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À luz que nos impulsiona à busca de nossos sonhos e vencimento dos 

desafios, lições diárias do incipiente e ansioso aprendiz.  
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Este livro, em forma de coletânea, apresenta

reflexão da primeira turma de informática do Instituto Federal da Bahia 

Avançado Ubaitaba na disciplina de Produção Textual, ministrada pela professora 

Gislene Camargo. 

O livro intitulado 

produções textuais dos alunos desta instituição de ensino. 

A escolha dos poemas e contos variou de acordo com a liberdade de cada 

estudante que, juntamente com a professora de Língua Portuguesa, co

nos. Dessa forma, poderão ser encontrados produções de diversas temáticas, 

incluindo, sobretudo a cidade de Ubaitaba, pensamentos juvenis, entre outros. A 

elaboração dos textos, a partir de experiências vivenciadas é uma demonstração de 

construção do conhecimento coletivo e individual e de construção da educação.

Amélia Domingues de Castro em 

afirma que o processo de construção da educação, para Piaget, tinha como principal 

objetivo permitir que as pessoas foss

necessariamente repetir o que fora criado pelas gerações anteriores. Dessa forma, 

criavam-se mentes capazes de criticar e de não aceitar tudo o que lhes fosse 
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APRESENTAÇÃO 

vro, em forma de coletânea, apresenta-se como um processo de 

reflexão da primeira turma de informática do Instituto Federal da Bahia 

Avançado Ubaitaba na disciplina de Produção Textual, ministrada pela professora 

o Teia Literária é primeira coletânea criada a partir 

textuais dos alunos desta instituição de ensino.  

A escolha dos poemas e contos variou de acordo com a liberdade de cada 

estudante que, juntamente com a professora de Língua Portuguesa, co

nos. Dessa forma, poderão ser encontrados produções de diversas temáticas, 

incluindo, sobretudo a cidade de Ubaitaba, pensamentos juvenis, entre outros. A 

elaboração dos textos, a partir de experiências vivenciadas é uma demonstração de 

ão do conhecimento coletivo e individual e de construção da educação.

Amélia Domingues de Castro em Piaget e a pré-escola

processo de construção da educação, para Piaget, tinha como principal 

objetivo permitir que as pessoas fossem capazes de criar coisas novas, sem 

necessariamente repetir o que fora criado pelas gerações anteriores. Dessa forma, 

se mentes capazes de criticar e de não aceitar tudo o que lhes fosse 

se como um processo de 

reflexão da primeira turma de informática do Instituto Federal da Bahia – Campus 

Avançado Ubaitaba na disciplina de Produção Textual, ministrada pela professora 

é primeira coletânea criada a partir das 

A escolha dos poemas e contos variou de acordo com a liberdade de cada 

estudante que, juntamente com a professora de Língua Portuguesa, constituíram-

nos. Dessa forma, poderão ser encontrados produções de diversas temáticas, 

incluindo, sobretudo a cidade de Ubaitaba, pensamentos juvenis, entre outros. A 

elaboração dos textos, a partir de experiências vivenciadas é uma demonstração de 

ão do conhecimento coletivo e individual e de construção da educação. 

escola(CASTRO, 1986) 

processo de construção da educação, para Piaget, tinha como principal 

em capazes de criar coisas novas, sem 

necessariamente repetir o que fora criado pelas gerações anteriores. Dessa forma, 

se mentes capazes de criticar e de não aceitar tudo o que lhes fosse 
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oferecido. Ele não oferece respostas sobre como devemos ensinar, porém dá 

margem a entendermos melhor como os adolescentes aprendem por intermédio dos 

estímulos adequados oferecidos pelo professor.  

Nesse caso, a coletânea é composta de poemas e contos inéditos e 

organizada a partir dos textos escolhidos por cada escritor, nesse caso, os 

estudantes. Verifica-se que o número desses textos é variável, pois à medida que 

cada estudante conseguia constituir sua produção nas aulas lecionadas pela 

professora da disciplina em questão, inseria-se aquele texto ao livro.  

As produções são variadas e representam uma reflexão dos jovens a partir 

dos dias atuais, como eles enxergam o mundo. Percebe-se que, diante do contexto 

que se vive, muitos expressam o ato da liberdade, do amor, das questões sociais, 

dos problemas enfrentados na adolescência e até como uma forma de se fazer ser 

escutado. Há aqueles que exaltam os mais diversos sentimentos humanos, muitas 

vezes abstratos, mas que permeiam desde o amor, aos problemas sociais, a região, 

a vida pessoal, as “estórias de Ubaitaba” e inclusive a falta de amor.  

A leitura dessa coletânea se dá a partir da reflexão juvenil sobre seus 

sentimentos, pensamentos e anseios. Exprime que, independente de qualquer lugar 

em que se esteja, os problemas, os amores e desamores representam o que todos 

nós, como seres humanos, experimentamos, vislumbramos ou observamos 

enquanto vivos. A diferença, se dá, pela visão de mundo o qual cada autor vislumbra 

o seu momento e sua vida.  

Em suma, todos os autores desta obra apresentam a visão da sociedade sob 

diferentes perspectivas – a mente maravilhosa de um adolescente. Demonstram o 

papel do ser humano na sociedade atual, independente de classe, cor e credo, 

sendo uma representação ínfima, baseada na superação de vários problemas 

sociais presentes na sociedade baiana constituinte deste país chamado Brasil. 

 

Prof. Ms. Flávio Pereira 
Mestre em Modelagem Computacional do Conhecimento 
Professor EBTT - Instituto Federal da Bahia – 
IFBALattes: http://lattes.cnpq.br/7306532867692482 
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ANA CAROLLINA LUZ SANTOS 

 

 

 

 

 

 

Nascida em 30/05/1997 numa cidade pequena no interior da Bahia (Barra do 

rocha), cresceu em uma fazenda da cidade de Gongogi-BA, e do Ensino 

Fundamental ao Médio estudou em escola publica. Adepta do futsal, já conquistou 

várias medalhas em competições e é, também, apreciadora da vida animal tendo 

como principal inspiração para seus textos seu cão(Maria Flor).Hojefaz parte 

daprimeira turma do curso técnico de informática do IFBA- Campus Avançado 

Ubaitaba.  
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Maria Flor 

Ana Carollina Luz 

 

Em meio ao caos, você chegou, 

Não era o melhor momento, mas você 
ficou 

Apesar de a  todos cativar, 

Foi a mim que você mudou; 

E bastou conhecê-la, 

Meu peito acelerou. 

 

O tempo passou e algo nasceu, 

Era o amor, o amor que você me deu 

O perigo chegou e, a mim, protegeu 

Agradeço aos  céus  pelo anjo que me 
escolheu. 

 

Um dia, você partiu, 

E meu coração adoeceu; 

Ò, meu Deus, traga de volta, 

O que pensei  ter me dado 

O que disse que  me deu ; 

Dessa vida nada quero 

Se não for o que é meu. 

 

E a fé sempre é justa, 

E feliz você voltou, 

Pois tudo isso se tratava, 

Do caos desse pobre autor; 

O ser mais puro e bonito 

De nome Maria Flor. 
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Filho 

Ana Carollina Luz Santos 

 

Moreno claro de olhos negros, 

Eu sempre o olho pela janela; 

Perguntando-me sempre, 

Aonde vai com tanta pressa. 

Acertou de vez seu pé na pedra, 

Tropeçou e quase quebrou a perna; 

Corri para lhe dar um gelo, 

E sorrindo acariciou meus cabelos, 

Perguntou se poderia me dar um beijo, 

Nem resposta lhe dei. Deixei no gelo. 

Seu gosto, às vezes, é duvidoso, 

Mas olha, menino, deixa de ser vaidoso; 

Porque mais vale um coração bondoso, 

Do que muito dinheiro no bolso. 
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Ana Maria 

 

Ana Carollina Luz Santos 

 

Hoje ela quebrou o presente que lhe dei, 

Mas nem ligo. Eu a amo 

Com todo meu coração, 

Com toda a minha força, 

Com todo meu viver; 

É o motivo de minhas lutas, minhas vitórias. 

Passando por cima de meu medo e meu orgulho; 

Ah! Quero bem, mais que bem. 

Não fecharei os olhos para suas falhas, 

Nem passarei a mão em  sua cabeça; 

Estarei lá quando errar, 

Mas quando acertar vou aplaudir com  toda a minha alegria; 

Irei cuidar para ser eteno cada segundo quando estiver com ela, 

Seremos felizes, muito felizes; 

E a vida será bela, 

Eu, o amor e ela. 
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História de rodoviária 

Ana Carollina Luz Santos 

Às dez e cinco da noite da quarta feira da semana passada, estávamos eu e 

um colega, também parceiro de viagem, discutindo sobre a nota da prova de 

matemática que, por sua vez não havia sido tão empolgante, quando, de repente, 

adentra àquele lugar - posto rodoviário de Ubaitaba, uma cidadão de roupas sujas, 

cabelos crespos e cacheados, com aparência bastante humilde vindo em nossa 

direção. Sentou-se ao nosso lado e, comuma forma meio peculiar, estranha, de agir, 

creio que somente dele, arranca de nossas mãos o papel alegando que, se não 

fôssemos estudantes de medicina ou enfermagem, não valeria a pena, pois o maior 

ensino da vida era viver e se alimentar do que a natureza oferecia. 

Convidou-nos para dormir embaixo de uma arvore qualquer para que 

pudéssemos acordar com um de seus frutos sobre nosso rosto e desse nos 

alimentaríamos. 

— Toma! Coma de mim, sou o que anatureza te oferece. Citou ele. 

Confesso que estava assustada e com medo, não pela aparência e sim por 

sua forma de agir e pensar.  

Derepente, tirou do bolso  um pequeno alicate, ferramentas principal de seu 

trabalho, e com um pedaço de cobre fabricou uma de suas peças artesanais  dando-

o para mim. Com os olhos ainda fixos no papel, inquietos levantou-se e pediu uma 

esmola. Logo saiu, e retornando com um vaso com água afirmou: 

— Há dois dias que não tomo água! E, com o sorriso amarelado e a cabeça 

repleta de pernilongos, citou:  

—Todo ser vivo deve vive. Hoje comi apenas dois ovos de pomba e uma 

folha de alface. 

 

 

Questionando-me como aquele pobre miserável, que sabia de tantas coisas 

chegou aquela situação, perguntei como se chamava. Então, me encarando e com 



os olhos vermelhos e esbugalhados

— Sou aqueleque ficar

Recolhendo suas coisa

 

Naquele dia, havia ela decidido não sai

iriam se encontrar apenas no próximo final de semana

previa. Ele comentou que estava cansado,

acertado. 

Quando se deu a 

da cidade e assim fez. C

atenção foi despertada. O

triste. Seu amado estava com outra

constatou, triste. Ele, abraçado à outra, beijava

mulher. Magoada, ela partiu rapidamente antes que eles a avistasse
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os olhos vermelhos e esbugalhados, respondeu:  

ou aqueleque ficará em sua memória! 

Recolhendo suas coisas, foi-se embora. 

Verdadeiro amor 

Ana Carollina Luz Santos 

 

havia ela decidido não sair com seu namorado. C

iriam se encontrar apenas no próximo final de semana. Parecia ate que a moç

Ele comentou que estava cansado, pois teria trabalhado m

se deu a noite, ela, entediada em casa, quis passea

. Caminhado de cabeça baixa e com passos curtos, sua 

atenção foi despertada. Olhou para o lado e avistou algo que a deixou bastan

eu amado estava com outra, verdade que era tão linda quanto 

constatou, triste. Ele, abraçado à outra, beijava-a como nunca tinha beijado sua 

ela partiu rapidamente antes que eles a avistasse

r com seu namorado. Combinaram que 

arecia ate que a moça 

pois teria trabalhado muito. E assim ficou 

quis passear pelo outro lado 

abeça baixa e com passos curtos, sua 

lhou para o lado e avistou algo que a deixou bastante 

, verdade que era tão linda quanto ela, 

a como nunca tinha beijado sua 

ela partiu rapidamente antes que eles a avistassem. 
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Chegou a casa, no quarto chorou tanto, coitada, de soluçar e depois se olhou 

no espelho e decidiu não sofrer mais por ninguém. E, como quem é dominada por 

um demônio, cogitou algo frio, sem escrúpulos. Lavou o rosto, suspirou. Conformou-

se e dormiu. 

Amanheceu e, logo nas primeiras horas do dia, telefonou ao seu amado e o 

cumprimentou. Perguntou como tinha passado a noite e por fim lhe desejou um 

ótimo dia.  E assim se deu pelos outros seis dias da semana.  

No sétimo dia, logo pela manhã, saiu às compras. Foi ao salão. Queria estar 

bela como nunca tinha ficado. Era seu dia. O dia de sua vingança. Logo seria noite. 

Então, se apressando para deixar tudo organizado, se empenhou principalmente a 

refeição, uma mesa repleta de frios, luz de velas e um de seus vinhos preferido. 

Banhou-se, vestiu sua lingerie vermelha acompanhada de um robe transparente e 

aguardou a chegada do seu convidado.  

Ele chegou e foi convidado a entrar. Os dois conversavam e o clima 

esquentou. Depois de horas de prazer, estavam famintos e seguiram para a 

refeição. O vinho foi servido e, antes que fosse terminada a primeira taça, o moço 

começou a passar mal. Seu corpo estremecia, de sua boca saíaespuma. Seus olhos 

pediam socorro. Imploraram até o último bater do seu coração. 

Ela, ali, o observando. Fumava o cigarro e terminado o vinho sentada ao lado 

do cadáver murmurando “meu amor por que fez isso comigo?” E, antes que 

amanhecesse, arrastou o corpo pela casa até o quintal e o enterrou. Limpou o local 

e seguiu para o trabalho.  

Os dias foram passando e sua falta logo foi notada. Ninguém sabia de seu 

paradeiro, claro, nem mesmo ela. 

A situação já estava se complicando. A falta de noticia fez com que 

começassem as buscas. Ela esperou o momento mais oportuno e foi terminar o que 

havia começado. Desenterrou o corpo já fedido, cheios de larvas e se deu um 

momento para a despedida imaginando como teria sido diferente e, por fim, o 

carbonizou. Foi embora da cidade, já curada de amores falsos e seguiu sua vida 

fazendo novas vítimas.  
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Querido 

Ana Carollina Luz Santos 

 

Querido, lembrei-me do quanto queria estar ao seu lado 

O quanto éramos felizes, 

Lembrei-me das promessas do primeiro encontro 

De quando me encarava apaixonado 

E sorria até quando me pegava estressada, 

De nossas idas à praça 

Nossos passeios 

Quanta saudade! 

Ah, meu querido!! 

Parecia que seria pra sempre 

Eterno 

Mas a vida é dura e se encarregou de afastar 

A pureza que era nosso história, 

Nos pondo a prova 

Que terrível foi aquela perda, 

Já não via mais o brilho no olhar 

Nem a esperança de nos reencontrar. 



Como a lagarta que constrói o casulo

Nós mudamos nos fortalecendo, nos apoiando,

 

 

Não descuidaste de mim em nenhum momento,

Só o senhor sabe que não tem sido nada fácil

Onde só tenho encontrado espinhos pelo caminho

E as feridas vão se tornando cada vez maiores,

Cruzando com pessoas que tentam aliviá
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Mas, hoje, meu querido 

Vejo o que conquistamos 

Pouco a pouco 

Nossos sonhos vão se moldando, 

Como a lagarta que constrói o casulo 

Para se tornar borboleta; 

Nós mudamos nos fortalecendo, nos apoiando,

Sobre o amor... 

Ah, o amor! 

Nada mudou. 

 

 

Promessa 

Ana Carollina Luz Santos 

Olá, Deus, 

Desde ontem  não nos falamos, 

Mas eu sei que estais aí 

Não descuidaste de mim em nenhum momento,

Obrigado! 

Só o senhor sabe que não tem sido nada fácil

Continuar com essa minha jornada, 

Onde só tenho encontrado espinhos pelo caminho

E as feridas vão se tornando cada vez maiores,

Cruzando com pessoas que tentam aliviá-las

Nós mudamos nos fortalecendo, nos apoiando, 

Não descuidaste de mim em nenhum momento, 

Só o senhor sabe que não tem sido nada fácil 

Onde só tenho encontrado espinhos pelo caminho 

E as feridas vão se tornando cada vez maiores, 

las 
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Porém, muitas dessas, acabam as machucando  ainda mais. 

Ainda bem que tenho um grande amigo 

A quem possa confiar meus medos, falhas, meus segredos, 

Não julgará 

Apenas acolherá e com um amor maior que o mundo, 

Pouco a pouco vai me fortalecendo. 

Quanto ao sacrifício que fizeste por todos nós 

Nem toda a vida será o bastante para agradecer, 

Meu Deus, quanto amor! 

Prometo ao senhor não desistir tão facilmente 

E não chorar quando as lutas forem perdidas, 

Tirando experiências, 

Para que os espinhos já não incomodem tanto 

Nas feridas encontrarei lembranças 

De quem fui para o que me tornarei, 

Grata por me escutares 

E, só mais uma coisa, 

Te prometo ser feliz. 
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CRISLAINE SANTOS DO AMARAL 

 

 

 

   Carioca de alma baiana, nascida em Niterói no dia 12 de outubro de 1997, 

que veio morar na Bahia com três anos e alguns meses de idade, mais 

especificamente na cidade de Ubaitaba ao sul do Estado e onde vive até hoje. 

   Garota que ama seu black/tranças, ler, escrever, viajar, dançar (apesar de 

não saber), customizar, de maquiagem, o que ela realmente gosta é de criar, às 

vezes dá certo outras vezes nem tanto - as roupas que ela “rasgou” tentando fazer 

essas artes que o digam -, mas vale a tentativa. 

   Ela troca muitas vezes a convivência com outras pessoas por um bom livro 

(apesar de estar lendo pouco no momento), filmes, séries e animes, e isso  por três 

motivos: por ser algo que realmente gosta, pela falsidade das pessoas ou pela 

timidez absurda que tem. 

    Não realizou grandes feitos, porém ainda é jovem- 21 anos- tem muitos 

sonhos a realizar, sabe que a vida é cheia de surpresas, que se evolui a todo o 

momento, mudança é a palavra chave e que tudo é conquistado com muito esforço 

e dedicação. Apesar de não saber como será o amanhã já está se preparando para 

ele. 
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A vida não tem replay 

Crislaine Santos do Amaral 

 

 

 

  

  2019 chegou com muitas tragédias. É uma barragem que arrebenta, é um 

“temporal que cai”, lavando e levando a tudo e a todos. Um alojamento pega fogo, 

carros colidem, um helicóptero cai, um coração que para. Vidas que se foram e que 

se vão. 

   A vida é tão veloz, passa com tanta rapidez diante de nossos olhos e ainda 

assim não damos valor ao que mais importa, temos sempre algo a reclamar, algo a 

julgar, damos atenção a coisas tão banais, tão pequenas, e nos esquecemos de 

viver, seguir em frente, sem mágoas. Não é que não podemos ter dias ruins, mas é 

fazê-los de aprendizado e isolá-los ali, não levar adiante 

   Temos que nos importar com o hoje, o agora. Viver cada dia como se fosse 

o ultimo e esquecer o que os outros pensam. 

   A vida é curta demais, por isso precisamos sorrir, fazer planos, concretizá-

los, ter novas amizades, “conhecer o novo”, se arriscar, sair da sua zona de conforto  

e, se cairmos, pensar que o único lugar que se pode ir é para cima. Brinquemos! 

   Sejamos criança novamente. 

  No fim o que importa é a felicidade. A felicidade de ser quem somos, viver 

sem ter arrependimentos do que não se fez, não porque tudo o que fizemos foi 

certo, mas sim porque tudo o que queríamos fazer foi realizado.  



 

Pois com Esclerose Lateral A

 

de alguém que não acredita

que sua vida tão boa 

se tornou maldita. 

  

O depender de alguém 

Para quem era independente

Se torna uma prisão, 

Para quem caminhava livremente.

 

  

 

A realidade é outra, 

e essa se deve aceitar. 

O melhor é seguir em frente

Embora desejasse recusar.
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Ela 

Crislaine Santos do Amaral 

Sua vida era normal, 

mas passou a ser incomum, 

foi diagnosticada com ELA 

que não tem remédio algum. 

 

ELA traz limitação, 

E com esta tem que conviver, 

Pois com Esclerose Lateral Amiotrófica, 

Está destinada a morrer. 

Tem a esperança no olhar 

de alguém que não acredita 

m era independente 

Para quem caminhava livremente. 

O melhor é seguir em frente 

recusar. 

  

Vive a vida intensamente.

Mantendo a leveza na alma,

não trazendo o coração 
descontente, 

às vezes, perdendo a calma,

porém almejando ser  

É um turbilhão de emoções

Que ninguém queira ter

Tem que manter os pés no chão

Para não enlouquecer.

 A ironia disso tudo, 

é que mesmo cheia de desilusão,

quem possui essa doença

tem alegria no coração.

 

  

Vive a vida intensamente. 

Mantendo a leveza na alma, 

não trazendo o coração 

às vezes, perdendo a calma, 

  paciente. 

É um turbilhão de emoções 

Que ninguém queira ter 

Tem que manter os pés no chão 

Para não enlouquecer. 

é que mesmo cheia de desilusão, 

quem possui essa doença 

ria no coração. 
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Ela não tem do que reclamar 

pois aprecia viver! 

Está sempre sorridente 

mesmo sabendo que em pouco irá 
morrer. 

  

Tem sonhos a realizar 

mesmo que brevemente. 

É  como um beija-flor numa flor 

Que passa rapidamente. 

 

 
 

Infância 

Crislaine Santos do Amaral 

 

 

  

   Era uma casa de campo pequenina, azulzinha. Para entrarmos nela 

subíamos a pequena escada de madeira, passávamos pela varanda cheia 

jarros de todos os tamanhos e cores, com duas redes ao canto, uma azul e 

outra amarela. Ela cheirava a canela. Até hoje consigo sentir o aroma 

adentrando minhas ávidas e alegres narinas. Suas paredes eram bem 

clarinhas, havia dois sofás azul piscina, uma mesa de centro marrom escura, 

uma estante repleta de livros e uma cadeira de balanço ao lado da janela na 

qual eu sempre sentava olhando o jardim. 
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    Era um amplo jardim com árvores robustas, onde se viam pássaros 

bicando frutas. No chão, um caminho de pedras enquanto o resto era coberto 

por um manto verde com arbustos, grilos, cigarras e joaninhas que, também, 

desfilavam por ali.  Para completar, a parte que eu mais amava: as flores. 

Fachos ao sol dançantes cercavam o jardim deixando - o todo colorido. Eram 

begônias, rosas, cravos, azaléias, calêndulas, camélias, crisântemos, 

gérberas, sem falar das borboletas e beija-flores. Era tudo muito lindo. 

    Gostava de passar o tempo ali admirando toda a beleza daquele 

lugar. Acordava pela manhã bem cedinhosó para ver o dia clarear de 

mansinho e ainda assim não conseguia acreditar no que via. Os dias de chuva 

eram perfeitos, tinha cheirinho de terra molhada, de conforto e de alguma 

delícia que minha avó fazia na cozinha. Vestia algo bem quentinho, 

geralmente um blusão amarelo, uma calça de moletom cinza, meias brancas e 

um chinelo qualquer. 

   Isso quanto eu não corria na chuva descalça sentindo a terra entre 

meus dedos, tentando pegar sapos, me sujando de lama e voltando para casa 

toda encharcada. E eu e minha tentativa falha de entrar em casa sem ninguém 

ver que eu tinha aprontado, mas sempre ganhava bronca. Não era bem uma 

bronca, eram umas gargalhadas pelo meu estado e um olhar do tipo “você não 

muda mesmo hein!?” Fora isso eu até que me comportava. 

   Lá não tinha televisão e eu nem ao menos me importava com isso. 

Tinha tanto para ver, conhecer, escutar que isso era um mero detalhe. Era o 

doce sabor da liberdade.   

   Infelizmente desse meu paraíso o que me restou foi a saudade! 

    Saudades de um tempo que não volta mais, de um lugar que não 

mais existe. O que me sobrou foram a poluição, o cinza da cidade e a sua 

monotonia. 
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Depressão 

Crislaine Santos do Amaral 

 

 

Mariana,menina do interior  

com o coração enorme.  

Que transborda em alegria  

e tristeza ao mesmo tempo. 

 

 Ora ri, ora chora. 

às vezes de felicidade,  

outras de angústia.  

Angústia que aperta o peito e a 

alma  

e não há nada que a acalma. 

 

Aparenta alegria, 

aquela que contagia, 

só que  não passa de atuação, 

somente encenação. 

 

Por onde passa arranca sorrisos 

Ela anda no improviso, 

E dá aquele riso amarelo, 

aquele que não é belo  

e nem chega a ser sincero. 

 

Ninguém a vê de verdade 

Isso já é naturalidade 

Mas para que ver? 

Se ela está a sofrer? 

 

É vista como modelo a ser seguido,  

que tem sua vida estabilizada, 

firmada.  

Não tem problemas a serem 

resolvidos. 

Ela está com o rosto erguido 

Porém está com o seu coração 

ferido, partido.  

 

Se sente sufocada, cansada. 

Exausta de lutar, 

contra essa dor que lhe consome. 

Será que ela, um dia, some? 
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Aquele doce sabor da liberdade  

que todos já experimentaram,  

para ela, não passa de uma mentira 

inventada, 

um belo conto de fadas. 

 

Algo está a sua cabeça rondar: 

A morte seria a solução? 

A vida não tem solução? 

Essa é a sua indecisão. 

 

Mas ela tem medo, 

E isso lhe causa desespero. 

A agonia de não saber o que fazer 

E se realmente deseja viver. 

 

O seu olhar suplica por ajuda. 

Mas que seja de alguém que não a 

julga 

Precisa se libertar! 

Para então voltar a acreditar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Solidão 

Crislaine Santos do Amaral

 

 

Vivo solitária nesse mundo repleto de gente, 

onde tudo é passageiro, 

tudo é abducente,  

gente se separa de gente.

O que era quente se torna frio,

por isso esse vazio. 

O povo que antes tinha um coração pulsante,

hoje tem um ferro velho no peito. 

Não há amor, não há respeito.

 

Viver junto é viver separado.

Ninguém se importa com ninguém. 

Cada um fica no seu lado.

 

Não há conversas paralelas, 

não há como ter um bom papo, 

não tem o que oferecer  

a não ser mau grado. 
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Crislaine Santos do Amaral 

 

Vivo solitária nesse mundo repleto de gente,  

 

de gente. 

O que era quente se torna frio, 

O povo que antes tinha um coração pulsante, 

hoje tem um ferro velho no peito.  

Não há amor, não há respeito. 

Viver junto é viver separado. 

Ninguém se importa com ninguém.  

lado. 

Não há conversas paralelas,  

não há como ter um bom papo,  
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Cada um cuida de seus interesses,  

embora não pareça, 

esse é um mundo hipócrita,  

a mentira que prevaleça. 

 

Onde todo mundo é bondoso  

e “mostrar” isso é o que importa 

Todo mundo ama todo mundo. 

Mesmo contendo a boca torta. 

 

Sorrisos sinceros são tão raros, 

é tudo muito artificial. 

Quando vislumbra um,  

há a incerteza se foi real. 

 

Parece que tudo não passa de um 

roteiro, 

pura ficção, 

todos são bons atores, 

não passa de atuação. 

 

É um mundo de engano. 

Dizer a verdade é proibido.  

Se cogitar e fizer isso,  

todo mundo vira seu inimigo.  

 

É um mundo canibal,  

onde tudo é desigual,  

tudo é irreal 

e ainda assim é tão normal.  
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BEATRIZ SANTOS BISPO 

 

 

 

 

 

 

 

Nasci mais 12 de Agosto de 1998. Fui presenteada com o lindo nome de 

Beatriz Santos Bispo. Resido, hoje, em Ubaitaba -Bahia. 

Moro com minha mãe Iêda Luciano Bispo e gosto de muito de passar 

meu tempo com ela. Amo cantar, escrever, ler, desenhar e ouvir música. O 

principal de meus sonhos é ser fisioterapeuta. Atualmente, estudoo curso 

Técnico em Informática no IFBA – Campus Avançado Ubaitaba, onde tive a 

oportunidade de estar participando desse livro. 

 Minha meta de vida é viver cada dia por vez,lutar pelos meus sonhos e 

agradecer sempre a Deus pela dádiva de estar viva e todos os dias ter uma 

nova chance, chance de fazer algo diferente . 
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Eu 

Beatriz Santos Bispo 

 

 

A cada luta que passo, 

Me fortaleço e me refaço. 

Sou forte, 

Sou fé. 

Não peço carona, 

Meu caminho é a pé. 

Sonhos, metas, planos, 

Traço, crio e planejo. 

Vencendo cada dia por vez, 

Em minha lucidez. 

Vivo o que sou, 

Sou o que quero ser. 

Meu interior é repleto de emoções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Um dia para não esquecer

 

Ouça o que vou lhe contar

Nesta cidade houve tiro, droga  e 
ação 

Saiba que até o fôlego vai lhe faltar

Pensará será que é filme? Mas foi 
ficção . 

 

O povo todo curioso

Com um áudio que se espalhou

Quem gravou estava furioso

Se era fakenews ou não, o povo 
compartilhou.

 

O comércio fechou mais cedo

Não mais se via gente na porta

A cidadezinha ficou com medo

Pois aparecia gente morta.

 

Pessoas partiram em retiro

Para dentro de suas residências

Um ouviu tiro

E o outro queria  providências .
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Um dia para não esquecer 

Beatriz Santos  Bispo 

Ouça o que vou lhe contar 

Nesta cidade houve tiro, droga  e 

Saiba que até o fôlego vai lhe faltar 

Pensará será que é filme? Mas foi 

O povo todo curioso 

Com um áudio que se espalhou 

Quem gravou estava furioso 

não, o povo 
compartilhou. 

O comércio fechou mais cedo 

Não mais se via gente na porta 

A cidadezinha ficou com medo 

Pois aparecia gente morta. 

Pessoas partiram em retiro 

Para dentro de suas residências 

Um ouviu tiro 

E o outro queria  providências . 

 

A polícia entrou em ação

E a perseguição começou

O pavor entrou no coração

A quem esta cena alcançou.

 

Bandidos foram presos

Porém outros foram mortos

Alguns saíram ilesos

E outros ficaram em vídeos e fotos.

 

O hoje é possível mudar,

Pois o futuro não nos perte

Vamos uns aos outros ajudar,

Pois o bem sempre vence.

 

Que mais amor e luz brotem na 
gente 

Para que possamos desatar esses 
nós, 

Pois para passar a dor que se sente

A mudança, primeiro, vem em nós.

 

 

 

  

ícia entrou em ação 

E a perseguição começou 

O pavor entrou no coração 

A quem esta cena alcançou. 

Bandidos foram presos 

Porém outros foram mortos 

Alguns saíram ilesos 

E outros ficaram em vídeos e fotos. 

O hoje é possível mudar, 

Pois o futuro não nos pertence 

Vamos uns aos outros ajudar, 

Pois o bem sempre vence. 

Que mais amor e luz brotem na 
 

Para que possamos desatar esses 
 

Pois para passar a dor que se sente 

A mudança, primeiro, vem em nós. 
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Mulher 

Beatriz Santos Bispo 

 

Ela é forte e luta diariamente , 

Carrega em si a força e a fé, 

mantendo o foco sempre na mente , 

Ela se mantém em pé. 

 

Revestida de amor e ternura, 

Ela pode ser amável e gentil, 

Mas guerreira com muita bravura, 

Ainda assim leve e sutil. 

 

Numa sociedade sem sentimentos, 

Ela é sentimental sem ser, 

Se reveste de argumentos, 

Para esconder seu sensível ser. 

 

Muitos a estão observando, 

E lhe apontam o dedo sem hesitar, 

Ela não está se importando, 

Realmente ela causa até pelo olhar. 

 

Ela é muito forte e independente, 

Seu ser é intenso e calmaria, 

Não se sabe o que se passa em sua 
mente, 

Pois sua alma chorava enquanto ela 
sorria . 

 

Apesar das dores e tristezas, 

Das desilusões e decepções, 

Ela consegue muitas proezas, 

E ilumina vários corações. 

 

Ela sabe o que quer, 

E a sua alma aflora, 

Menina, moça, mulher, 

Vá e explore o mundo lá fora. 
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O mistério do casebre 

Beatriz Santos Bispo 

 Chegou à cidade Vila do Porto, um certo homem que trazia consigo 

apenas, uma mala na mão. Ele era alto, magro, de olhos castanhos e olhar frio, 

seus cabelos eram grisalhos e lisos, seus lábios finos e de sorriso nulo,o seu 

andar era apressado. Não tinha parentes ou amigos e muito menos família. 

    Foi morar então, em um casebre lá no fim da rua e os habitantes 

acharam esquisito o jeito dele.  

Então, certo dia, dois jovens, Max e Bela resolveram entrar na casa 

daquele homem e começaram a investigar o local. O casebre era pequeno, 

sujo, os móveis empoeirados pelo tempo, o ambiente era escuro, o assoalho 

fazia barulho aose  andar sobre ele,  as paredes eram frias assim como o olhar 

daquele indivíduo.  Havia quadros tortos posicionados sobre as paredes, 

objetos pelo chão e o cheiro de mofo era extremamente sufocante.  

      Os jovens ficaram a observar o quartinho dele. Havia apenas uma 

cama de madeira e sobre ela um colchão velho e um travesseiro surrado. Na 

cabeceira, algumas peças de roupas dele, mas o mais intrigante era um porão 

que havia ali. Ficaram por alguns instantes decidindo se abririam ou não. 

Quando, finalmente, os dois decidiram abri-lo, o estranho chegou sem que eles 

pudessem perceber. Ao se deparar com a cena, o homem deu um grito de 

raiva. 

- O que fazem aqui? Como ousam entrar na minha ausência em minha 

casa e sem minha permissão? 

    E, num gesto feroz, bateu a porta e empurrou Max e Bela para dentro 

do porão. 

    Nunca mais eles foram vistos, pois nem os jovens e nem o homem 

saíram de lá. O povo, por sua vez, não teve coragem de entrar naquele 

casebre fúnebre e medonho, não somente pela aparência, mas, também, pelo 

peso do ocorrido. O que se passou por lá ninguém sabe e nunca saberá, e 

esse é o grande mistério de Vila do Porto.  



 

A fome dói, 

Causa tristeza.

Por dentro ela corrói,

Faz parte da pobreza.

 

Há terra sem calçamento,

Ruas que nem parecem ru

Barracos de bloco sem cimento,

Crianças correndo seminuas.

 

Jovens inconformados com o 
presente, 

Acordam cedo para trabalhar.

Sonham com um futuro diferente,

Mas sem oportunidade para estudar 
. 

 

O esgoto a céu aberto,

Por ali tem um lixão.

O mau cheiro sempre por perto,
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Realidade nua e crua 

 

Beatriz Santos Bispo 

 

 

ausa tristeza. 

Por dentro ela corrói, 

az parte da pobreza. 

terra sem calçamento, 

Ruas que nem parecem ruas. 

Barracos de bloco sem cimento, 

Crianças correndo seminuas. 

Jovens inconformados com o 

Acordam cedo para trabalhar. 

Sonham com um futuro diferente, 

portunidade para estudar 

O esgoto a céu aberto, 

Por ali tem um lixão. 

sempre por perto, 

O povo querendo 

 

(A palafita dançando ao vento)

(Vestida de madeira apodrecida)

A necessidade de ter 

Fala mais alto para essa gente 
sofrida.

 

(Poderosos desconhecem a 
escassez)

Consomem em abundância.

Arrotam soberba e insensatez,

Para eles, pobre não tem 
importância.

 

Mesmo passando por necessidade,

Apesar de a triste realidade existir.

Nos raros momentos de felicidade,

Há nas almas famintas a esperança 
de voltar a sorrir.

  

O povo querendo solução. 

(A palafita dançando ao vento) 

(Vestida de madeira apodrecida) 

A necessidade de ter - se um lar, 

Fala mais alto para essa gente 
sofrida. 

(Poderosos desconhecem a 
escassez) 

Consomem em abundância. 

a e insensatez, 

Para eles, pobre não tem 
importância. 

Mesmo passando por necessidade, 

Apesar de a triste realidade existir. 

Nos raros momentos de felicidade, 

almas famintas a esperança 
de voltar a sorrir. 
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Minha mãe 

Beatriz Santos Bispo 

 

As suas palavras são de sabedoria, 

e em teu colo tu  me abrigas . 

A tua fé em Deus me contagia, 

Tu és a minha melhor amiga. 

 

Ela é amor e também é correção, 

me ensina sobre a vida com seu 
amor puro . 

Sei que me guarda em seu coração, 

e com seus conselhos me sinto 
seguro . 

 

Mãe é mulher virtuosa , 

Deus a escolheu para ser minha 
mãezinha . 

É  guerreira e valorosa , 

sei que ao seu lado o amor caminha 
. 

 

Peço a Deus para te proteger e te 
guardar, 

e agradeço a Ele por este presente . 

Peço a ti , não deixe tua fé se 
abalar, 

pois  ela deixa  Deus contente . 

 

Mãe, só quero te agradecer, 

pelo carinho, amor e compreensão . 

Perdão pelas vezes que te fiz  
aborrecer. 

Mãe , você tem um grande espaço 
em meu coração . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta é uma homenagem a minha 
mãe, Dona Iêda Luciano Bispo, que 
me amou, me ensinou e se doou a 
mim . Em tudo eu a agradeço pelo 
que sou hoje. 
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O roubo 

Beatriz Santos Bispo 

 

 

           Eram três jovens sem visão de futuro e eles decidiram, então, assaltar 

uma loja qualquer. 

O primeiro era magrelo, aparentava ter uns 12 anos, era de estatura 

pequena e tinha uma lábia incrível. Fazia o papel de menino frágil, com fome e 

sozinho. Saía pedindo ajuda pelas ruas e lojas. Seu sorriso era fácil e 

amarelado. 

O segundo era rico, mal sabia o que fazia ali e qual seria seu papel. Era 

bonito, alto e musculoso, usava óculos. Era muito educado, por sinal. 

O último era o que realmente sabia o que queria. Cor café com leite, 

pardo, segundo a certidão de nascimento; cicatriz no lado esquerdo do rosto, 

tatuagens pelo corpo, inclusive uma em um dos braços escrito Maria. Falava 

muitas gírias, andava todo dono de si, com bermudãoe sandália de dedo. Esse 

conseguiu armas  com um conhecido, fumaram um baseado para encorajar e 

lá foram os três . 

          Encontraramuma loja de jóia.O riquinho quis recuar, poisnotou que se 

tratava da loja do pai da menina que ele amava, mas nãodeu mais tempo.O 

primeiro entrou e fez sua encenaçãoenganando a vendedora. O segundo 

entrou em seguida e, com ar de conquistador, jogou um papo na outra 

vendedora. Com as duas distraídas, o terceiro já entrou gritando:  

— Mãos para o alto e cala a boca todo mundo. Nenhum pio, senão 

vocês morrem. Vem comigo, você, arrastando a mocinha do caixa,põe tudo 

nessa sacola depressa . 

A moça, muito assustada, começou a chorar e ele, muito furioso e com 

pressa, falou: 

— Cala a boca, caramba !! Apontou a arma para a cabeça dela.  
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— Quer que eu atire em você ou vai fazer o que mandei? 

Mesmo com medoela assim fez. Quando tudo acabou e eles finalmente 

iriam sair dali, a menina que o riquinho amava foi saindo com uma 32 e uma 

faca na outra. Muito nervosa, disse: 

— Como pôde, seu miserável? Então era isso?  

      Antes que o mesmo pudesse falar, a moça da frente atingiu o menor com 

uma facada na coxa. A do caixa pegou uma arma na gaveta e atirou no chefe e 

a mocinha atirou três vezes contra o riquinho, mas apenas um o atingiu na 

barriga. Os três caíram gemendo de dore a mocinha foi até o jovem e disse: 

— Querido Robert, sentirei muito prazer em o matar assim como você 

me matou. Golpeou- ou, então, com duas facadas no peito, deixando-as 

cravadas em seu peito. Levantou – se e ligou para a polícia. Disse que, numa 

tentativa de defesa,  matou um dos assaltantes  que tentaram roubar a loja do 

seu pai .  

      Os policiais vieram, o riquinho estava morto e os outros dois 

desacordados. A investigação sobre o caso não foi adiante, pois  não os 

interessava. A mocinha seguiu sua vida normalmente  como se nada tivesse 

acontecido . 
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Eu, mulher! 

Beatriz Santos Bispo 

 

 

Ela é forte e luta diariamente, 

Carrega em si a força e a fé, 

mantendo o foco sempre na mente , 

Ela se mantém em pé. 

 

Revestida de amor e ternura, 

Ela pode ser amável e gentil, 

Mas guerreia com muita bravura, 

Ainda assim leve e sutil. 

 

Numa sociedade sem sentimentos, 

Ela é sentimental sem ser, 

Se reveste de argumentos, 

Para esconder seu sensível ser. 

 

Muitos a  estão  observando , 

E lhe apontam o dedo sem hesitar, 

Ela não está se importando, 

Realmente, ela causa até pelo 
olhar.  

 

Ela é muito forte e independente, 

Seu ser é intenso e calmaria, 

Não se sabe o que se passa em sua 
mente, 

Pois sua alma chorava enquanto ela 
sorria. 

 

Apesar das dores e tristezas, 

Das desilusões e decepções, 

Ela consegue muitas proezas, 

E ilumina vários corações. 

 

Ela sabe o que quer, 

E a sua alma aflora, 

Menina,moça,mulher, 

Vá e explore o mundo lá fora. 
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EVERLAN SANTOS 

 

Sou um romântico apaixonado pela arte da escrita poética. Minha vida 

se resume em partilhar meus pensamentos em forma de poesia sobre a vida. 

Mas como? Situações, momentos, praticas, temperamentos emocionais, entres 

outras questões da vida as quais podem nos alimentar com inspirações para a 

criação de algo. Uma música, a tecnologia, uma dança, uma pintura e eu na 

insistência da criação de um simples e bom poema forjado a partir de uma ideia 

que nem sempre sabemos de onde vem, simplesmente escrevemos. Nascido 

em 1997, levo minha vida pacata e simples nesse vasto mundo, em busca de 

uma direção ou destino, onde poderei descansar em paz. 
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Aprendendo com a vida! 

Everlan Santos 

 

Era uma vez um garoto que não era muito sociável, gostava muito de 

fazer tudo só, não gostava de interagir com as pessoas ao seu redor, tinha 

poucos amigos e, para falar a verdade, não tinha quase nenhum, apenas um 

fazia a diferença para ele.  

Ele e esse único amigo faziam tudo o que duas crianças faziam de 

melhor: brincar. Eles faziam de tudo. Brincavam de carrinhos na ladeira perto 

de sua casa, brincavam de bonecos, mas a melhor brincadeira deles era 

inventar algo novo para brincar todos os dias. Era raro eles brincarem da 

mesma brincadeira duas vezes seguidas, fora a de carrinhos na ladeira. Era 

muito divertido, faziam rampas, obstáculos, era muito da hora. 

Mas como toda história tem seu lado ruim, essa não vai ser diferente. 

Seu amigo teve quer ir embora para uma cidade distante. Depois dessa perda 

esse garoto teve que fazer novos amigos, mas para uma pessoa anti-social 

não é nada fácil.  

Passaram-se vários anos e esse garoto chegou na primeira série do 

Ensino Médio. Lá ele conheceu uma garota muito linda, mas tão linda que ele 

não tinha palavras para expressar. Aí é que a vida dele muda de algo ruim para 

uma merda!!! Ele conheceu o amor, e não tinha com quem compartilhar. Daí já 

sabe, né? Um garoto sem experiência, sem coragem, sem alto estima, pensou 

em falar com essa garota, porém, como ele era tímido, fracassou toda vez que 

ia falar com ela. Ele travava e não falava. Um ano se passou e nada de ele 

falar com ela. Segundo seu pensamento estava esperando um momento 

especial para falar. Vão-se dias, meses e nada!  E sempre que chegava no 

final do dia, ficava falando para si mesmo “amanhã eu falo ”, e esse amanhã 

nunca chegava.  

Até que num dia de chuva com trovoadas e raios, como os mais velhos 

falam estava caindo um “pé d’água”, lá estava ele saindo da escola e viu a 

garota dos seus sonhos saindo sem proteção para a chuva e ele, como um 
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bom garoto, ofereceu uma carona até sua casa, e ela, para sua felicidade, 

aceitou.  

Pelo caminho ele estava a pensar “Vou aproveitar essa oportunidade e 

falar para ela o que sinto” e foi o que ele fez. 

—Fulana, quer namorar comigo? 

 E fulana responde sem pensar e da forma mais seca possível. Imagine 

aí a cena que o rio do sertão nordestino mais o deserto do Saara não dão a 

secura com que ela respondeu. 

— Claro que não! Tá louco! 

O garoto não teve nem reação, não sabia se chorava ou gritava de raiva. 

Ele ficou tão perdido que saiu correndo deixando ela no meio do temporal. 

Você pensou que essa seria uma história de amor com final feliz, né? 

Mas na vida nada é como uma história de conto de fadas. Temos que viver do 

modo que a vida não corrompa nosso modo de viver nem a nossa integridade. 

Em situação como essas, temos que dar a volta por cima e viver um dia de 

cada vez. Às vezes, é o que nos resta. 
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Viver 

Everlan Santos 

 

Viver, busco o significado 

Sofrer e viver andam de mãos dada 

Não dá para viver sem ter dor 

Pois o que te faz ser humano é essa dor. 

Paixão, dragão atroz, sem noção das garras que te afeta 

Teu coração, o amigo que te ajuda 

A viver. Sente teus ilusórios prazeres, 

Sente a cruel dor do tão ansiado amor. 

Amor o que é? Um sentimento que só te causa dor? 

Ou traz felicidade? 

Algo que nem os cientistas podem explicar 

Sentimento  agradável se mútuo, 

E a pior dor que pode haver, é ele que traz, também 

Também essa merda de amar e não ser 

Amado, pior que isso não há! 

Amar duas, três, várias... 

E não ser correspondido por nenhuma. 

Penso que amar é uma farsa 

Que todos pensam sentir, mas na verdade 

Trazem, no peito, um monstro faminto 

E sádico a roubar lhes a felicidade. 
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Verdade ou mentira 

Everlan Santos 

 
Verdade, minha verdade 

Mentira, minha mentira 

Sua verdade, minha mentira 

Sua mentira, minha verdade 

Verdade e mentira algo relevante 

Dependente uma da outra 

Não há uma verdade sem uma mentira 

Não há uma mentira sem uma verdade 

Pois a sua verdade pode ser minha mentira 

Mas a minha mentira pode ser a sua verdade 

Tem uma verdade que é certa 

A mentira é gerada através de um medo 

Um medo gera uma verdade 

Com isso temos três coisas que 

Não ficam escondida por muito tempo 

O sol, a lua, a verdade 

O sol sai toda manhã 

A lua toda noite 

A verdade sempre que impomos 

Uma mentira! 
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Te quero 

Everlan Santos 

 

Tenha certeza da beleza de uma amizade! 

Não queira imaginar a sua imensidão, 

E tudo o queestá junto com ela, 

O que a torna tão bela? 

O canto de um pássaro, o olhar de uma criança, 

Um coração que bate quando encontra seu par perfeito, 

O olhar de um casal apaixonado... 

Essa beleza cresce a cada palavra encorajadora, 

Ao soar da vozde um incentivo, 

Um simples toque suave, um abraço apertado, 

Tudo o que você faz para tornar essa pessoa feliz, 

O que você faria para ter ela, ele ao seu lado? 

Uma declaração? Um simples pedido? Tudo que está ao seu alcance? 

Sim, claro. Mas sabia que basta apenas dizer com todo o coração, 

Todo seu sentimento, um simples. Te quero! 

 

 

 

 

 

  



44 
 

Quer namorar comigo? 

EverlanSantos 

 

Eu não consigo tirar você 

De meus pensamentos, 

Penetrando em minha 

Mente e coração. 

Rasgou minha alma 

Em um simples 

Olhar radiante, 

Quente como uma flecha flamejante, 

Fez meu  sangue ferver 

E meu corpo vulcão em erupção. 

Poderia ficar dias 

Meses e anos 

Falando das sensações 

Que causa em mim, 

Mas não posso viver de Ilusões. 

Um coração que vive de ilusões 

Morre de ilusões! 

Amor que não se mostra 

Morre iludido! 

Ilusão, caminho da morte. 

Iludido não desejo perecer! 

Responda-me apenas: 

Quer namorar comigo? 
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Indecisão 

Everlan Santos 

 

 

Vivendo entre duas grandezas 

da natureza um louco 

Morreu de loucura 

tentando explicar 

o inexplicável. 

Paixão que queima 

como dose de whisky 

que desce pela garganta, ardente 

como fogo que se espalha 

sem conhecer sua origem. 

Amizade que age 

comoa maçã 

que cai na cabeça 

Que, se bem forjada, 

Nada no universo destruirá. 

Mas, como na vida nada é eterno, 

a eternidade dela desabrochará. 

 

 

 

 

 

 

 

 Uma paixão desenfreada  

desponta  uma amizade  

num abismo.  

Uma moça lhe resgatará 

Morena pequena 

 De corpo sedutor  

Sem querer  

te levou, a desejá- la 

Seu jeito meigo e danado, 

mas carente, atraente, quente, 

Mas acanhado  

Sonho de um sobrevivente  

Dois corações em perigo  

Duas escolhas, um coração 

 Ferido.  

Situação difícil!  

Não sei se vou  

Nem se fico  

Só não quero  

Ficar no abismo. 
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Ideias 

Everlan Santos 

 

Pense algo que flui sentido 

Que vem e que vai em um movimento 

Que você pensa que está e já foi 

Algo se não for rápido, perde –se de vista 

Se escrito, arte a brilhar 

As estrelas como bits a processar 

Um RAM na floresta da informação,  

Pôs-se a pensar as ideias que a ela 

Se revelaram no mundo da comunicação 

Que só a geração ninfeta saberia interpretar. 

Em uma explosão de fluidos hierárquico  

Que sobe e desce em uma navegação 

A velejar, em um mar de ideias a explorar. 
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DIEGO DOS SANTOS OLIVEIRA 
 
 
 
 

 

 

 

 

Olá! Nasci em 25/04/2001.Sou natural de Várzea da Roça, uma 

cidadezinha localizada no Piemonte da Chapada Diamantina. Desde pequenino 

vivo em Ubaitaba, minhas raízes estão aqui. Sou um jovem de 18 anos com 

facilidade na aprendizagemque as circunstâncias nos favorece e,meus textos é 

uma forma de expor minhas idéias, meus sonhos, minha visão sobre a vida e 

as pessoas. 
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Política 
 

Diego Oliveira 
 
 
 

Política! 

Mãe da corrupção, 

Protetora de ladrão. 

Esplendorosa  hipocrisia. 

 

 

Política! 

Amante de corruptos, 

Carrasco da democracia, 

Atraso do desenvolvimento. 

 

 

Políticos pelo povoeleitos 

Que só trazem decepção. 

Pesam em si mesmos 

E esquecem a obrigação. 

 

 

Não podemos esquecer 

O dever de ajudar 

Conscientizar nossos pares 

Na fiscalização, no momento de votar, 

Selecionar os honestos 

Pra nação melhorar. 
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O aniversário trágico de José 
 
Diego Oliveira 

coautoria de Ana Carollina Luz. 
 
 

     Na cidade da alegria morava um moço chamado José, um rapaz 

alegre e talentosoquerido por todos que ali viviam e eram pessoas muito 

simples que viviam da agricultura e da criação de animais.  

José pretendia fazer uma festança em comemoração a seu aniversário, 

convidando a todos os seus amigos. Ele queria uma festa bonita, com moças e 

rapazes se divertindo. 

   Na sexta-feira, dia 7 de abril, José estava a organizar sua festa, na 

praça mais bonita da cidade, cheia de árvores frutíferas e um belo lago de 

águas azuis em seu centro.  Na mesa coberta com uma toalha de renda 

ficavam o bolo, os doces e os salgados; as bebidas eram estocadas em isopor 

com gelo, ao lado da jabuticabeira. 

    Com seu violão José tocava canções antigas, e quem chegava o 

acompanhava a cantar. Assim ficaram todos por um bom tempo. 

     Uma moça em especial, Madalena, ficou observando-o admirada. 

Ele, ao perceber, foi ao encontro dela e, conversando, logo ficaram 

enamorados.Mais tarde, José apresenta Madalena para sua família, que a 

elogiam muito. Um de seus convidados não gostou nada da ideia, pois tinha 

sentimentos não correspondidos por Madalena, e, indignado, saiu dali. 

 Não demorou muito e ele retorna apontando a arma para José que não 

sabia de nada. E, no momento em que José tenta entender, se explicar, leva 

um tiro. Seu amigo Antônio partiu em defesa de José, mas acabou sendo 

atingido também. O atirador, logo em seguida, dispersou-se, e com ódio em 

seu coração tirou a própria vida. 

    A notícia se espalhou e todos ficaram perplexos com o ocorrido. 

Antônio, no hospital, agonizava. Não resistiue acabou falecendo.José logo teve 

alta da emergência, sua recuperação foi rápida e, com ajuda de Madalena, 

ficou bom.    

Algum tempo depois, eles se casaram e tiveram um filho a quem deram 

o nome de Antônio, em homenagem ao amigo que partiu em defesa de José.  
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Juntos, José e Madalena continuaram a viver na mesma cidade.  Todo 

ano, no dia em que se completava mais um ano do ocorrido, José, Madalena e 

todos os amigos de Antônio se reuniam na praça  para prestar Homenagem a 

Antonio. 
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Minha Ubaitaba 
Diego Oliveira 

 

 

 

Ubaitaba 

Terra de meninas cheias de 

formosura 

Terra da arte, do cacau e da cultura 

Terra onde as pessoas trabalham 

E as outras procuram 

Vender cacau e jaca dura 

Ou vai pra feira vender verdura. 

 

Terra do esporte 

Futebol e canoagem 

E por que não falar 

Das belas paisagens? 

 

Cidade excelente 

Aqui mora criança, jovens e boa 

gente. 

Cidade muito boa, 

Mas onde falta compreensão 

Por que o rio que dá tanta alegria 

agoniza em poluição? 

Nela, o povo é aguerrido 

E não para de sonhar, 

Abraçada a luta, Isaquias  o auge 

vem alcançar, 

E, no Esporte Espetacular famoso 

começa a ficar. 

 

Cidade de artistas cheios de dons: 

Isaquias, Jackson Cristiano , 

Banda Barulho bom. 

Cidade de ambigüidades 

Como qualquer lugarejo 

Cujo povo deve almejar 

Como a própria alma melhorar 

Com o limpeza de suas máculas 

E aprimoramento das virtudes.  
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Infeliz 
Diego Oliveira 

 
 
 
Dias vêm, dias vão 

Sempre me sinto só em meio à multidão. 

Triste e fria solidão  

Neblina embaçando meu olhar 

 

Vejo pássaros 

com tanta liberdade e, 

por alguns instantes, 

me pego voando 

pra longe de minha cidade. 

 

O amor no peito guardado. 

Além de meu segredo 

Será também meu fardo. 

 

Massacrado pelo tempo 

De medo, saudade e esperança 

Se arrasta um jovem coração singelo 

Que almeja abraçar o mundo 

Mas se agarra à jaula 

Atroz dos revezes da incerteza. 
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Maria 
Diego Oliveira 

 
 

Em todo canto da casa ela faz brilhar o sol, 

Com seu vestido colorido e rabo de cavalo , 

Sorri quando me vê chegar e me aconselha  a ficar, 

Diz que a vida lá fora é muito dura, 

Não terá a mesma paciência. 

 

E com aquele olhar gentil me encarando 

Diz que estou mudando e que pareço melhor; 

Eu meio desconfiado sorrio meio de canto, 

Já querendo agarrar meus livros 

e me perder em meio às histórias. 

 

E quando me chama para comer 

Sempre está a me agradar, 

Que sorte a minha  a ter por perto, 

Que sorte a minha você me amar; 

O tempo tem sido tão corrido, 

E não permitirá você ficar 

E ainda que a vida fosse eterna 

Não seria o suficiente pra eu a amar. 
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Paixão de um nordestino 

Diego Oliveira 

 

 

Sou nordestino 

Como cuscuz desde menino 

Do cuscuz eu sou todo fã 

Como cuscuz todo dia de manhã. 

 

Cuscuz é o combustível do nordestino 

Que todo dia vai pra roça trabalhar, 

Com esperança dessa seca passar. 

E sua vida e o país melhorar. 

 

Lá em casa tem fartura, “farta” água, “farta” luz , 

Mas,  graça a meu bom Deus, 

Nunca me faltou o cuscuz. 

 

Com carne seca, 

Com lingüiça, 

Com ovo, cebola e requeijão, 

No leitinho quente 

Ou puro com café 

Cuscuz e amor 

O que mais faz feliz a gente? 
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VAGNER DE LAPARTE 

 

Meu nome é Vagner Santos da Silva de Laparte Pereira. Nasci em 31 de 

Janeiro de 1990. Estudo no curso Técnico de Informática no IFBA Campus 

Avançado Ubaitaba e escrevi sobre alguns assuntos. Gostaria que vocês 

apreciassem a leitura. 

 

 

 

 

 

 

 

  



56 
 

Revolução 

Vagner de Laparte 

 

Seja um revolucionário. 

Comece agora uma revolução, 

Não uma revolução no país 

E sim dentro de cada um de nós, 

Pois falar do governo é fácil, 

Mas mudar o jeito que cada um vive 

É difícil e requer mudança, disciplina 

Quase ninguém tenta mudar. 

Gritamos: “O governo é corrupto!!!” 

E cortamos fila, 

Recebemos troco errado, 

Ficamos com o dinheiro, 

Enrolamos no trabalho, 

Mentimos, sonegamos imposto, 

Engordamos o velho jeitinho brasileiro 

O país é reflexo de nós. 

Seja um revolucionário!!! 

Comece a mudança dentro de você. 

Agora. 
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O amor 

Vagner de Laparte 

 

 

O amor é um sentimento 

Que precisamos cultivar em nossos corações 

Amar não somente as qualidades 

Mas entender também os defeitos 

O amor é acreditar, suportar, renunciar 

É estar  junto no sofrimento 

O amor é saber viver, 

Também saber deixar de viver, 

Viver como se não tivesse 

Um amanhã 

Amar como se fosse  

A primeira vez  

Ser feliz na felicidade do outro, 

Entristecer-se na tristeza do outro 

Amar se aprende amando. 

  



58 
 

Falta de amor 

Vagner  deLaparte 

 

No dia 12 de fevereiro de 2019, estava subindo para casa depois de um 

dia de trabalho. Ao chegar ao meio da ladeira, um vizinho que tem 

aproximadamente uns 55 anos de idade estava sentado na calçada de uma 

pizzaria grogue de tão bêbado. Alcóolatra, já passou um tempo em uma clinica 

de recuperação. Voltou, ficou bem um tempo, sem beber. Mas agora... 

Pediu para ajudá-lo a subir ate sua casa, respondi que sim, poderia 

ajudar. Subindo bem devagar, segurando a sua mão, me falou porque tinha 

bebido, nesse mesmo dia um vizinho nosso tinha falecido. Era tristeza! 

E chegamos em um determinado ponto da ladeira. Uma mulher 

perguntou quem era ele mas, quando ela viu o seu rosto, disse: 

— Você de novo? Como sempre bêbado! 

O home bêbado apenas olhou sem nada responder. Também olhei, 

calado. E continuamos a seguir nosso caminho. 

Ao nos aproximarmos de uma mulher freqüentadora da mesma igreja da 

qual faço parte, ela me viu, voltou com seu carro e disse: 

— Eu pensei que fosse seu pai.  

E disse para o senhor que eu auxiliava: 

—Você deveria parar de beber. Por causa da bebida, hoje, seu amigo 

morreu.  

Seguiu o seu caminho de novo. Pensei que ela fosse ajudar, mas não.  

Simplesmente seguiu o seu caminho.  

E chegamos ao nosso destino: o velório do amigo. Todos os presentes o 

ignoram. Quem se aproximava apenas tinha o objetivo de zombar dele, falar 

que era cachaceiro, um pessoa que não tinha jeito, vagabundo e chegaram a 

me disse que ele era uma cruz pesada que peguei para carregar. 
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Estavam ali chorando por alguém querido que morrera e olhando outro 

ser com a mesma dificuldade, ali viva, chorosa, sofrendo pelo amigo perdido. 

Alguém que ainda tem como ser salva do vicio e, para isso, o principal é a 

atenção dos que estão próximos. A consideração pelo ser humano. E nem 

ligam, jogam pedras, disfarçam suas traves nos olhos, enrolam as línguas 

viperinas, uma hipocrisia disfarçada de cidadania e amizade num velório. 

Choram ao redor dum caixão e desdenham uma vida suplicante ao lado. 

Hipocrisia, o mal da humanidade. 
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LARISSA GOES DO NASCIMENTO 

 

 

 

Nasci em Arapiraca - Alagoas no dia 17/05/98. Vim para a Bahia com 

menos de 3 anos. Sou estudante e trabalho com vendas  no ramo de peças de 

moto.  Minha mãe e meu pai são pessoas maravilhosas. Tenho um irmão e 

uma irmã. Os dois são mais novos que eu. Casei - me aos 18 anos no dia 

14/12/2016, com um rapaz encantador e espero que nosso casamento seja 

cheio de alegria. 
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Seja sua melhor inspiração 

Larissa Goes 

Na vida precisamos estabelecer objetivos a serem seguidos e tentar 

realizá-los, pois nada é fácil e, se não houver tentativas, nunca haverá 

realizações. É um conjunto de pequenas realizações, um dia será uma grande 

conquista. 

Devemos parar de reclamar e começar a lutar para fazer nossos desejos 

se concretizarem. Como diz Nicolas Sparks: "A vida é um piano.Teclas brancas 

representam a felicidade e as teclas pretas, a angústia. Com o passar do 

tempo você percebe que as teclas pretas também fazem parte da música.". 

Então devemos encarar as dificuldades da vida como parte do caminho 

a ser percorrido para alcançarmos nossos objetivos. Não devemos ficar 

esperando milagres caírem do céu,pois muito dificilmente isto irá acontecer. As 

coisas boas que acontecem em nossas vidas são, simplesmente, o resultado 

de nossos esforços, lutas e restrições que enfrentamos em nosso dia-a-dia. 

Irei lhes contar um breve diálogo entre um mendigoque mora embaixo 

de um viaduto há anos e um rapaz. Por mais estranho que pareça essa 

conversa irá mudar para sempre o destino de um deles. 

—Tem um trocadinho aí pra mim, moço? — falou com voz baixa 

estendendo seu boné. 

—Não, não tenho - disse o estranho. 

O rapaz observou que ele estava sentado em cima de um baú e o 

pergunta :— O que você guarda neste baú? 

—Nada. É um baú velho. Está aqui há mais tempo que eu. 

—Nunca olhou o que ele pode guardar? — Perguntou o rapaz. 

— Não, para quê? Não tem nada. 
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O rapaz insistiu para que ele o abrisse antes de ir embora. 

— Talvez um dia eu o abra. Disse o mendigo. 

—Que esse dia seja hoje, se possível. — Respondeu o rapaz e foi 

embora. 

Aquela conversa deixou uma faísca de curiosidade e ele resolveu tentar 

abrir o baú, que já tinha seus cadeados enferrujados.  

Depois de um bom tempo e um pouco de esforço ele conseguiu abri-lo. 

E para sua surpresa o baú estava cheio de ouro. 

O comodismo não deve estar inserido em nosso cotidiano. O agora é o 

exato momento em que devemos lutar, sonhar e tentar realizar nossos desejos,  

pois o passado é uma memória que carregamos e podemos utilizá-lo como 

uma forma de aprendizado para não cometermos os mesmos erros e o futuro 

não existe . O amanhã sempre será o hoje. 
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EVILLA AVES 

 

 

 

 

Eu sou EvillaAlves ,Natural de Ubaitaba- Bahia, nascida em 06 de Junho 

de 2000. Mais uma jovem brasileira  e sonhadora.  

Atualmente moro com minha mãe, avó e dois irmãos. Nosso endereço é 

bem popular na cidade. Local do evento esportivo mais emocionante do 

mundo, o futebol.   

Ele me motiva e me alegra, me faz esquecer dos problemas e como 

árbitra dessa beldade me sinto privilegiada em fazer história na minha cidade 

como a primeira nessa modalidade, inspirando outras jovens mulheres a 

desfrutar de momentos únicos que a arbitragem nos proporciona. 
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Será Deus? 

Evilla Alves 

 

Será Deus, criador de todas as 

coisas 

Quem criou você pra mim? 

Será Deus, quem colocou na minha 

vida 

a flor mais bonita do jardim? 

Será Deus? 

Será que eu mereço tudo isso? 

Ou apenas é um desatino ?! 

Será Deus, quem falou pra ela 

Que não seria o fim? 

Será Deus, de todas as formosuras, 

O teu sorriso é mais linda curva que 

existe, enfim! 

Será Deus? 

Só será, e não seria, mas eu queria 

ela aqui! 

Só será, e não viera, mas a minha 

espera não tem fim! 

E se vir? O que será? 

Demonstrar meu amor por ti! 

Será Deus? 

O que fazer? 

O que dizer? 

Fique aqui! 

Aqui... 

Seríamos nós, e nos lençóis não 

seria eu 

Quietinho, no meu cantinho 

Esperando um sinal teu 

Será Deus? 

Será? 

Quero ela! 
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O Fim 

Evilla Alves 

 

E percebeu-se o fim. 

Aquilo já não era mais 

Acabou-se a espera. 

Chegou o fim. 

Num dia comum 

Não éramos um 

Era assim 

Você de lá e eu aqui. 

Tremenda solidão 

O outono era estação 

Que presenciou a dor no coração 

Do que não havia mais em mim. 

Mas não acabou-se ali. 

Dias bons iam vir. 

Só não sei se ia vir 

Mas esperarei como a ti 

E esperei, mas nada resolveu 

Julieta e Romeu 

O fim também apareceu 

E agora José? 

Esperar o frio que não é! 

Lembras de quem tu é 

Nunca perca a fé 

Não é o fim! 

Mas era sim 

Agora não é mais 

Lá se foi o rapaz 

Que um dia não iria! 
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Amor de Verão 

Evilla Alves 

 

Nos 40° graus de verão 

Indo a Ipanema 

Ferveu o amor por ela 

Um calor de emoção 

Puro filme de cinema 

Bronzeado meu coração ficou 

Com todo calor que fazia 

Esqueci de passar protetor 

E ela entrou na minha vida 

Arduamente minha pele ficou 

E a marca se fixou 

Usei o melhor bronzeador 

Pois era isso que queria 

Miserável era aquele amor 

Que só durou uma estação 

A marca era passageira 

Só retornava no próximo verão. 
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Raízes 

Evilla Alves 

 

 

Fixadas ao chão dos pés à cabeça 

Na cabeça a beleza das raízes ou 

besteira 

Longos ou curtos, muitos ou poucos 

Espalhados ao redor por ventanias 

ligeiras 

Processos processados 

prolongados 

Customizados, carentes, cortados 

Evidente, mente, nem tente 

Muita coisa os deixa danificados 

De semente em semente 

Sem mente, ciente 

Fazendo-se contente 

Bobagens da gente 

Livre, melhor assim 

Agradece a ti 

Do jeito que veio à vida 

Irá agradecer no fim 

Multiplicação! 

Depende da estação 

Feito do jeito certo 

Não tem erro, barão 

No dia da colheita 

É muita barulheira 

Trabalho pra fazer 

Ela se convencer 

Reajustar, cortar 

Tudo vai melhorar 

Pra início um dia voltar 

Mas agora não irá. 
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ISRAEL TRINDADE 

 

 

 

Nascido em 12/08/1989 na cidade de Ipiaú -Ba, de familia simples, filho 

de mãe solteira, trabalhadora rural. Estudou em escola pública do Ensino 

Fundamental ao Médio. Hoje reside na cidade de Gongogi-Ba e estuda no 

IFBA - Instituto Federal de Educação,Ciência e Tecnologia no Campus 

Avançado Ubaitaba. 
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Evolução 

Israel Trindade 

 

Insano eles diziam 

Por ele pensar diferente 

Diferente da lavagem cerebral 

Que eles faziam pela TV 

Por ver o absurdo que estava 

acontecendo com o planeta. 

Já não haveria rios limpos 

Riachos e córregos já não existiam 

Lembro-me como se fosse ontem 

Lá em um recanto perto de casa 

Onde eu ficava a observar os 

peixinhos 

Prateados de todos os tamanhos 

Hoje o líquido mais importante é o 

petróleo 

A água perdeu o devido valor 

Por onde passo vejo rastros de 

destruição 

Evolução! 

Para que evolução? 

Constroem-se sacolas, garrafas, 

altos imóves,  

grandes construções, 

Mas não aprendemos a cuidar de 

nossa água 

O sol queimando a natureza 

E a seca tomando a vastidão 

Pai, mãe, filho... Lágrimas 

Que não tomam uma decisão. 

  



70 
 

Uma Vírgula 

Israel Trindade 

 

Hoje ele acordou diferente, suas roupas eram as mesmas, seu penteado 

e seu sorriso também,mas o brilho em seu olhar... Ah! O brilho do seu olhar 

estava opaco quase despercebido, como podia? Uma pessoa tão bonita... 

O tempo mudou, se tornando duro, apenas se bastava por uma palavra, 

já não insistia mais para nada nem ninguém. Adentrava no seu quarto escuro e 

lá ficava a imaginar sobre sua existência. Achava que o mundo seria melhor 

sem sua presença. Assim se entregava às lagrima.  

Cada dia insistia em criar uma culpa que não era sua. Nessa noite, ela 

conseguiu dormi e sonhou. Sonhou que havia partido e via seus pais a chorar, 

tomando atitudes irracionais, destruindo os sonhos que desejavam juntos 

alguns até cometeram suicídio pelo desespero de um único ato, seu irmão que 

ela tanto amava adormeceram consequentemente morreram. 

Como quem toma um choque, ela despertou tão ansiosa coberta por 

suor. Caminhou atéa pia, lavou o rosto. Encarando o espelho, via o quanto faria 

falta, o quanto era importante. 

Sorriu e se afastou. Não deixou que a solidão a abarcasse. Sabia que 

não é algo fácil de substituir, pois o amor é insubstituível. 
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Quimera 

Israel Trindade 

 

Guerra pós-guerra 

Nação contra nação 

Soldados feridos, presos em rebelião. 

Matar ou morrer, essa é a solução?! 

Minha fome mata a sua sede 

Minha sede mata a tua fome 

O ser é apenas um ser 

Humano jamais vai ser 

Imundo, com frio estou. 

Só um sonho apenas restou 

O único que restou 

Veja! Aqui está ela... 

Fome, peste e miséria. 

Felicidade aqui espera 

Aqui estou... 

Sua ultima quimera 
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Caravela 

Israel Trindade 

 

Basta me sorrir 

Basta me chorar 

Tu és o céu azul 

Tu és o mar 

A mais linda entre nós 

Tu que és forte e generosa, 

Mas hoje o teu canto não tem norte 

Basta que tu sorrias 

Para enveredar-me em um céu azul 

Basta me chorar 

Para afundar-me 

Tão bela tu és 

Quem me dera ter esta tua intimidade. 

Usufruir do sabor inigualável de teus beijos. 
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MATHEUS FELIPE VASQUES NERES 

 

Nascido em em 12 de dezembro de 1995, filho de Damião Neres e Zeni 

Vasques Neres, ambos funcionários públicos, reside na cidade natal Aurelino 

Leal.  

Quando criança, gostava de jogar futebol. Tentou a carreira de jogador 

de futebol na cidade de Salvador, mas, muito cedo, voltou para a cidade natal. 

Estudou toda a vida em escola pública, cursou Ensino Fundamental na Escola 

Normal 2 de Julho. No ano de 2013, foi condecorado 1º colocado na Olímpiada 

Brasileira de Física das escolas públicas e concluiu o Ensino Médio no Colégio 

Estadual  Profª Maria Olímpia no ano de 2015. Preparou-se desde adolescente 

para o mercado de trabalho obtendo cursos profissionalizantes ao decorrer da 

vida estudantil. 

Atualmente, é pai de uma menina chamada Malu. Mantém um 

relaciomento sério com Gabrielle Silva com quem vive há 01 ano. Estuda curso 

técnico em informática no Instituto Federal da Bahia, trabalha como monitor de 

esportes no Municipio de Aurelino Leal e também como Guia Turístico. Nas 

horas vagas, estuda para concursos, faz atividade física e joga futebol com 

amigos. 
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Desemprego 

Matheus Felipe 

 

Questão social grave 

No mundo todo presente... 

Dissabores na economia, 

No desenvolvimento urbano, 

Aos cidadãos assola a dignidade 

Anula-lhe a sobrevivência 

Sobrevivem esses, arrastam-se na miséria atroz. 

Vômito da escassez de oportunidade, educação 

Zera o desenvolvimento profissional 

De olhos milhões lhe encaram a retina fria 

Presos na robotização vendo 

no horizonte postos trabalho. 

Assassino de sonhos humanos, desemprego 

Só estará eliminado 

Com o elixir governamental 

Num elo forte casarem 

tecnologia, 

educação, 

empregabilidade. 
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Meu nome é sertão 

Matheus Felipe 

 

Não tenho vergonha da minha raiz, 

estou entre os estados do nordeste do meu país. 

Tenho seca, tenho fome, falto chuva, 

tenhoo vento seco que corre pela seca que avança. 

É o bicho que morre, é a água que não deságua... 

A seca, quando arrocha, não nasce nada no chão, 

mas, se chove, tudo que se joga, desabrocha. 

A seca mete medo, já dizia o Virgulino Ferreira da Costa, 

vulgo Lampião. “No sertão só se há fome, nudez e dinheiro”. 

Ô Sertão arretado de bom sô! 

Aqui se faz homem de verdade, macho “véi”, 

com muita sinceridade, sou suspeito 

em dizer que aqui no meu sertão, 

caráter e honestidade são coisas de criação, 

e não se assuste quando um sertanejo chegar e dizer: 

“Eu sou mesmo arigó, sou cria do Sertão, 
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vale  pena meu suor derramado nesse chão, 

pode ter vida melhor, eu não troco não!”. 

Quando chove no sertão, 

a fartura é garantida,  

tem verde na plantação.  

No meu sertão temde tudo que se possa imaginar. 

 Tem cabra forte e parrudo sem medo de trabalhar e, 

as gotas de chuvas caindo, pingando em miúdo, 

já nos sentimos sortudos de ter um chão para plantar. 

 Nessas horas, viver no sertão é bom,  

tem a colheita dos vegetais, as aguás são minerais,  

e o sertanejo tem o dom de tratar bem os animais. 

Salve, Salve a valentia dos vaqueiros do sertão, 

salve o amor de Maria no coração  

que explodia quando via lampião.  

Ando pelo sertão vendo a beleza de cada árvore,  

rezando a Deus por essa infinita lindeza  

e pedindo a sua misericórdia  

com a mais bela pureza.  

Tenho sede, tenho fome, 

mas ainda tenho um nome e estou vivo.  

Sou Sertão. 
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JOSEVALDO JUNIOR 

 

 

 

 

Josevaldo de Jesus Santos Junior, 25 anos, conhecido como Junior, 

estudante do IFBA.  Nasceu em 30 de janeiro de 1994 em Ubaitaba-Ba onde 

reside atualmente. Seu passa tempo predileto é futebol e trabalha como auxiliar 

administrativo. Frase preferida: Nunca foi sorte, sempre foi Deus. 
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Amor maior 

Josevaldo Junior 

 

Mais que lutar é sobreviver 

A luta é constante 

Mas sempre estarei com você... 

 

Amada, acalentada, abraçada 

Assim sempre a vejo 

Por que sempre será esse  

O sentimento que no coração desejo... 

 

Seu sorriso, minha felicidade 

Você pra mim é o conceito, é a explicação 

Do que é amor de verdade. 

 

Não existe algo maior 

Não existe algo mais profundo 

Sempre foi e sempre será assim 

Amor maior só de mãe 

Desde que o mundo é mundo. 
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Obrigação de homem 

Josevaldo Junior 

 

"O mundo é mais fácil para o homem " . 

 Assim pensam os conformados. 

Como pode isso? Ninguém sabe. 

 Mas eu não me conformo. 

A nós homens  

 Sensibilidade não pode. 

Chorar não pode. 

Temer não deve. 

"Homem não chora!” “Tem que ser forte!” É o que todos dizem.  

Eu vejo as mulheres lutando pelos seus direitos, por igualdade e por 
valorização.  

E, até certo ponto, concordo. 

Pois existe um conceito que mulher nasceu para cuidar da casa, tomar conta 
dos filhos... 

 Não, mulher nasceu pra ser o que ela quiser. 

Mas que igualdade seria essa? 

Se nós também já nascemos com um conceito de que para o homem  

É obrigação ser bem sucedido. 

É obrigação formar uma família. 

É obrigação sustentar a casa. 

Homem tem que ser frio, sem sentimentos. 

Homem tem que trabalhar mais pra se aposentar,  

porque  sua expectativa de vida é menor. 

Não venho aqui desvalorizar as mulheres peço desculpas se passei essa 
impressão. 
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Muito pelo contrario tenho é muito orgulho de elas lutarem por situações 
melhores. 

Mas lutamos por igualdades parecidas.  

Existem trabalhos que são apenas para mulheres? 

Existem esportes que são apenas para o homem?  

Não. Você faz porque gosta,  independe do seu sexo. 

As contas da casa, do restaurante da viagem podem ser dividas,  

Não é obrigação de ninguém pagar tudo sozinho. 

Independente da separação, um pai tem tanto direito  

Quanto a mãe em relação a guarda do filho, pois ele é pai. 

Não devemos brigar por que quem é melhor que quem,  

Nessa guerra ninguém vence. 

Apenas queremos viver, ser o que quiser ser.  

Pois um homem também tem seu valor. 

 

Uma historia de amor 

Josevaldo Junior 

 

Não lembro como nossa historia de amor começou, mas sinto como se 

essa paixão já existisse bem antes de ser o que sou. 

Sei que muito tempo já se passou, mas por ti ainda sinto o mesmo amor. 

Nossa relação é recheada de aventuras e cheia de emoção. Quando chega a 

hora de te ver,  acelera meu coração. 

Tenho um grande problema, sei dos seus defeitos, mas só eu e apenas 

eu posso ver e falar, se estou perto e alguém comenta já não consigo suportar.  

Você me arranca sorrisos e também me faz chorar, mas uma coisa eu te 

prometo: “Jamais vou te abandonar!”  “Eu sempre te amarei, onde estiver 

estarei. Oh meu mengooo!” 
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Quando te vejo e você não corresponde minhas expectativas, não sei 

por que isso acontece mas meu dia fica sem vida. Quando o dia nasce escuro, 

opaco e sem cor, de uma coisa tenho certeza infelizmente o Flamengo não 

ganhou. Quando nossa noite é feliz, nosso dia também é, a maior nação do 

mundo já está de pé. 

Somos o mais amado do mundo e o mais odiado também, porque não 

se metade do mundo é flamenguista a outra metade torce contra a nação? Não 

adianta comparar, Flamengo é sem comparação. O Flamengo não é time, o 

Flamengo é seleção. 

Quando vou te ver jogar, mesmo sendo na televisão, a emoção que sinto 

é a mesma, sempre aperta meu coração. Os anti dizem: “O Flamengo não tem 

estádio!”, quem liga meu irmão, não tem estádio no mundo que caiba essa 

nação. “Tu és time de tradição, ração amor e paixão oh, meu Mengo.” 

Lutar sempre, ganhar, às vezes, deixar de te amar jamais. Tu és o meu 

amor. Tu és o meu orgulho, na vitoria ou na derrota. Pra mim tu és o maior do 

mundo. Não importa a ocasião, uma coisa vou dizer: “Eu nasci flamenguista e 

sou flamengo até morrer!” 
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DANILO DA CONCEIÇÃO SANTOS 

 

 

 

 

Nasceu em Ubaitaba Bahia, no dia 24 de Junho de 1984. Filho do casal 

Adael Pereira Santos e Anália Maria da Conceição Santos. 

Aos 4 anos estudou na Escola Maternal Comecinho de Vida no ano de 

1989. Foi alfabetizado aos 6 anos de idade.  

Em 1999 concluiu o Ensino Fundamental II na escola Polivalente. Já o 

Ensino Médio concluiu no ano de 2002 no Colégio 2 de Julho, posteriormente 

fez um curso profissionalizante em administração. 

Atualmente estuda Curso Subsequente  Técnico em Informática no IFBA 

- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campos 

Avançado Ubaitaba 
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Jóia rara 

Danilo da Conceição Santos 

 

Mãe é uma jóia rara bela e preciosa 

É a flor mais linda do jardim 

Sua essência é tão doce que exala 

amor 

E perfuma o meu ser . 

 

É uma jóia que tem seu próprio 

brilho  

Ilumina todos  a sua volta 

É agraciada pela sabedoria  

Amor, carinho e dedicação 

 

Mãe, você é única 

É meu tesouro 

É meu Amor 

É a jóia rara do meu coração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

O amor 

Danilo da Conceição Santos 

 

Ah, o amor que chegou  

E no meu coração ficou 

Chegou sem pedir licença 

Tomou conta do meu ser 

 

E hoje estou embriagado por esse 

amor  

Que é tão sublime e faceiro  

Não trocaria por nada neste mundo 

Nem por nenhum dinheiro 

 

O primeiro amor a gente nunca 

esquece 

É como uma flor que desabrocha 

A cada amanhecer 

 

Como é bom sentir esse amor 

Tão puro e verdadeiro 

Ele sempre te acompanha  

E nunca te deixa só 

 

Ah, esse amor que em mim chegou  

Se apoderou e ficou... 
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A praça 

Danilo da Conceição Santos 

 

Na pequena praça 

Passam pessoas de olhares 

alegres, 

Pessoas de lugares tristes... 

Lá vivem pessoas abandonadas. 

Ah! Praça! 

Tão fria e ainda bonita. 

 

Já carregaste tanta historia,  

Já curaste tantos feridos e abrigaste 

tantos pobres.  

E ainda assim permaneces firme no 

teu propósito. 

Na manhãde hoje estava diferente.  

Fazia frio, o sereno encobria as 

plantas,  

Seus enfeites, mesmo assim estava 

opaca, 

 Mal se sabia 

Alguém ferira a coitadinha 

Gesto simples, displicente 

Rastro de desequilíbrio da 

humanidade “lixo” 

N’alma, no sentir, coexistir... 

 

Um morador de rua 

Diante do pouco saber que tinha 

Pega uma sacola 

Limpa os cantos 

Brilha a praça 

Logo, era tarde, divisando os pios  

adormecentes 

E a brisa aconchegante nas 

cansadas folhas 

O novo morador senta e adormece 

Sorrindo. 

 

 

 

 

Um dia! 

Danilo da Conceição Santos 

 

Quando menos esperava,  

você apareceu  e como em um 

toque de mágica me apaixonei! 

Me apaixonei pela pessoa linda e 

especial que você é! 

O sol tem seu próprio brilho  

Assim como você 

Chega,  ilumina todo o ambiente. 

Poderia lhe dizer palavras lindas 

Palavras de sonhos 

Mas hoje quero apenas  dizer lhe  

“A  amo!” 

Seja feliz  

Realize seus sonhos 

Só você pode reescrever  

Sua própria história! 

 

  



85 
 

ROSIVALDO COSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu sou Rosivaldo Conceição Costa, último fruto do relacionamento entre 

Lucío Justino Emílio Costa com Judite Ângela Conceição. Nasci em 24 de julho 

de 1991, na Fazenda Germana zona rural de Ubaitaba, Bahia, Brasil. Cursei o 

Ensino Médio no Colégio Estadual Octacílio Manoel Gomes onde concluí em 

2009. Sou solteiro, evangélico e congrego na Igreja Assembleia de Deus onde 

ingressei no ano de 2003. O livro que mais gosto de ler é a Bíblia Sagrada. 
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Escuro Iluminado 

Rosivaldo Costa 

 

Ubaitaba, uma pequenacidade situada no sul baiano e que é cortada 

pela br-101 e foi nesse  local que aconteceu um fato que me chamou bastante 

atenção pelo resultado trágico que poderia ter produzido.  

Há algum tempo, quando afiscalização ainda era bem mais vulnerável, 

os alunos da zona rural eram transportados em ônibus locados à prefeitura e 

sem as mínimas condições de conduzir pessoas e, por mais que as 

reclamações fossem constantes, nunca se foi feito nada para mudar o 

possíveldestino. 

Refiro – me a um acidente que ocorreu numa tarde ensolarada do ano 

2016 quando o ônibus conduzindo os alunos da zona rural desceu a ribanceira 

já próxima à sede do município. Graças a Deus nãohouve graves feridos e nem 

fatais. Apenas pequenas escoriações. 

Naquele dia, semmotivo aparente para tal, o ônibus acabou descendo a 

ribanceira sendo que, segundo o motorista, o motivo teria sido um cachorro que 

atravessou à frente do veículo, no entanto, não foi isso que osocupantes 

relataram. A tragédia anunciada era motivada mesmo, acreditava-se, pelas 

frequentes falhas mecânicas apresentadas no veiculo. 

Ainda assim, os alunos continuaram a serem conduzidos nas mesmas 

condições embora ninguém tenha sido responsabilizado e nem se deu ao certo 

o real motivo do acidente. Entretanto, daí pra cá, muita coisa mudou e, hoje, 

acredito que as condições sejam bem melhores, mas nada disso foi suficiente 

para fazer os alunos, nem ninguém desistir deseus objetivos. 
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O país 

Rosivaldo Costa 

 

O Brasil que queremos não é este que está! 

Um país de injustiça e desigualdade a reinar! 

Muitos mendigos nas ruas que vivem a penar! 

Crianças abandonadas, sem escola pra estudar! 

Professores mal remunerados que vivem a reclamar! 

Se não mudar essa situação, como a vida melhorar? 

E o futuro da nossa geração? Não sabemos como vai ficar. 

Desde criança ouvimos: “Estuda, meu filho, pra o Brasil mudar!” 

Se não se valoriza a educação, nada melhor dá pra esperar! 

Queremos investimento, valorização 

Porque EDUCAÇÃO é a segurança, o caminho 

A arma para o mundo transformar. 

 

 

 

Em nome da felicidade 

Rosivaldo Conceição Costa 

 
 

Elias morava com sua mulher e seus dois filhos Quirim e Malco. 

Acontece que nessa região em que eles moravam houve uma grande crise 
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naqueles dias. Então este homem decidiu procurar outra localidade onde 

pudesse trabalhar e conseguir sustento para sua família. 

Depois de certo tempo, a idade chegando e muito cansaço, Elias veio a 

falecer, ficando só Mara e seus dois filhos que cresceram e se casaram. 

Entretanto os dois também faleceram e não deixaram filhos, assim sendo Mara 

decide retornar para sua terra de origem já que soube que Deus tinha 

abençoado o seu povo dando-lhes boas colheitas. Suas noras a amavam muito 

tanto que queriam ir com ela, mas Mara insistia que elas ficassem com suas 

mães para que pudessem ali casarem e formarem nova família. Uma delas 

resolveu ficar, porém Tamar estava mesmo decidida a ir. 

Chegando lá, Tamar logo foi até às plantações de um certo homem 

muito rico por nome Fineias, parente de Mara por parte do marido, em busca 

de conseguir algum dinheiro para ajudar nas economias. Ela então pediu e os 

trabalhadores deixaram que ela recolhesse as espigas que ficassem para trás 

após realizarem a colheita. 

Nesse momento Fineias já tinha um enorme reconhecimento por Tamar, 

pois sabia do cuidado que tinha para com Mara, e isso só aumentava; tanto 

que ele, quando soube que ela trabalhava em sua propriedade, não só permitiu 

bem como ordenou dessem para ela água para beber e também, de propósito, 

deixassem cair algumas espigas para que ela pegasse. 

Algum tempo depois, Mara disse a Tamar que precisava encontrar um 

marido para ela e, sabendo dos cuidados que este Fineias tivera com sua nora, 

mandou que ela se perfumasse e fosse se encontrar com ele em sua eira, pois 

sabia que ele estava lá trabalhando.  

A moça fez tudo conforme sua sogra havia orientado, e assim foi. O 

fazendeiro, já empolgado, pediu logo em casamento a Tamarpara  que o nome 

de Malco fosse sempre lembrado. Desse relacionamento eles tiveram um filho 

o qual Mara fez questão de cuidar como se fosse de seu próprio filho, pois 

ficara muito feliz por haver Tamar construído uma família novamente. 
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Jesus  

Rosivaldo Conceição Costa 
 
 

Um Homem maravilhoso que deu a vida pela humanidade, 

mergulhada num caos terrível por causa do pecado, 

que deixou todos "doentes" Que dura realidade! 

Humanos em todo tempo procuravam por um culpado 

em face dessa situação todos estavam condenados, 

mas esse homem veio ao mundo nos trazer a liberdade. 

A quem diga que não acredite, mas te garanto que ele existe e não se foi, 

tanto que na nossa história  nosso calendário conta do seu antes e depois. 

"No princípio, Ele era a palavra e hoje habita entre nós 

sobre todos a quem pertence o domínio e ninguém lhes resiste" 

Esse nome é muito conhecido e na hora do perigo 

embora alguns insistam dizer que não acreditam, 

Percebe-se nos momentos mais difíceis 

Mesmo os que não professam  

desesperados clamam, " Me ajude, Jesus Cristo!" 

 

 
"Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo 
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." 

João 3.16 
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NATALI FERNANDES 

 

 

 

 

 

Nascida em 22 de maio de 2000, Natali Fernandes Oliveira é uma garota 

comum que descobriu o amor pela arte ainda pequena, mas foi com seus 17 

anos que nela despertou a afinidade com a poesia e então ela escreveu seu 

primeiro poema. É uma garota esperançosa.  Escreve na tentativa de levar 

esperança pra quem não vê mais sentido em viver. Sorri, alegre, na esperança 

de ver as crianças crescerem sem traumas, esperança de ver pessoas 

ajudando pessoas a construírem, juntos, um mundo melhor. 
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Carta de lembrança 

Natali Fernandes 

 

Aqui deixo muitas lembranças  

Levocomigo saltos de dança.  

Cumprimento de muitas ordenanças . 

Calei, falei, gritei, aquietei.Fiquei, fugi ! 

Várias e várias vezes quis ser ninguém  

No entanto 

Muito mais ganhei 

Agora estou aqui. 

Lembrar que muito foi válido  

O fato foi valorizar, 

Tornar valioso aquilo que carrego. 

Sou simples e muito já neguei 

Mas não nego jamais  

A ideia de estar aqui  

Neste lugar de  onde surgi 

Perto de ti é meu lugar 

E não há nada que eu queira mais. 

Ficar aqui sem falar 

Apenas te sentir. 

É por isso que escrevo então... 

Não perceba a bagunça não  

Tudo vai ficar limpo  

Quando você estiver. 

Venha, pode entrar. 

Habite em meu coração.  

Joga fora tudo que não presta  

Estou a tua disposição  

Seja bem-vinda, paz. 

  



Queria entender o que está passando

Queria saber quando tudo isso vai passar

Queria deslumbrar

Queria descobrir mais uma vez o remédio pra não chorar de dor de novo.

Me perdi, me enganei, encantei

Apaixonei sem pensar na dor das profundas feridas.

Esfaqueei

Não trouxe nem 

Sed

Meu prazer em viver se encontra rastejando sobre chão 

Com roupas rasgadas chora de cabeça baixa.

Longe está a moça presa no cativeiro

Fantasmas de sua alma a aterrorizam e ela mau sabe o porquê .

Junto a ela, apenas as cinzas de uma vida jogada as traças. 

De tempo a tempo ela se levanta 

Tomou forma, já não é a mesma.

Moça cheia de preocupações escondendo então a doce mulher que é. 

Hoje aprende a viver, hoje a prende a dar valor

Hoje não faz o que o ego egoísta manda

Mas se agrada com o simples coração que há e torna
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A moça 

Natali Fernandes 

 

Queria entender o que está passando 

Queria saber quando tudo isso vai passar 

Queria deslumbrar-me com a vida 

Queria descobrir mais uma vez o remédio pra não chorar de dor de novo.

 

Me perdi, me enganei, encantei-me 

Apaixonei sem pensar na dor das profundas feridas.

Esfaqueei a min mesma, me traí. 

Não trouxe nem sequer a verdade de amar 

Seduzida pelo eu, roubei minha honra. 

Meu prazer em viver se encontra rastejando sobre chão 

Com roupas rasgadas chora de cabeça baixa. 

 

Longe está a moça presa no cativeiro 

Forças não há mais nenhuma 

Fantasmas de sua alma a aterrorizam e ela mau sabe o porquê .

a ela, apenas as cinzas de uma vida jogada as traças. 

De tempo a tempo ela se levanta  

Toda poeira é limpa 

Toda traça é tirada 

A casa velha e abandonada 

Tomou forma, já não é a mesma. 

Moça cheia de preocupações escondendo então a doce mulher que é. 

aprende a viver, hoje a prende a dar valor 

Hoje não faz o que o ego egoísta manda 

Mas se agrada com o simples coração que há e torna-se outra vez ao seu valor 

original. 

  

Queria descobrir mais uma vez o remédio pra não chorar de dor de novo. 

Apaixonei sem pensar na dor das profundas feridas. 

Meu prazer em viver se encontra rastejando sobre chão  

Fantasmas de sua alma a aterrorizam e ela mau sabe o porquê . 

a ela, apenas as cinzas de uma vida jogada as traças.  

Moça cheia de preocupações escondendo então a doce mulher que é.  

 

se outra vez ao seu valor 
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A casa  

Natali Fernandes 

 

Rasguei meu caderno de palavras, 

fui ali me desligar, contar pra mim 

todos os meus segredos, 

aqueles segredos que ao menos eu sei.  

Fui tirar das gavetas todas as roupas velhas,  

limpar o assoalho, mudar os móveis do lugar... 

Fui escrever um novo livro,  

com mais cores e que não será publicado,  

lerei esta obra para mim e não apenas guardarei,  

mas viverei toda essa nova cara,  

essa repaginada vai me dar o que contar. 

Por fim fui para a varanda,  

deu-se  início a  viagem, 

Não me esqueço das cores na parede, 

e a imagem da cadeira de balanço,  

Ramos perfeitos com folhagens  

se declinando deixara o lugar suspirante  

a quem visita. 

Sabe essas cores? Reflete a serenidade 

que me persegue, mostra a simples vivência,  

a alma leve. Leveza de criança, 

paisagem de sonhador, cura de doente,  

dança de alegria, grito de liberdade, 

salto de euforia. 

  



Nos olhos do terror 

Natali Fernandes 

 

Minha primeira semana nessa casa foi difícil,

Vi o terror me olhar nos olhos, 

Corri, fiquei assombrada,

Não sabia que um sonho pudesse fazer isso. 

 

Segunda semana, o espanto foi menor,

Masainda assim o terror quis me olhar nos 

Tive medo, naquele momento quis fugir,

Estava fadigada, exausta e me sentindo inapropriada

 

Incapaz para aquela função, 

Me pareceu que o medo quis me fazer de 

Meu usar e deturpar minha mente, 

Acredite, o medo faz isso, 

Não deixe que isso aconteça, 

Por isso, corra, grite, ponha pra fora,

Fale, expresse. 

Não se torne escravo de seus medos. 
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Nos olhos do terror  

Minha primeira semana nessa casa foi difícil, 

Vi o terror me olhar nos olhos,  

Corri, fiquei assombrada, 

Não sabia que um sonho pudesse fazer isso.  

Segunda semana, o espanto foi menor, 

a assim o terror quis me olhar nos olhos. 

Tive medo, naquele momento quis fugir, 

exausta e me sentindo inapropriada. 

Incapaz para aquela função,  

Me pareceu que o medo quis me fazer de escrava, 

Meu usar e deturpar minha mente,  

o medo faz isso,  

Não deixe que isso aconteça,  

Por isso, corra, grite, ponha pra fora, 

e torne escravo de seus medos.  
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Carolina 

Natali Fernandes 

 

Parecia que tinha um parafuso a 
menos,  

E como era sonhadora a Carolina! 

 Por onde andava 

Estava sempre contente, 

E como era sonhadora a Carolina! 

 Sempre dizia à mãe  

Que queria ser atriz,  

Essa não dava bola 

E como era sonhadora a Carolina!    

Carolina, uma garotinha do sertão.  

Roupas desgastadas, pulava 

sorrindo ao brincar 

Numa areia barrenta sobre a seca 

de um lugar sofrido. 

 Aquele pequeno vilarejo onde os 

gados morriam pela escassez de 

água e pelo sol 

Na sua força. Crianças de lábios 

pálidos, desidratados, 

Mães preocupadas, pais 

angustiados 

E, em cada olhar, o cansaço e o 

desespero. 

Em meio a tanto caos, lamento e 

prantos abafados 

Carolina mantinha esperança na 

vida  

Acreditava maior que a falta d’ água  

Quem fez as fontes, os rios, a 

natureza,  

Como era sonhadora a Carolina! 

E como ela estava certa. 
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Flor do meu sertão 

Natali Fernandes 

 

 

Minha morena, flor do meu deserto 

Fonte de água cristalina,  

Sacia-me com beijos 

Desses adocicados lábios molhados. 

Satura meu ego com teu olhar doce e angelical 

Visível é o meu amor por ti. 

Morena do meu sertão, tua pele adornada de sol 

Faz-me muito te admirar, 

Corajosa, formosa, dona da bravura,  

Meiga e carinhosa, flor de açucena. 

Não foi à toa que te escolhi meu par, 

Quero  teu desenho nas manhãs esculpido 

Num retrato realista, palpável 

Enquanto o sol 

Do meu coração  

Ilumina nosso teto. 

  



97 
 

À beira da estrada 

Natali Fernandes 

 

Me sento a beira da estrada  

Estrada de barro  

Estrada, pés calejados  

Olhos cansados  

Ossos quebrados. 

Deus, meu coração bem entende  

Não sei se é pra ficar, não sei se é 

pra sair  

Não sei se é pra morar  

Nem sei se é pra estar aqui. 

Cuida do meu coração  

Eu não eu fazer isso direito  

Também não quero me manter  

Preso em meio a tantos efeitos. 

Minha alma conturbada quer   

Acreditar-me inútil, 

Não sabe ela  

Já sei quem sou  

E por mais que tente me enganar,  

Ela estará equivocada. 

Espero que você venha. 

Espero que você fique.  

Espero que venha e fique. 
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LENILTON ARTUR DOS SANTOS 
 
 

 

 

 

 

 

 

Sou Lenílton Artur dos Santos. Nasci na cidade de Maraú-Ba, filho de 

família humilde; meus pais eram pequenos agricultores. Do nascimento até os 

seis anos de idade, morei na zona rural em um povoado chamado Minério, no 

município de Maraú. Aos sete anos, passei a morar na cidade de Ubaitaba 

onde entrei paraa escola. Nessa cidade, estudei da primeira à quarta série na 

Escola MunicipalAcúcio Magalhães. O Ensino Fundamentalcurseina Escola 

Polivalente de Ubaitaba e o Ensino Médio no CEOMG – Colégio Estadual 

Octacílio Manoel Gomes. Hoje moro na cidade de Aurelino Leal e trabalho 

como funcionário público desta cidade. 
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Desista de desistir 

Lenilton Artur dos Santos 

 
A história que vamos narrar se passa nos idos de 1985 na pequena 

cidade de Esperança. Pedro, sendo o personagem principal dessa trama, irá 

viver maus bocados para sobreviver e dar um novo sentido à sua vida.  

Desde a mais tenra infância, teve que trabalhar na lavoura para ajudar 

no sustento da família. Tivera uma infância bastante precária sem poder 

desfrutar das brincadeiras com que seus pares costumavam se divertir. Pedro 

passou por várias situações difíceis em sua vida que poderiam encaminhá-lo 

ao mundo do crime vivendo de forma desregrada.Vivia em um ambiente 

castrador onde seu pai era um homem bastante agressivo e muito rígido na 

criação dos filhos.Pedro por diversas vezes presenciou seu pai agredindo sua 

mãe e seus irmãos. 

Por viver neste ambiente,Pedro foi desenvolvendo um comportamento 

retraído e uma personalidade tímida,não desfrutava do convívio social com os 

amigos e sempre se recusava a sair de casa com o receio de não estar 

presente quando sua mãe viesse a sofrer as agressões de seu pai e assim 

protegê-la. 

Por não mais suportar as agressões sofridas  a mãe de Pedro,dona 

Joana, decidiu se separar de Alfredo e viver com seus filhos na cidade grande. 

Daí foram novos embates para se estruturarem na vida, mas todos foram 

perseverantes e não se deixaram abater pelas dificuldades da vida. Faziam o 

possível sem apelarem à desonestidade pra sobreviver  e ajudar uns aos 

outros a não desistirem de lutar. 

 Pedro estudou bastante. Contou com a ajuda de alguns amigos que 

lhes mostraram alguns caminhos, fez faculdade,conquistou um emprego de 

sucesso e por fim ressignificou sua vida e a de seus familiares.Nunca deixou 

de lutar sempre acreditando em um mundo melhor. 
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A garota sinistra 
                                                                                             
Lenilton Artur dos Santos 

 

Andressa é uma jovem que adora curtição e altas baladas. Não fica um 

final  de semana sem desfrutar da curtição com seus amigos. Para tanto é 

capaz de realizar qualquer feito em detrimento da diversão e do prazer. O 

importante é frenesi que as festas lhe proporcionam. 

 No final do ano de 2018, aconteceria a festa tão aguardada por 

Andressa e sua turma, festa essa da qual não poderiam ficar de fora. 

 Contrariando a vontade de sua avó, dona Carlota, com a qual convivia, 

Andressa parte para mais uma noitada regada de drogas, álcool e prazeres 

sem compromisso. Não esperava o resultado que viria. O resultado dessa festa 

seria bastante trágico. 

Retornando da balada, completamente transtornada devido ao uso de 

bebidas alcoólicas e entorpecentes, a jovem entra em conflitos com a senhora 

Carlota  e acaba tirando a vida da própria avó.  

Após o ocorrido, oculta o corpo  da vítima em um quarto trancado e por 

dois meses passou a viver como se nada  houvesse acontecido. Chega a 

promover, logo no dia seguinte, uma festa dentro de casa como se tudo fosse 

normal. 

Passa a utilizar o celular da avó mandando mensagens para os 

familiares se passando pela própria avó falecida para não levantar maiores 

suspeitas.  

Mas, como sempre, na vida  não há crime perfeito, o fato é descoberto 

pela filha da vítima. Diante disso a jovem é denunciada às autoridades e está 

sob os cuidados da justiça sem demonstrar arrependimento algum.  

 Tudo isso evidenciando a banalização da vida. 
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JOSIMEIRE DE JESUS SANTOS 

 

 

 

 

 

 

Sou Josimeire de Jesus Santos, apelidada de Meire. Natural de 

Ubaitaba – BA, moro no bairro Maria Olímpia desde criança. Venho de uma 

família simples e humilde. Com oito anos de idade ficava em casa tomando 

conta do meu irmão mais novo, fazendo as tarefas domesticas para que minha 

mãe pudesse trabalhar. Apesar de ter sido uma criança com muitas 

responsabilidades, tive uma infância agradável, minha adolescência também foi 

muito boa. Com 20 anos de idade terminei o segundo grau. Fiquei afastada dos 

estudos por algum tempo. Foi quando percebi que, se quisermos ser alguém 

importante na vida, temos que estudar. Sou funcionária pública, casada, ainda 

não tenho filhos, mas pretendo ter. Quero continuar estudando e aproveitar as 

oportunidades que surgirem. 
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Sonhos ceifados 

Josimeire de Jesus Santos 

Todos os dias, ao acordar, ligo a TV para acompanhar as notícias do 

dia. Enquanto faço as tarefas domésticas, fico ouvindo as reportagens. De 

repente, ouço uma notícia que me deixou muito triste, parei o que estava 

fazendo e corri para ouvir a notícia direito, essa notícia dilacerou meu coração, 

fiquei muito sentida. 

Foi um incêndio que tinha ocorrido no Centro de Treinamento do 

Flamengo às cinco horas da manhã de sexta-feira, 08 de fevereiro de 2019. 

Neste alojamento dormiam muitos jovens e infelizmente neste incêndio 

morreram dez adolescentes que tinham entre 14 e 16 anos de idade. Fiquei 

mais triste ainda por saber que as vítimas eram tão jovens, na flor da idade. 

Todos tinham um sonho em comum de um dia se tornarem jogadores 

profissionais, jogarem em grandes times e na Seleção Brasileira de Futebol. 

O motivo do incêndio foi um curto circuito ocorrido em um equipamento 

de ar condicionado, que, conforme a perícia técnica e informações colhidas 

pela polícia, estava todo remendado, cheio de gambiarras por falta de reparos 

adequados que, convenhamos, coisa tão simples de se resolver. 

Que este episódio não venha a acontecer em outros centros de 

treinamentos. Que os órgãos competentes sejam mais rigorosos, que sejam 

feitas, regulamente, vistorias desses equipamentos, da rede elétrica e de todo 

o estabelecimento. Enfim, que os centros de treinamentos espalhados pelo 

Brasil estejam aptos para funcionar e receber nossas crianças e jovens com 

segurança. 

Quando penso que aqueles jovens estavam ali iniciando sua caminhada 

no mundo do futebol, que seriam grandes profissionais, que iriam realizar seus 

sonhos e de seus familiares, fico muito indignada. Fico indignada que, por uma 

coisa que poderia ser evitado, perderam suas vidas, por irresponsabilidade dos 

responsáveis por aquele estabelecimento esses jovens tiveram suas vidas, 

seus sonhos ceifados.  
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Uma noite inesquecível 

Josimeire de Jesus Santos 

 

Tirei um fim de semana para passear com minha família, descansar um 

pouco, sair da correria do dia a dia da cidade grande, do barulho infernal dos 

carros, metrô e aviões. Passar um fim de semana tranquilo longe de tudo isso. 

Na sexta feira, depois do expediente comecei fazer nossas malas para, no dia 

seguinte, irmos cedo para o sítio dos meus avós.  

Quando amanheceu o dia tomamos o café da manhã e colocamos pé na 

estrada. Depois de algumas horas de viagem, finalmente chegamos ao sítio. 

Meu avô e minha avó ficaram muito felizes com a nossa chegada, afinal já 

tinha um bom tempo que não íamos lá; nos abraçamos e conversamos um 

pouco.  

Mais tarde, depois do jantar, sentei na varanda com meu avô e 

passamos a madrugada conversando, relembrando casos da família e 

contemplando a escuridão da mata, o som dos grilos e dos sapos que viviam 

no lago que tinha perto da casa. O sítio ficava bem distante da cidade, das 

estradas, ficava longe das agitações em que eu enfrentava nos meus dias. Foi 

uma conversa descontraída, relembrando coisas passadas e fazendo planos 

para o futuro.  

O tom da conversa mudou depois que meu avô contou sobre alguns 

acontecimentos recentes que vinham ocorrendo no sítio. Ele contou que estava 

tudo na paz de sempre, mas após um incêndio misterioso na plantação, coisas 

estranhas começaram a acontecer. Primeiro foram as inexplicáveis mortes de 

animais no dia seguinte ao incêndio. Depois, parte da plantação apareceu 

seca, plantas e árvores morreram, mas havia algo mais perturbador. Meu avô 

contou que, um dia, minha avó avistou algo andando em meio às plantações, 

algo que, na visão dela, não era humano.   

Perguntei o porquê não nos avisou nada. Por que não ligou pra irmos 

ficar juntos com eles. Ele falou que eles não se abateram, pois eram muito 
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devotos e tinham fé em Deus. Meu avô falou que logo que amanhecesse iria 

mostrar algumas coisas estranhas no meio das plantações, estávamos muitos 

cansados e fomos dormir. 

No dia seguinte, andamos por todo o sítio, constatei e vi coisas 

surpreendentes, havia cercas destruídas, árvores derrubadas, plantas 

queimadas e um clarão aberto no meio da plantação que ia em direção de uma 

mata fechada. Quando vi aquilo imaginei logo que seria uma nave de 

extraterrestre que havia caído naquele lugar, queria ver até onde ia aquela 

abertura, meu avô não deixou e retornamos para casa, mas fiquei intrigado 

com o que vi, não parei de pensar no que realmente teria acontecido ali. 

Durante a noite, assim que todos foram dormir decidi investigar o que 

estava acontecendo no sítio. Fiquei um pouco assustado, mas pensando na 

segurança de todos fui em frente com a investigação.  Peguei a lanterna, uma 

faca de cozinha, pulei a janela do quarto para não acordar ninguém. Fui até a 

abertura no meio da mata e, com muita cautela, fui andando pelo caminho, 

passei por uma pequena cerca e continuei até chegar a um local cheio de 

árvores.  

Iluminei todos os lados até que percebi algo estranho no chão próximo a 

uma árvore. A única árvore que estava sem folhas e completamente seca. 

Havia um buraco no chão, não muito grande, com uma espessura um pouco 

mais de meio metro. Ajoelhei próximo ao buraco e comecei a iluminar seu 

interior. O buraco parecia ser muito fundo e um estranho cheiro vinha dele. De 

repente, percebi um movimento dentro do buraco e fui surpreendido por uma 

criatura que veio do interior do buraco. 

No desespero e no meio da escuridão não vi bem o que era aquilo, 

apenas notei os dois olhos grandes da criatura e sem olhar para trás corri 

desesperadamente até a casa. A criatura me perseguiu e me machuquei 

esbarrando contra galhos e arames da cerca. Chegando em casa pulei a janela 

e a fechei rapidamente, me escondi no canto do quarto e não sabia se avisava 

aos meus avós, mas continuei sentado no canto tremendo de medo. 
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De repente, comecei a ouvir batidas na porta da casa, batidas tão fortes 

que acordaram todos que dormiam. Corri até o quarto dos meus avós, disse 

para não saírem do quarto e que todos permanecessem no quarto. 

Perguntaram o que estava acontecendo, não respondi e fui logo colocando os 

móveis pesados na porta. Novamente perguntaram o que estava acontecendo, 

falei que tinha um mostro atrás de mim, mas não falei o que eu tinha feito até 

então. 

 As batidas na porta continuaram até que o que estava lá fora conseguiu 

adentrar a casa, o som da porta se quebrando foi seguido por móveis sendo 

destruídos, ficamos apavorados.  

Depois de destruir as coisas, a criatura começou a se dirigir para o 

quarto em que todos estavam e, como fez com a porta da sala, estava fazendo 

na porta do quarto.  Estava tentando arrobá-la com batidas violentas.  

Meu avô falou que seria muito perigoso continuar ali e que deveríamos 

fazer algo. Foi quando ele agachou próximo à cama e puxou uma espingarda, 

se equipou, pediu para que eu tirasse o móvel da frente da porta e abrisse. 

Fiquei muito receoso, mas obedeci ao meu avô.  

Ao abrir a porta do quarto, todos puderam saber de fato o que era aquilo 

que assustou e adentrou a casa. Era uma criatura meio roliça, baixa, com 

braços e pernas pequenas, com a pele verde escuro, olhos enormes, antenas 

na cabeça. Era de fato o que imaginei que fosse: extraterrestres. Meu avô 

atirou contra esse sinistro ser, que pareceu não sofrer muitos danos com o tiro, 

mas, ainda sim, recuou. 

Mas não era só aquela, havia outra três criaturas iguais à primeira, todas 

elas avançaram contra nós e corremos de volta para o quarto. Coloquei mais 

uma vez o guarda roupa em frente à porta. As criaturas ainda continuaram 

tentando entrar por alguns longos minutos, até que tudo ficou em silêncio. Com 

muito medo permanecemos no quarto até o dia clarear. Foi nesse momento em 

que as criaturas pareceram ir embora. 

A casa ficou toda destruída pelas criaturas, essas que, não se sabe de 

onde vieram e o que queriam. Penso que eles estavam perdidos, que caíram 
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por engano na Terra e que queriam nossa ajuda, ou simplesmente queriam nos 

levar para o mundo deles.  

Tão rapidamente como apareceram, elas sumiram. 

Depois desse dia, nada mais aconteceu, mas nós ainda temíamos a 

volta deles. Aquela pavorosa noite, perturbou a mente de todos e contamos a 

todos o que tinha acontecido naquela noite inesquecível. 

 

Carta ao amor distante 

Josimeire de Jesus Santos 

 

Oi, amor, como vai? Nem preciso perguntar como vai você, porque você 

está onde tanto desejava, e fico muito feliz por você. Eu estou bem, só que 

sinto muita a sua falta. Estou morrendo de saudades, tem apenas uma semana 

que você está aí, tão distante de mim, mas pra mim é como se fosse uma 

eternidade. Nunca pensei que fosse me fazer tanta falta, sinto um vazio imenso 

por dentro, parece que está faltando um pedaço de mim. Estou a ponto de me 

executar de tanta saudade, não paro de pensar um só minuto. Sonho todas as 

noites com você, acho que é porque, quando vou dormir, fico só pensando 

somente em você. 

Sabe, não vejo a hora de vê-lo, abraçá-lo. Sempre fico me perguntando 

o que deve estar fazendo agora. Será que está dormindo, conversando com 

alguém, será que está pensando em mim. Olha amor, como eu gostaria que 

neste exato momento você tivesse aqui junto comigo, com esse sorriso lindo 

que faz meu coração feliz. 

Queria ter o poder de não ter deixado você ir, meu desejo era tê-lo a 

cada segundo perto de mim, mas a vida, o destino quis assim. O que me resta 

é esperar e ficar sonhando com nosso reencontro. Minhas madrugadas são 

frias e a dor da saudade toma conta de mim, os dias são extensos e não sei 

como suportar tanta dor assim. Ao olhar o infinito, as lágrimas rolam em meu 
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rosto e vivo a dor desta imensa distância entre nós. Fecho os olhos e me 

pergunto por que se foi e me deixou aqui com esse amor, com essa saudade 

que me deixa assim, que me faz perder o sono nas madrugadas, que faz me 

sentir tão só na imensidão dessa casa. Sonho agora por um dia, não muito 

distante, em que estaremos juntos cada minuto, cada hora, cada dia, cada 

mês, cada ano... E que nunca mais iremos nos separar. 

Com muita saudade, termino essa carta, saiba que amo muito você. Se 

eu fosse escrever tudo que sinto teria que escrever milhares e milhares de 

páginas e gastar milhares e milhares de canetas. Acredito muito no poder das 

palavras escritas. O importante é que essas palavras são escritas com todo 

amor, do fundo de todo meu ser, pois é o sentimento que sinto por você que 

me faz escrever todas elas, pode acreditar. 

Espero ansiosamente sua volta. 

Beijos e abraços da sua amada. 

  



108 
 

LETÍCIA SILVA BORGES 

 

 

 

 

Nascida em 22 de setembro de 1995, na cidade de Ilhéus – Bahia, mora 

atualmente em Aurelino Leal – BA, filha da Professora Lindinalva Borges e do 

Sr. Djalma Borges. Tem 23 anos e é acadêmica do curso Técnico em 

Informática no IFBA – Campus Ubaitaba, gosta de “brincar” de designer gráfico, 

arquitetura e sonha em cursar tal área. Como também é amantedos animais e 

da natureza, principalmente de gatos e cachorros, tem uma filhinha poodle de 4 

patas chamada Jade. Biologia é sua matéria preferida, em suas obras esse 

tema é evidente.  É fã de filmes e séries, dramas e suspenses e, dependendo 

do momento, até terror. São seus gêneros preferidos. Vive rodeada de pessoas 

especiais e, no seu coração, estão sua família e o namorado. 

  



 

Daqueles chuvosos que tu se irradia

Onde cada gota de chuva soa como uma melodia

Da janela do quarto sinto aquele cheiro

Trazendo contentamento nas tardes de outono

Onde o dia anoitece mais cedo

E um amanhecer agradável ao sono
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Lindo Outono 

Letícia Silva Borges 

Então se vai mais um dia 

aqueles chuvosos que tu se irradia 

Onde cada gota de chuva soa como uma melodia 

Da janela do quarto sinto aquele cheiro 

Trazendo contentamento nas tardes de outono 

Onde o dia anoitece mais cedo 

E um amanhecer agradável ao sono 

As folhas voam ao chão 

Das árvores vem o amarelecer 

É a cor do outono 

É o inverno a aparecer. 

  

 



DANIELLE MOURA ALCANTARA

 

  

 

 

 

Natural de Salvador, sem filhos, de família humilde e pais separados. Por este 

motivo, tive que trabalhar desde cedo para ajudar 

minha família. Lutei muito para conseguir me formar, sou Bacharel em 

Enfermagem com muito orgulho. Hoje

Informática 2019.1 do IFBA 

 Minha mãe sempre me ensinou que o caminho para ser alguém na vida 

é a educação, portanto sigo estudando diversas áreas,

quando vamos precisar usar cada conhecimento.

 Valorizo tudo que conquistei, 

considero uma mulher guerreira que não desiste
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DANIELLE MOURA ALCANTARA 

Natural de Salvador, sem filhos, de família humilde e pais separados. Por este 

motivo, tive que trabalhar desde cedo para ajudar a sustentar minha casa e 

ha família. Lutei muito para conseguir me formar, sou Bacharel em 

Enfermagem com muito orgulho. Hoje, sou estudante do curso Técnico de 

Informática 2019.1 do IFBA – Ubaitaba. 

Minha mãe sempre me ensinou que o caminho para ser alguém na vida 

portanto sigo estudando diversas áreas, porque 

quando vamos precisar usar cada conhecimento. 

Valorizo tudo que conquistei, pois foi através de muito trabalho. Hoje me 

mulher guerreira que não desiste de seus sonhos.

  

Natural de Salvador, sem filhos, de família humilde e pais separados. Por este 

sustentar minha casa e 

ha família. Lutei muito para conseguir me formar, sou Bacharel em 

sou estudante do curso Técnico de 

Minha mãe sempre me ensinou que o caminho para ser alguém na vida 

porque nunca se sabe 

través de muito trabalho. Hoje me 

de seus sonhos. 



Meu amor, 

Era para ser mais presente,

Mas não fui...

Era para ter demonstrado mais o 

meu amor, 

Mas não tive tempo...

Era para estar ao teu lado no 

momento de sua partida,

Mas não estava...

Me pergunto por onde andava.

Culpa é o sentimento que paira.

Agora é tarde,

Não tenho mais...

Teu aconchego,
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Tarde demais... 

Danielle Moura Alcantara 

 

 

Era para ser mais presente, 

Mas não fui... 

Era para ter demonstrado mais o 

 

Mas não tive tempo... 

eu lado no 

momento de sua partida, 

Mas não estava... 

Me pergunto por onde andava. 

pa é o sentimento que paira. 

Agora é tarde, 

Não tenho mais... 

eu aconchego, 

Teu amor,

Teus conselhos.

Quanta falta me faz

Se pudesse voltar atrás, te 

abraçaria mais.

Cada segundo seria eterno,

Teu amor tão singelo,

Que me trazia a paz.

Quando te encont

Te direi o quanto te amo

vida, 

Porque amor de tia é assim:

Um pouco de mãe,

Um pouco de amiga.

  

eu amor, 

eus conselhos. 

Quanta falta me fazes. 

pudesse voltar atrás, te 

mais. 

Cada segundo seria eterno, 

eu amor tão singelo, 

Que me trazia a paz. 

Quando te encontrar, 

Te direi o quanto te amo, minha 

 

Porque amor de tia é assim: 

Um pouco de mãe, 

Um pouco de amiga. 
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Pensamentos 

Danielle Moura Alcântara 

 

A sombra vinha,

Todo dia pela manhã,

Pensamentos vazios

E uma angústia que doía,

O pior era a sombra

Que vin

Atormentava a mente e 

Desencorajava a coragem que tinha.

O pior era a sombra

Que todo dia vinha,

Deixar seu sombrio recado,

Àqueles que a viam,

Mas a sombra não falhava,

Todo dia ela aparecia

Sem avisar ela também se despedia.

Entre idas e vi

Agora paira na sua mais tranquila estadia,

E assim ela ficou até o dia em que o sol

Novamente nasceria. 

A sombra vinha, 

Todo dia pela manhã, 

Pensamentos vazios 

E uma angústia que doía, 

O pior era a sombra 

Que vinha todo dia. 

Atormentava a mente e  

Desencorajava a coragem que tinha. 

O pior era a sombra 

Que todo dia vinha, 

Deixar seu sombrio recado, 

queles que a viam, 

Mas a sombra não falhava, 

Todo dia ela aparecia 

Sem avisar ela também se despedia. 

Entre idas e vindas, 

Ela se cansou, 

Agora paira na sua mais tranquila estadia, 

E assim ela ficou até o dia em que o sol 

Novamente nasceria.  
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Vida minha 

Danielle Moura Alcantara 

 

 

Essa vida, vida minha 

Chorei, gritei, perdoei, 

Mas também errei. 

Fiz amigos eternos, 

Conheci os prazeres da rua... 

 

Nessa vida,  

Amei e fui amada, 

Fui decepcionada, 

Caí, levantei, sofri, 

Mas também não amei. 

Virei a página, 

Me reinventei. 

 

Aprendi... 

Aprendi que a vida é dura, 

Mas também é curta, 

Curta demais para não viver. 

Talvez a vida seja um espetáculo, 

Um encontro, um desencontro, 

Uma estrada ou uma casa. 

Ah, essa vida!  

 Vida minha... 
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MIKAELLE RÚBIA PINHEIRO SOUSA 
 

 

Minha historia começa com união dos meus pais, Marlene da Silva e 

Rubens de Oliveira que se conheceram na fazenda dois irmãos em Maraú. 

Após anos de união, tiveram o primeiro filho, Marcos Rogério. Cinco anos 

depois, no ano de 1992, no dia da mentira, 1º de abril, nasci, a caçula da 

família, no hospital São Vincente de Paulo em Ubaitaba. 

Minha família se muda para Coaraci, onde vivemos até meus cinco 

anos. Sempre na presença dos meus avós paternos, tios e meu padrinho. Com 

a separação dos pais, voltamos pra Ubaitaba, mas ficamos na roça dos meus 

avós por mais ou menos seis meses até virmos definitivamente para Ubaitaba. 

Morávamos com meus avós, mas Deus já os levou. Hoje só com minha mãe e 

irmão. 

Com a ausência do meu pai, “mainha” supriu todas as nossas 

necessidades, tanto sentimental quanto material, sendo pai e mãe ao mesmo 

tempo. Com o “desaparecimento” do meu pai, minha mãe tendo dois filho para 

sustentar sozinha, trabalhava muito, então éramos eu e meu irmão na maior 

parte do tempo em casa com alguma babá. Val, uma delas, se tornou amiga da 

família. Tive uma infância normal como de qual outra criança, sempre rodeada 



das crianças da vizinhança e brincadeiras como pega

da rua, esconde-esconde, pipa, gude, carrinho de madeira fizeram parte da 

minha infância. 

Minha passagem pela adolescência foi normal, Ensino Fundamental e 

Ensino Médio. Hoje, com 27 an

pele tatuadas minhas duas grandes paixões, gatos e “mainha”, ainda assisto 

desenho animado e adoro super heróis, filmes e séries de terror. Há pouco 

tempo me identifiquei com a área de T.I, por influência e incenti

irmão e estou no meu primeiro semestre do Técnico em Informatica no IFBA 

Campus Avançado Ubaitaba 

 

 

A casa da rua Adalberto Feris Tannus

Por fora parece normal por dentro

Anjos entram e saem da casa,chegam e vão

Embora deixando saudades a toda hora.

O primeiro anjo que chegou sem aviso,

Assustada e faminta foi ficando no improviso

De fininho tomou conta das camas do nosso sofá e da sala 

Anjo de quatro patas,p

Não tem afinida
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rianças da vizinhança e brincadeiras como pega-pega, bandeirinha, dono 

esconde, pipa, gude, carrinho de madeira fizeram parte da 

Minha passagem pela adolescência foi normal, Ensino Fundamental e 

Ensino Médio. Hoje, com 27 anos e ainda morando na mesma casa,tenho na 

pele tatuadas minhas duas grandes paixões, gatos e “mainha”, ainda assisto 

desenho animado e adoro super heróis, filmes e séries de terror. Há pouco 

tempo me identifiquei com a área de T.I, por influência e incenti

irmão e estou no meu primeiro semestre do Técnico em Informatica no IFBA 

Campus Avançado Ubaitaba - BA. 

Minha casa 

Mikaelle Rúbia Pinheiro Sousa 

A casa da rua Adalberto Feris Tannus, nº 39 

or fora parece normal por dentro, um abrigo celesti

Anjos entram e saem da casa,chegam e vão 

mbora deixando saudades a toda hora. 

O primeiro anjo que chegou sem aviso, 

ssustada e faminta foi ficando no improviso 

De fininho tomou conta das camas do nosso sofá e da sala 

 

Anjo de quatro patas,peluda e preguiçosa, adorava dormir,

ão tem afinidade com água, ama um carinho atrás da o

pega, bandeirinha, dono 

esconde, pipa, gude, carrinho de madeira fizeram parte da 

Minha passagem pela adolescência foi normal, Ensino Fundamental e 

os e ainda morando na mesma casa,tenho na 

pele tatuadas minhas duas grandes paixões, gatos e “mainha”, ainda assisto 

desenho animado e adoro super heróis, filmes e séries de terror. Há pouco 

tempo me identifiquei com a área de T.I, por influência e incentivo do meu 

irmão e estou no meu primeiro semestre do Técnico em Informatica no IFBA – 

um abrigo celestial. 

De fininho tomou conta das camas do nosso sofá e da sala de estar. 

adorava dormir, 

de com água, ama um carinho atrás da orelha, 
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Tanto amor, carinho e dedicação tivemos, partimos pra adoção, 

Daí em diante tornou-se nossa filha de coração. 

 

Tinha sete vidas, mas um dia as vidas do anjo foram ao fim. 

Antes de partir, ela deixou um lindo presente, 

Cinco anjinhos comilões, bagunceiros, 

Nos tiraram o sono, 

Conquistaram nossos corações. 

 

A chamada casa dos gatos acolheu todos os tipos de anjos, 

Dos abandonados,esquecidos,achados e maltratados. 

Dos pretos,brancos, cinzas e amarelos, 

Macho, fêmea, bicolor, tricolor. 

 

Minha casa é um coração de mãe. 

Para anjos de quatro patas sempre haverá 

Uma tigela de água,leite e ração. 

 

 

 



 

Inicialmente, tinha o intuito de escrever esta conclusão

alguma frase de impacto proferida por um cientista famoso ou por alguma outra 

personalidade de sucesso no mundo da tecnologia, entretanto, tais frases, de 

nenhuma maneira, poderiam conectar os leitores com os caminhos trilhados 

pelos autores dessa obra, tendo em vista as especificidades do contexto social 

em que se encontram inseridos e por estarem, ainda, no ponto de partida de 

uma longa jornada. Preferi, então, uma frase do saudoso Paulo Freire, tão 

reprovado nestes tempos, mas ainda presente 

inclusiva, ao mesmo tempo que corroboro o que foi discutido na apresentação 

desse livro, no que diz respeito as ideias de Piaget.

Freire colocou, em sua obra Pedagogia da Autonomia, que “ensinar não 

é transferir conhecimento, mas 

produção ou a sua construção”. Nesta ótica, acabamos de apreciar a 
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ENCERRAMENTO 

 

 

 

 

 

Inicialmente, tinha o intuito de escrever esta conclusão

alguma frase de impacto proferida por um cientista famoso ou por alguma outra 

personalidade de sucesso no mundo da tecnologia, entretanto, tais frases, de 

nenhuma maneira, poderiam conectar os leitores com os caminhos trilhados 

ssa obra, tendo em vista as especificidades do contexto social 

em que se encontram inseridos e por estarem, ainda, no ponto de partida de 

uma longa jornada. Preferi, então, uma frase do saudoso Paulo Freire, tão 

reprovado nestes tempos, mas ainda presente no âmbito de uma educação 

inclusiva, ao mesmo tempo que corroboro o que foi discutido na apresentação 

z respeito as ideias de Piaget. 

Freire colocou, em sua obra Pedagogia da Autonomia, que “ensinar não 

é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 

produção ou a sua construção”. Nesta ótica, acabamos de apreciar a 

Inicialmente, tinha o intuito de escrever esta conclusão explorando 

alguma frase de impacto proferida por um cientista famoso ou por alguma outra 

personalidade de sucesso no mundo da tecnologia, entretanto, tais frases, de 

nenhuma maneira, poderiam conectar os leitores com os caminhos trilhados 

ssa obra, tendo em vista as especificidades do contexto social 

em que se encontram inseridos e por estarem, ainda, no ponto de partida de 

uma longa jornada. Preferi, então, uma frase do saudoso Paulo Freire, tão 

no âmbito de uma educação 

inclusiva, ao mesmo tempo que corroboro o que foi discutido na apresentação 

Freire colocou, em sua obra Pedagogia da Autonomia, que “ensinar não 

criar as possibilidades para a sua própria 

produção ou a sua construção”. Nesta ótica, acabamos de apreciar a 
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materialização desse pensamento, uma vez que, diante da possibilidade, os 

autores, alunos do curso técnico em informática, foram capazes de conceber 

textos que exploram seus sonhos, desejos, paixões, além do cotidiano de cada 

um. Como professor, aproveito esta leitura para vislumbrar o início da 

exploração, por parte dos alunos, de todo o potencial que se apresenta em 

cada um, não apenas para atuar na área técnica, mas no processo de 

conquista da liberdade proporcionada pela educação. 

Finalizo da maneira que gostaria de começar, parafraseando o grande 

físico alemão Albert Einstein que disse: “Eu acredito na intuição e na 

inspiração. A imaginação é mais importante que o conhecimento. O 

conhecimento é limitado, enquanto a imaginação abraça o mundo inteiro [...]”. 

E quanta imaginação esteve presente neste livro? Jovens com muitas histórias 

para contar, que nos proporcionam uma relação dialética, onde aprendemos ao 

mesmo tempo que ensinamos. 

 
Prof. Allan Sérgio G. Alves 
Mestre em Modelagem Computacional em Ciência e Tecnologia 
Professor EBTT – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 


