermelho vivo das suas memórias -

de amor e ódio. Mais amor que

espalha, menos ódio - que combate.

Não há metáforas ou subjetividades.

A palavra está, tal como é, em sua

perfeição linguística. Cada página

deste livro é envolvida e absorvida

pela magia da poesia que Inêz

conhece como ninguém. O poder de

transformar e a fórmula para esta

alquimia, talvez esteja envolvida pela

poeira quente e o vento de onde veio,

ou arrebatada pelo sol que traz no

olhar.

Adriana Mayrinck – Prefácio do

livro: Os poemas que o Diabo

Amassou

Em início de novembro, Inêz

Oludé da Silva, chegará em Portugal

onde passará dez dias promovendo o

seu mais recente livro. A exilada

política brasileira, residente em

Bruxelas há mais de 40 anos, tem

muita história para contar e este

momento será assinalado na Livraria

Barata, no projeto Lugar de Cultura,

realizado pelo Encontros In-Finita,

além de leituras poéticas e

lançamento do livro OS POEMAS QUE

O DIABO AMASSOU.
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A Artista artivista, poeta

subversiva, com formação em história

da arte, arqueologia e pintura

monumental. Membro fundadora da

coalizão de artistas da Unesco pela

difusão da história da geral da África

e diretora do Museu-Valise da história

da escravidão, parceiro da Onu-

Unesco. Participou em coletâneas das

editoras In-Finita e Helvétia. Ed.

Harmattan, Paris, Depoimentos,

1968, a geração que queria mudar o

mundo, ed.Marcas da Memória,

Ministério da Justiça. Tem ainda, no

prelo: Cartas de Amor e de ódio, ed

Kotter. E ainda pretente lançar em

2021, mais quatro obras, já em

processo deprodução: Pássaros Pátio,

Revoada para a Paz, Aurora Boreal de

Lembranças e As Águas da Memória.

Saiba mais sobre o lançamento:

https://ospoemasqueodiaboamassou.wordpress.com/

Veja a apresentação do livro no YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=sv0PKoz4ERM&t=10

https://ospoemasqueodiaboamassou.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=sv0PKoz4ERM&t=10s
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terceiro município mais populoso do estado do Pará e de
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alma amazônica. Alma de rio e de mata, que compõem e enriquecem

nosso país.

Dalila Teles Veras 
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UFABC concede título Doutora Honoris Causa 

à escritora e ativista cultural Dalila Teles Veras

“Inesperado. Foi algo totalmente inesperado. Ao mesmo

tempo, posso dizer que foi a maior distinção que recebi na

minha vida. Ser reconhecida em vida é muito bom”. Com essas

palavras, a escritora, editora e ativista cultural, Dalila Isabel

Agrela Telas Veras, define a homenagem recebida em 21 de

setembro deste ano de 2021, pela Universidade Federal do ABC:

o título Doutora Honoris Causa, o mais alto título concedido por

universidades a pessoas da sociedade que contribuem de forma

notável para o progresso das ciências, letras ou artes.

Dalila Teles Veras, como

é conhecida no meio artístico

cultural e acadêmico, nasceu

em Funchal, capital do

arquipélago da Madeira, em

Portugal. Chegou ao Brasil,

junto da família, aos onze

anos de idade, no período

pós-guerra. “O pós-guerra na

Europa foi um tempo muito

difícil, as pessoas tinham

dificuldades em conseguir

emprego, muita tristeza.

Alguns irmãos do meu pai já

haviam migrado para o Brasil.
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Assim meu pai resolveu

vir também”, explica Dalila.

Seu pai vendeu o comércio na

Ilha da Madeira e juntamente

com sua mãe, costureira e

amante da leitura, e seus

irmãos (uma irmã e um irmão,

num total de três filhos do

casal), migraram para o Brasil,

mais especificamente para São

Paulo.

Dalila viveu em São

Paulo até a primeira juventude

quando conheceu Valdecírio

Teles Veras, que veio a ser seu

companheiro da vida inteira.

Valdecírio é piauiense e –

àquele tempo – havia migrado

para São Paulo para trabalhar

e estudar. Os destinos se

cruzaram e até os dias atuais,

Dalila e Valdecírio são um

conhecido e reconhecido casal

na região do ABC paulista,

mais especificamente em

Santo André, cidade de quase

um milhão de habitantes, onde

residem há quase cinquenta

anos. Ali formaram uma bela

família com três filhas que já

lhe deram cinco netos.

“Para nossa alegria, todos

moram aqui em Santo André”,

regozija-se Dalila.

São nesses quase

cinquenta anos de vivência em

Santo André que Dalila Teles

Veras fez e faz história,

contribuindo com a cultura da

região, com os movimentos

que criou, e igualmente com os

livros que publicou – os seus e

de demais autores da

Alpharrabio - e publica ainda

hoje (segundo ela está para

sair dois livros novos de sua

autoria). Como escritora,

publicou mais de 30 obras

entre poesias, crônicas e

diários. Conta com a

participação em dezenas de

coletâneas no Brasil e no

exterior. Teve seus poemas

traduzidos e publicados na

Espanha, França, EUA, Cuba e

Portugal. Manteve por mais de

uma década, sua coluna

semanal de crônicas,

Viaverbo, no Caderno de

Cultura e Lazer, do Diário do

Grande ABC (Santo André–SP)
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além de colaborar com a

imprensa cultural alternativa

de todo o país. Editou a revista

literária Livrespaço (1992/

1993), ganhadora do prêmio

APCA (Associação Paulista dos

Críticos de Arte); editora da

revista Em Movimento, do

grupo homônimo em Santo

André -SP; diretora-

proprietária da Alpharrabio

Livraria Espaço-Cultura e

Alpharrabio Edições em Santo

André desde 1992, local que

se tornou referência cultural

na região devido à intensa

promoção de atividades

culturais e divulgação da

cultura e das artes do Grande

ABC.

Por tudo isso e por muito

mais, Dalila Teles Veras

recebeu, justíssima home-

nagem da Universidade

Federal do ABC, instituição

que a própria escritora e

ativista cultural viu nascer e

muito lutou pela sua

implantação na região. “Com a

vinda das universidades

(campus Santo André e

campus São Bernardo do

Campo), as coisas começaram

a mudar”, conta Dalila “A

Universidade aqui está no

ranking das melhores do

Brasil. É uma universidade de

referência. Tem até o curso de

Engenharia Espacial. Outra

coisa que a distingue é que os
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três primeiros semestres são
interdisciplinares, em todos os
cursos. Ou seja, todos os
alunos passam por matérias
gerais como Física,
Matemática e Humanas,
independente do curso que vai
fazer. É um diferencial”,
comenta a escritora..

“A universidade pública
foi o sonho de décadas aqui. E
a vinda da universidade
mudou tudo. Instalou-se na
região uma efervescência
cultural, projetos para fora da
universidade, alimentando a
sociedade do que tem de
melhor em desenvolvimento
social e tecnológico. Nossa
universidade é uma instituição
sem muros, aberta à
comunidade”, explica. “como
eu sempre atuei na área
cultural e de educação em
Santo André, com os projetos
de levar literatura para as
escolas no Projeto Livrespaço,
atividades dos Fóruns de
Debates Permanentes, e a
ligação com a universidade, a
reitoria me chamou para
colaborar desde o início, e
fazer parte do Comitê de
Extensão e Cultura, como
membro da comunidade.

São duas vagas de

participação externa, uma

delas eu ocupo desde 2013. A

cada dois anos eles foram me

reconduzindo. A proposta é

aprovar projetos inter-

disciplinares e sobretudo de

extensão, bolsa para alunos

etc. O comitê, do qual faço

parte avalia e aprova, ou não,

os méritos da extensão. Como

membros da comunidade

temos melhores condições de

avaliar esse mérito”, finaliza.
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Foi assim que, em

novembro de 2019, o Conselho

do Centro de Engenharia,

Modelagem e Ciências Sociais

Aplicadas – ConCECS, propôs e

o Conselho Universitário

oficializou a Concessão do

Título Doutora Honoris Causa a

Dalila Teles Veras. A cerimônia

seria em 2020, mas devido às

restrições por causa da

pandemia, foi adiada para 2021.

Em setembro deste ano, a

escritora e a professora Matilde

Ribeiro (indicada ao título em

2021) receberam

das mãos do reitor Dácio

Matheus, tão importante título.

São as primeiras mulheres –

Dalila e Matilde - a receber a

homenagem da UFABC.

A cerimônia de outorga

aconteceu no Campus Santo

André e contou com a presença

do reitor Dácio Matheus, do vice-

reitor, Wagner Carvalho, da

madrinha de Dalila, professora

Silvia Helena Passarelli, do

padrinho de Matilde, professor

Acácio Sidnei Almeida Santos, e

das homenageadas, Dalila Teles

Veras e Matilde Ribeiro.

Dalila Teles Veras e Matilde Ribeiro, as

primeiras mulheres a receberem o Título

Doutora Honoris Causa da UFABC.
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Durante seu discurso, o

reitor Dácio Matheus se

referiu ao título, concedido

pela atuação de Dalila em

favor da cultura na região do

ABC e por sua contribuição à

UFABC como representante da

Sociedade Civil no Comitê de

Extensão e Cultura da

Universidade. São do reitor as

palavras: “são figuras públicas

(as homenageadas) que não se

distanciam de suas

responsabilidades, que

defendem a dignidade

humana e querem andar ao

lado da verdade e da

honestidade.”

“Esse título é uma

grande alegria, mas é

também uma enorme

responsabilidade”,

conclui Dalila Isabel

Agrela Teles Veras.

O reitor da UFABC, Dácio

Matheus, discursando.

Dalila discursando ao

receber o título da UFABC
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Dalila: uma vida dedicada à

Literatura e às Artes

Falar e/ou escrever sobre

Dalila Teles Veras é falar de

poesia consistente, compro-

metida com o bem fazer poético

e com o bem fazer poético

conectado ao real, aos aspectos

social e político de nossas vidas.

Dalila Isabel Agrela Teles Veras,

essa mulher de nome e

personalidade fortes, portuguesa

de nascimento – nasceu em

Funchal, Ilha da Madeira - e

brasileira de coração e alma –

veio para o Brasil com apenas 11

anos de idade com o pai, mãe e

irmãos – dedicou sua vida às

Letras e às artes.

Ao chegar ainda menina ao

Brasil, especificamente em São

Paulo, trazia na bagagem as

lembranças de criança, da terra

natal, e os primeiros anos de

estudos em Portugal. Havia

concluído o primário, sabia ler e

escrever. Foi o suficiente para a

curiosa menina, ávida por

conhecimentos, trilhar seus

caminhos de autodidata, mergu-

lhando em livros, lendo e

estudando. “Meu pai não era

paupérrimo em Portugal. Ele

era comerciante lá, tinha casa

própria, tinha boas condições.

Acontece que se gastava muito

com uma mudança desse

porte. Migrar com toda a

família, esposa, filhos. Gasta-se

com passagens, gasta-se para

se instalar. Sendo assim,

chegamos aqui e não continuei

os estudos formais”, explica

Dalila. “Além do mais, os

tempos eram outros. A mulher

nascia para se casar. Se já

sabia ler e escrever, estava

bom demais”, conta. “Mas eu

não me acomodei. Precisava

trabalhar. Fiz o curso de dati-
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datilografia, de secretariado,

aprendi taquigrafia e fui

trabalhar na Federação das

Indústrias em São Paulo e

depois trabalhei, aqui em

Santo André, em uma

multinacional onde fiquei 10

anos e galguei mais altos

postos, cheguei à secretária

bilíngue, fiz curso de inglês...”,

relembra Dalila. “Só agora, ao

receber o título de Doutora

Honoris Causa pela

Universidade, revelei esse fato

de só ter feito o curso

primário. Nunca havia

revelado isso, mas achei que

agora era a hora. As pessoas

ficaram muito surpresas com

essa minha revelação. Mas eu

acredito, percebo que isso não

me atrapalhou em nada, e não

me diminui em nada. Para

escrever, se você é um bom

leitor, uma boa leitora, você

consegue. Eu tinha uma

biblioteca monstruosa em casa

e lia muito”, desabafa. Em

Santo André, já casada com o

companheiro de toda uma

vida, de lutas e alegrias,

Valdecírio Teles Veras,

trabalhou em empresa

multinacional até o momento

que decidiu mudar sua vida.

Parou de trabalhar na

empresa e se dedicou aos

trabalhos domésticos e

cuidados com as três filhas.

“Esperei as filhas crescerem

um pouco e quando a mais

nova estava com três para

quatro anos, eu disse: agora

vou me dedicar ao trabalho

que eu mais gosto – fora de

empresa, por conta própria -

que são os livros, a cultura”,

conta. Aí começou uma linda

história, construída com muita

luta, muitos esforços, muitas

boas ideias, muita criatividade

e muitas mãos e cabeças

pensantes. Essa história

desaguou, merecidamente, no

título de Doutora Honoris

Causa concedido pela

Universidade Federal do ABC.

Foi assim...
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Grupo Livrespaço

Em 1983 nascia o grupo

literário Livrespaço, fundado

pela escritora e demais

ativistas culturais e

professores de Santo André,

amigos e parceiros do casal

Dalila e Valdecírio Teles Veras.

“No início éramos 16”, conta

Dalila. “O grupo durou onze

anos, coisa rara para um grupo

literário”, comenta. “Estáva-

mos ainda na ditadura. Os

militares estavam no poder

quando fundamos o grupo. Em

1985, a coisa muda. Havia uma

euforia muito grande, tivemos

uma época de ouro aqui. Para

completar, tivemos um

prefeito, o Celso Daniel, que

apoiava tudo na área da

cultura, deu um gás nas

atividades culturais com as

políticas públicas para o setor.

Inaugurou espaços culturais e

incentivou iniciativas como a

nossa”, conta. E foi nesse clima

de efervescência cultural que o

grupo Livrespaço ganhou força

e movimentou, de verdade, a

cultura e educação na cidade

de Santo André. “Fizemos

coisas fantásticas,

impressionantes! A gente

mobilizou mais de 50 escolas

públicas, com constância, sem

interrupção. Foi um grande

aprendizado para mim.

Fazíamos encontros semanais

e discutíamos bibliografia de

poesias, bolávamos exercícios

para levarmos para as escolas.

Fizemos um longo programa

de poeta leitor. Queríamos

formar leitores. A intenção

não era formar poetas, era

formar leitores. Naturalmente

que saíram poetas desse

trabalho, mas o objetivo era

formar leitores. E, muito

especialmente, leitores de

poesias”, explica a escritora e

ativista cultural. “E todo esse

trabalho nas escolas, com o

aval da delegacia de ensino”.

“Ali, no Livrespaço, eu

tomei consciência de que eu

queria ser escritora”
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O Livrespaço promoveu,

nesses onze anos de

existência, oficinas em salas de

aula, semanas culturais,

levando grandes nomes da

literatura para a cidade, como

Lygia Fagundes Teles que

lotou o auditório com mais de

500 pessoas.

Dalila conta que, o

Livrespaço nunca teve um

lugar “oficial” para se reunir.

“O espaço público tem regras,

horários. Então o grupo se

reunia nas casas dos próprios

poetas integrantes do

movimento”, explica.

Até que um dia, Dalila e

Valdecírio resolvem apostar e

investir no sonho de ter um

espaço próprio para abrigar a

cultura, o movimento

Livrespaço e abraçar as artes.

Com esse propósito,

compraram uma simples e

aconchegante casa no bairro

residencial Jardim Bela Vista, à

rua Eduardo Monteiro, 151.

E a história continua...

Alpharrabio Livraria

Espaço-Cultura

“21 de fevereiro de

1992, numa festa de cultura

que entrou madrugada

adentro, A Alpharrabio

Livraria Espaço-Cultura

abriu ao público suas portas,

com premissas baseadas

naqueles sonhos e

necessidades do espírito e

um acervo inicial de 2.000

livros” (Alpharrabio 12 anos:

uma história em curso. Santo

André: Alpharrabio Edições,

2004).

“A Alpharrabio se tornou

uma referência cultural para

toda a região do ABC e, por

que não dizer, para o estado de

SP e para o país”. São tantas

atividades no âmbito cultural!
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Ali, na Alpharrabio, reuniu-se,

ainda por três anos, o grupo

literário Livrespaço. Além

disso, nesses quase trinta anos

de existência (completados em

fevereiro de 2022) de espaço

cultural-referência e edições,

foram:

- 524 atividades (média de

uma por semana)

- 552 pessoas envolvidas nas

mais diversas áreas de

expressão artística e do

pensamento criativo, político e

filosófico.

- 76 títulos sob a chancela

Alpharrabio

- 50 escritores editados

- 31 números do Boletim

Informativo

- 8 números do jornal cultural

Abecês

- 1 número de Em Movimento,

publicação voltada ao debate

de ideias

- campanha permanente “A

Literatura Mora ao Lado”,

que leva escritores a

bibliotecas e instituições de

ensino (...)

- criação em 1998, do ABCs –

Núcleo Alpharrabio de

Referência e Memória, com

um acervo de centenas de

livros, revistas e documentos

sobre a cultura e a história

regionais (...) aberto a

pesquisadores e interessados

em geral

- desde 2002 a Alpharrabio é

também um sítio virtual”

(Santo André, Alpharrabio

Edições. Alpharrabio 12

anos: uma história em curso.

2004)

Dalila em frente à Alpharrabio, 
em Santo André, SP
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Além disso:

- abrigou o FORUM

PERMANENTE DE DEBATES

CULTURAIS,

- fez parcerias com demais

instituições da cidade como

o Encontro da Diversidade

(2013) para discutir a

cultura local, uma parceria

com a Universidade e o Sesc,

- criou a Parede D’Arte, onde

são realizadas exposições de

vários artistas locais, como

pinturas e esculturas,

fotografias e demais artes,

-realizou o evento “Sete Anos

Sete Cidades”, em 1999, em

comemoração aos sete anos da

Alpharrabio: registros do

melhor da produção artística do

Grande ABC, dentre inúmeras

outras atividades.

Uma informação muito

importante é que todos os

materiais do grupo Livrespaço

estão digitalizados e

encontram-se na Universidade

Federal do ABC (são mais de

30 mil documentos).

- A obra citada acima

“Alpharrabio 12 anos: uma

história em curso”, publicada

em 2004 pela Alpharrabio

Edições, foi organizada por

Dalila Teles Veras (que

inclusive assina a Introdução)

e Luzia Maninha Teles Veras, e

registra as atividades da

editora/centro cultural até o

ano da publicação (2004). “A

ideia é lançar o segundo

volume, registrando as

atividades de 2004 até os dias

de hoje”, explica Dalila

FORUM PERMANENTE 
DE DEBATES CULTURAIS III
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União Brasileira de 

Escritores – UBE

O ativismo cultural e a

luta em defesa do livro e da

cultura, no entanto, não se

conteve nas cercanias de

Santo André. Dalila Teles Veras

foi diretora da União Brasileira

de Escritores- UBE, nas

gestões de 1986/1988, de

1990/1992 e secretária do

Conselho da entidade,

1994/1996.

“Posso dizer que

dinamizamos a entidade”,

conta Dalila.

Em 1991, a escritora e

ativista cultural participou, em

Paris, do Colóquio Imprensa

de Língua Portuguesa no

Mundo, como convidada da

UNESCO, com a comunicação

“A Imprensa Alternativa no

Brasil como resistência

cultural”.

Novos Projetos

Tenho dois livros

prontos que lançarei em breve.

Um deles se chama “Pontos”. É

um livro mais introspectivo e

fala muito do meu momento

atual, da finitude da vida e tal.

O outro, “Fuga e Urgências”

fala sobre a pandemia e é mais

social”, conta Dalila. “E ainda a

organização do segundo

volume que conta a história,

registro de atividades da

Alpharrabio”.

“Além do mais quero

encadernar meus escritos

diários – já encadernei 18

volumes e vou encadernar

alguns outros. Escrevo todos

os dias. Faço diários desde

1999. Além dos diários de

viagem.

E ainda, como membro

do Mulherio das Letras,

acompanhar e contribuir com

esse movimento literário

feminista incrível, idealizado
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pela hoje minha grande amiga,

a quem admiro muito, Maria

Valéria Rezende. Maria Valéria

é como uma irmã para mim,

assim a considero. Uma amiga.

Hoje somos, dentro do

Mulherio, como conselheiras

do Movimento. Tenho muito

orgulho de fazer parte desse

gigantesco e importante

grupo.”

“No mais é curtir muito

meus netos – tenho cinco –

minhas filhas, junto com meu

companheiro. Desfrutar os

bons momentos com a família”,

finaliza.

Dalila com Maria Valéria Rezende e 
outras integrantes do
Mulherio das Letras



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.

Caderno Especial: Dalila Teles Veras

Livros Publicados

‘Lições de tempo' (poesia, SP: Pannartz/1982); 

'Inventário precoce' (poesia, SP: Pannartz/1983); 

'Madeira: do vinho à saudade' (poesia, Funchal, Ilha da 

Madeira/PT: José António Gonçalves editor/1989); 

'Elemento em fúria' (poesia, Teresina, PI: Academia Piauiense 

de Letras/1989); 

'Forasteiros registros nordestinos' (poesia, plaquete, SP: 

Livrespaço/1991); 

'Poética das circunstâncias' (poesia, plaquete, 1996); 

'A palavraparte' (poesia, SP: Alpharrabio Edições/1996); 

'A vida crônica' (crônicas, SP: Alpharrabio Edições/1999); 

'As artes do ofício - um olhar sobre o ABC' (crônicas, SP: 

Alpharrabio Edições/2000); 

'Minudências' (diário, SP: Alpharrabio Edições/2000); 

'Diuturnos' (diário literário do ano 2000, SP: Alpharrabio 

Edições); 

'À janela dos dias - poesia quase toda' (poesia, SP: Alpharrabio 

Edições/2002); 

'Vestígios' (poesia, SP: Alpharrabio Edições/2003); 

'Alpharrabio 12 anos - uma história em curso' (com Luzia 

Maninha Teles Veras, SP: Alpharrabio Edições/2004); 
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'Solilóquios' (poesia, SP: Alpharrabio Edições/2005); 

'Poesia do intervalo' (poesia, SP: Alpharrabio Edições/2005); 

'Pecados' (poesia, SP: Alpharrabio Edições/2006); 

'Retratos falhados' (poesia, SP: Alpharrabio Edições/2008); 

'Seduzir para a poesia - trajetória do Grupo Livrespaço 1983-

1994' (organização e textos, SP: Alpharrabio Edições/2008); 

'Estranhas formas de vida' (poesia, SP: Alpharrabio 

Edições/2013); 

'Solidões da memória' (poesia, SP: Alpharrabio Edições/2015); 

'70 anos poemas leitores' (poesia, SP: Alpharrabio Edições); 

'A mulher antiga' (poesia, SP: Alpharrabio Edições/2017); 

'Tempo em fúria' (poesia, SP: Alpharrabio Edições/2019); entre 

outros.

Dalila no lançamento do livro 
A Mulher Antiga
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Fragmento

A palmatória crescia, crescia...

o pânico dos meus olhos assustados

o ódio por detrás dos óculos

e do rosto afogueado da professora

Dinastia Filipina? Dinastia Filipina?

A palmatória a crescer...a crescer...

eu tinha penas 10 anos

e tentava compreender

que relação poderia haver

entre invasão espanhola

e aqueles vergões vermelhos

em alto relevo desenhados

nas palmas de minhas mãos

Inquietude

Não fosse esta ânsia

e eu diria que me basta

esta janela aberta sobre a vida

Cercada de cor e água

Não fosse o logro da sonhada

travessia

e a ilusão da grandeza americana

agravada pelo vírus da ambição

eu ainda acreditaria

nesta clara lua da manhã

neste azul atlântico

Poemas do livro À Janela dos Dias

poesia quase toda, Alpharrabio

Edições/2002.
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Desgovernança

no reino desunido tupiniquim

cortado pelos círculos imaginários

do peculato e traficância

governo é sinônimo de bandalheira

máquina

de funcionamento duvidoso

a depender apenas de moedas

e muita estupidez

(Tempo em Fúria, Alpharrabio

Edições, 2019)

Demais escritos: Página Dalila 
Teles Veras (lá contém dois blogs 
da escritora para quem quiser 
conhecer e acompanhar os 
escritos dessa escritora 
fantástica: Blog À Janela dos dias 
– até 2013; e À Janela dos Dias -
atual); e a página no Facebook: 
Dalila Teles Veras; Instagram: 

@dalilatelesveras.

Dalila com nossa colunista Adriana 
Santiago, no encontro Mulherio das Letras

Dalila com  integrantes do 
Mulherio das Letras



A Coluna do 
Eliaquim



A Coluna do Eliaquim

A vez de Carolina - Parte 2

Conheça agora algumas das homenagens 

que foram anunciadas para a autora 

Carolina Maria de Jesus no segundo

semestre desse ano.

Na segunda e última parte do

artigo que apresenta tributos que a

autora Carolina Maria de Jesus

(1914-1977) tem recebido em 2021,

vamos saber mais sobre a reedição de

alguns de seus títulos e sobre o

monumento que irá homenagear a

autora em São Paulo (SP).

Na edição anterior da Voo Livre

– Revista Literária, vimos uma breve

biografia da autora, além de termos

informado sobre a exposição

promovida pelo IMS (Instituto

Moreira Sales), que homenageia a

autora, com grande maestria.

A nova edição de Casa de Alvenaria:

Em setembro, a Companhia das

Letras publicou uma nova edição

revista e ampliada de Casa de

Alvenaria, dividida em dois volumes,

onde em cada um é dedicado a locais

que Carolina viveu com seus filhos,



A Coluna do Eliaquim

sendo: Osasco (Volume um), cidade

metropolitana de São Paulo; e

Santana (Volume dois), bairro da

zona norte de Sampa.

A obra teve um longo trabalho

de pesquisa e preservação da escrita

da autora, realizado por um conselho

de mulheres de diversas localidades

do Brasil e que tem a coordenação de

Vera Eunice de Jesus, filha de

Carolina, e Conceição Evaristo,

escritora mineira. O grupo já trabalha

em novas edições de livros da autora.

Muito do que a autora escreveu,

foi preservado na nova edição e criou

diversas críticas, pois erros

gramaticais aparecem nos textos

originais. Em entrevista para o site da

revista Elle, Vera Eunice justifica a

escolha: "Quando optamos por manter

essa linguagem, foi pensando também

em mostrar como a língua portuguesa

foi sendo modificada ao longo do

tempo“.

O coloquialismo traz uma

história de vida daquele que escreve

ou fala. E é o que acontece com a obra

de Carolina



A Coluna do Eliaquim

Tirar algumas expressões e

erros do que ela escreveu, em

especial em seus diários, faz com que

os relatos que a Cinderela da

literatura brasileira perdesse o seu

valor. Isso pode acontecer em outros

gêneros, como cartas, poesia, cordel,

crônicas e na música, por exemplo.

Estátua em homenagem a

autora

Após a repercussão nacional,

onde a estátua do escravocrata Borba

Gato ter sido incendiada por ativistas

em agosto desse ano na maior

metrópole do Brasil, no mês seguinte

a Secretaria Municipal de Cultura da

cidade de São Paulo anunciou que

cinco personalidades negras

ganharão estátuas em lugares da

cidade onde viveram. Sendo Geraldo

Filme, Adhemar Ferreira da Silva,

Deolinda Madre, Itamar Assumpção e

Carolina Maria de Jesus.

A escultura da escritora será

erguida na região de Parelheiros,

bairro periférico onde a

homenageada viveu por muitos anos,.

além de estarem instalados o Centro 
de Cidadania da Mulher e o Ponto de 
Leitura Carolina de Jesus.

Nas mídias sociais, grandes

bandeiras foram levantadas devido a

localização que será construída a

estátua. Parte dos internautas critica

a escolha do local por ser distante do

centro da cidade, e assim uma

pequena parte da população irá ter

acesso ao monumento. Outros fazem

elogios, pois o presente da prefeitura

leva para a periferia a beleza que as

regiões nobres já têm.

Carolina Maria de Jesus é uma

autora brasileira lida em diversas

línguas e em todo o mundo, revelou

como os brasileiros de baixa renda

vivem, teve a arte e a cultura em seu

DNA e seu talento estava em seu

sangue. O lado de mãe que quer ver o

bem dos filhos e luta para colocar a

comida no prato, eram sua meta de

vida e é o que faz suas obras literárias

ganharem os corações de novos

leitores todos os dias.

Viva Carolina!



Biblioencontro com 
Christyanne Bueno



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

Biblioencontro entre 

a leitura e a escrita

Você já deve ter ouvido falar a

frase do poeta cubano José Marti que

“Há uma coisa que um homem deve

fazer na sua vida: plantar uma

árvore, ter um filho e escrever um

livro. O autor sugere as três coisas

que cada pessoa deve fazer durante

sua vida, em sua passagem pela Terra.

Levo a sério esse triplo legado e deixo

minha marca no livro Quintais,

Editora Caravana.

A leitura e a escrita são

companheiras de vida e décadas de

trabalho dedicadas à educação.

Apaixonada por livros e histórias

realizo projetos na área de literatura

e narração de histórias, ministro

cursos de formação, na qual tenho a

oportunidade e o privilégio de

conhecer muitos leitores e escritores.

Promovo encontros de Biblioterapia e

em alguns posso contar com a

participação especial dos autores e

das autoras, que enriquecem nossos

biblioencontros e nos aproximam

desse ofício sagrado.

O universo literário me encanta

desde que me conheço por gente,

gente leitora e escritora. Participo de

feiras de livros, congressos, eventos,

exposições e espaços culturais.

Considero um prêmio receber um

autógrafo de um (a) autor (a) querido

(a), um momento especial de

admiração e satisfação. Será que me

entende? Coleciono esses momentos

com emoção!



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

Se você for frequentador (a) de

livrarias, bibliotecas públicas, assim

como eu, entenderá perfeitamente a

visão do escritor argentino José Luis

Borges “Sempre imaginei eu o

paraíso fosse uma espécie de

livraria/biblioteca”, e teremos algo

em comum. Registro minha alegria,

na minha livraria favorita.

Livraria Martins Fontes

“Escrever é dar pro mundo sua

versão de dentro”, pura identificação

com a frase bordada no bastidor

manualmente feito sob encomenda.

Durante a adolescência tive a mania de

escrever em agenda, quando as ideias

surgiam no percurso do ônibus passava

para o caderninho de anotações ou

ainda acordava de madrugada para

escrever meus pensamentos, como

agora, preparando essa matéria, são

momentos de urgência e necessidade.
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Durante a pandemia a leitura e

a escrita foram terapêuticas, me

ajudaram a enfrentar o

distanciamento social e os desafios

diários, realizar caminhadas ao ar

livre foi minha fuga das telas do

computador, eu levava o celular para

fotografar e registrava meus insights

no bloco de anotações. E no

Caminho...Poesias nasciam.
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Quintais

Q uero com todas minhas forças

U m pouco mais de tempo e espaço

I ndo ao encontro da infância

N atureza, sonhos e essência.

T raduzir-me viva entre campos

A braçar todos os cantos de mim

I nvadir e brincar em novos territórios

S er livre e leve ao vento...



Escrever é fácil. Você começa com 

uma letra maiúscula e termina com 

um ponto final. No meio você 
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Com muita alegria e satisfação convido a todos para o Lançamento

Presencial e sessão de autógrafos, chegou a minha vez e da Caravana passar por

São Paulo

Lançamento do livro: “Quintais”, Editora Caravana,

Local: Biblioteca Hans Christian Andersen.

Av. Celso Garcia, 4142 - Tatuapé, São Paulo - SP,

Dia 20/11(sábado), às 15h.

@caravanagrupoeditorial.
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ALMANAQUE “LUNÁRIO PERPÉTUO”, DE JERÔNIMO 

CORTÉS E JORGE SECKLER - O ALEMÃO - DA 

TYPOGRAPHIA LIVRO VERDE

Coleciono de tudo! Sou um

acumulador de memórias. Já

colecionei “almanaques” e busquei,

desesperadamente, ter na coleção um

exemplar de “Lunário Perpétuo”, o

mais famoso e cobiçado almanaque já

publicado no mundo. Não consegui,

Infelizmente. A vontade passou e o

desejo ficou. O que isso significa? Não

desisti, ainda! “Lunário Perpétuo”,

ilustrado com xilogravuras e composto

pelo matemático, astrônomo,

naturalista e compilador espanhol,

Jerônimo Cortés (1560-1610), foi

publicado em 1594, em Valência -

cidade portuária na costa sudeste da

Espanha -, e reeditado inúmeras

vezes ao longo de séculos, com

variações em seu título e conteúdo.

Foi publicado em língua portuguesa

pela primeira vez em 1703, com

tradução de Antonio
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da Silva de Brito e se tornou muito

popular no Brasil, principalmente na

região Nordeste. Segundo o

historiador, sociólogo, folclorista e

jornalista brasileiro, Luís da Câmara

Cascudo (1898-1986), que mantinha

um exemplar de “Lunário Perpétuo”

na sua mesa de cabeceira, foi o livro

mais lido no Nordeste brasileiro

durante dois séculos. O almanaque

oferecia conselhos e orientações

sobre os mais variados aspectos da

vida, incluindo tabelas das fases da

Lua, dos eclipses do Sol e das festas

móveis, previsões do tempo,

horóscopos, elementos de Direito,

navegação, teologia, saúde,

agricultura, maneiras de interpretar o

comportamento dos animais,

biografias de santos e papas e outros

dados de interesse geral. O alemão

Jorge Seckler (Georg Johann Seckler,

1840-1909), com 15 anos de idade,

no ano de 1855, transferiu-se para o

Brasil, tornando-se aprendiz de

gráfico na Typographia Allemã, de

Henrique Schroeder. Posteriormente,

tornou-se proprietário da Sociedade

Artística Beneficente - na Rua São

Câmara Cascudo
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Bento, 58 - uma das mais importantes

oficinas tipográficas paulistanas,

responsável pela mais longeva série

de almanaques comerciais do estado

de São Paulo. Em 1862, adquiriu uma

oficina de encadernação - que

pertencia a Hermann Knoesel - e, em

1865, iniciou o serviço de impressão

com tipos móveis. Entre 1872 e 1878,

fundou a Typographia Livro Verde –

na Rua Direita, 14/15 -

estabelecimento que, além de

serviços de impressão, oferecia livros,

material de escritório, encadernação

e pautação de papel para escrita. É

desse período a “febre” dos

almanaques, não só no Brasil, mas no

mundo todo. Em 1891, Jorge Seckler,

adoentado, afastou-se do serviço de

gráfico, e a empresa mudou de

proprietário, passando a se chamar

“Companhia Industrial de S. Paulo”.

Nos dois anos seguintes, o “Almanach

de Seckler”, como era conhecido,

publicado pela Companhia Industrial

de S. Paulo, carregou impressa na sua

capa a marca: “successora de Jorge

Seckler & Companhia”. Jorge Seckler

faleceu em 23 de fevereiro de 1909,

aos 69 anos de idade.

João Scortecci é escritor,

editor, gráfico e livreiro.

É também Diretor

Presidente do Grupo Editorial

Scortecci, Presidente da Abigraf,

Regional São Paulo, Editor

do Portal Amigos do

Livro, docente da Escola do

Escritor e Membro do Conselho

Eleito da CBL - Câmara Brasileira

do Livro.

Nesta coluna, João vai nos

contar as histórias do meio

literário, que ele conhece como

ninguém...



Evento



Evento: Conexões Atlânticas 2021

Um grande encontro vai unir as Margens do 

Oceano Atlântico neste final de ano em Lisboa

Por Daiana Pasquim

Em novembro e dezembro

deste ano, vai acontecer um grande

encontro para unir as margens do

Oceano Atlântico, uma celebração à

língua portuguesa. Trata-se do

Conexões Atlânticas: Festival

Literário - Lisboa.

Faremos uma homenagem ao

Mauricio de Sousa (Brasil) pela

trajetória de vida profissional e

contributo social e a Teolinda Gersão

(Portugal), pelos 40 anos de vida

literária comemorados em 2021.

Vários nomes de expressão no

cenário literário internacional já

estão confirmados, como: Antônio

Cabrita, Luís Filipe Sarmento, Maria

Valéria Rezende, Emília Marrengula,

Nereide Santa Rosa, Iara Lemos, Inez

Oludé da Silva, Isabel Ricardo, João

Cândido Portinari, Kleiton Ramil,

Márcia Tiburi, Mirna Queiroz,

Norberto Morais, Paula Valéria

Andrade, Macvildo Pedro Bonde ,

Davi Kinski, entre outros. Entidades

com relevância em apoio à literatura

e cultura apoiam o evento.



Evento: Conexões Atlânticas 2021

Um grande encontro vai unir as Margens do 

Oceano Atlântico neste final de ano em Lisboa

Por Daiana Pasquim

"Neste regresso pós-pandemia,

acreditamos na importância em manter o

virtual agregado ao presencial, e estamos

abrindo estes espaços entre as duas

possibilidades, e esperamos que seja

permanente”, explicita a produtora

cultural Adriana Mayrinck, que com

Emanuel Lomelino (In-Finita) estão à

frente na organização deste evento,

juntamente com as curadoras, Maria João

Cantinho (escritora portuguesa), Daiana

Pasquim e Georgia Alves (jornalistas

brasileiras), além do apoio de Hupomone

Vilanova (escritor e curador brasileiro)

que coordena o projeto solidário Chá da

Vida Brasil/ Portugal/ Grécia e Angola.
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O Festival é uma grande rede de

contatos e intervenções, construído

para promover e divulgar o trabalho

de cada participante, além de debater

assuntos de interesse, não só dos

profissionais, mas também dos

leitores e do público em geral.

A Livraria Barata será o palco

presencial destes debates - pois é um

dos espaços que acolheu o projeto

Lugar de Cultura, realizado pela

Câmara Municipal de Lisboa e têm

como maior desafio e objetivo, criar

uma rede de proximidades com a

comunidade, com diversas iniciativas

culturais no subsolo da livraria, entre

eles, mensalmente os Encontros In-

Finita.

O evento conta com mesas de

diálogo, rodas de conversas, painéis -

tanto no virtual como no presencial,

lançamentos e uma feira do livro na

própria livraria, com obras em

promoção para estimular a leitura

neste Natal.

"Esperamos que seja um evento

que crie um despertar para a

importância da literatura em língua

portuguesa e da conexão entre todos

que nasceram às margens do

Atlântico e que agora, estão

espalhados pelo mundo”, concluiu

Adriana.
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Sobre o evento:

Com o intuito de dar

continuidade ao trabalho realizado na

divulgação da língua portuguesa

entre os autores lusófonos, desde

2018 no Brasil e em Portugal, através

de coletâneas e eventos (presenciais

e virtuais), o projeto Conexões

Atlânticas já divulgou mais de 600

autores, nestes três anos. A In-Finita

em parceria com a Livraria Barata –

Lugar de Cultura e a Câmara

Municipal de Lisboa, com o apoio

institucional do Instituto Camões, do

Mil – Movimento Internacional

Lusófono, da UBE – União Brasileira

de Escritores, da AILB – Academia

Internacional de Literatura Brasileira

e da FOCUS Brasil-Nova York, têm a

honra de promover o Conexões

Atlânticas – Festival Literário

Lisboa 2021 que ocorrerá entre 26 e

27 de novembro (virtual – YouTube

canal In-Finita) e 3 e 4 de dezembro

(Livraria Barata + streaming). Todas

as mesas começam a partir das 14:00.

Feira do Livro nos dias 3 e 4 de

dezembro, na Livraria Barata das

10:00 às 19:00.

Mais informações:

www.in-finita.com

infinita.lisboa@gmail.com

Autores que quiserem participar,

leiam o INFORMATIVO CONEXÕES

ATLÂNTICAS.

http://www.in-finita.com/
mailto:infinita.lisboa@gmail.com
https://shoutout.wix.com/so/57Npas3aZ?languageTag=en&fbclid=IwAR0bcwJufgJ2FIXso-BepEBqGeE6kbGT2s0pKzITkDrE6dPHRKGzQpTusWk#/main


Fridita por Angelita Alves



A revista literária, Voo Livre ano 2 nº15, traz uma matéria bem legal sobre

o nosso livro "Espelhos". A escrita é da poeta mineira, Adriana Silva

Santiago, que agradecemos imensamente essa narrativa tão plausível. A

poeta, se embrenhou em terras nordestinas e disse para o Brasil, que

Natal é a terra de grandes poetas. Gratidão Adriana Silva Santiago, e que

nossos voos possam ser repletos de energias conquistadoras. Forte

abraço!

Carlos Magno de Souza, Autor de Espelhos, Natal/ BR

Sobre resenha de Adriana Santiago sobre o livro Espelhos, na Revista 15.

Acabei de encaminhar para as professoras. Que graça a Luiza Meireles.

Grande inspiração para nossas crianças. Adorei as parlendas!!! Vamos

recitar muito durante as aulas. Vou contar a sua história para as crianças e

o amor que você tem pela escrita.

Itamara Barra – São Paulo/ BR

Sobre o especial Infantil preparado pela Marina Marino, na Revista 15.

Muito bonitinha essa menina! Li a entrevista! Muito legal a história dela! 

Obrigada! 

Dani Gauss – Londres/UK

Muito interessante darem voz a essas crianças! 

Ana Ronca – São Paulo/BR

Sobre a entrevista de Luiza Meireles, na Revista 15.

O QUE DIZEM 

NOSSOS LEITORES
COLABORARAM 

NESTA EDIÇÃO

Que delícia de matéria! Obrigada por sempre trazer um poesia para minha

vida e de tantas pessoas e por meio dela oferecer voos e pousos mais leves!

Adorei os depoimentos!

Consuelo Leão - São Paulo/ BR

Que gostoso ler essa revista literária!! Gostei da escritora mirim e de sua 

matéria sobre a Biblioterapia. Momentos mágicos e tocantes que sempre 

acontecem nesses encontros.

Eloysa Silveira – São Paulo/ BR

Sobre coluna Biblioencontro, nas Revistas 14 e 15.
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