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Escrever é fácil. Você começa com 

uma letra maiúscula e termina com 

um ponto final. No meio você 

coloca a ideia.

Pablo Neruda.



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

O tempo voou livremente neste

2.021. Chegamos ao último mês do

ano, quase que de repente, sem senti-

lo passar. Retrospectivas costumam

marcar os finais de ano, sendo assim

resolvemos adotar este hábito,

listando todos os livros que já foram

resenhados por nossa colunista

Adriana Silva Santiago.

Num voo ao passado,

lembramos dos 120 anos do

nascimento de Cecília Meireles, com o

artigo de Ana Maria Domingues de

Oliveira, autora de importante estudo

sobre a grande poeta brasileira.

Também a história da Bienal

Internacional do Livro de São Paulo,

contada por João Scortecci, nos leva a

outros tempos no mundo dos livros, a

tempos iniciais.

Os novos tempos não poderiam

ficar de fora dessa edição. Estão

presentes no artigo de Eliaquim

Batista, que nos fala dos modernos

áudio-books, livros de ouvir.

E como é tempo de festa em

família, trazemos contos de Natal,

para ler e contar às crianças, escritos

por nossas colunistas Regina Ruth e

Christyanne Bueno.

Trazemos poetas maravilhosas,

cuja poética está além de qualquer

tempo. Teresinha Nascimento, que é

a entrevistada por Aldirene Máximo,

e Daniella Peneluppi, na coluna de

poesia. E mostramos como o tempo

do agora tem nos reunido por

afinidade, como no FLENLUA, festival

de poetas maravilhosas., que

aconteceu no YouTube.

E para fechar a edição com

chave de ouro, Fridita vem nos falar

do tempo de mudanças, que vivemos

agora.

É exatamente nesse tempo

onde o ontem, o hoje e o amanhã se

fundem em um tempo sem tempo,

que nós todos nos encontramos e

confraternizamos. Feliz dezembro

para todas e todos!





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 Teresinha Nascimento

Aldirene: O livro "Balbúrdias

Femininas" tem um nome forte.

Conte-nos um pouco sobre ele.

Teresinha: Balburdias são os

pensamentos confusos que surgem e

que fluem livremente nas palavras,

nas atitudes diárias (como no banho),

não é fácil falar de medos, angustias e

das feridas. E ao entender que outras

mulheres carregam as mesmas dores,

o peso diminui. Como uma acolhida,

sem julgamento, sem culpa é

perceber que cada uma tem a sua dor

e que não existe uma dor grande ou

pequena, dor é dor...

Nossa entrevistada de hoje, 

Teresinha Nascimento, é 

turismóloga, guia de turismo. 

Escritora. Geminiana. Autora do 

livro Balbúrdias Femininas 

(Versejar, 2020).



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 seu livro solo,

você participou de antologias

escritas só por mulheres. Como se

sente ao ver vozes femininas

reunidas sendo ecoadas pelo

mundo?

Teresinha: Sim, participei dos livros

publicados Elas e as Letras. É um

sentimento libertador e como disse

acima, vejo outras mulheres falando a

mesma língua, a mesma mensagem,

uma voz ecoando para outras, através

da escrita e da leitura. Ler outras

mulheres é um sentimento de

acolhimento.

Aldirene: Qual escritora

contemporânea te inspira e qual

livro dela você nos recomenda?

Teresinha: A escritora Ryane

Leão é minha inspiração.

Recomendo o livro Tudo Nela

Brilha E Queima.



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: Como se sentiu quando viu seu

filho - livro nascer? Já planeja um

irmãozinho para ele?

Teresinha: Uma sensação maravilhosa

mesmo... Durante a pandemia, estamos no

momento em que a perda está sendo

constante, em todos os sentidos. Estamos

passando por uma depressão coletiva.

Escrever para mim foi uma terapia e

libertação dos medos, pois a leitura

também provoca uma série de emoções. É

possível ficar alegre, mas também chorar

com o personagem, quando ele passa por

um período difícil. Já estou planejando um

irmãozinho, será uma conexão de

costuras.

Aldirene: Como surgiu a ideia para a

arte da capa?

Teresinha: Ah como eu disse acima,

durante o banho é o momento de reflexão,

calmaria, é onde os pensamentos surgem

e escorrem na água juntamente com as

lágrimas, levando embora a sujeira e as

tristezas de um dia. Quando enviei a ideia

para Paty Prado, ela logo entendeu a

personagem e o clima, a cor foi escolhida

pela força que tem o vermelho.



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: Em Balbúrdias Femininas,

você homenageia algumas mulheres.

Em especial, sua neta Laura, de 6

anos. Qual o legado que pretende

deixar a ela?

Teresinha: Pretendo deixar histórias

vividas por mim, pela minha mãe e pela

mãe dela. E por outras mulheres

também, afinal de contas muitas

escritoras estão surgindo. O que não

falta são referências femininas e ter a

oportunidade de deixar essas

referências de mulheres tanto nas

palavras, como nas ações, é algo muito

satisfatório e de uma riqueza sem

tamanho.

Aldirene: Qual o poema de sua autoria

que você mais gosta e por quê?

Teresinha: Mulheres Invisíveis, foi o

primeiro. Já virou tema de podcast, foi

cantado por um homem (amigo) num

vídeo de aniversário, juntamente com a

música da Ekena (Todx Putx) e no vídeo

da Ana Cañas. No final do vídeo Tão Sua,

eu faço a leitura dele. Por ser o primeiro

poema, ele fala da mulher madura, da

mulher que se sente pronta para muitos

desafios.



da agricultura, benzedeiras e mulheres que estão em todo lugar. Um

dos sonhos é conhecer lugares onde se aplica o Turismo de Base

Comunitária, que são iniciativas e atividades protagonizadas pelas

comunidades locais que, se ordenadas e bem estruturadas,

representam importantes experiências turísticas, agregando valor

aos roteiros e geram emprego e renda para a comunidade local

Aldirene Entrevista

Aldirene: Além de escritora, você é

turismóloga. E com a Literatura, é

possível conquistar lugares

inimagináveis. Quais sonhos ainda

não realizou e que gostaria de

realizar?

Teresinha: Escrever sobre muitas

viagens, pessoas, tradições, costumes

e lugares como comunidades

isoladas, falar de mulheres do campo,

da agricultura, benzedeiras e

mulheres que estão em todo lugar.

Um dos sonhos é conhecer lugares

onde se aplica o Turismo de Base

Comunitária, que são iniciativas e

atividades protagonizadas pelas

comunidades locais que, se

ordenadas e bem estruturadas,

representam importantes expe-

riências turísticas, agregando valor

aos roteiros e geram emprego e renda

para a comunidade local.

.

Aldirene Máximo é

graduada em letras e pós-

graduada em Psicologia.

Fundou a Livraria Sororidade,

especializada em livros escritos

por mulheres. Autora de Eu

acredito no Amor!,

Metáforas, Caderno de

Recordações, O Encontro,

#Sororidade, Oásis e

Catarses. Coautora de

Resiliência e Sonhos de

Criança. É também antologista,

uma das fundadoras do

movimento Elas e as Letras.

Sororidade é seu lema!



da agricultura, benzedeiras e mulheres que estão em todo lugar. Um

dos sonhos é conhecer lugares onde se aplica o Turismo de Base

Comunitária, que são iniciativas e atividades protagonizadas pelas

comunidades locais que, se ordenadas e bem estruturadas,

representam importantes experiências turísticas, agregando valor
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Não quero ser invisível!

Quero diante de uma câmera me despir 

e vestir minha alma de desejo!

Quero guardar segredos

Enterrar os medos

Tenho a idade certa para perder o medo

e diariamente fazer o que quero, o que sinto.

Não digo mais estou envelhecendo e sim amadurecendo

Não quero ficar invisível.

Tenho fases da vida que devem ser alinhadas, como retalhos.

Retalho é um substantivo masculino,

Enquanto as costuras são grandes histórias femininas.

Mulheres Invisíveis

Teresinha Nascimento

Elas em Poesia



Escrever é fácil. Você começa com 

uma letra maiúscula e termina com 

um ponto final. No meio você 

coloca a ideia.

Pablo Neruda.

As histórias do João
As histórias do João



As histórias do João

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.

A primeira feira do livro em São

Paulo, realizada pela CBL - Câmara

Brasileira do Livro, data de 1951. O

objetivo da entidade - além de

promover o livro e fomentar o

mercado editorial e gráfico brasileiro

- era introduzir, no país, a tradição

europeia das feiras de livros,

realizadas na França, na Alemanha e

na Itália.

Com o nome de “Feira Popular

do Livro”, foi realizada em agosto de

1951, na Praça da República, região

central da cidade de São Paulo. A

experiência repetiu-se no ano de

1956, dessa vez no Viaduto do Chá,

ponto ainda mais central da capital

paulista e com maior fluxo de

pedestres.

Em 1961, em parceria com o

Museu de Arte de São Paulo – que até

1968 funcionou na Rua Sete de Abril,

centro da cidade - foi promovida a

primeira “Bienal Internacional do

Livro e das Artes Gráficas”, evento que

se repetiu em 1963 e 1965, com

apoio de editoras, livrarias e gráficas.

OS PRIMÓRDIOS DA BIENAL 
DO LIVRO DE SÃO PAULO 

Em 1970 – de 15 a 30 de agosto

- a CBL promoveu e realizou, de

forma oficial e independente, no

Pavilhão da Bienal no Parque do

Ibirapuera, a 1ª Bienal Internacional

do Livro de São Paulo, marco na

história da entidade e do mercado

editorial brasileiro.

Pesquisando sobre a

participação da indústria gráfica nas

bienais do livro entre 1963 e 1965, o

que descobri – se necessário,

corrijam-me, por favor - remete à

informação que parte das grandes

editoras brasileiras dos anos 1970

eram também empresas gráficas.

Em 2022, a Bienal Internacional

do Livro de São Paulo completará 52

anos. Uma data a ser comemorada!

Em 2020, data do seu cinquentenário,

por causa da pandemia de Covid-19,

não pôde ser realizada, infelizmente.



120 anos de 

Cecília Meireles

Artigo de Ana Maria 

Domingues de Oliveira 

a partir do poema 

Apresentação  

#CecíliaMeireles



Ana Maria Domingues de Oliveira

Docente aposentada do Depto. de Literatura

Unesp – Assis

Artigo de Ana M D Oliveira

APRESENTAÇÃO DE CECÍLIA MEIRELES

Por Ana Maria Domingues de Oliveira

Docente aposentada do Depto. de Literatura

Unesp – Assis

APRESENTAÇÃO

Aqui está minha vida - esta areia tão clara

com desenhos de andar dedicados ao vento.

Aqui está minha voz - esta concha vazia,

sombra de som curtindo o seu próprio lamento.

Aqui está minha dor - este coral quebrado,

sobrevivendo ao seu patético momento.

Aqui está minha herança - este mar solitário,

que de um lado era amor e, do outro, esquecimento. 

(Cecília Meireles, em Retrato natural, 1949)



Ana Maria Domingues de Oliveira

Docente aposentada do Depto. de Literatura

Unesp – Assis

Artigo de Ana M D Oliveira

Cecília Meireles nasceu no Rio de

Janeiro, em 7 de novembro de 1901.

Completaria, portanto, 120 anos em

2021.

O início de sua vida foi marcado

por muitas perdas: seu pai, Carlos

Alberto, morreu três meses antes do

nascimento da escritora. A família já

assistira ao nascimento e morte de

três filhos, ainda na primeira infância.

Quando Cecília nasceu, portanto,

seu núcleo familiar era restrito à mãe,

Matilde, e à avó, Jacinta. Havia ainda a

babá, Pedrina, que viria a morrer na

altura em que Cecília era adolescente.

Já que, três anos depois do

nascimento de Cecília, sua mãe

também morreu, quem de fato cuidou

da menina até a idade adulta foi a avó

Jacinta.

Como disse a escritora, mais

tarde, em entrevista à revista

Manchete: “Essas e outras mortes

ocorridas na família acarretaram

muitos contratempos materiais, mas,

ao mesmo tempo, me deram, desde

pequenina, uma tal intimidade com a

Morte que docemente aprendi essas

relações entre o Efêmero e o Eterno

que, para outros, constituem

aprendizagem dolorosa e, por vezes,

cheia de violência.”

Era, portanto, uma família

constituída de mulheres, por muito

tempo, até que Cecília se casou, aos

21 anos, com o artista plástico

português radicado no Brasil,

Fernando Correia Dias. Ela já tinha

publicado, pouco antes, seu primeiro

livro de poemas, Espectros.

Eles tiveram 3 filhas, Maria Elvira,

Maria Mathilde e Maria Fernanda,

todas nascidas ainda nos anos 20,

década em que Cecília seguiu

publicando livros. Com Correia Dias,

Cecília funda e dirige a primeira

biblioteca brasileira dirigida ao

público infantil, no antigo Pavilhão

Mourisco, em Botafogo, no Rio de

Janeiro. A biblioteca foi fechada em



Ana Maria Domingues de Oliveira

Docente aposentada do Depto. de Literatura

Unesp – Assis

Artigo de Ana M D Oliveira

1937, pelo Estado Novo, que alegava

haver ali livros perniciosos à

formação das crianças, como As

aventuras de Tom Sawyer, de Mark

Twain.

No início dos anos 30, morre a

avó de Cecília. Em 1935, Correia Dias

se suicida. Cecília está só no mundo,

com suas 3 filhas: outra vez, uma

família só de mulheres.

É preciso trabalhar. Embora desde

os 18 anos Cecília já atuasse como

professora, após a morte do marido

ela se desdobra em múltiplas funções:

educadora, jornalista, escritora,

tradutora.

Em 1938, inscreve o ainda inédito

livro de poemas Viagem ao Prêmio

de Poesia da Academia Brasileira de

Letras. Depois de intensa polêmica e

de vigorosa defesa do livro de Cecília

por Cassiano Ricardo, ela recebe o

primeiro prêmio e o livro enfim é

publicado pela Editora Ocidente, de

Portugal. Este será considerado, pela

própria autora, como um marco em

sua carreira literária, já que definiu

Viagem como o primeiro livro de sua

Obra poética, publicada em 1958, pela

Editora Aguilar.

Em 1940, Cecília se casa pela

segunda vez, com o professor e

pesquisador Heitor Grillo, com quem

ficará até o fim dos seus dias.

Tem início aí uma fase de muitos

livros e de muitas viagens. Sua

carreira como escritora se firma:

publica muitos livros de poemas,

artigos em jornais e ainda participa

de programas de rádio com leitura de

crônicas de sua autoria.

Ministrou aulas e conferências em

universidades, no Brasil e no exterior,

recebeu o título de Doutora Honoris

Causa pela Universidade de Délhi, na

Índia, recebeu muitos prêmios.

Era uma escritora e intelectual

muito conceituada, quando, no início

dos anos 60, teve o diagnóstico do

câncer que a levaria, em 9 de

novembro de 1964, dois dias depois

de seu aniversário.



Ana Maria Domingues de Oliveira

Docente aposentada do Depto. de Literatura

Unesp – Assis

Artigo de Ana M D Oliveira

A bibliografia de Cecília é vasta e

variada. No campo da poesia,

podemos considerar sua obra mais

imatura, excluída pela própria

escritora no momento da organização

de sua Obra poética, como sendo a

produzida no entorno da década de

20: Espectros (1919), Nunca mais…

e poema dos poemas (1923) e

Baladas para El-Rei (1925).

Como já disse, creio que o livro

decisivo na carreira poética de Cecília

é Viagem, de 1939. Depois dele

vieram Vaga música (1942), Mar

absoluto e outros poemas (1945) e

Retrato natural (1949). Vejo nesses

4 livros um núcleo sólido, que define

a poesia de Cecília e abre caminho

para outras formas de

experimentação poética nas décadas

seguintes.

Nos anos 50, são gestados alguns livros

que nasceram de suas viagens: Doze

noturnos da Holanda & O aeronauta

(1952), Poemas escritos na Índia (s.d.,

mas publicado em 1961), Poemas

italianos (publicados apenas em1968) e o

monumental Romanceiro da

Inconfidência (1953), uma coletânea de

poemas que narra, sem abrir mão do

lirismo, a triste história da Conjuração

Mineira do século XVIII.

Ainda nos anos 50 publicou Amor em

Leonoreta (1951), Pequeno oratório de

Santa Clara (1955) Canções (1956) e

Romance de Santa Cecília (1957).

No início da década seguinte, publicou

Metal rosicler (1960), Solombra (1963) e,

por fim, em 1964, os poemas infantis de

Ou isto ou aquilo.

Para além dos livros de poemas, há

muitos outros em prosa, dos quais destaco

a coletânea de contos Escolha o seu sonho,

de 1964.

Desde sua morte, muitas obras vêm

sendo reeditadas e alguns livros foram

publicados postumamente, como é o caso

dos 3 volumes de inéditos, compilados

inicialmente por Darcy Damasceno, e o

pequeno volume de Cânticos (1981), que

reunia uma coleção de poemas inéditos da

década de 20.



Ana Maria Domingues de Oliveira

Docente aposentada do Depto. de Literatura

Unesp – Assis

Artigo de Ana M D Oliveira

Na poesia de Cecília Meireles, há

uma presença que se desenha em

muitos poemas: a morte. Talvez a

frequência do tema seja em

decorrência dessa familiaridade com

as questões do Efêmero e do Eterno,

como ela mesma disse. A morte, em

seus poemas, é uma força poderosa

que nos afasta daqueles que amamos,

mas é, ao mesmo tempo, uma forma de

transcendência que faz, dos que por

ela passam, seres superiores,

finalmente livres dos limites da

precária existência humana. Os mortos

dos poemas cecilianos são seres

superiores, sábios e incorruptíveis.

Outro tema muito constante na

obra de Cecília é o mar, a

representação perfeita daquilo que é

ao mesmo tempo efêmero e eterno,

sempre o mesmo e sempre outro. O mar

é ainda, o caminho por onde se transita

de um lugar a outro, imagem poderosa

no universo da escritora que se

orgulhava de suas origens insulares: a

mãe e a avó eram nascidas na Ilha de

São Miguel, nos Açores.

Mar e morte aparecem muitas vezes

associados, criando uma figura

importante na obra de Cecília: o

afogado, que é recorrente em seus

livros, sempre como um símbolo da

condição de incorruptíveis que os

mortos adquirem ao sair da vida. É

exemplar, neste sentido, o poema

“Doze” dos Doze noturnos da Holanda,

em que se repetem os versos “Sem

podridão nenhuma, jazerá um afogado /

nos canais de Amsterdão”.

O mar é também representado pelos

seus sons, o que nos leva a outro tema

importante na poesia de Cecília: a

música. São incontáveis os poemas que

fazem referência a essa arte, tão querida

para a escritora. Muitos títulos de seus

livros, inclusive, incluem palavras do

universo musical, desde as Baladas

para El-Rei até Canções, passando por

Vaga música.



Ana Maria Domingues de Oliveira

Docente aposentada do Depto. de Literatura

Unesp – Assis

Artigo de Ana M D Oliveira

Uma outra questão a ser

considerada na poesia de Cecília é o

feminino. Muito já se falou sobre esse

aspecto em sua obra, embora muitas

vezes para afirmar a ausência de sua

relevância no universo ceciliano.

Creio, no entanto, que essa

constatação é fruto de uma leitura de

cartas marcadas, que já busca

encontrar na poesia de Cecília os

elementos que se consideram

adequados à poesia escrita por uma

mulher.

A despeito disso, o feminino ali

está, explícito em muitos poemas,

evidenciando o compromisso da

escritora com a questão da condição

da mulher. Há mulheres fortes, como a

“Evelyn” do livro Mar absoluto, há a

avó Jacinta da longa “Elegia”, no

mesmo livro, há as mulheres

marcantes do Romanceiro da

Inconfidência. Trata-se, sem dúvida,

de uma poesia com muitas formas de

representação do feminino.

Na poesia de Cecília, o efêmero se

torna eterno, o singular se torna

universal. Há uma atenção dedicada

para as pequenas coisas, sempre

colocando em evidência um vínculo

indestrutível entre todas as criaturas

que habitam este mundo, envolvidas

num tecido de empatia que se estende

da mínima formiga ao “mistério do sem

fim”.

Para os que desejam conhecer

mais a escritora, através da

bibliografia a seu respeito, citarei

alguns dos livros que foram

publicados sobre a sua obra. Muitos

deles estão esgotados, mas sempre é

possível, aos interessados, localizar

um exemplar numa biblioteca ou num

sebo.



Ana Maria Domingues de Oliveira
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Começaria com um livro raro, mas

que talvez se possa considerar como

o primeiro estudo da poesia de

Cecília a ser publicado em livro: A

Academia e os modernos, 1939,

Cassiano Ricardo. O autor trata da

polêmica em torno da premiação de

Viagem pela Academia Brasileira de

Letras e, para isso, acaba por mostrar

as muitas qualidades do livro de

Cecília.

O que se considera, entretanto, o

primeiro livro sobre a poesia de

Cecília é o de autoria de Darcy

Damasceno: Cecília Meireles: o

mundo contemplado, de 1967, um

trabalho de fôlego sobre a escritora e

um marco fundador na fortuna crítica

da autora.

Ainda no campo dos estudos

pioneiros, temos o livro Poesia e

estilo de Cecília Meireles, (1970) de

Leodegário Amarante de Azevedo

Filho, e Cecília Meireles, (1973), de

Eliane Zagury, e O Romanceiro da

Inconfidência: meditação sobre o

destino do homem (1974), de

Adolphina Portella Bonapace.

Na ocasião dos 20 anos da morte

de Cecília, há uma nova safra de bons

estudos: A consciência poética de

uma viagem sem fim, de José Maria de

Souza Dantas, Cecília Meireles: o ser e

o tempo na imagem refletida, de Ruth

Villela Cavalieri, e Cecília Meireles e

João Alphonsus, de Darlene J. Sadlier,

todos de 1984. Em 1985, aparece o

excelente guia Pelas trilhas do

Romanceiro da Inconfidência, de

Lucia Helena Scaraglia Manna.

Em 1996, Valéria Lamego lança luz

sobre as reflexões de Cecília sobre

educação, em seus artigos de jornal,

em A farpa na lira, revelando uma

face da autora ainda pouco estudada.

Em 1999, surge Cecília Meireles:

mito e poesia, de Silvia Paraense, um

excelente estudo sobre o Romanceiro

da Inconfidência.

Em 2001, Leila Gouvêa, depois de

vasta pesquisa, lança Cecília em

Portugal, sobre as relações de Cecília

com o país de onde vieram seus

ancestrais e seu primeiro marido. Leila

também publica, em 2008,

Pensamento e lirismo puro na poesia

de Cecília Meireles, um estudo de

fôlego sobre a poesia da escritora.
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Ainda em 2001, uma

pesquisadora açoriana, Margarida

Maia Gouveia, publica Vitorino

Nemésio e Cecília Meireles. No

ano seguinte, a mesma estudiosa

lança Cecília Meireles, uma

poética do eterno instante.

Em 2006, Ana Maria Lisboa de

Mello e Francis Utéza publicam o

excelente estudo Oriente e

ocidente na poesia de Cecília

Meireles.

Para além desses excelentes

estudos, há muitos artigos em

jornais e periódicos científicos, sem

falar das inúmeras teses e

dissertações sobre a autora. Como

se vê, há mesmo muito amor na

herança deixada por Cecília.

Por outro lado, como diz o

verso, há também esquecimento:

muitas são as faces da escritora

polivalente que ainda precisam ser

estudadas. Mãos à obra, portanto.
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Ana Maria Domingues de

Oliveira

Licenciada em Letras Vernáculos

pela Unicamp, em 1981. Mestre em

Teoria Literária pela Unicamp em

1982, com a dissertação Estudo

Crítico da Bibliografia sobre Cedia

Meireles, sob a orientação de

Marisa Lajolo. Doutora em Estudos

Comparados de Literaturas de

Língua Portuguesa pela USP em

1995. com a tese De Caravelas,

Mares e Forcas: um estudo

de Mensagem e Romanceiro da

Inconfidência, sob a orientação de

Benjamin Abdala Jr.. Professora de

Literatura Portuguesa junto à

Faculdade de Ciências e Letras de

Assis - UNESP

https://livrariadomercado.com.br/
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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.

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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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!

O PEDIDO DE NATAL

Na fila do correio, a menina

aguardava. Na vez, deu a carta ao

atendente. Era para o Papai Noel.

− O prazo já acabou. – diz o servidor.

Desapontada, olhou para a mãe.

Saíram caladas.

Na escada, um senhor a abordou:

− Sou mecânico, tô indo consertar o

trenó do velhinho. Quer que eu leve a

carta?

...

No Natal, a boneca chegou.





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.

Contos de Natal com Regina Ruth

O ESTRANHO VISITANTE

A cada enxadada, fincando o

chão seco, duro e praguejado, o suor

escorrendo pelas costas abaixo, sob

um sol impiedoso, Gregório,

involuntariamente, matuta. Se ao

menos essas lembranças o

abandonassem um pouco, a força dos

braços seria mais viva. Qual o quê!

Ferem seu corpo como espinhos,

ficam como acordes de tristeza a lhe

tocarem a alma. Pensamentos

teimosos! Por que não se vão, feito a

chuva?!

Gregório para um pouco... Tira

o chapéu. Os cabelos grudados à

testa, o suor caindo-lhe sobre as

pálpebras enrugadas. Sente-se um

caco! Olha a sua volta,

demoradamente, depois ergue seus

olhos para o céu. Nada de nuvens! O

céu infinitamente azul, e o sol,

majestoso, reinando tirano. Tem

sede... Olha para a moita de arbustos

lá adiante, e sente-se desanimado

calculando a distância que o separa

da sua moringa. O jeito é arranjar

forças pra chegar até lá. Sem água.

nem é possível pensar, quanto mais

continuar! Descansa a enxada sobre o

torrão de terra que acabou de revirar

e segue em direção dos arbustos.

Farto, saciado com a água

fresca da moringa de barro, pensa

num cigarrinho... Afinal, pressa num

dia como hoje é bobagem! O corpo

não suporta aquele calor infernal!

Tem consciência de que hoje o

trabalho rende pela metade.

Passa a botina pelo capim seco

como se limpasse o chão, e solta o

corpo num sentar extenuado. Passa a

mão no embornal e dele retira um

pedaço de fumo, o canivete, a palha

de milho. A mão esquerda em forma

de concha protege os fiapos de fumo

que ele vai picando. Cheiro forte e

bom! Não resiste... Coloca um naco na

boca. Cinco anos já se passaram

desde que sua mulher se foi... Cinco

anos doídos, arrastados, vazios.

Doença maldita! Tudo tão rápido que

não teve nem tempo para se

acostumar com a ideia. Teve de se
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acostumar, precisou se arranjar

mergulhado na dor. Ficou muito

difícil, tanto que até hoje não se

resignou.

Nessa época do ano ainda é

pior! Dezembro lhe dá um

desconsolo, um desamparo... A

solidão é tamanha que parece

transpirar pelos poros. Bom seria se

não existisse este pedaço do ano!

Amanhã é Natal. Diacho de dia

mais bobo! Ainda bem que já se

preveniu... A garrafa de pinga o

aguarda! É sempre assim. Começa a

beber à noitinha e vara as outras

vinte e quatro horas numa

carraspana sem fim! Duro mesmo é o

outro dia! Um vazio no estômago,

enjoo, tremura no corpo, suadeira fria

e um desânimo de dar pena! Pelo

menos durante algumas horas não

pensa. Apenas dorme. Se nos

intervalos, entre um gole e outro,

aquela saraivada de pensamentos

teimosamente tenta chegar, Gregório

não vacila. Sorve goles rápidos e

constantes até que adormece. É assim

o seu Natal. Nem abre as portas da

casa! Pra quê? Não carece.



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.

Contos de Natal com Regina Ruth

Mas agora, ali sentado, dando

tragadas longas e repetidas no seu

cigarro de palha, sóbrio, não tem

como afugentar suas ideias. Se ao

menos um filho viesse! Que nada! Isso

só aconteceu no primeiro ano. Depois,

foi tudo só. Ele e a vida...

Tem dia que fala sozinho, ou

mesmo com seu pangaré. Fala pra

ouvir o som da própria voz. Naquele

fim de mundo, não arranja nem

companheiro pra dar uma prosa! Às

vezes, fica pensando se ainda sabe

falar. Passa dias e dias, semanas

inteiras sem dizer palavra. Fica feliz

quando vê, pela poeira da estrada,

uma boiada a caminho. Sabe que ali

vai um peão e que vai lhe sobrar um

dedo de prosa. A conversa é sempre a

mesma. A saudação, o calor, a falta de

chuva ou uma doença que apareceu

em alguma rês. Ele se empolga tanto

nestas proseadas que, às vezes, chega

a acompanhar o peão, beirando a

estrada, por um bom trecho do

caminho! Só para ter o gostinho da

companhia.

Na vila não se anima muito a ir.

Só vai mesmo quando a necessidade

manda. É muito distante e seu

pangaré anda muito judiado pela

seca. Se forçar muito pode ser

desastroso! Imagina perder seu

companheiro! Só lhe restará falar

sozinho!

O seu cachorro também se foi.

Velho, já com o focinho branco, cego

feito tamanduá... Foi definhando,

ficou encaramujado e, numa manhã,

Gregório o encontrou estirado. Dia

triste!

Agora lhe resta o pangaré. Está

um traste velho, mas ainda lhe serve

de companhia! É só a chuva chegar e

ele estará mais forte. A idade não tem

jeito, mas o capim gordo lhe trará

novas carnes. A chuva não tarda. O

dia dos Santos Reis está por aí, e na

vinda sempre traz chuva!

Gregório ergue o chapéu,

reverenciando os Santos. É assim.

Mesmo quando pensa, quando invoca

os santos de sua devoção, não deixa

de reverenciá-los com seu chapéu.

Santa veneração!
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Joga o cigarro e, com a botina, o

pisoteia várias vezes até se certificar

de que realmente não há risco

nenhum da brasa queimar o capim

seco. Tem pavor de queimadas! Já viu

tantas, mas não consegue se

acostumar a elas. Fogo é bicho que

teme!

Hora de recomeçar a lida. Se

bem que a vontade é nenhuma, mas a

praga tem que ser vencida agora,

nesse tempo. É na terra seca que a

raiz morre. É bem verdade que a

sementeira fica na terra, mas até a

chuva chegar, ela não germina. Dá

tempo de recuperar o ânimo e

preparar a nova roça. Nem sabe

quantas vezes já capinou este mesmo

trecho! Nem é bom pensar...

Desanima!

E lá está Gregório novamente.

Só se ouve o resvalo da lâmina na

terra seca. Dezenas e dezenas de

braçadas para capinar um pequeno

trecho. A cada quarto de hora, ergue o

corpo, espicha a coluna para trás

colocando as mãos nas cadeiras.

Serviço bruto! Pior ainda com aquele

sol a lhe castigar o lombo!

Suspira fundo e volta à capina.

O assa-peixe este ano está de matar!

Há touceiras tão imensas que chegam

a desanimar. Gregório procura nem

olhar o que está por fazer. Prende os

olhos no trecho em que labuta. Que

adianta olhar? Nem desanimar

adianta. De quando em quando lá

está ele, parado. As mãos servindo de

encosto do queixo no cabo da enxada.

Fica tempo olhando, perdido, nem

sabe onde! Sente pavor do escurecer!

De noite, a solidão é mais triste. Muito

mais...

Olha para o céu. O sol já está

indo, baixo. No horizonte, um

vermelhão só. Sinal de que a seca

continua. Santo Deus, até quando?!

Gregório acelera o ritmo.

Parece não querer parar. Quer

prolongar o dia. Ah! Se pudesse... Já

está bem escuro. Quase não consegue

distinguir o trecho já pronto e bate

várias vezes a enxada em torrões já

revirados. Não adianta. É noite.

Véspera de Natal!

Com a enxada nos ombros, o

embornal de lado, a moringa na mão,

pega o trilho de casa. Nem assobia.
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Está com o corpo aniquilado,

seus passos são curtos, pausados.

Quer demorar ainda mais a chegar.

Apesar do cansaço do corpo,

andaria a noite toda se isso lhe tirasse

da cabeça todas aquelas lembranças.

Daria tudo e faria qualquer coisa para

não estar sozinho. Se ao menos

tivesse alguém, uma única viva alma

pra prosear!

Bobagem! Ali só está ele. Ele e

Deus, como costuma pensar. Pena

hoje Deus não se tornar homem e

passar o Natal ali, com ele! Poderiam

conversar, comemorar, beber juntos.

Arre, cada pensamento!

Gregório chega em sua casa.

Nem tem vontade de acender a

lamparina. Banho então, nem pensar!

Pra quê? Daqui a pouco se encharca

de pinga e aí é uma água só! Antes,

porém, precisa comer alguma coisa.

Ainda bem que deixou uma panela de

arroz sobre o fogão de lenha, e tem

linguiça dependurada na despensa. É

o suficiente.
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Enquanto acende a lamparina,

faz uma oração para o Menino Jesus.

Afinal, é o Seu dia! Tem que rezar

agora porque, depois não vai lembrar

nem do seu nome, quanto mais de

oração!

Junta ao arroz uns pedaços de

linguiça, atiça as brasas do fogão,

coloca umas palhas de milho para

aumentar o fogo e aquece a comida. O

cheiro é divino! Chega a lhe dar água

na boca!

Arranca as botinas, tira a

camisa, passa as mãos pelos cabelos e

puxa o banco para perto da mesa. Ia

enfiando a primeira colherada de

comida boca adentro, quando ouve

uma voz:

- Ô, de casa!

Gregório estremece de susto.

Quem poderia ser a essa hora da

noite? Pela voz, imagina ser uma

pessoa idosa. Voz rouca, trêmula

mesmo!

- Ô, de fora! Já tô indo!

Ainda sem se refazer do susto,

sai rapidamente pela porta da

cozinha, levando a lamparina nas

mãos. Assusta-se ainda mais diante

do que vê. Meu Deus, que trapo

humano! Um homem, as roupas em

farrapos, pés descalços, cabelos

ensebados, barbas enormes, corpo

magro, arqueado, rosto bem-feito,

mas incrivelmente abatido. Olheiras

escuras e profundas. A magreza

excessiva deixa-lhe os ossos da face

saltados, salientes. À primeira vista,

uma visão chocante, aterradora! Aos

poucos, vai se aproximando e a

chama da lamparina vai delineando

mais seus traços. Olhos serenos,

incrivelmente serenos!

- Boa noite! O que o traz aqui?

- Boa noite! Estou apenas à

procura de um prato de comida.

Espero que tenha sobrado alguma

coisa por aqui. Estou faminto! Há

vários dias que não sei o que é comer

de verdade...
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Ainda sem se refazer do susto,

sai rapidamente pela porta da

cozinha, levando a lamparina nas

mãos. Assusta-se ainda mais diante

do que vê. Meu Deus, que trapo

humano! Um homem, as roupas em

farrapos, pés descalços, cabelos

ensebados, barbas enormes, corpo

magro, arqueado, rosto bem-feito,

mas incrivelmente abatido. Olheiras

escuras e profundas. A magreza

excessiva deixa-lhe os ossos da face

saltados, salientes. À primeira vista,

uma visão chocante, aterradora! Aos

poucos, vai se aproximando e a

chama da lamparina vai delineando

mais seus traços. Olhos serenos,

incrivelmente serenos!

- Boa noite! O que o traz aqui

- Boa noite! Estou apenas à

procura de um prato de comida.

Espero que tenha sobrado alguma

coisa por aqui. Estou faminto! Há

vários dias que não sei o que é comer

de verdade...

Gregório pensa na comida que

acabou de esquentar e que estava

prestes a devorar. É tudo que tem,

mas não tem importância. Afinal, já

almoçou hoje e não irá sucumbir se

não comer agora. Rapidamente, gira o

corpo sobre o calcanhar e entra pela

cozinha. Passa a mão no prato de

comida sobre a mesa, volta e o entrega

ao estranho visitante.

O homem ávido por alimento,

num instante abraça o prato e, com

colheradas rápidas e incessantes, vai

pondo fim a sua fome. Gregório fica

espantado com a voracidade, com a

rapidez com que o visitante esvazia o

prato. Coitado! A que situação chegou!

Gregório está aturdido. Tanto

que só agora percebe que não

convidou o homem para se sentar!

Meu Deus, ele devorou tudo aquilo de

pé?! Que distração!

- Desculpe a pergunta, mas qual é

sua graça?

- Mariano, meu bom homem.

Mariano, seu criado!

- Vamos chegar, Seu Mariano!

Ao ser convidado a entrar, o

homem vira-se para o lado, abaixa o

corpo e pega um pacote que estava no

chão.
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Já dentro da cozinha, Gregório

diz:

- Puxa a cadeira e senta um

pouco...

- Vou aceitar, Seu...

- Gregório, isso... Meu nome é

Gregório.

Mariano vai entrando. É

realmente alto, tem que se curvar,

baixar a cabeça para passar pelo

batente da porta. Senta-se na cadeira

de palha e encosta um cotovelo sobre

a mesa. Gregório senta-se no banco,

do outro lado, de frente para ele.

- Então, Seu Mariano, agora que

já comeu, amansou o estômago, conta

aqui pra esse velho, o que faz por estas

bandas?

- Nada, não faço nada, Seu

Gregório! Eu sou assim mesmo! Ando

sempre, sem parada. Passo as noites

ao relento, e vou comendo aqui, acolá,

onde me dão um prato de comida...

Hoje é diferente! É véspera de Natal!

Não queria ficar sozinho pela estrada.

É uma noite muito bonita pra guardar

só comigo! Lá da estrada vi a luz da

lamparina, e pensei que bom seria

juntar a minha alegria desta

noite com a de mais alguém, ou até

mesmo dividi-la. Espero não estar

atrapalhando!

- De maneira alguma, Seu

Mariano! Eu tava até meio encabulado

de ficar aqui sozinho hoje. Já fiz até

minha oração porque... pensava em

dormir cedo, não tinha nada que

fazer!

Gregório sente vergonha de

dizer que havia rezado antes porque

planejara tomar um porre e cair pelas

tabelas. Fica quieto. Apenas se cala,

não vai mudar nada!

- Sabe, Seu Gregório, quando

começou a escurecer, eu estava

passando diante da sua porteira. O

senhor estava na lida e parei pra

observar. Vi que o senhor estava

ansioso, querendo capinar mais e

mais... A noite já havia caído e a

enxada ainda zunia na escuridão. Deu-

me a impressão de que não queria

voltar pra casa. Estou enganado?

Gregório fica meio sem jeito de

saber que foi observado, pensa um

pouco e resolve falar.
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- Não, Seu Mariano. É isso

mesmo! Não queria voltar porque a

noite é muito triste, principalmente a

de hoje. Sem família, sem ninguém pra

conversar. Juro mesmo, minha vontade

era de...

- Beber até cair, não é Seu

Gregório?

- Isso mesmo! Queria beber,

beber até perder o tino e descansar

esta velha cabeça que não para nunca.

O senhor sabe o que é viver neste fim

de mundo, sem escutar uma voz, tendo

na cabeça as lembranças dos dias

passados?! Fechando os olhos e vendo

as crianças correrem de um lado pro

outro, a patroa indo e vindo, cuidando

da lida da casa... Abrindo os olhos e

vendo o vazio, o silêncio, só isso,

silêncio e solidão. É um fim de vida

muito triste, Seu Mariano! Nunca

pensei chegar a isso!

- Não acontece só com o senhor,

Seu Gregório! Quantos solitários há

por esse mundo de Deus?! Nem por

isso a vida acaba! É preciso saber

trabalhar essa solidão, esse silêncio!

Pensamentos amargos e lembranças

que machucam não ajudam em nada!

Temos que aprender a enriquecer a

nossa fé. É no silêncio que

alimentamos nossos mais nobres

sentimentos! O silêncio não é

inexistência de palavras. Elas soam e

falam para a nossa consciência. É a

maneira mais pura, mais verdadeira

de conversar. Se todos ouvissem essa

conversa silenciosa a que me refiro,

todos seriam mais felizes, mais

completos, mais íntegros! É preciso

ouvir, ouvir muito.

Gregório presta muita atenção

em tudo que o visitante diz. Se

entendeu direito, ele fala que ficar

sozinho e em silêncio não é de todo

ruim. Passa a mão pela cabeça, como

se com isso ajeitasse os pensamentos

e guardasse cada palavra dita pelo

visitante. Afinal, a fala dele é um

presente para os ouvidos! Há quanto

tempo não proseia tão

demoradamente com um amigo?! Ele,

ali, hoje, só pode ser um presente do

céu! Gregório fica como que

embevecido com a conversa do

visitante. Nem se lembra da pinga, da

aflição da tarde, para dizer a verdade,

nem fome sente! É como se as

palavras do amigo lhe tivessem
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abastecido o estômago, a alma. Só

uma coisa lhe intriga! O pacote que o

visitante trouxe à mão e que,

cuidadosamente, protege durante

todo o tempo. Que será que tem

dentro?

Conversam muito, até altas

horas da noite. Na verdade, nem

sabem que horas são, mas o sono vem

chegando. O andarilho, cansado da

caminhada, e Gregório, extenuado

pelo trabalho da capina. Percebendo

o sono do amigo, adianta-se em

arrumar uma cama no chão, ao lado

da sua. Logo os dois estão deitados.

Gregório tem vontade de continuar a

prosa, até tenta, mas o cansaço é

tamanho que nem consegue

completar o pensamento. Dorme.

Sonha sem parar... Sonhos bons!

É madrugada ainda quando

Gregório acorda. No escuro, fica um

tempo meio confuso. Os sonhos, o dia

anterior, o anoitecer, a noite, o

visitante... O visitante!

- Seu Mariano!

No escuro, ele chama pelo

amigo. Ninguém responde.

- Seu Mariano!

Intrigado por não ouvir

resposta, Gregório se levanta e

acende a lamparina. Ninguém mais

no quarto... A cama, estendida como

na noite anterior. Ele havia se

deitado! Deve estar na cozinha! Corre

a casa toda. Nada! O visitante não

está em canto algum. A casa continua

toda trancada por dentro. O que teria

acontecido?!

Os olhos de Gregório começam

a percorrer tudo novamente. Aos

poucos, sua cabeça vai

compreendendo tudo o que

aconteceu ali. Olha a cozinha,

demoradamente. Fixa o olhar na

mesa, onde conversaram. O pacote

está lá, bem no centro. Fica curioso.

Que será que traz? Por que será que o

amigo deixou o embrulho sobre a

mesa?

Indeciso, Gregório começa a

rasgar o papel. Fica receoso, mas

sente que é um presente para ele.

Finalmente, a embalagem toda

lacerada mostra o presente. Que

encanto de presente! Um rádio!
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Sorri, satisfeito. Liga-o,

gira o botão sofregamente e,

numa sintonia ruidosa, quase

inaudível, entrecortada, acha

uma emissora. Está

começando a oração da

manhã. A voz é rouca, doce,

pausada, fala com o coração.

Gregório apura os ouvidos...

Conhece essa voz! Soa como

a voz do visitante.

Não fica impressionado,

nada o assusta. Afugenta as

interrogações, não quer

quebrar o encanto... Apenas

entende. E reforça a sua fé.

Regina Ruth Rincon

Caires nasceu em

Auriflama/SP. É casada,

funcionária pública federal

aposentada, tem dois

filhos e um punhado de

netos. Formada em Letras

e Direito. Não possui livros

publicados, mas participa

e é classificada em muitos

concursos literários. Para

Regina a escrita é fonte de

prazer, já que gosta de

contar histórias. Ela

escreve sobre o que

conhece, sobre as coisas do

dia-a-dia que engrandece

com seu jeito de ver o

mundo.
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As histórias terapêuticas

As histórias são terapêuticas?

Não tenho dúvida! Gosto da presença

das histórias nos meus Círculos de

Biblioterapia, pois percebo o poder

que elas têm sobre os participantes

adultos, por meio da linguagem

simbólica existe uma identificação

imediata com a nossa criança interior

e conexão com nossa memória afetiva.

E com as crianças? As histórias

chegam direto ao coração, por meio

das histórias uma relação holística se

estabelece, desenvolve e fortalece a

concentração, estabelece os vínculos

afetivos, ativa a imaginação, ajuda a

recuperar o equilíbrio e trabalhar as

emoções.

No livro Histórias Curativas para comportamentos desafiadores, de

Susan Perrow, destaco o capítulo 4 e compartilho um fragmento que ilustra a

importância das histórias. “Todas as histórias têm um potencial curativo ou

terapêutico. Se uma história faz pessoas rirem, a risada pode ser curativa.

Se uma história as faz chorar, isso também pode ser curativo. Contos de

fadas e folclóricos, com seus temas universais e desfechos, tem

possibilidades curativas. Eles podem oferecer esperança e coragem para

enfrentar os desafios da vida e ajudar o ouvinte a encontrar caminhos

para continuar”.



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

Recomendo uma pausa na rotina para participar de uma roda de leitura ou

narração de histórias, além de reservar um tempo para a conversa, o exercício da

escuta atenta e partilha das impressões e emoções nas diferentes situações.

Afinal as histórias são mais que um instrumento de diversão, elas são capazes de

auxiliar no desenvolvimento humano, pois utilizam a simplicidade da linguagem

simbólica para o desenvolvimento pessoal de forma lúdica, ética e leve.

Nessa edição quero dar luz à importância das histórias e ao trabalho

realizado pelos contadores de histórias e sua contribuição terapêutica e curativa

para ouvintes de todas as idades.

Vovó Krika nasceu em 2012, na Ong Aldeia do Futuro realizando oficinas

envolvendo a arte narrativa.
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Quando sou ela perco a noção do tempo.

Vaidosa, capricho no visual e desfilo sabedoria.

Passos lentos, bengala de enfeite, pantufas sonhadoras, brilho no olhar, 

ouvidos atentos, óculos mágicos, cabelos prateados e sorriso com 

batom vermelho.

Meu corpo muda, minha voz tem outro alcance.

Meu colo tem muitos donos.

Meu xale aquece qualquer momento.

Escuto com paciência e acolho com o coração.

Invento uma vida. Conto muitas histórias, carrego uma mala cheia de 

memórias, afetos e segredos.

Sou cheia de graça, fico toda prosa cercada de mimos e atenção.

Quando sou Vovó Krika esqueço os problemas e ofereço outros 

horizontes.

Quem são os contadores de histórias?

Todos nós temos histórias para

relembrar [...] outras para contar. Ao

revisitarmos nossas memórias nos

lembraremos de muitas histórias,

inúmeros personagens e suas vozes,

lugares, mundos fantásticos e

encantados, seres mágicos e

misteriosos, vilões e mocinhas, finais

felizes, momentos inesperados, além

do conto preferido, dos contadores

que nos acompanharam durante

nossa infância, avós, pais, mães,

professores.

Façamos uma pausa e nos

permitamos recordar dos nossos

queridos contadores de histórias.

Os contadores são encantadores

de gente, são os portadores da palavra

do outro e têm na sua essência o dom

da palavra, são “carregadores” de malas

(e que malas!). Não são simples

personagens, não, nem atores famosos,

são seres performáticos, colecionadores

de repertórios, seres privilegiados de

memória, grandes cuidadores da

transmissão e da tradição oral, divulga-
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dores de sonhos. São pessoas que são

outras, que se transportam no tempo

e espaço.

Contadores viajam por lugares

distantes e nos fazem viajar juntos.

Narram culturas, despertam emoções,

retratam medos, sensações,

angústias, envolvem-nos nos

mistérios e dialogam com todas as

idades.

Narradores natos são donos de

rituais sagrados cercados de

histórias, dotados de uma imaginação

sensível que usam e abusam ao

contar suas histórias. Com um prazer

inenarrável compartilham preciosos

instantes. Bebem em muitas fontes de

conhecimento e são fontes de

inspiração. Sempre surpreendem sua

plateia, estão longe do óbvio e estão

cada vez mais perto do

extraordinário.

.

Encantadoramente apresentam

muitos mundos, falam das dores do

mundo, o que dizem alcança outra

dimensão, incorporam personagens

sem vergonha de serem ridículos,

fazem sorrir, transcendem a palavra e

a escrita, nos permitem diferentes

leituras e interpretações.

Contadores são enigmáticos,

engraçados, apaixonados,

possuidores de uma capacidade

inventiva contagiante e invejável.

Onde estão? Contadores estão

em toda parte... Nos hospitais,

confortando doentes, nas empresas,

transformando, nas escolas,

encantando os alunos, professores

incentivando a leitura, nas

bibliotecas, apoiando questões

curriculares e disciplinares, nas

tribos, influenciando gerações, nos

eventos, alegrando crianças, enfim,

estão nas relações afetivas, nas con-.
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versas em família, nas rodas de

amigos, na transmissão de valores, no

inconsciente coletivo, no nosso

imaginário, no contato humano, no

olhar que vai além. Permanecem

presentes no coração de seus ouvintes

e na saudade da infância.

Sobreviventes das mudanças

históricas, sociais e políticas, da

invasão da tecnologia, da concorrência

da mídia, da falta de tempo, da lógica

desnecessária. Mas, antes de tudo, os

contadores são ótimos ouvintes. Sua

máxima; é preciso ouvir para contar, é

preciso contar para se ouvir.

Os contadores sentem o clima do

ambiente, a reação da plateia, recriam

realidades, marcam presença, contam

o cotidiano de sua época e de outras

épocas, criam condições para exercer

seu ofício, fazem da herança cultural

um vício e do seu trabalho um

espetáculo intimista.

Criaturas divinas, repre-

sentantes da sabedoria popular,

mestres em contações não poderão

ser definidos pelo senso comum. Uma

vez que as palavras não dão conta de

descrevê-los e de mensurar sua

importância, talvez a literatura possa

um dia fazê-lo.

Há muito, muito tempo atrás

conheci um contador de histórias... E

você?

Christyanne Bueno 
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Presenteio nossos leitores com um conto de Natal 

para ser lido em família.

Era uma vez um pobre

sapateiro que vivia numa cabana,

na encruzilhada de um caminho,

perto de um pequeno e humilde

povoado. Como era um homem

bom e queria ajudar os viajantes,

que à noite por ali passavam,

deixava na janela da sua casa, uma

vela acesa todas as noites, de modo

a guiá-los. E apesar da doença e a

fome, nunca deixou de acender a

sua vela. Veio então uma grande

guerra, e todos os jovens partiram,

deixando a cidade ainda mais

pobre e triste.

Velas
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As pessoas do povoado ao

verem a persistência daquele

pobre sapateiro, que continuava a

viver a sua vida cheio de esperança

e bondade, decidiram imitá-lo e,

naquela noite, que era a véspera de

Natal, todos acederam uma vela em

suas casas, iluminando todo o

povoado. À meia-noite, os sinos da

igreja começaram a tocar,

anunciando a boa notícia: a guerra

tinha acabado e os jovens

regressavam às suas casas!

Todos gritaram: “É um

milagre! É o milagre das velas!”. A

partir daquele dia, acender uma

vela tornou-se tradição em quase

todos os povos, na véspera de

Natal.

Christyanne Bueno: Pedagoga

pós-graduada em A arte de

contar histórias. Abordagens

poético-literária, filosófica e

performática. Desenvolve

projetos na área de literatura e

narração de histórias. Docente e

Palestrante em Congressos.

Ministra cursos de formação no

SIEEESP. Desenvolveu na ONG

Aldeia do Futuro o Curso

“Storytelling” para jovens.

Realiza trabalho voluntário

como palhaça hospitalar.

Realizou a prática da

Biblioterapia hospitalar, no

Hospital Beneficência

Portuguesa. Idealizadora do

Projeto Biblioterapia em Casa

durante a pandemia.

Colaboradora do Projeto Ler&

Cuidarte. Participou das

Antologias: Não pretendo criar

discórdia, Giostri Editora.

Antologia Sumo e Céu da Boca,

do Selo de Biblioterapia, Edições

Cândido. Autora do livro

Quintais, publicado em 2021

pela Grupo Editorial Caravana.
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Retrospectiva das Dicas da Adriana 

16ª Edição

Novembro de 2021

https://issuhub.com/view/index/44012

Adriana Silva Santiago. Nasceu em Carangola, Minas Gerais. É

jornalista e bacharel em História, escritora, poeta. Participou de

várias antologias. É autora dos livros: As dores do mundo em

tempos sombrios, Flores e borboletas em meio século de

poesia, Mar revolto e O sapo jererê e suas aventuras.

https://issuhub.com/view/index/44012
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A Coluna do Eliaquim

Mais uma opção para os 

leitores: o audiolivro

O formato passou a ser mais um 
dos “queridinhos” dos apaixonados 

pelos livros

A tecnologia está em constante

evolução e não é possível contarmos

quanto tempo passamos em frente da

tela do nosso smartphone e do

computador. A cada dia surgem novos

aplicativos, programas para desktop e

aparelhos para as mais diversas

funcionalidades para facilitar ou

entreter a vida das pessoas. Se

concorre para saber qual a novidade

do momento.

E foi assim que se reinventaram

os audiolivros, obras literárias

gravadas em estúdio e de forma

profissional e distribuída através de

APPs, sites e portais. Basta o acesso à

internet, ou ter baixado o arquivo no

aparelho e se pode escutar nosso

livro favorito de onde estivermos.

A criação do audiolivro se

confunde com a história do rádio,

esse que surgiu entre o final do

século XIX e início do século XX, não é

possível darmos uma data exata, pois

há uma “briga histórica” para saber

quem foi o inventor do sistema de

radiodifusão. Durante a 2ª Guerra

Mundial (1939 a 1945), os locutores

das rádios inglesas liam poemas e

romances como forma de

entretenimento para os ouvintes,

nascia assim a ideia do formato de

livros falados.



A Coluna do Eliaquim

Com isso, nasceu a Tocalivros,

empresa 100% brasileira e a maior

produtora do serviço para língua

portuguesa do Brasil. A empresa

trabalha arduamente pela cultura e

conhecimento através da literatura,

focada na gravação de livros e que

distribui obras através de seu

aplicativo para celular. Aquele que

quiser começar a ouvir audiolivros,

pode baixar o aplicativo e escutar

alguns títulos gratuitamente, adquirir

um audiolivro, ou assinar pacotes

mensais e anuais e ter seu streaming

de audiolivros na palma da mão.

Já tive o prazer de escutar

diversos livros e foi uma forma de

aproveitar o tempo dispensado no

ônibus e no metrô. Devido usar o

transporte público nos horários de

pico, dificilmente conseguia pegar o

meu livro físico para ler, essa foi uma

fórmula perfeita para que eu

continuasse “lendo”. Logo, também é

possível escutar um livro na

academia, no carro, diversas e longas

filas do dia a dia, ou ainda no conforto

da nossa casa.



A Coluna do Eliaquim

A Tocalivros já realizou

lindas produções e trabalhos

maravilhosos como A

Revolução dos Bichos, de

George Orwell; Sagarana, de

João Guimarães Rosa; a

trilogia 1808, 1889 e 1822,

de Laurentino Gomes, entre

outros trabalhos. Mas é

necessário observar que a

funcionalidade não substitui

o prazer da leitura e deve ser

usada como mais uma das

belezas que a tecnologia nos

proporciona para ampliar

nosso conhecimento, mas

não devemos abandonar os

livros, livrarias, bibliotecas e

ebooks.

Assista a entrevista que fiz com o Clayton

Heringer da Tocalivros em meu canal do

YouTube: https://youtu.be/TgT43qzQjKA

https://youtu.be/TgT43qzQjKA
https://youtu.be/TgT43qzQjKA




A Poesia de Daniella Peneluppi 

Três Poemas de 

Daniella Peneluppi

Com muita alegria,

apresentamos aos nossos leitores

Daniella Peneluppi.

Poeta, escritora e atriz, Daniella

nasceu em São José dos Campos, São

Paulo.

É membro da Academia

Joseense de Letras. Premiada pela

Federação Brasileira dos Acadêmicos

das Ciências, Letras e Artes, categoria

verso e Caneta de Ouro em 2019. Em

2020, ganhou o Prêmio Cecília

Meireles e em 2021 lança "Luar Azul"

através do prêmio por Histórico de

Realização em Literatura- ProAC.

É também autora dos livros

“Tempo de Vento-Poesia em

Movimento” e “Desmergulho”.

Para Daniella, “o olhar do

poeta é o olhar da criança, que vê

sempre as coisas como algo novo,

mágico, enigmático.”

Hoje temos a oportunidade de

mergulhar na poética da Daniella.



MATA BRANCA
por Daniella Peneluppi

Hidrata Rio

povo originário do sertão

Deságua na secura

fartura de sua vastidão

Chico

companheiro

rio que nutre

campos arados

Quantas gotas

a caatinga coletou

para hidratar

o semiárido?

Entre argila e areia

terra trincada se mostra capaz

de brotar raízes profundas

mesmo onde o homem não vai

Lugar onde cabra

pasta sinergia a sustentar

Bicho/Homem, "sua sina",

para de sua lida ganhar

Num rompante da natureza

água beija o rústico do sertão

Veias se inundam profundas

Fartura em ribeirão

Logo mais chuva parte

O povo começa a arar

Pássaros voam felizes

Vida se põe a brotar

E Em Carrasca/Arbustiva

Arbórea/Mata Seca

O mistério da Caatinga

surge do meio da casca seca

A Mata Branca se refaz

Se colore, tem cheiro e sabor

Aromatiza o canto e a dança

De quem já não mais se lembra da dor

A Poesia de Daniella Peneluppi 



TAMBOR DE CRIOULA - BEM IMATERIAL

por Daniella Peneluppi

Ao coração Feminino

Quero retornar

Para a história não contada

Restaurar

Mana Manga

Rosa Azul

Manhã Densa

Mares que Sou

Ah, Amar! Transcende notas em ondas

Na quebra do mar

Ah, mar! Protege o tambor de Minha Crioula

Que quero dançar

Compondo o som de tradições

Que resistem pelo tempo

Socializamos conhecimentos

Que não se apagam com o tempo

A Poesia de Daniella Peneluppi 



O fogo afinou tambor

Tambor vibrou ao ar

A Saia da Crioula

Na fogueira não irá queimar!

Ah, Amar! Transcende notas em ondas

Na quebra do mar

Ah, mar! Protege o tambor de Minha 

Crioula

Que quero dançar

Entre Plânctons e Estrelas

Amor e o infinito

Indelével seja a força

do Universo Uterino

Essência de mulher

Mistério em poesia

Não há força que resista

A sua alquimia

Ah, Amar! Transcende notas em 

ondas

Na quebra do mar

Ah, mar! Protege o tambor de 

Minha Crioula

Que quero dançar

Se em cada dia, Mulher

Compusermos uma canção...

Que compassos seguiriam

As batidas de seu coração?

A Poesia de Daniella Peneluppi 



Primavera na Ladeira
por Daniella Peneluppi

Eu que tantas vezes 

subi e desci 

muitas ladeiras...

Que há tempos 

distraio passos

pela casa

Não mais reconheço 

corpo que habito 

em movimento

Não mais conheço 

a sombra projetada 

na sacada

Não me reconheço 

em ninguém

Não me entendo 

em lugar algum

Habito a Terra

Mas aqui 

Há desconhecida

Eu?

Que tantas vezes 

realizei diferentes trajetos

Que tantas vezes 

projetei 

tesouros pelas passagens

Quem sou

Eu

Quando não sei 

onde Estou?

A árvore franzina da infância 

Exuberante em amarelo

Farfalha ao tempo

Cores 

em 

mim

Bem 

Em

mim

Que com simples passos

Componho compassos            

E passo após o outro 

Passeio

pela 

estrada 

de 

ninguém

A Poesia de Daniella Peneluppi 
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A Poesia de Daniella Peneluppi 

Fale com a escritora:

Instagram: @danipeneluppi

Facebook : daniellapeneluppi 

e-mail: desmergulho@gmail.com

mailto:desmergulho@gmail.com




Escrever é fácil. Você começa com 

uma letra maiúscula e termina com 

um ponto final. No meio você 

coloca a ideia.

Pablo Neruda.

Aconteceu no YouTube por Marina Marino

O mês de dezembro começou

cheio de poesia. Neste primeiro final

de semana, dias 3, 4 e 5, aconteceu o

FLENLUA I, Festival Literário de

Lançamento da Coletânea Uma

Ciranda de Deusas!

O festival aconteceu no

YouTube e todos os vídeos estão

gravados no canal BANZEIRO

CONEXÕES. O evento é uma

realização do Projetos Enluaradas,

idealizado pelas poetas Patrícia

Cacau e Marta Cortezão e de suas

parceiras poetas, que compõem esta

belíssima coletânea.

Participei da abertura e meu

depoimento foi a respeito da

contribuição do Projeto enluaradas

para o fortalecimento da Literatura

Feminina Contemporânea.

“Quando eu conheci nossa

Deusa Mor - Patrícia Cacau – há

exatos 2 anos, ela me disse, que tinha

o sonho de ver todas as mulheres do

Mulherio apoiando umas às outras.

Pouco tempo depois, Patrícia e seu

sonho encontraram-se com outra

Deusa de igual magnitude, Marta

Cortezão, essa mulher incansável,

acolhedora e deste encontro surgiu

esse lindo movimento poético das

Enluaradas.

E com que força ele surgiu! Já

nasceu empoderado e empoderando.

Quantos encontros foram

promovidos desde então, no

YouTube, no Instagram, com poetas

de muitas partes do mundo.

Momentos incríveis em que pudemos

nos conhecer e nos reconhecer nas

vozes de outras poetas.

De poetas viramos Deusas, as

Deusas da poesia, e isso foi num

estalar de dedos. Isso mostra o

quanto o Projeto Enluaradas veio

para nos fortalecer, fortalecer nossa

https://www.youtube.com/playlist?list=PLu_iYcYonq-7GoIC-WDbRSgYciLclc1Q9


Escrever é fácil. Você começa com 

uma letra maiúscula e termina com 

um ponto final. No meio você 

coloca a ideia.

Pablo Neruda.

Aconteceu no YouTube por Marina Marino

escrita, nossa poética. Mas quem nos

olha de fora, vê mais do que isso. Vê

alegria, vê produção, vê sororidade.

E a Voo Livre Revista Literária

viu e se encantou com o que viu. Então

nós abrimos nossas páginas e

abraçamos o projeto, por um simples

motivo: adoramos publicar poesias de

mulheres contemporâneas. Essa

poesia que fala das nossas vivências,

das lutas, das conquistas, das

construções e também das

desconstruções. Além disso, este

escrever sobre a vida, sobre o processo

de transformação de cada um, cria

uma sintonia incrível com as leitoras

(e os leitores), que se identificam ali e

querem ler de novo, na próxima

edição.

Marta fala sempre em teias, e

foi justamente uma teia que se criou

em torno de nós, enlaçando a poética

das Enluaradas com nossa Revista.

Criamos um verdadeiro laço de afeto,

difícil de se desfazer.

Sabemos que a luta das que

vieram antes de nós, foi intensa para

estarmos onde estamos, mas foi o

Projeto Enluaradas que acabou de vez

com nossa invisibilidade no mundo

literário e nos deu valor, e hoje

estamos usufruindo de tudo isso.

“Nós, para os outro, apenas

criamos pontos de partida”, dizia

Simone de Beauvoir. É o que faz o

Projeto Enluaradas



Escrever é fácil. Você começa com 

uma letra maiúscula e termina com 

um ponto final. No meio você 

coloca a ideia.

Pablo Neruda.

Aconteceu no YouTube por Marina Marino

“Abrimos o círculo, seguramos

fortemente as mãos e ousamos dar um passo à

frente em outra dimensão, buscando

despertar, contemplar e reconhecer a

divindade umas das outras com força,

plenitude e união, e giramos a ciranda de amor

ágape, enfrentando as adversidades e

intempéries dos quatro ventos que tentam nos

separar.”

Patrícia Cacau



Fridita por Angelita Alves
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Uau!!! Muitíssimo obrigada às editoras da Revista!
Adriana Silva Santiago, nem sei como te agradecer!!!
Fiquei realmente emocionada com suas palavras!
Meus mais profundos agradecimentos, queridas
Marina Marino e Adriana! A Revista está lindíssima!
Parabéns a todas as participantes dessa edição!
Nic Cardeal

Que maravilha! Parabéns! Uma edição impecável e

grata por divulgar o #nasteiasdopoema Vou ler com

muito carinho. Viva a Revista Voo Livre!!! Marta

Cortezão

Ficou muita bacana a diagramação da revista para a

internet! Parabéns, Marina Marino e equipe pelo

belíssimo trabalho! Marilene Dantas

Amo estar com vocês! Gratidão por caminharem

comigo na poética da vida! Alexandra Jacob

Está linda! Feliz e grata por fazer parte desta edição.

Parabéns a todas e todos! Meire Marion

Parabéns pela qualidade da Revista. Cada página um

presente sensível! Elis Dias


