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Música: Meu melhor lugar do mundo!
Compositor: Juarez Bezerra Medeiros Júnior

De uma fazenda tu surgistes bela,
das águas rasas surgiu o teu nome,

Puseste São Gonçalo na capela,
Foi Deus quem deu a força dos teus homens.

A Ibiapaba te divide ao meio,
Cada metade com sua virtude,

De um lado as lindas cachoeiras das suas serras,
Do outro as águas cristalinas dos açudes.

Os teus poetas te transportam pelo mundo,
Teus casarões conservam tua história,

Jesus estende os braços pra quem chega,
Maria abençoa os que vão embora,

Dos Inhamuns até as terras de Iracema,
Da água do Acaraú as Macambiras,

Das festas lindas, tradições de tuas novenas
O sabiá na tua manhã nos inspira

É tanto orgulho ter nascido dessa terra!
Teus � lhos têm por ti um amor tão profundo
Ipueiras: Meu melhor lugar do mundo!
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Sobre esta Edição

Costumo falar em nome do Frota em edições anteriores, tanto 
aqui no livro, como no evento de entrega do Prêmio. Às vezes é 
uma tarefa fácil, às vezes não...

O que dizer desse ano atípico? Imagino que com certeza ren-
derá bons enredos para a literatura, cinema e outros, pois em tudo 
se parece ficção. Esse cenário pandêmico, ocasionado pelo novo 
coronavírus, sem dúvida só havíamos visto nas telas. Nem de lon-
ge se imaginou que perderíamos conhecidos, amigos e familiares 
para um inimigo invisível e ainda não derrotado. E assim segui-
mos, tentando tocar a vida de uma forma a que demos o nome de 
“novo normal”. Vamos aos poucos nos adaptando, aguardando a 
ciência fazer sua parte.

Quando vimos a impossibilidade da realização do concurso 
de forma remota, pensamos na melhor maneira de presenciar em 
2020 o Prêmio Frota Neto de Literatura e tudo o que ele trouxe 
para nós enquanto comunidade escolar de Ipueiras;

A solução encontrada foi também a mais emblemática: fazer 
uma coletânea com as capas, contracapas e com os textos vence-
dores das 19 edições anteriores.

Seria uma ótima oportunidade de homenagear mais uma vez 
os vencedores dessas edições.

Iniciado o trabalho de produção do livro, o próximo desafio 
seria a capa para esta edição.
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Eu havia tomado conhecimento da iniciativa do proprietário 
do restaurante Casa da Vó, Igor Timbó Medeiros, de homenagear 
alguns vultos da cultura ipueirense em painéis com caricaturas no 
seu estabelecimento. Achei muito bacana! Visitei as páginas do 
restaurante na internet e gostei ainda mais da ideia! E como nessa 
vida, “Nada se cria, tudo se copia”, aproveito para parabenizá-los 
pela iniciativa, agradecê-los pela atenção e parceria dispensada, e 
dizer que, inspirados neles, resolvemos trazer a bela ideia da mesa 
cultural em uma versão voltada para a literatura. Imaginamos uma 
mesa onde a “conversa” certamente fosse a nossa Ipueiras e seus 
cantos, recantos e personagens.

Colhemos opiniões em alguns grupos e, é claro, submeti ao Fro-
ta e Dra. Stela os nomes que achamos que sintetizassem a represen-
tatividade dos que militaram na literatura de Ipueiras no decorrer 
de sua história. Temos certeza de que faltam muitas pessoas nesta 
capa. Mas enfim, é uma forma de manter viva a memória daqueles 
que contribuíram com a historiografia desta terra!

É uma singela homenagem do Prêmio Frota Neto a essas pes-
soas que dedicaram e/ou dedicam seu tempo a vasculhar rastros, 
vestígios, histórias e estórias dos que vieram antes de nós a abri-
rem caminho para que aqui estivéssemos. Aos que se dedicaram 
ao estudo dos colonizadores dessa região até os dias atuais. Esses 
estudiosos não só pesquisaram, mas usaram seus talentos para re-
tratar em livros, versos, prosa, contos, crônicas e até músicas, todo 
seu amor por Ipueiras, e assim a fizeram e a fazem tão singular, tão 
majestosa, tão encantadora e promissora sempre.

Patrícia Melo
*Vide biografias no final desta edição.
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O Prêmio: 20 Anos

O Prêmio Frota Neto de Literatura, de Ipueiras, chega, em 
2020, aos seus 20 anos. 

Criado pela Câmara Municipal, ao aprovar, em 2001, proje-
to de lei apresentado pelo Prefeito Francisco Souto Vasconcelos; 
neste ano o Prêmio tem a sua continuidade assegurada ao ter a 
Câmara Municipal aprovado, neste 2020, projeto de lei apresenta-
do pelo Prefeito Raimundo Melo Sampaio.

O pleno apoio da Comunidade ipueirense ao Prêmio tem se 
manifestado pela ativa colaboração dos Professores e pela expres-
siva adesão de participação dos estudantes das redes pública e 
particular de Ipueiras.

Agradeço a toda a Comunidade ipueirense, especialmente aos 
Professores de Português --- e neles, a ênfase nos Professores mem-
bros das Comissões de seleção e escolha dos alunos a serem pre-
miados --- essa colaboração e essa participação que o Prêmio tem 
recebido. 

Agradeço, também, aos funcionários da Secretaria de Educa-
ção, e dos educandários sediados em Ipueiras – tanto aos públicos 
do Município e do Estado, quanto aos particulares. 

E, ao não especificar nome dos colaboradores para não come-
ter injustas e imperdoáveis omissões, não posso, contudo, deixar de 
expressar o reconhecimento pelo trabalho de consolidação do Prê-
mio, que tem sido realizado, ao longo desses últimos 9 anos, pela 
Escritora e Memorialista Patrícia de Fátima Melo, que me honra 
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em representar o patrono desta iniciativa destinada a toda a popu-
lação de Ipueiras. 

Ipueiras, obrigado por me fazer permanente na terra em que 
nasci. 

Antonio Frota Neto
www.frotaneto.com.br
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Palavra da Secretária de Educação 
de Ipueiras

Educar, dentre tantos fazeres sociais, é uma missão transfor-
madora de vidas, desde o pensar ao agir. Não se trata somente 
do ensino e da aprendizagem, mas da ligação síncrona entre as 
partes envolvidas, em que tudo acontece de maneira a favorecer 
o desenvolvimento individual e coletivo, o desenvolvimento da 
sociedade.

Nessa caminhada, no fazer educacional ipueirense, o Prêmio 
Frota Neto de Literatura tem contribuído significativamente, en-
riquecendo intelectual e culturalmente estudantes do ensino bási-
co da rede pública e privada do município, proporcionando novas 
experiências, criatividade, diversão e levando-os ao conhecimento 
de mundo como reflexo do encantamento proporcionado pela rea-
lidade dos sentimentos que são sensivelmente expostos através da 
Literatura.

O ano de 2020 apresentou ao mundo diversos desafios. A pan-
demia do Novo Coronavírus trouxe novos olhares, novas concep-
ções, inclusive, na educação. Esse foi um ano que, para além do 
que já conhecíamos das capacidades de professores em se rein-
ventarem, em se doarem, demonstrou a todos que esse profissio-
nal tem um poder singular de transformar e disseminar o conhe-
cimento, onde estiver e da maneira que a eles for condicionado. A 
escola se fez, mais do que nunca, no espaço onde gera e se difunde 
o conhecimento, e não somente através do contato físico, mas pe-
las maneiras plurais de manter fortalecido o elo entre estudante 
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e professor, do científico às mais peculiares características hu-
manas. E isso foi claramente demonstrado através das atividades 
remotas nas quais alunos, professores e famílias se uniram, cada 
um na sua missão, em prol de cumprir a importante tarefa de se 
fazer educar, fruto de união e busca efetiva de um futuro próspero 
e inovador.

Diante de todos os desafios e também considerando os ganhos 
desse ano atípico, o Prêmio Frota Neto de Literatura também pre-
cisou de um novo olhar, de uma interior exterioridade que pu-
desse se adequar ao cenário pandêmico e de aulas remotas. Foi 
então que, na impossibilidade da realização fidedigna do Prêmio, 
optou-se por uma edição comemorativa e, celebrando por mere-
cimento todos aqueles que participaram e tornaram esse prêmio 
um relevante difusor e incentivador da Literatura Ipueirense.

Michelle da Silva Sousa Veras
Secretária da Educação
Município de Ipueiras
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Nova Lei do Prêmio 
Frota Neto de Literatura
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Prêmio Frota Neto
 de Literatura
2001 a 2019
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O Amante da Morte

Antônia Simone Gomes de Souza

Não temas, ela dorme.
Seu sono é profundo.

Seu semblante é disforme
Mas é bela em meu mundo.

Vejas só os seus olhos
São fundos; é triste...!

Mas sorriem seus lábios
Em mim ela existe.
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Tocas tu suas mãos álgidas 
Não temas a palidez.

Tocas apenas carnes mórbidas,
O espírito está em vividez.

Como é tênue a morte amada 
Cortante é sua carícia.

Que fala mesmo calada.
Que mantém uma primícia.

Ao lado deste reles madeiro
Onde ela pousa seu véu transparente

Palpita meu pulsar derradeiro. 
Adeus, tu que és ser vivente.

Antonia Simone Gomes de Souza: nasceu em 25 de maio de 1983, no 
Município de Novo Oriente-CE. Filha de Raimundo Gomes da Costa e 
de Francisca Moreno de Souza Gomes, ela cursa atualmente a Terceira 
Série do Ensino Médio Científico no Colégio Estadual Otacílio Mota.

A casa dos híbridos solitários

Antonia Simone Gomes de Souza
Ipueiras era uma cidade comum para mim. Até que eu a conheci. 

Sim, até que a casinha dos Híbridos falou comigo. Por ser ela aban-
donada, minha imaginação voava em cisma por causa do seu aspecto 
sombrio.

Pequena, com uma fachada coberta de “biscoitinhos” , de mu-
ros e portões singelos. Mas o jardim era um esmero, apesar do 
descaso.
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Certa vez, ao observá-la pareceu-me que alguém me olhava da 
janela. Assustei-me. Gritei. Corri. Mas voltei no outro dia. O vulto 
não estava mais lá. Medrosa, mas cariosa, como eu só, forcei os 
portões e adentrei no jardim frontal de Híbridos.

Parei. Fixei o olhar na porta de madeira velha. Antes que meus 
dedos tocassem a maçaneta, a porta se abriu. Respirei fundo. Uma 
parte de mim desejava correr e outra me fez prosseguir cautelosa. 
Antes, olhei ao meu redor. Era tardinha. Mas não havia movimen-
to. Era como se o tempo parasse, o vento cessasse. Mas os Híbridos 
se moviam.

Eu podia ouvir meu coração pulsar. Eu estava na Casa miste-
riosa - a mais temida pelas crianças!

De repente... Que confusão! Meus olhos viam tudo de um 
ângulo expansivo. A pequena casa, insignificante por fora, trans-
formara-se num gigantesco salão. Luzes de veias me cercavam. 
A minha direita via-se um lustroso piano e à minha esquerda, 
uma harpa - flores por todos os lados, cortinários, uma escadaria 
medieval... Mas, como uma casa tão pequena teria uma escadaria 
daquelas? - Cada olhar meu era uma exclamação muda.

Mas então para dissipar o medo ou para confundir, o piano 
começou a tocar. Eu apenas limitei-me a ouvi-lo.

Quando a música cessou, ergui-me. Vasculhei tudo no salão 
e não vi ninguém. Convencia-me já que vivenciando um sonho, 
quando ouvi passos descendo as escadas. Voltei-me, então o vi.

Bem-vinda - disse Kronus, meu anfitrião - então foi você quem 
viu os Híbridos?

— Todos os veem na cidade... eu disse admirada.

Kronus ergueu o dedo num gesto brusco.

— Não como você os vê.
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— E como eu os vejo?

— Como beleza. Você vê como eu vejo. Viu beleza num artefato 
do descaso. Diga, por que seus amigos não admiram a Casa?

— Eles brincam, estudam... não têm tempo.

— Eu dou vinte e quatro horas para cada humano igualmente. 
- Ele alteava a voz.

A Casa dos Híbridos estava a muito tempo à espera dc calor 
humano para validar sua presença no espaço. Os Híbridos eram 
seus apelos. A única forma de vida e beleza que podia oferecer ao 
homem e atraí-lo até ela.

Kronus era o dono do mistério da Casa dos Híbridos solitários 
e revelou-o para mim.

Num piscar de olhos, eu ainda estava forçando os portões. En-
tão dei-me conta das últimas palavras de Kronus: “A Casa não é 
misteriosa, e sim abandonada

Antonia Simone Gomes de Souza: nasceu em 25 de maio de 1983, 
no Município de Novo Oriente-CE. Filha de Raimundo Gomes da 
Costa e de Francisca Moreno de Souza Gomes, cursa a Terceira 
Série do Ensino Médio Científico no Colégio Estadual Otacílio 
Mota. Outra participação sua é O Amante da Morte, selecionada 
pela Comissão Julgadora.
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“Brava gente brasileira”

José Ribeiro do Nascimento Neto
Como diz a letra de uma conhecida música, “moro num país 

tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza”.

Esse País cantado em versos é o Brasil, conhecido mundial-
mente como o País do futebol, o País do Carnaval, o País do 
samba. Temos todos os motivos para comemorar: ganhamos a 
Copa do Mundo pela quinta vez; somos realmente os melhores 
do mundo. O povo brasileiro está feliz e orgulhoso. Durante trin-
ta dias torceu, vibrou, sofreu e, afinal, comemorou, comemorou, 
comemorou...

 Que pena! Um mês passou rápido. A Copa passou, a festa aca-
bou, o sonho terminou. Bom, se não terminou pelo menos só vai 
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estar de novo em nossas mentes daqui a quatro anos. Nesse mo-
mento, para voltar à dura realidade, eu recorro àquele velho dita-
do popular: “alegria de pobre dura pouco”. E eu posso acrescentar 
que no caso de pobre brasileiro dura menos ainda; afinal, viver - 
ou seria melhor dizer sobreviver? - em um País cercado de tantos 
problemas é verdadeiramente um ato de heroísmo. Tem que ser 
realmente o melhor no futebol para driblar a fome, o desemprego 
e a violência. Tem que ser de fato o País do samba, pois estamos 
sempre rebolando para tentar vencer as injustiças e os desman-
dos de governantes corruptos, que se apossaram das riquezas do 
nosso País; governantes esses que tentam esconder a realidade do 
Brasil, que procuram mostrar aos olhos do mundo a falsa ideia 
de que vivemos em um verdadeiro paraíso. Realmente essa afir-
mação não é de todo falsa. O Brasil é o paraíso... da impunidade, 
da violência, do tráfico de drogas, da sonegação, das fraudes, do 
enriquecimento ilícito, etc.

 Que bom que esse “paraíso” abrigasse todos os brasileiros. 
Infelizmente, a grande e esmagadora maioria padece no infer-
no, pagando o pecado maior de ter acreditado, de ter confiado 
em governantes inescrupulosos que guiam os destinos de 170 
milhões de pessoas de forma egoísta e irresponsável, visando 
unicamente a seus próprios interesses e de uma meia dúzia de 
bajuladores que os cercam. São lobos em pele de cordeiros, 
pregando um falso discurso de que fazem tudo pelo povo bra-
sileiro.

Diante deste caso de imoralidade, de injustiça e de tanta de-
sigualdade, que existe no nosso País, eu fico me perguntando: 
como é possível que um povo tão sofrido tenha tanta força e 
determinação para lutar e tentar vencer as dificuldades? Por 
que será que mesmo com tanto sofrimento nunca perdemos 
a esperança e estamos sempre acreditando que o amanhã será 
melhor?
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A resposta para esta pergunta se resume em uma única pa-
lavra: bravura! O povo brasileiro é dotado de uma coragem e 
determinação dignas de reconhecimento e de elogios. Parabéns 
Brasil! Viva o povo brasileiro! Podem nos roubar tudo, mas não 
conseguirão tirar de nós a esperança e a força de vontade de lutar 
e vencer as dificuldades. Somos um povo que, apesar de ter mais 
deveres do que direitos, não abriu mão de um direito essencial ao 
ser humano: o de sonhar e acreditar que dias melhores virão.

José Ribeiro do Nascimento Neto é filho de Antonia Vânia do 
Nascimento e de José Ribamar Santos e Silva. Homenagem em seus 
registros aos seus avós maternos Maria Gomes do Nascimento e 
José Ribeiro do Nascimento. Nascido em 11 de fevereiro de 1988, 
cursa o primeiro científico no Instituto Bia Rizzo.

Saudades!

José Ribeiro do Nascimento Neto

Desde criança aprendi
A conviver com a saudade
Cedo partiu minha mãe
E a tristeza me invade.

Naquele dia cruel
O destino te levou.

Chorando gritei teu nome 
Mas a tua voz calou.

Lembro-me como era bela
No auge de sua mocidade 

Seu semblante sempre alegre 
Era só felicidade.
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Tinha doçura na voz
E meiguice no olhar

Seu jeito simples e carinhoso
Sabia a todos conquistar.

Sua imagem é bem viva
E ocupa meus pensamentos 

Sinto tua presença forte
Em todos os meus momentos.

Tenho o amor dos que me cercam
Sei que não estou sozinho

Sonhando em reencontrá-la
Vou seguindo o meu caminho,
Mas o amor de Deus é infinito 
E no céu está te iluminando.

Mãe, por toda minha vida
Vou seguir sempre te amando.

José Ribeiro do Nascimento Neto é também o autor da crônica 
aqui publicada sob o título de “Brava Gente Brasileira”
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(Sem Título)

Isabel de Sousa Silva

Quando acordo bem cedinho

Faço uma oração

Peço o meu bom Jesus

Que me dê todo dia o meu pão

Depois vou para o colégio

Junto com meus Irmãos

No caminho vou rezando

Uma Ave Maria pra Virgem da Conceição

Peço ao anjo da guarda

Que me livre da tentação, 
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Me guarde do perigo,

Da impureza e da perdição.

Peço também a Deus que proteja 

Os nossos anciãos

Os nossos queridos velhinhos

Para que eles nunca fiquem sozinhos

Que Deus abençoe as crianças 

E nos dê a Vossa proteção 

Para que possa amar a Virgem 

Na santa paz e na união.

Isabel de Sousa Silva nasceu em 22 de setembro de 1993. Filha de 
Maria Lúcia dos Santos e de Antonio Camelo Eufrazino. Residente 
em Boa Vista, cursa a quarta série - E.E.F. Gonçalo Duarte Ribeiro.

Consequências

Pedro Emmy Alves da Costa
I

Era um dia de sexta-feira, fim do expediente de trabalho. Paulo 
e Roberto saíram para tomar uma cerveja, chegando no bar, os 
dois ficaram conversando, até que Paulo pediu para que Roberto 
contasse mais de sua vida, pois por algum motivo, na outra vez 
algo havia Interrompido este assunto.

— Paulo, você quer mesmo saber?

— Sim, Roberto. Pode contar, “sou todo ouvidos” e quero te aju-
dar!

— Tudo bem...
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Tudo começou em 1987, tinha 13 anos, eu era uma criança 
normal, tinha tudo para viver dignamente, era filho único e, até 
dou graças a Deus, não porque gostava de ser sozinho, mas temia 
pelo futuro desse irmão que teria.

Nossa vida ia seguindo normalmente, quando veio a pior notí-
cia do mundo: minha mãe havia morrido!

Foi a maior “barra”. Ela havia morrido em um acidente de ôni-
bus. Fiquei arrasado, mas consegui superar, quem não conseguiu 
superar foi meu pai. No mesmo dia da tragédia ele se “afundou” 
na bebida, nem no velório compareceu e foi bebendo e bebendo 
cada vez mais. Já havia até perdido o emprego; em casa só não 
morri de fome por causa da merenda escolar e dos vizinhos.

Porém meu pai mal continua, estava só “pele e osso”, só na be-
bida, até que passou para as drogas, não sabia, e ainda não sei de 
onde ele arrumava dinheiro, só sei que ele comprava.

II

Uma vez chamou-me para conversar, disse-me que sentia 
muita falta de minha mãe, mesmo depois de vários meses de sua 
morte, não aguentei, as lágrimas desceram tanto do meu rosto 
quanto do dele e, naquele momento bateu a revolta, junto veio 
aquela pergunta que não podia deixar de vir. Por quê? Por que 
tudo aquilo estava acontecendo? E logo comigo? Ele não falou 
nada, também calei-me e ficamos naquele clima horrível.

Passaram-se alguns dias, estava em casa quando vi em uma 
do sofá uma bagana, peguei-a e, sem pensar acendi, fumei, achei 
bom. Assim cada vez que via uma fumava.

Então comecei a ir para as ruas, na convicção de que parava 
quando quisesse. Ia na onda dos meus “amigos”, não tinha dinhei-
ro para comprar drogas, mas dava uma fumadinha aqui outra 
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acolá. Até que pela primeira vez acompanhei dois “amigos” em 
um assalto.

III

Entramos em um comercio, rendemos o caixa, peguei o dinhei-
ro, aí o dono chegou atirando; então gritaram: - Corre! E foi o que 
fiz, mas quando escutei um tiro; Vi o meu companheiro matar um 
homem, fiquei tão atordoado, só em pensar que eu também era 
culpado; o choque foi tão grande que caí no meio do asfalto ; todos 
ficaram me olhando, aqueles que diziam que eram meus “amigos” 
voltaram, mas para pegar o dinheiro. E fiquei lá, a Polícia rapida-
mente chegou; fui pego, quando dei por num, estava dentro do fur-
gão. Já que era de menor, fui para a FEBEM.

Na hora de preencher a minha ficha, perguntaram o nome dos 
meus pais; então pensei e dei-os como mortos. O choque para 
mim foi grande, mas o pior foi quando pensei em meu pai; Já 
sofria, imagine se recebesse a notícia (ainda bem que o dei como 
morto).

Quando meus “amigos” e eu combinamos o assalto, não pensei 
que poderia sofrer o que eu sofri, ou seja, não pensei nas conse-
quências, mas também eu era apenas uma vítima daqueles carni-
ceiros” que só queriam que eu me tornasse um deles, sorte a “car-
niceiros”, falo daqueles que só querem saber do benefício próprio, 
e não são só os pobres, viciados ou ladrões, não! Existem muitos 
outros!

IV

Passei os piores anos de minha vida lá. Quartos escuros, bri-
gas, rebeliões e Jovens se matando, e eu lá, pensando porque esta-
va sendo maltratado daquele jeito, podia muito bem ter escolhido 
um bom caminho, mas foi um momento de fraqueza.

(Roberto começou a chorar)
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Abandonei meu pai, aquele que era o que me restava na minha 
vida, para viver na rua às custas de esmolas.

Na verdade a FEBEM não poderia ser chamada de reformató-
rio e sim de escola para marginais.

Mas foi vendo e vivendo tudo aquilo que eu tinha a certeza que 
eu era diferente, pois tinha fé em Deus; minha mãe sempre dizia: 
- “Quem tem Deus no coração pode tudo”. Foi daí para frente que 
eu decidi que iria mudar. 

Quando saí, a primeira coisa que fiz foi ir atrás do meu pai. 
Cheguei na minha antiga casa ( se aquilo ainda podia ser chama-
da de casa). Perguntei a vizinha sobre a pessoa que morava lá; ela 
me respondeu:

— Hã? Aquele bêbado suicidou-se faz mais de anos!

— Senti uma dor tão grande no peito, um sentimento de cul-
pa! Mas é claro! Só podia ser minha culpa!

V

Passado um tempo, matriculei-me em uma escola, onde fiz até 
o segundo grau. Com muita sorte consegui um emprego digno, 
no qual estou até hoje. Não quero nem ouvir falar em drogas, foi 
a pior experiência da minha vida e, com muito esforço e ajuda de 
Deus consegui me refazer e construir uma nova vida e uma nova 
família.

— No seu caso, Roberto, você só tem de seguir em frente e, 
procurar ficar cada vez melhor, sua história e muito diferente, 
POIS conseguiu superá-la, você teve sorte e perseverança.

Assim os dois amigos se despediram, Paulo com a convicção 
de que naquela conversa tomara uma bela lição de vida e, que 
com certeza Passaria para seus filhos e, também de que tirou “um 
peso das costas de Roberto .
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Pedro Emmy Alves da Costa é filho de Aubeci Costa Moreira e de 
Maria Pompéia Sousa Alves. Nascido em 29 de junho de 1989, cursa 
a primeira série do Ensino Básico - E.E.F.M. José Aloísio Aragão.
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Verdade de minha vida

Francisco Ariclene Oliveira
A minha vida até agora tem sido muito difícil e vivida em tor-

no de desengano, angústia e muito fracasso. De repente surgem 
imprevistos que a misturam e que fazem com que minhas forças 
sejam suficiente para suportá-los.

Vivo atualmente num cotidiano extremamente cansativo e rotineiro 
onde a dificuldade de se viver é constante em meus pensamentos.

E é por sofrer na pele, nas veias e nos sentimentos o ambiente em 
que vivemos, que me sinto cada vez mais decepcionado e chocado 
diante das incertezas e das pobres criaturas que me cercam.

Ah! vida que sonha os pobres! Adoro minha vida ainda mais 
pelo caminho em que cada passo representa uma experiência, 
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tendo eu a consciência firme de que será uma estrada jamais es-
quecida e que será chão de outras passadas bem passadas.

O mundo em que vivo é uma plateia cheia de loucos que no 
palco buscam a esperança morta e os sorrisos amargos.

Sofro muito diante das circunstâncias do dia-a-dia, mas não 
deixo de trazer comigo o otimismo, mesmo que seja nos sonhos e 
nos pensamentos adolescentes.

Sei que diante de tudo isto tenho uma vida e que com a força 
de vontade que trago comigo, mesmo em algumas horas sendo 
afetado pelo seu peso, procuro sempre viver e desfrutar dentro 
das circunstâncias normais e correntes.

Mesmo assim Senhor obrigado por eu existir.

Francisco Ariclene Oliveira nasceu em 30 de outubro de 1988. É 
aluno da E. E. F. Padre Angelim, onde cursa a sexta série.

Minha terra

Elineida Maria da Silva
Nasci na Ibiapaba
Alegre terrão natal

Pertence a Guaraciaba
Vizinho a Carnaubal

Morei no Rio de Janeiro
E depois voltei pra cá
Hoje é neste distrito

Que eu pretendo morar.
A todos os lugares vizinhos
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Vai a minha saudade
Ipueiras é a cidade

Lá embaixo no sertão
A serra, lugar bonito 

E Nova Fátima distrito
De amor e tradição.

Nova Fátima hoje tem
Lazer, escola e saúde

CEOM pra quem quer estudar
Fazer com que Deus lhe ajude

Comércio, praça e igreja
Que Nova Fátima festeja
Com adulto e juventude.

istrito desenvolvido
Nova Fátima é fiel

Aqui nasceu um gigante
De poesia e cordel 

Deu um exemplo de vida Com Edmundo Miguel.

E todos seus moradores
Que não cito nome aqui
Quem vai, vem ou chega

Fica e não quer sair
Quem chegar faz “amizade”

Quem parte leva saudade
Desse pessoal daqui.
Sua santa padroeira
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Deu seu nome ao lugar
Abençoe todos nós

E quem vier nos visitar
Tem um pessoal gentil

Pra mim tem valores mil
E um excelente lugar.

Elineida Maria da Silva cursa o TAM (Tempo de Avançar no 
Ensino Médio) no Colégio Estadual Otacílio Mota (CEOM) - Anexo 
de Nova Fátima.
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Uma grande saudade

Igor Timbó Medeiros
Quando eu era pequeno 

E não entendia nada 
Ouvi alguém gritando 
Com voz desesperada.

Estavam todos chorando 
Meu tio deitado na sala 
Parecia estar dormindo 

Dentro de uma grande mala.

Não entendi o porquê 
Mas minha vó me explicava 
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Todos vamos sofrer 
Mas sua hora chegara.

Lembro de como era alegre 
E como era legal 

Lembrarei dele pra sempre 
Pois o amor é imortal.

Guardo ele no coração 
Pois era muito amoroso 

Vou guardar com afeição 
O seu jeito carinhoso.

Igor Timbó Medeiros cursa a sétima série, no Instituto Bia Rizzo.

Por de trás da tela

Camila Nunes Pereira
Ao pegar aquela pequena vareta com água na ponta

Toca-se na tinta e na tela um mundo de sonhos se desponta. 

E como viajar em mundo desconhecido 

Que só você não o desconhece.

Se usa das cores o colorido e a paisagem logo se conhece.

Cada pincelada é delicada, cada movimento é cuidadoso.

Cada imagem é retratada e cada momento prazeroso.

Muitas vezes não se sabe quem é quem, muitas vezes é difícil decifrar.

Mas algo fica e permanece, dúvida, mistério, tem que se pensar. 
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Tudo isso é pintar, tudo isso é ser pintor, é a vida transformar 
em pinceladas de amor.

É dar de si tudo o que tem, é dar da alma um pouco mais.
É amar mais do que a própria vida e nunca desistir jamais.
Pintar é sonhar e lugares novos descobrir.

Ser pintor é ser levado e chegar a onde ninguém mais conseguiu ir.

Camila Nunes Pereira cursa o terceiro científico no C. E. Otacílio 
Mota - Anexo Livramento.
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Sou

Maria Iara de Morais
Sou um pássaro sem asas, impedido de voar.

Sou um coração despedaçado, impedido de amar.

Sou uma garota sonhadora, que não sabe o que pensar 

Só sabe que do amor nunca pôde desfrutar.

Sou um anjo do além, sou um demônio também.

Sou alguém que nesta vida nunca fora compreendida

Mas sou forte, tenho sorte, sou uma menina do Norte.
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Não tenho o que reclamar, sou pobre mas sei cantar.

Não importa que na vida nunca tenha aprendido amar.

Sou a estrela da alvorada, que ilumina as manhãs

Que faz o galo cantar, e dar mais sabor às maçãs.

Sei a hora de parar, o momento de lutar, o dia que 

Devo tentar um grande amor encontrar.

Sei cantar, dançar, sonhar e amar, é isso que me 

Dá força para a vida enfrentar.

Sou tudo e não sou nada, nunca na vida que Amada. 

Sou um alguém diferente, mas o mundo me ensinou a ser al-
guém persistente.

Sou um tanto diferente, diferente deste mundo,

Um mundo sujo e miserável, que sofre

Num escuro profundo.

Sou a terra, sou o céu, sou uma noiva sem véu.

Sou o mar e sou o vento

Sou um suspiro ao relento.

Sou um guerreiro esquecido, que um dia foi enterrado.

Porém um dia temido, mais que jamais será lembrado.

Sou triste e sou feliz, sou um eterno aprendiz. Sou um alguém 
sensível, mais jamais fui 

Ou serei um alguém sujo e desprezível.
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Sou um pedaço de você, se você sofre me faz sofrer 

Sou seus olhos, seu caminhar, sou o seu anjo da 

Guarda e para sempre irei te guardar.

Sou aquela que um dia amou,

Sou aquela que não pôde amar, 

Mas principalmente sou

Alguém que nunca desistirá.

Maria Iara de Morais cursa a oitava série na E. E. F. Francisco 
Soares Mourão.

A evolução

António Glendo Rodrigues
Vou contar uma história

Do tempo da antiguidade
Que meu avô contava

Eu acredito ser verdade
Coisa que ele viveu

Eu acredito ser verdade

Ele falava que ia para as festas
Na maior animação

Botava o chapéu na cabeça
Pegava as botas e o facão

A festa era iluminada
Na base do lampião
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Hoje já é diferente
O negócio agora mudou Tem energia elétrica

Para animar os tocador
Se acaso ela faltar

Nós improvisa um gerador

As festas de antigamente
Ainda não existia som

Era uma batedeira de lata
E o povo ainda achava bom

Era um caboclo no triângulo
E outro no acordeom
O negócio tá mudado

Hoje ninguém se dá mal
Existe muitas bandas boas

Como desejo musical
Tem também “Calcinha preta”

“Solteirão” e “Forró real”
 

não tinha comunicação 
o negócio era feio era na base do recado 

ou das cartas no correio 
hoje é por telefone celular ou e-mail

Era muito devagar
Os transportes daquele tempo

Os barcos não existiam
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Eram empurrados pelo vento
Se não quisesse andar de burro

De cavalo ou de jumento

A evolução de hoje
Fez a coisa melhorar

Existe muitos navios grande
Que dá até pra se morar

Tem os carros importados 
Aviões pra nós andar

Antigamente a escola
Era muito diferente

Os pais só pagavam um mês
E era pra ficar contente
Porque era muito caro

E não dava pra toda gente
Hoje tá tudo mudado

Ninguém pode reclamar
Seja longe como for

Tem o transporte escolar
Com toda essa mordomia

Muitos não querem estudar

As comidas de hoje em dia
Anda muito diferente

É um negócio de uma pizza
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Sanduíche, cachorro quente
A água é bem geladinha

Chega doe em nossos dentes

O almoço antigamente
Era feijão com mistura

Se não tivesse macaxeira
Era um pedaço de rapadura

E na hora da janta
Só colocava verdura

Minha poesia vai terminar
Neste exato momento

Falei de algumas coisas
Que tenho conhecimento 

Ao amigo Frota Neto

Os meus agradecimentos.

António Glendo Rodrigues cursa o terceiro científico no C. E. 
Otacílio Mota — Matriz.
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Os dois lados do crime

Hugo Hamid Moreira Bravos
Cada vez mais, o crime está estampado no Brasil: dos seques-

tros, em São Paulo, aos escândalos políticos, na nossa capital fe-
deral-Brasília.

De um lado estão os ativistas dos direitos humanos; do outro 
está a população arrasada; afinal deve-se respeitar os direitos de 
vida de quem já tirou ela de muitos inocentes? Ou ele deve pagar 
com a prisão perpétua?

Quem mata 40 pessoas pode até pegar 200 anos de prisão, mas 
como em nosso país ninguém fica mais de trinta anos preso, logo 
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é solto por bom comportamento, com a “liberdade condicional”, 
que não impede que o detento volte ao crime.

E os políticos? Acusados de desviar milhões para as contas de 
seus familiares e “laranjas”. Será que merecem a defesa de seus 
competentes advogados?

Enquanto isso, os ativistas dos direitos humanos culpam a so-
ciedade que discrimina. Será mesmo?

Para mim, o erro é de todos: dos políticos que não investem 
em educação, da sociedade que se acostumou com as barbáries 
do crime, e a miséria.

Hugo Hamid Moreira Bravo cursa a oitava série no Colégio 
Monsenhor Cleano.

A máquina da morte

Samara Maria Lima Mesquita
Fechem os olhos e imaginem por um instante, na frente de 

vocês, uma pilha de cadáveres humanos, todos mortos, despidos 
e esqueléticos, jogados em uma vala imunda e ao ar livre. Pare-
ce horrível, mas essa era a realidade durante a Segunda Guerra 
Mundial.

Nesse período obscuro da humanidade, milhares de vidas huma-
nas foram ceifadas nos chamados campos de concentração nazistas, 
na Alemanha. Nesse tempo, a intolerância era enorme. Pessoas eram 
perseguidas só por serem judeus, homossexuais, deficientes, ciganos 
e até mesmo as Testemunhas de Jeová foram perseguidas por causa 
de sua fé. Pois o nazismo tinha como objetivo criar uma raça pura, 
a ariana.
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Durante um período, essas pessoas descritas eram mandadas 
aos chamados campos de concentração, verdadeiras máquinas da 
morte, onde lá eram forçadas a um trabalho fatigoso e exaustivo 
por todo o dia. Ou então eram fuzilados, mutilados e muitos eram 
mortos nas câmaras de gás. E quando mortos, ainda lhe tiravam 
os cabelos e a gordura para fazer sabão, botões, e até mesmo re-
cheio de almofadas. Crianças eram usadas como cobaias para ex-
periências científicas, onde lhes eram tirados os órgãos.

Tudo isso mostra o poder de uma mente depravada. Quantas 
vidas inocentes foram ceifadas? Quantas famílias se foram des-
truídas? Quantos sonhos se apagaram?

Essa nuvem negra da história marcou a humanidade. E até hoje 
é conhecido como um dos maiores genocídios já existentes. Tudo 
ficou para trás, mas até hoje sofremos a consequência de um mal 
que não foi curado: a intolerância, o preconceito e a falta de amor 
entre o próximo.

Será que as páginas negras não foram suficientes? Até quando 
o homem vai se comportar assim?

Samara Maria Lima Mesquita cursa o segundo científico no C. E. 
Otacílio Mota.
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História real: dois garotos e uma fera!

*José Nunes de Abreu
Um certo dia, dois garotos, chamados Miranda e Adelí, saíram à 

procura de caça, próximo a localidade onde os mesmos moravam, 
era uma noite de lua cheia, os dois já tinham andado muito, já estava 
em alta hora, quando os mesmos decidiram deitar um pouco para 
descansar.

Os garotos andavam com a companhia de 04 cachorros de no-
mes, pichilito, Leão, Gigante e Diogo, foi daí que, quando os mesmos 
já estavam descansando e quase dormindo, ouviram os latidos dos 
cachorros.
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Um dos garotos, o Miranda, com 17 anos de idade, ouvindo 
os barulhos dos dogs, convidou seu amigo Adelí, para irem olhar 
o que estava acontecendo, chegando lá, perceberam que estavam 
em um terreno onde tinha vários animais que ficavam lá, para se 
alimentar e beber água, quando em seguida, viram os cachorros, 
com uma onça bastante valente, os garotos procuravam encontrar 
saída, mais a única saída era matar a fera. Mais como? Pergunta-
vam eles.

 Pois, as únicas armas que os mesmos tinham nas mãos era 
uma foice pequena e duas lanternas.

 Isso ocorreu as 11:00hs da noite, e os dois já estavam bastante 
aperreados, quando finalmente, decidiram matar a onça.

O Miranda pediu para que, o Adelí fosse buscar pedras e levar 
para próximo dele.

O Adelí o obedeceu, e então, os garotos começaram atirar pe-
dras em direção a onça.

Finalmente, depois de muita batalha, medo e com a ajuda dos 
cachorros, eles conseguiram matá-la. Já era 12:30hs e os dois como 
estavam muito cansados resolveram ficar na mata, até o dia ama-
nhecer.

 Ao amanhecer os garotos vieram para a casa de um amigo e 
trouxeram a onça morta para mostrar o pessoal.

 Passando algumas horas os garotos chegaram em sua localidade cha-
mada Sítio Mel, e foram logo comentar a notícia com os moradores desta 
região.

Os moradores ficaram muito felizes, pois aquela fera era quem 
estava comendo as criações de bode e de ovelhas que o pessoal lu-
tavam para deixarem gordas para se alimentarem depois.
 
José Nunes de Abreu é aluno do sexto ano da E. E. F. São José.
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O Alienado

 *Antonio Martins de Oliveira
No início da década de 80, vivia eu numa cidadezinha do inte-

rior, chamada Itaguaí. Era jovem. Responsabilidade nenhuma. Só 
pensava em diversão.

Minha mãe vivia me chamando atenção:

— Mário! O que você quer da vida, meu filho?

— Aquilo, para mim, era como um carinho. Eu adorava minha 
mãe, mas não obedecia a ela. Mesmo assim ela me amava.

Os estudos como todo jovem irresponsável, não levava muito a sério.

As moças da Capital gostavam de vir passar férias no interior. 
Ficavam zoando comigo, como elas mesmo diziam.

Em um desses passeios, conhece Amanda. Ela tinha olhos cas-
tanhos, cabelos encaracolados, e um sorriso de fazer o padre largar 
a batina. Ficamos amigos mais era só isso. Eu não me arriscaria a 
pedi-la em namoro. Tinha medo de perder sua amizade e foi o que 
aconteceu. — Ela disse que não podia se preocupar com namoro 
aos 24 anos de idade. E usou uma daquelas desculpas que reduzem 
os homens a pó. -Somos apenas amigos.

Alguns dias depois ela foi embora e deixou-me naquela melan-
colia. Nesse momento é que você entende que a melhor mulher 
do mundo é a sua mãe. Mesmo ferido naquela batalha não venci-
da, ela cuidou de mim até que eu a esquecesse.

Depois que voltei a ser sombrio, decidia que devia mudar. Frei 
pra capital. Comecei a fazer o que o coração mandava; faculdade 
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de direito. Ao termino do curso fui trabalhar como delegado fe-
deral. Onde conseguir experiência com as leis que regem o país.

Numa tarde de dezembro não lembro o dia estava me preparan-
do para sair, quando bateu alguém a porta de minha sala 

Era Amanda. Ela havia sido transferida pra ser promotora na-
quela regional. Trazia um processo mas não para que o delegado 
analisasse. - Na ocasião eu. Sem esperar encontrar-me naquele 
momento. Ela não conseguiu acreditar.

Sem entender o que estava acontecendo, pediu assim mesmo 
meu parecer sobre um processo o qual julguei favorável, e em se-
guida ela saiu.

No dia seguinte pela manhã enquanto tornava um café na can-
tina, o que eu mais temia, estava acontecendo, as lembranças o 
passado estavam voltando. Naquele momento Amanda aproxi-
mou-se de mim com o mesmo sorriso de anos atrás. Naquele ins-
tante não havia mágoas em meu coração, eu não conseguia sentir 
raiva pelo o que ela havia me feito. Só amor.

No olhar dela eu via a necessidade de esta comigo, só então eu 
percebi que a felicidade batia a minha porta e eu não podia ficar 
preso ao passado.

O sofrimento tinha me feito forte pra esconder aquele amor 
até aquele momento. Foi então que perguntei o que mudaria as 
nossas vidas dali pra frente: - mas confesso não esperava saí da-
quele sorriso lindo, o que meu coração sempre quis ouvir. 

— Eu amo você!

Naquele tempo eu já te amava. Só não esperava que um dia, 
você fosse me merecer.
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Ao ouvir aquelas palavras, eu homem feito, Senti as pernas tremer. 
Não conseguir dizer nada. — Não precisava! Os gestos falariam mais 
alto! Tomei-a em meus braços e por aquele instante, sente-me como a 
névoa: - livre! Não entendi como ela tinha escondido de mim aquele 
amor: - Não importava! Daquele dia em diante, seria vivido, intensa-
mente.

Antonio Martins de Oliveira é aluno do Telecurso do C. E. Otacílio Mota.
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Caboclo do Buriti

Andréia Daiane Martins
 Vou lhe pedindo licença
estou chegando de fora 

e para não perder tempo 
vou contando sem demora

A vida nos oferece 
cada coisa pra passar 

mais igual a essa história
que agora eu vou contar
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ainda não tinha ouvido 
neste solo alguém falar

Sou neta de Braz Martins
um senhor já de idade 

que viu a Matriz nascer e
Viçosa virar cidade

Sua mente está falhando 
mais não esquece de lembrar
e pra quem chega em sua casa 

ele não deixa de contar 
o drama que foi sua vida 
de seu nascimento pra cá

No pequenino Buriti 
há muitos anos atrás 
existia uma família 

que é lembrada de mais
Neste mesmo vilarejo

existia uma jovem 
com sérios problemas mentais 

até hoje nos comove
Contam que ela ainda moça

ia com os bichos ficar 
e no meio de bois e vacas

era onde ela ia brincar
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Um homem vendo o problema 
da jovem se aproveitou 

ela não pode se defender 
e ele a estuprou

Quando ficou descoberto
que a moça estava grávida
quiseram dar um fim a ela

acabar com sua vida

Se juntaram planejaram
o que ia acontecer

o que fazer da criança
depois que ela nascer?

Chegaram a conclusão
que iriam abandonar

e na beira do caminho
a criança ia ficar

esperando pela sorte
por os comboeiros passar

Até que uma mulher
bateu com o pé no chão

e disse que a criança
dali não saía não
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Disse ela bem convicta
deixe que eu criar

e quando ela estiver grande
essa história vou contar

Após pôr um filho no mundo foi
ainda mais judiada

criaram uma pequena cerca
e lá foi trancafiada

passados três longos meses
sua vida foi terminada

E aquele pequeno ser que
não tinha culpa de nada

foi crescendo trabalhando
sofrendo e puxando enxada

Criado por sua vó
e por “Alvez” explorado se
não fosse a mão de Deus

eles o tinham matado
foram várias tentativas

todas elas foram falhadas

Passou fome e miséria
casou e construiu família

hoje é aposentada
só vive por seus filhos e filhas
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Vou ficando por aqui do
jeito que comecei

meu lugar é pequenino
mais com histórias de rei

saudoso é o Buriti
e por aqui mesmo ficarei

Andréia Daiane Martins é aluna do nono ano da E. E. F. Francisco 
Ribeiro Lopes, Distrito de Nova Fátima.

O Rei do Nordeste

Samuel Rodrigues Lima
Quem nunca ouviu

Ao menos uma canção
Do homem que representa o nordeste

Principalmente o Sertão
Homem que cantou

Com seu coração
Levando ao Brasil

O xote, xaxado e baião.

Um nordestino que lutou
Para seu sonho conquistar

Fez tudo o que podia
Para ao Seu país mostrar 

Que nenhum sonho é impossível 
É só querer e lutar.
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Seu maior sonho era ser cantor
E representar sua região
Em busca deste sonho 

Deixou o seu sertão
Foi ao Rio de Janeiro
Mostrar o que sabia
Levar àquele povo

Um ritmo que até então se desconhecia

Como muitos nordestinos 
O rei levou muitos não!

Mesmo assim não desistia
Do sonho que trouxe do sertão.

Um dia teve a chance 

De mostrar seu talento agarrou esta oportunidade 
E aproveitou o momento
Com seu ritmo animado
O rei do baião fez sucesso 

Não passou-se muito tempo 
Para que tivesse progresso.

Suas músicas retratavam
A vida sofrida dos nordestinos 

Falam da fome e da seca
Que perseguiam seus destinos.
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Ele tornou-se um grande exemplo
Ao conseguir nos mostrar

Que não importa o que temos ou o que somos
O que basta é batalhar

Enfrentar os obstáculos da vida
Sem deixar a cabeça baixar

Fazer tudo o que for possível
Para nossos sonhos realizar

Ter coragem e ser alegre 
Para tudo conquistar

Tudo isso para então...

Conseguir mostrar
Que somos capazes sim

De todos os obstáculos ganhar!
Em um dia 3 de agosto

O nordeste todo entristeceu 
Pois acordou com a notícia
Que Luíz Gonzaga morreu

Ele pode ter ido embora 
mas deixou muito moral 
Luíz Gonzaga é nosso rei 

É eterno e imortal.

Esta foi minha homenagem 
a um alguém que não cheguei a conhecer
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Mas mesmo assim através deste poema
Gostaria de dizer

Que ele foi um grande exemplo de vida 
E que jamais vamos o esquecer.

Samuel Rodrigues Lima é aluno do primeiro científico do C. E. 
Otacilio Mota.
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“0 Livro”

Francisca Tatiane da Silva Mendes

Caro leitor me escute

Ouça o que vou declarar Falarei de algo importante 
Que pode nos ajudar.
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É uma coisa comum

Que todo estudante tem

Estude, faça o possível

Pra cuidar dele muito bem.

Hoje quem entende se lembra

Que é o dia do nosso professor 

Que é surdo e mudo, mais nos ensina

Que o tempo não acabou.

E através desse instrumento

Que somos capazes de aprender

Falo eu então do livro

Do que pode ele nos trazer.

O livro é uma beleza

Isso se você bem cuidar

Encape conserve-o limpo

E nem pense em rabiscá-lo.

Proteja livro da água,

De poeiras e recortes

Pois ter um amigo desse

Além de ser honra é sorte.

Termino agradecendo,

A esse nosso amigão
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Que ensina toda gente

A ser um grande cidadão.

Francisca Tatiane da Silva Mendes é aluna do nono ano da E. E. 
I. E. F. José Aloísio Aragão Prêmio.

W17: o submarino

Paula Alves Camelo
Era escuro, um profundo jamais visto escondido nas profunde-

zas imersas de um lugar desconhecido. Me senti só, não porque 
ninguém estava ali, mas porque apenas ouvia sons  desconhecidos. 
O tilintitar daquele casco metálico gelava minha alma, um frio me 
gelava a espinha desde aquela noite, uma terrível e desastrosa noite 
onde um lindo sonho tornou-se um pesadelo, era 7 de setembro e 
eu estava a bordo do submarino W17.

Me recordo muito bem daquela noite, 5 de setembro para 
exata, eu estava com minha equipe de pesquisa na proa do navio 
quando ouvimos um baque e a sirene imediatamente soou mos-
trando-nos claramente que havia algo errado. O capitão correu até 
nós e nos disse que o navio ia afundar, pois como estávamos perto 
do Círculo Antártico, os icebergs danificaram o motor e furara o 
casco, o capitão já havia chamado o resgate, pois a água já tinha 
inundado a sala de máquinas, haviam balsas para todos além de 
um submarino usado para pesquisa com lugar para uma pessoa. 
Eu, infelizmente fiquei no submarino, não sei ao certo mas acho 
que o leme do navio caiu em cima do submarino e com a pancada 
desmaiei. Ao acordar no outro dia não sabia onde estava, levei o 
submarino até a superfície e não vi nem sinal dos meus amigos, 
só via aquela imensidão azul que eu tanto amava, mas naquele 
momento me trazia angústia.
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Não acredito em coincidências por isso posso dizer que graças 
a Deus no submarino havia água e comida, tentei pedir ajuda pelo 
rádio mas não deu certo, minha sorte é que o motor ainda funcio-
nava. Nos cinco dias que passei perdida no mar, aquela visão que 
eu tinha todos os dias de tubarões rondando o 

 submarino esgotou a última gota de coragem e esperança que 
eu tinha, mas mesmo assim me informava que eu já não estava 
nas geladas águas do círculo Antártico.

 Perdida, desolada e com a comida acabando minha última 
gota de esperança esvaiu-se e cheguei a pensar que o “até logo” 
que falei a minha família no cais quando ia partir, iria tornar-se 
apenas a última lembrança vaga de mim e que meus sonhos em 
dia tão surreais tornariam-se desilusões, estava a ponto de desistir 
até que vi a imagem mais magnífica da minha vida: vi tartarugas. 
Não eram simples tartarugas, eram tartarugas migrando para a 
costa para desovar, num último esforço soergui-me e dei a partida 
no submarino e fui atrás das magníficas tartarugas, não sei quan-
to tempo passou mas sei que acordei na costa, como era esplen-
doroso ver o sol outra vez e pisar na areia pedi ajuda a pescadores 
que estavam ali e descobri que estava na costa do Chile.

 Sei que os dias que passei no mar foram os piores da minha 
vida, mas retornar ao “mundo real” foi como nascer de novo. En-
fim, reencontrei meus amigos, minha família e tudo aquilo que 
amava, e descobri que cada segundo é precioso e que os melhores 
momentos da vida não tem replay.

Paula Alves Camelo é aluna do primeiro ano do ensino médio, no 
Colégio Estadual Otacílio Mota.
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PARTICIPAÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL, 
SELECIONADAS PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E 

CLASSIFICAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

Violência urbana

Certo dia, como de costume, Paula, uma garota negra, foi a escola. 
Como todas as outras vezes foi ao ônibus às cinco horas da manhã, 
com uma expressão de tristeza na face. Sempre sentava no último 
bando. Calada, não falava com ninguém, não incomodava.

Ao chegar na aula se assustou com a imagem que passava entre 
seus olhos, e a frase que foi dita com som de ódio e desprezo. Pre-
senciava um garotinho pequeno, baixinho, sendo maltratado no 
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pátio. Como sabia que era só uma menina e não podia fazer nada, 
apenas virou-se de costas e continuou.

Na sala de aula a professora conversava com seus alunos so-
bre o preconceito e a violência nas ruas. Paula se sentia amargu-
rada por perceber que tantos amigos já foram mortos por esses 
motivos.

Quando chegou em casa, trancou-se no quarto. Chorava, pas-
sava por sua cabeça de todas as cenas terríveis que tinham visto 
nas favelas. Os momentos em que deixou cair lágrimas e não pôde 
ajudar.

Na hora do jantar sua família estava calada, até que um ba-
rulho assustou a todos. Chegava, alguns homens aramados, 
que bateram e balearam a mãe da moça, na frete dos seus três 
filhos. Eles olhavam aquilo sem entender o que se passava, e a 
causa daquele acontecimento.

Uma semana se passou, e as duas crianças mais novas foram 
levadas para um abrigo, restando apenas a moça de 13 anos, que 
permaneceu passando fome. A única solução que encontrou foi 
vender bilhetes de sorteios.

Em umas de suas vendas encontrou um casal que queria ado-
tar uma adolescente. Eles se interessaram, e imediatamente, com 
a permissão dela, conseguiram o que queriam.

Dez anos se passaram, Paula se formou em direito. Ao interro-
gar um criminoso, lembrou que aquele homem, foi o mesmo que 
tirou a vida de sua mãe, e ao invés dê se vingar, tentou ajudar o 
rapaz de todas as maneiras possíveis, pois não queria acabar com 
sua raiva, e sim, conseguir tomar o mundo um lugar melhor para 
viver, com menos preconceitos e violência.

 
1º lugar: Andressa Gomes Moreira – 8º ano
Aluna do Centro de Educação Semente do Saber.
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PARTICIPAÇÕES DO ENSINO MÉDIO, SELECIONADAS 
PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

Socorro

Ouça, ouça o que vou contar

Venho pedir socorro, pois não

Sei se vou aguentar 

Me chamo “terra e estão tentando me matar.

Dei alimento a todos e

Um lugar onde morar

Como retribuição querem

Minhas florestas desmatar

Os belos rios e mares que os dei, de poluir não querem parar.

Já estou muito fraca e cansada

E o desequilíbrio ambiental não

Para de aumentar, terremotos e enchentes 

Não param de ocorrer.

Milhares de pessoas desabrigadas

Sem ter o que comer

Doenças aumentando, se não me ouvirem 

Tudo vai desaparecer.

Chamem os médicos, pois não sei se vou
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Aguentar, a cada segundo que passa 

Mais doente venho a ficar.

Espalhem para todos o que querem 

Me fazer, que já estou muito doente

E posso até morrer.

Faça sua parte e peça pra que parem de poluir 

Se não esse lar maravilhoso

Que vocês têm a qualquer momento pode sumir.

Socorro, socorro, socorro...

Antonia Natália Alves de Sousa
Aluna do Colégio Estadual Otacílio Mota - 3º D.
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PARTICIPAÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1, 
SELECIONADAS PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E 

CLASSIFICAÇÃO

Copa do mundo

Todo brasileiro quer

Que o Brasil seja campeão

E nessa Copa do Mundo

Ele vai vencer a competição
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Em 2014

O Brasil terá esperança

Ele vai vencer

Porque tem criança

Na Copa do Mundo

Eu vou torcer

Para o Brasil
Os jogos não perder

O Brasil jogará
Com muitos países

Se ele ganhar
Seremos felizes

Se o Brasil ganhar
Será hexacampeão

Ele jogará com
Garra e dedicação

 Pato e Ganso
Na seleção vão jogar

E para fazer muitos gols 
Também vai o Neymar.

1º Lugar - Antônio Marcos Gabriel Dias Freire Fernandes – 4º 
ano Aluno da E. E. F. Francisco Ribeiro Lopes.
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PARTICIPAÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL II

SELECIONADAS PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E 
CLASSIFICAÇÃO

O sonho de ser poeta

O poeta que fala da vida
Não sonha com o prazer
Mas sonha com o sucesso 

Que um dia poderá ter.

Não me vejo como poeta
Mas sim como aprendiz

Seguindo os costumes da vida 
Do jeito que ela quis.

Não sei do meu futuro
E escrevo sobre o presente 
Do meu passado esqueci

Escrevo sobre minha gente.

Querer ser um poeta 
Exige vários sentimentos
Entrar dentro da história
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Navegar nos pensamentos.
Meu sonho de ser poeta
Exige mais que emoções

Como se eu estivesse flutuando 
Tenho várias sensações.

1º Lugar - Maria Valéria Camelo Mendonça — 6º ano, aluna da 
E. E. F. Francisco Soares Mourão.

PARTICIPAÇÕES DO ENSINO MÉDIO, SELECIONADAS PELA 
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

Mulher guerreira

Mulher corajosa que 
enfrenta tudo 
não teme nada

que enfrenta o mundo.

Mulher que trabalha
Que deixa seu lar
Trabalha La fora
Para se sustentar.

Mulher que hoje faz
Inveja a qualquer um homem,

Que venha lhe desprezar.
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Mulher que ama

E sabe amar

Faz-se um coração 

Se despedaçar.

Mulher que chora 

Sem reclamar

Pois cada lágrima

Faz-se levantar.

 

Mulher que dorme

E vem a sonhar

Transformando o mundo 

Para melhor ficar.
 
1º Lugar - Antonio Denílson Araújo Lima — 10 ano F
Aluno da Escola de E. M. Gerardo Majella Mello Mourão.
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PARTICIPAÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL I, 
SELECIONADAS PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E 

CLASSIFICAÇÃO

A Casa dos Fantasmas
Há muito tempo em uma comunidade chamada Campo Gran-

de, tinha uma casa enorme. Mas, ninguém entrava na casa, por-
que diziam que a casa era assombrada.

Um certo dia uma garota entrou sozinha na residência e 
quando já estava dentro da casa, ouviu barulhos estranhos, 
como de pessoas vivas, o interessante é que não morava ninguém 
naquela casa.



74|

Ela foi entrando em dos quartos, e viu uma luz esquisita, essa luz 
parecia com um de um fantasma, ela foi chegando perto, ouvia vo-
zes de fantasma, barulhos então para sua surpresa o que era medo 
se transformou em festa, uma grande festa de halloween.

1º lugar - Maria da Conceição Rodrigues da Silva – 4º ano
Aluna da E. E. I. E. F. Monsenhor Fontenele.

PARTICIPAÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL II, 
SELECIONADAS PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E 

CLASSIFICAÇÃO

A Paixão da Gaivota 
Certo dia, uma gaivota estava fazendo o seu traje de sempre, quando 

resolveu parar em um lindo lago de águas calmas e cristalinas.

Então, a gaivota bebeu bastante água para fazer sua longa 
viagem. Mas, enquanto ainda estava bebendo água, viu um belo 
peixe dourado cuja cauda se mexia com grande delicadeza. Foi 
paixão à primeira vista. Isso deixou a gaivota assustada, pois não 
imaginava que algo assim poderia acontecer na natureza.

A paixão foi tamanha que a gaivota resolveu morar perto do 
lago para ver o seu amado peixe dourado “‘lidos os dias. Porém, o 
peixe nem se quer desconfiava sua amiga gaivota era apaixonada 
por ele. Ciente de seu amor era impossível, a gaivota decidiu que 
jamais revelaria seus verdadeiros sentimentos, pois sabia que uma 
gaivota e um peixe nunca poderiam se amar nem na terra nem 
no mar.
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Com o passar do tempo, a gaivota decidiu ir embora para que 
não sofresse mais. E o grande amor sentia foi se perdendo, ficando 
para trás. Então, num seus voos matinais, a gaivota se encantou por 
uma serena melodia que vinha do interior da floresta. Ao pousar, 
viu um magnífico pássaro de sua espécie. Dessa vez, amor foi ful-
minante e a gaivota se rendeu a essa paixão.

Sendo assim, ela teve dois filhotes, um deles es tava parado à 
beira do lago e parecia conversar com água. A mãe preocupada foi 
verificar o que estava acontecendo. Para sua surpresa, o seu filhote 
conversava alegremente com a filha do peixe dourado.

1º Lugar - Cleiton José Guerreiro de Souza
Aluno da E. E. F. Creusa Melo 7º ano.

PARTICIPAÇÕES DO ENSINO MÉDIO, SELECIONADAS 
PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

Personalidades do Nordeste

Venho aqui me apresentar
Sei não sou boa escritora
E quando falo de poesia 
Eu queria ser doutora. 

Uma doutora em poesia
Fala com exatidão

Canta a vida conta a morte 
Sem cair na distração.

Eu queria vos falar



76|

E relembrar alguns mestres 
Que com poema ou música
Vem destacando o nordeste.

O nosso rei do baião
Luiz Gonzaga chamado

Fez as músicas da história 
Do nosso solo sagrado.

Falou de todas as belezas
Falou também das tristezas

Fez o rico enxergar
O tamanho da nobreza

Que um pé de mandacaru 
Reflete com sua pureza. 

Dominguinhos veio seguindo
O seu mestre Gonzagão

Cantando pra todo mundo 
Xaxado, xote e baião.

Lembrando em suas canções
O poema que é a vida 
Seja na casa de taipa 

Ou na mansão mais bonita.

Voltando um tempo atrás
Pra falar de justiceiro
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É Virgulino Ferreira da Silva
O mais famoso cangaceiro

Que lutando por justiça
Levou nome de arruaceiro.

O seu pseudônimo Lampião
Foi a ele colocado

Por conta de uma bebedeira 
Na qual estava enfiado.

Durante a ocasião
Alguém teria derrubado

O seu cigarro no chão
 

E Virgulino de danado
Atirando para cima

Gritou “acende Lampião malvado”.
Sei bem pouco de história
O que sei me impressiona

Suas lutas e tristezas
Que a todos emociona.

No meio dessa viagem
Que eu fiz pelo passado

Fico feliz por ser desta terra
Deste meu sertão danado.
Sertão de personalidades
Escondidas no trabalho 
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Na enxada ou na foice 
Que castiga e tem ensinado.
Com orgulho cito um nome
Que a Ipueiras tem honrado

Ele se chama Frota Neto 
Um Ipueirense nato.

1º lugar- Andréia Daiane Martins – E. J. A. E. E. M. Gerardo 
Majella Mello Mourão.
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PARTICIPAÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL I, 
SELECIONADAS PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E 

CLASSIFICAÇÃO

A seca

A caatinga é nossa vegetação
que tem tanto mato queimado

que só é sol quente,
que tem muito esgar ranchado.

Devemos economizar
água para cozinhar,
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beber, escovar os dentes
tomar banho e lavar.

Os caminhões pipas vão passando
a multidão se chegando

e a meninada vai brincando
e a mamãe o balde carregando.

A falta d’água sem o inverno,
sem roçado, sem milho e feijão.
Deus abençoe que chova muito,

que crie lindas plantações
para que lindos passarinhos

cantem lindas canções.

1º Lugar: Gabriela Silva Almeida - 5o ano B, aluna da E. E. I. E. 
F. Monsenhor Fontenele.

PARTICIPAÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL II, 
SELECIONADAS PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E 

CLASSIFICAÇÃO

Planeta em colapso

O planeta Terra está entrando
em um colapso total.

As galerias derretendo
por conta do aquecimento global.



|81

A guerra no Oriente Médio

já matou mais de milhares.

A paz não dura duas horas

entre o Hamas e os militares.

Os africanos sofrendo

com a epidemia do ebola.

Esse vírus é fatal,

está matando a cada hora.

Na Ásia há Tsunamis

e os perigosos terremotos,

que se formos contar todos,

deixaram milhares de mortos.

Fiquemos todos em alerta!

Ninguém sabe quando vai ser.

Em um planeta em colapso,

tudo pode acontecer.

1º Lugar - Cleison Pereira da Silva - 6o ano Aluno da E. E. F. 
Francisco Ribeiro Lopes.



82|

PARTICIPAÇÕES DO ENSINO MÉDIO, SELECIONADAS PELA 
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

Seca que sofremos no Nordeste
Nordeste, terra de beleza,

terra de pouco horror.
Nordeste, terra de riqueza
e de homem trabalhador.

Nordeste que vem sofrendo
perdas de produção,

trabalhadores desesperados
com essa situação.

No momento atual
já podemos registrar
que está é a pior seca

que sofre o Ceará.

O pobre homem coitado,
sem saber o que fazer,

há qualquer experiência,
ele logo quer saber.

E grande o desânimo
quando vem a escutar

que um mais velho lhe diz
que nesse ano não vai criar.
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E esse é mais um ano
que o trabalhador constatou
pouca chuva e pouca safra,
e só sofrimento lhe restou.

As chuvas fraquinhas
quase em todo lugar,

uma grande seca d’água
sofre todo o Ceará.

Os animais estão morrendo
sem ter nada pra comer,

a rama toda seca
e sem água pra beber.

As águas dos nossos rios
também vieram a secar.

O homem chora e pede a Deus
para chuva mandar.

Como a seca está grande
não devemos desperdiçar,
vamos fazer a nossa parte

e água economizar.

Temos que ter consciência
e nossos atos mudar,

porque a água está pouca
e não queremos vê-la acabar.

1º Lugar: Antonio Denilson Araújo Lima - 3o ano D, aluno da E. 
E. M. Gerardo Majella Mello Mourão.
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Profissão de valor

Vou falar com carinho 

De uma profissão nobre,

Que ajuda a todos 

Seja rico ou seja pobre.

Paciência e amor 

E preciso na profissão 

Com eles vou além 

Em busca de uma missão.
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Não é pra qualquer um
Ser um bom professor
Nem todos entendem
O verdadeiro amor.

Ser professor não é tão simples
Tem que ter muito fervor 

Por dinheiro não compensa
E a sociedade não dá valor.

Ainda sou uma criança 
Eu procuro me espelhar 

Nesses bons profissionais 
Que ajudam a me formar.

Parabenizar é pouco
Para essa profissão
Que só segue ela
Quem considera

uma missão.

Aos meus professores
Dedico de coração 

Está pequena poesia 
Com toda admiração.

Io Lugar Maria Elane Nunes Gomes - 5o ano 
Aluna da E. E. F. Francisco Simplício de Farias.
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Sol

Como pode a todo lugar estar?

De manhã tá por aqui 

A noite tá pras bandas de lá

Lugar longe

Que ninguém pode imaginar

Mas a tudo ele conhece

E devagarinho vai clarear

Sobe serra 

Cobre mar

Vai surgindo de mansinho

 Pra mais tarde esquentar

Para muitos é estrela.

Para outros é farol

Queima, arde, mas não tem quem não se encante

com um lindo pôr do sol.

1º Lugar: Elane de Sousa Morais - 6o ano Aluna da E. E. F. Padre 
Francisco Correia Lima.
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A outra face
A ilusão pode começar em um espelho 

Que reflete a imperfeita forma
Que mais se corrompe e se deforma 

Só a mais sólida virtude 
Demonstrará a verdadeira atitude 

De faces secretas

A face que revela solidão
Pode estar mascarada de uma verdadeira alegria 
Sabe-se lá o quanto pode ser confuso um coração 

Misterioso, nobre palco de uma bela magia
Que o grande ator do espetáculo do pensamento 

E oposto e discreto é puro sentimento

Até o sol sofre a sua mutação 
Que dá espaço para a lua brilhar 

Assim é as faces em transformação
Que se modificam até se recriar 

Mas a falsa face E um belo de um disfarce

Nunca engane-se por aparências
As máscaras são bem feitas

Às vezes nem uma excelente experiência
Descobre uma face imperfeita

Mas enquanto a máscara não cair
A outra face vai existir

1º Lugar: Maria Michelle Batista dos Santos – 1º ano, 
aluna do Curso de Finanças da E. E. E. P. Dario Catunda Fontenele.
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O Sumiço de Elena
Em um dia lá na serra bem cedinho, sol brilhando como ouro, seu 

Cristino se levanta e vai logo para o curral para tirar o seu leitinho na-
tural.

Seu Cristino é um homem de bem com a vida, ele tem três 
filhos e sua amada mulher, dona Paulina é uma mulher trabalha-
deira.

Em uma manhã de segunda-feira seu Cristino se levanta, vai ao 
curral tirar o leite da Elena. Elena é sua vaca preferida ele a ama mui-
to. Mas quando ele chegou no curral ele não achou, ela seu coração 
disparou.

Seu Cristino deu uma volta nas redondezas da fazenda, mas 
não achou nada, então voltou para casa chamou seus três filhos 
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para caçar ela. Caçaram, caçaram, até que acharam um cheiro de 
algo morto que estava entrando em decomposição.

 Chegou a noite e nada da Elena, até que de madrugada seu 
Cristino ouviu um berro de vaca e correu para fora com a mulher 
e os filhos. Quando chegou viu Elena, mas ela não estava sozinha, 
estava com o boi Romeu.

E no fim tudo acabou bem seu Cristino comprou o boi e todos 
ficaram felizes e Elena ficou grávida.

1º Lugar: Katherine Woytilla da Silva Gomes – 5º ano, aluna da 
EEE Francisco Ribeiro Lopes.

O Inesperado

Olhos cansados 
De tanto chorar 
Por um alguém 

Que não vai voltar.

Sorriso no rosto 
Tristeza nos olhos 

Dela, ela sente saudades 
Da vida, ela sente desgosto.

Sorrir par não preocupar 
A aqueles em que sua face olhar

Fotos e imagens se passam em sua mente 
Um flashback de repente...
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Memórias e sonhos, pesadelos da mortalidade

Por alguém que se foi e só restou saudade

Se lembra do amor da alegria dos conselhos

Da mãe que tanto ama e que deixou lágrimas em seus olhos.

Ainda não há máquina do tempo

Para voltar ao passado 

E reencontrar as pessoas queridas 

Que marcaram as nossas vidas.

Matando a saudade que castiga 

Sentindo o amor que da vida 

Memórias de uma pessoa querida 

Que só saudades e amor deixou.

Francisca Taline da Silva - 8o ano, aluna da E. E. F. Creusa Melo.

Vida de vaqueiro

O sol já está raiando

No topo das grandes serras

Com a garoa da noite

Eu sinto o cheiro da terra.

A passarada já canta

Acordo com o barulho
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E isso pra um nordestino
É o seu maior orgulho.

Levanto e faço o café
E logo vou trabalhar

Antes que o patrão chame
Para a luta começar.

Ponho a cela no cavalo
Com muita dedicação

E visto o terno de couro
Para ser minha proteção.

Entro no mato fechado
Cortando o capoeirão

Pra fazer a pega de um boi
Em meu cavalo alazão.

Derrubo a rês no mato
Ponho chocalho e careta
E isso pra um vaqueiro

É mais uma missão feita.

Precisa ser um bom vaqueiro
Para poder campear

Pois se for um peão mole
O patrão dispensará.
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Assim vou levando a vida
De vaqueiro nordestino
Que trabalho noite e dia

Desde o tempo de menino.

A vida nesse Nordeste
É humilde e gentil

E esse momento é pro povo
Do Nordeste do Brasil.

1º Lugar: João Batista Duarte Neto – 3º ano, aluno da E. E. E. 
Gerardo Majella Mourão.
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TEXTOS SELECIONADOS PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E 
CLASSIFICAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1

Sonhar

A minha vida é imaginar
O que eu serei quando crescer 
Ser o que meus pais me pedem 

Ou ser o que eu quero ser.

Sei que professora posso ser 
e conhecimento repassar
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Ou ser uma boa comediante e as
pessoas alegrar.

As estrelas quero estudar
E além do céu conhecer

Quero vidas poder
E o mundo conhecer.

Ou posso ser uma bela bailarina
E na ponta dos pés

Meus medos superar
Também posso uma mansão construir

Ou uma cidade desenhar.

Ainda não sei o que vou ser

Mas nunca vou parar de sonhar

Pois sei que estudando

Tudo posso conquistar.

1º Lugar: Vitoria Guimarães Alves – E. E. E. Francisco Gomes de 
Melo- Gázea 3º ano.
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TEXTOS SELECIONADOS PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E 
CLASSIFICAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL II

Direitos iguais

Somos Humanos 

Queremos ter liberdade

Independente de cor 

Sexo ou idade.

Queremos um país melhor

Sem racismo e preconceito

Queremos direito iguais 

Como amor e respeito.

Andamos procurando

Paz nas regiões

Para todos os tipos de pessoas

Em todas religiões.

Magro, gordo

Sem destinação de cor 

Homem ou mulher

Mais respeito, por favor!

Não queremos racismo
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Muito menos preconceito

Queremos a paz mundial

E orgulho no peito.

1º Lugar: Vidarla do Nascimento Bezerra - aluna da E. E. I. E. F. 
Macário Bezerra Galvão 8º ano.

TEXTOS SELECIONADOS PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E 
CLASSIFICAÇÃO ENSINO MÉDIO

O sem nome
Não sei até onde ir, vou o mais longe possível.

Você quer me destruir, pois ainda sou sensível.

Não me ponha rótulos, você nem lembra meu nome.

Eu preciso de consolos, não de socos no estômago.

Não sou argila, não serei moldado, por palavras tolas.

Não me mantenha da fila, não organizo, deixo rimas soltas.

Eu não mudei completamente! Só não sei quem sou.

Luto incansavelmente contra algo que nunca se arranhou.

E você diz que eu não consigo, que eu só estou tentando.

Eu ainda não tenho abrigo, mas é isto, estou tentando!

Não jogo conforme seu jogo. Eu acredito em milagres.
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Eu já brinquei com fogo, possuo marcas desagradáveis.

Queria que entendesse, eu só não sei meu nome.
Queria que perdesse esta acidez que a mim e a ti consome.
Você atrás, atacando mesmo sem motivo exibido.
E eu? Tolo veloz, te cuspindo palavras com cacos de vidro.
Larguei a bandeja! Não escrevo pela monótona aparência.
Não me eleja! Estou aos poucos anulando minha existência.
Fui moldado pelos meus erros e encorajado pelos que não errei.
Preenchido por conselhos dos quais nunca pratiquei.
Não vivo como gostaria, nunca contei com grande voz.
Vivi na teoria com medo da vida feroz.

Pode arrancar meus pedaços, um de cada vez.
Ainda assim, não sou de compassos. Sou um louco! 
Com lucidez!

E até após o fim, esta poesia é documento de mim, o seu nome, 
um andarilho neste espaço tempo.

1º Lugar: Lucas Sousa Araújo – E. E. E. P. Dário Catunda, 3º ano.
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Receita da vida

Que gosto bom!
Único,

A partir de muitas 
Muitos sabores
Muitas texturas.

E o gosto da vida?
Nem tão azedo quanto o limão

Nem tão doce quanto a uva
Nem tão quente quanto o sol
Nem tão frio quanto a chuva.
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E se sua vida fosse uma fruta?

Qual você escolheria?

As grandes, mas sem sabor

Ou as pequenas com grande valor?

Todas eu escolheria

Para a minha vida decorar 

Da cereja a melancia

Do melão ao maracujá.

No fim,

A vida é um a grande mistura

De frutas doces e azedas,

Grandes e pequenas,

De sonhos reais e imaginários

De momentos bons, ruins extraordinários.

E nessa aventura chamada vida

Encontrei uma forma de tudo juntar

Em uma salada de frutas,

Minha vida consigo imaginar.

1º Lugar: Vitória Guimarães Alves - E. E. E. Francisco Gomes de 
Melo, 4º ano.
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Cadê o respeito?

Como chegou a esse ponto?

Não entendo 

Só matou E pronto!

Quero mudanças,

Mas não tá dando

Tá insana...

Cadê a mudança?

Sabe do que eu tô falando?

De mulheres, minhas madames...

Já passou da hora de mudar

E só ver, só olhar!

1º Lugar: Maria Naily Alves Ferreira – E. E. E. Macário Bezerra 
Galvão, 8º ano.

O melhor da vida

Há quem diga que o melhor da vida é dinheiro

Há quem diga que são bens matérias

Há quem não saiba o que é melhor

E há quem saiba até demais.
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O melhor da vida não é o que podemos ter

Nem estas ambições que o homem tanto quer

O melhor da vida é o que podemos viver

E agora vou falar o que é.

O melhor da vida é estar na natureza

Ouvir os pássaros cantando 

Andar por aí admirando a beleza

E saber que a existência está festejando.

O melhor da vida é um abraço de vó

Um café da manhã bem reforçado

Ler um bom livro quando se está só.

Se perder na leitura e nela mesma ser achado.
O melhor da vida é estar com seus amigos
E com eles dar boas gargalhadas
Estar de bem com a vida em todos os sentidos
Ser realmente feliz, sem que haja fachadas.

O melhor da vida é espalhar a bondade
Ajudar alguém que está necessitado
Não gostar de mentira, e ser alguém de verdade
E acreditar que com boas ações o mundo será mudado

O melhor da vida é sentir o vento no rosto
Ver o nascer e o pôr do sol
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É pra tudo ter um bom gosto
É na noite mais fria se cobrir com o melhor lençol.

O melhor da vida é amar e ser amado
É crescer e não deixar de ser criança
Saber que há dois, mas sempre escolher o melhor lado
É preservar e nunca perder a esperança.

O melhor da vida é no final da tarde jogar futebol
É ver uma criança com o mais sincero sorriso
Ver refletida no verde das plantas a luz do sol
É viver intensamente, nunca esquecendo nada disso.
O melhor da vida é na chuva tomar banho
É nadar ali no riacho
Ter felicidade seu tamanho
E pra tristeza sempre dar um despacho.

O melhor da vida é fazer o bem sem olhar a quem
É se alegar com alegria dos outros
Não desejar o mal a ninguém
Fazer boas ações e no céu colecionar tesouros.

O melhor da vida é estar em um abraço
É ouvir uma boa música antes de dormir
Com as pessoas que ama ter um bom laço
É escolher os melhores sentimentos pra sentir.

O melhor da vida é ganhar um cafuné
É ter alguém pra contar os segredos
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Pessoas que estão contigo para o que der e vier
Alguém tão incrível que te faz perder os medos.

O melhor da vida é poder ajoelhar e orar
Agradecer ao Pai por mais um dia
É ter a certeza que ele não vai nos abandonar

Que estando nós com ele, só aumentará essa alegria.

 

O melhor da vida é a linda lua admirar

Olhar as muitas estrelas que o céu estão a enfeitar

Ter vontade de esticar o braço e tudo isso pegar

É de pouco a pouco ver a noite passar.

Resumindo tudo o que na vida é melhor

Vou falar agora pra você entender

O melhor da vida

É fazer dela o que melhor possa ser.

1º Lugar: Pedro Duaran Melo Alves – E. E. E. P. Dario Catunda 
Fontenele, 2ª série.
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Felicidade pra mim é viver no interior
Aqui eu tenho toda liberdade

Que não tenho na cidade

Ando de bicicleta, até matar a vontade

Tomo banho de riacho com mais facilidade

Felicidade pra mim é viver no interior

Ajudo meu pai na roça

A cuidar dos animais

Quando chove é muita lama, mas a gente não reclama.

Pelo contrário, reclama:
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Obrigado, meu Senhor, pela bênção que derrama!

Foi aqui que eu nasci e aqui vou me criar 

Ajudando minha família, para nada faltar

Aproveito o espaço também pra falar

Areias, oh terra boa, que tenho orgulho de morar!

Só vou pra cidade grande

Quando for pra me formar

Pra ser um juiz ou quem sabe

Um promotor, só Deus sabe o meu caminho

E pra onde que eu vou

Felicidade pra mim é viver no interior

O meu lugar é calmaria todo dia

O ar aqui é mais puro e eu me sinto segura

Brinca com as amigas sem ter perigo

Na escola brinco de bola até escurecer

Mas se pudesse ficar até o sol nasce

1º Lugar: Francisco Yan Vieira Ferreira – E. E. I. E. F. José 
Soares Cavalcante, 50 ano.
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Mudanças

Antigamente era tudo diferente
As crianças se divertiam brincando

Os adultos se entretinham conversando
As gargalhadas eram sempre convenientes

O amor era mais puro
Sair já foi mais seguro

Socializar era o normal
Um tempo com a família era mais especial

Mas com o passar do tempo
Atitudes foram mudando

Pensamentos foram evoluindo
Velhos hábitos foram passando

A diversão de hoje é a tecnologia
Que cada vez mais os jovens contagia

O perigo que há nas rua aumenta a cada dia

Notícias boas podem vir para acalmar
Já outros vêm para alarmar que

O mundo está em uma fase de transição
E é preciso ter cuidado com o que algumas mudanças farão

1º Lugar: Bruna Dantas Uchôa Macedo - Instituto M-Educar, 80 ano.
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A tempestade
Era mais um dia, mais um dia que vinha após uma longa noite. 

Contávamos os últimos minutos e torcíamos para que se transfor-
massem em horas ou quem sabe, dias.

Apesar do belo dia de verão, céu azul, dentro daquele quar-
to, se formava uma grande tempestade, e sim uma catástrofe gi-
gantesca que abalou o meu eu, e como eu queria que fosse um 
amontoado de nuvens negras desaguando sobre nossas cabeças 
acompanhadas por ratos luminosos mas mera ilusão. Eram nu-
vens cheias de tristezas e dores, dores que me faziam um grande 
mal para a alma. O vento que nos sacudia era a última areada de 
vida de alguém muito especial: minha avó. Eu a via ir em direção 
aos céus, que era merecido. 

Porém dentro dos meus mais íntimos sentimentos, eu ouvia os 
gritos de dor que simulavam os trovões da minha tempestade que 
se misturavam aos ecos da minha profunda dor, só não mais do 
que a certeza de que o corpo da minha avó jazia ali, sereno, lindo 
em sua urna funerária, como fora seu último desejo. Vai em paz 
vó.

1º Lugar: José Alves Neto - Colégio Estadual Otacílio Mota, 2a 
Série “A”.



Galeria dos Laureados
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ANO I - 2001:

Antonia Simone Gomes de Souza, aluna da 3ª série do Colégio 
Estadual Otacílio Mota, autora de O AMANTE DA MORTE; E A 
CASA DOS HÍBRIDOS SOLITÁRIOS.

ANO II - 2002:

José Ribeiro do Nascimento Neto, aluno do 1º Científico do 
Instituto Bia Rizzo, autor de BRASIL GENTE BRASILEIRA; E 
SAUDADE!

ANO III - 2003: 

 Isabel de Sousa Silva, aluna da 4ª série da E. E. F. Gonçalo 
Duarte Ribeiro, da Localidade de Boa Vista, autora de SEM TÍ-
TULO;

Pedro Emmy Alves da Costa, aluno do 1º básico da EEF José 
Aloísio Aragão, autor de CONSEQÜÊNCIAS.

ANO IV - 2004:

Francisco Ariclene Oliveira, aluno da 6ª série da E. E. F. Padre 
Angelim, autor de VERDADE DE MINHA VIDA;

Elineida Maria da Silva, aluna do TAM — Tempo de Avan-
çar no Ensino Médio, do Colégio Estadual Otacílio Mota -Anexo 
Nova Fátima, autora de MINHA TERRA.

ANO V - 2005:

Igor Timbó Teixeira, aluno da 7ª série do Instituto Bia Rizo, 
autor de GRANDE SAUDADE;

Camila Nunes Pereira, aluna do Colégio Estadual Otacílio 
Mota — Anexo Livramento, POR DE TRÁS DA TELA.
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ANO VI - 2006:

Maria Iara de Morais, aluna da 8ª série da EEF Francisco Soa-
res Mourão, autora de SOU;

Antonio Glendo Rodrigues, aluno do 3º Científico do Colé-
gio Estadual Otacílio Mota — Anexo Matriz, autor de A EVOLU-
ÇÃO.

ANO VII - 2007:

Hugo Hamid Moreira Bravo, aluno da 8ª série do Colégio 
Monsenhor Cleano, autor de OS DOIS LADOS DO CRIME;

Samara Maria Lima Mesquita, aluna do 2º Científico do Co-
légio estadual Otacílio Mota, autora de A MÁQUINA DA MORTE.

ANO VII - 2008:

José Neves de Abreu, aluno do 6º ano da Escola E. E. F. São 
José, autor de DOIS GAROTOS E UMA FERA;

Antônia Martins de Oliveira – Aluna do Telecurso - Colégio Es-
tadual Otacílio Mota- Anexo Matriz, autora de O ALIENADO.

ANO IX - 2009:

Andréia Daiane Martins, aluna do 9º ano da E. E. F. Francisco 
Ribeiro Lopes, autora de CABOCLO DO BURITI;

Samuel Rodrigues Lima, aluno 1º Científico do Colégio Esta-
dual Otacílio Mota, autor de O REI DO NORDESTE.

ANO X - 2010:

Francisca Tatiane da Silva Mendes, aluna do 9º ano da E. E. I. 
E. F. José Aloísio Aragão, autora de O LIVRO;

Paula Alves Camelo, aluna do 1º ano do Colégio Estadual 
Otacílio Mota, autora de W17: O SUBMARINO.
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ANO XI - 2011:

Andressa Gomes Moreira, aluna do 8º Ano do Centro de Edu-
cação Semente do Saber, autora de VIOLÊNCIA URBANA;

Antonia Natália Alves de Sousa, aluna do 3º Científico D, do 
Colégio Estadual Otacílio Mota, SOCORRO!

ANO XII - 2012:

 Antonio Marcos Gabriel Dias, aluno do 4º Ano da E. E. F. 
Francisco Ribeiro Lopes, autor de COPA DO MUNDO;

 Maria Valéria Camelo Mendonça, aluna do 6º Ano E. E. F. Fran-
cisco Soares Mourão, autora de O SONHO DE SER POETA;

Antonio Denilson Araújo Lima, aluno do 1º Ano F da Escola 
de Ensino Médio Gerardo Majella Mello Mourão, autor de MU-
LHER GUERREIRA. 

ANO XIII - 2013:

Maria da Conceição Rodrigues da Silva, aluna do 4º Ano da 
E.E.F. Monsenhor Fontenele, autora de A Casa dos Fantasmas;

Cleiton José Guerreiro de Sousa, aluno do 7º Ano, da E. E. F. 
Creusa Melo, autor de A PAIXÃO DA GAIVOTA;

Andréia Daiane Martins, aluna da EJA, da Escola de Ensino 
Médio Gerardo Majella Mello Mourão, autora de PERSONALI-
DADES DO NORDESTE.

ANO XIV - 2014:

Gabriela Silva Almeida, aluna do 5º Ano B da E. E. F. Monse-
nhor Fontenele, autora de A SECA;

Cleison Pereira da Silva, aluno do 6ºAno da E. E. F. Francisco 
Ribeiro Lopes, autor de PLANETA EM COLAPSO;

Antonio Denilson Araújo Lima, aluno do 3º Ano da E. E. M. 
Gerardo Majella Mello Mourão, autor de SECA QUE SOFRE-
MOS NO NORDESTE; 
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ANO XV - 2015:

Maria Elane Nunes Gomes, aluna do 5º ano da E. E. E Francis-
co Simplício de Farias, autora de PROFISSÃO DE VALOR.

Elane de Sousa Morais, aluna do 6º ano da E. E .E. Padre Fran-
cisco Correia Lima, autora de SOL.

Vitória Alves Bezerra, Aluna do 7º ano da E.E.I.E.F. Monse-
nhor Fontenele, autora de VIDA DE ESTUDANTE.

ANO XVI -2016:

Katherine Woytilla da Silva Gomes – 5º ano, Aluna da E. E. E. 
Francisco Ribeiro Lopes, O SUMIÇO DE ELENA;.

Francisca Taline da Silva – 8º ano - Aluna da E. E. E Creusa 
Melo, O INESPERADO;

João Batista Duarte Neto – 3º ano, Aluno da E. E. M. Gerardo 
Majella Melo Mourão, VIDA DE VAQUEIRO; 

ANO XVII - 2017:

Vitória Guimarães Alves – 3º ano, aluna da E. E.F. Francisco 
Gomes de Melo - SONHAR;

Vidarla do Nascimento Bezerra – 8º ano, aluna da E. E. I. E. F. 
Macário Bezerra Galvão - DIREITOS IGUAIS;

Lucas Sousa Araújo – 3º ano, E. E. E. P. Dario Catunda Fonte-
nele - O SEM NOME.

ANO XVIII - 2018:

Vitória Guimarães Alves E. E. F. Francisco Gomes de Melo 4º ano 

 RECEITA DA VIDA 

 Maria Naily Alves Ferreira, E. E. E. Macário Bezerra Gal-
vão, 8° ano



|113

 CADÊ O RESPEITO?;

 Pedro Duaran Melo Alves, E. E. E. P. Dario Catunda Fontene-
le 2a série O MELHOR DA VIDA.

ANO XIX - 2019:

 Francisco Yan Vieira Ferreira, E. E. I. E. F José Soares Cavalcante 
5º ano - FELICIDADE PRA MIM É VIVER NO INTERIOR

 Bruna Dantas Uchôa Macedo, Instituto M- Educar - 8º ano

 MUDANÇAS;

 José Alves Neto, Colégio Estadual Otacílio Mota 2a Série “ A

A TEMPESTADE.



Biografias
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Hugo Catunda Fontenele
Nasceu em Ipueiras, em 10 de agosto de 1899, filho de José Ben-

to de Oliveira Fontenele e Inocência Catunda Fontenele. No Rio de 
Janeiro, fez cursos de Ciências Sociais e Ensino Rural da Universi-
dade Rural. Exerceu vários cargos públicos: Diretor do Departa-
mento Estadual de Educação, Diretor de Orientação e Fiscalização 
do Ensino, Secretário de Educação e Cultura da Prefeitura Muni-
cipal de Fortaleza, Diretor de Ensino Rural, Delegado Regional do 
Ensino, Diretor do Museu Histórico do Ceará e Juiz do Tribunal de 
Contas do Município de Fortaleza. Orador fluente, ensaísta, genea-
logista, historiador. Membro do Instituto do Ceará e da Academia 
Cearense de Letras (cadeira n° 36, patrono: Tomás Pompeu de Sou-
sa Brasil). Publicou: Metodologia do Ensino da Escola Normal Rural; 
Sentido Social da Educação Nova; Juvenal Galeno - O Precursor da 
Arte Nova; João Brígido; Um Caudilho do Nordeste; A Duquesa do 
Ceará; Atualidade de Justiniano de Serpa (principal obra) e Senador 
Pompeu.

Em Ipueiras, foi professor, vereador, um dos grandes idealiza-
dores e entusiastas da construção do monumento do Cristo Re-
dentor de Ipueiras.
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Foi casado com Dona Maria Martins Fontenelle, de cujo casa-
mento nasceram José Orlando Catunda Fontenelle, promotor de 
Justiça aposentado, que residiu em Ipueiras e Egberto Catunda 
Fontenelle, funcionário público residente em Fortaleza.

Em Ipueiras, desenvolveu as mais diversas atividades ligadas 
à cultura, muitas das quais desconhecidas dos seus colegas escri-
tores e historiadores. Organizava festas cívicas, religiosas ou pro-
fanas.

Segundo seus colegas de academia, “era um escritor enxuto, 
escorreito, sem circunlóquios claros e precisos. Hugo sabia dizer 
exatamente o que pensava. Teria sido um professor excepcional se 
tivesse se dedicado ao magistério superior”.

O astrônomo Rubens de Azevedo descreveu Hugo Catunda 
como um perfeito e gentil-homem. “A palavra que ele sempre uti-
lizava, cabia-lhe como uma luva. Elegante, asseado, delicado no 
trato, era ele próprio o protótipo do homem gentil - Um dos últimos 
remanescentes dessa classe em extinção. Nesse mundo de desrespei-
to à pessoa humana, à tradição e aos bons costumes”.

Ainda segundo Azevedo, era acendrado o seu amor por Ipuei-
ras, para onde voltou talvez para morrer junto às suas origens. 
“Era Hugo, o fac-totum de Ipueiras, a quem todos recorriam para a 
solução dos mais diversos problemas”.

Morreu em Fortaleza em 7 de março de 1980.

Fontes: 1001 Cearenses Notáveis. F. Silva Nobre;

Discurso Rubens Azevedo. Revista Instituto do Ceará, Forta-
leza, 95, 153-167, 1981.
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José Costa Matos

Nasceu em Ipueiras, Ceará, no dia 29 de outubro de 1927.

Licenciado em Letras Anglo-germânicas pela Universidade 
Federal do Ceará, foi professor da Faculdade de Filosofia Dom 
José, Sobral, da Faculdade de Direito da UFC e da Universidade 
de Fortaleza – UNIFOR. Foi ainda auditor fiscal do Tesouro Na-
cional.

Poeta, ensaísta e contista, tendo conquistado vários prêmios 
literários no Ceará e em outros estados, entre eles o Prêmio Os-
mundo Pontes de Literatura. Sobre seu livro O Povoamento da 
Solidão, o escritor Pedro Nava assim se expressou: “Que poesia 
bravia, revoltada, orgulhosa e tão sensível à nossa hora que passa 
– veja-se O homem e seus medos que destaquei porque muito me 
atingiu […]. E sua poesia me diz que nossa única fuga é mesmo pela 
própria poesia”.

Suas principais obras são:

Poesias
Pirilampos, 1960;
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As Viagens, 1966;
O Sono das Respostas, 1980;
Na Última Curva da Esperança, 1982;
O Povoamento da Solidão, 1ª ed. 1991 e 2ª ed. 2002;
Estações de Sonetos, 2000.

Contos

Na Trilha dos Matuiús, 1998.

Romance

O Rio Subterrâneo, 1997.

Faleceu no dia 02 de março de 2009, após 32 dias de interna-
mento no Hospital São Matheus, com diagnóstico de um linfoma, 
e morreu por conta de parada cardiorrespiratória. O velório e o 
sepultamento ocorreram no Cemitério Jardim Metropolitano.
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Jandira Carvalho de Azevedo

Nasceu em Ipueiras, em 4 de janeiro de 1919, filha de Gonçalo 
Alves de Carvalho e Ana Rodrigues Moreira de Carvalho. Estu-
dou em colégios e na Escola Técnica de Comércio Dom José, de 
Sobral. Economista (Faculdade de Ciências Econômicas da Uni-
versidade Federal do Ceará, turma de 1947) e Jornalista, fez parte 
da Ala Feminina da Casa Juvenal Galeno (de que foi Presidente e 
onde ocupou a cadeira n° 9). Da Sociedade Brasileira dos Amigos 
da Astronomia, Associação Cearense de imprensa, Associação 
Brasileira de Escritores e AJEB. Colaborou nas revistas “Revoada”, 
“Valor”, “O Trabalho”, “Destinos”, “Jangada”, “Contemporânea”, 
entre outras, inclusive da Bahia e Rio de Janeiro. Durante sete 
anos, escreveu crônica diária no “Correio do Ceará” e “Unitário”; 
também colaborou no “Suplemento Literário do Correio Paulis-
tana”. Publicou: Auta de Sousa (1952) e Histórico da RVC (1959). 
Cronista, poetisa, participou de Tetracorde: Antologia de Poetas 
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da Nova Geração, Mulheres do Brasil e outras obras coletivas. Ca-
sada com o escritor Rubens de Azevedo.

Faleceu em 30 de junho de 2002, em Fortaleza, aos 84 anos de idade, 
após longo período de sofrimento, vítima do mal de Parkinson.

Fonte:1001 Cearenses Notáveis. F. Silva Nobre.
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Gerardo Majella Mello Mourão

Biografia adaptada do Wikipédia

Nascido em Ipueiras, Ceará, no dia 8 de janeiro de 1917, foi 
um poeta, ficcionista, jornalista, tradutor, ensaísta e biógrafo bra-
sileiro. Era membro da Academia Brasileira de Filosofia, da Aca-
demia Brasileira de Hagiologia e do Conselho Nacional de Polí-
tica Cultural do Ministério da Cultura do Brasil. Cofundador da 
Associação Nacional de Escritores. Era um dos mais respeitados 
escritores brasileiros no exterior.

Aos 11 anos, ingressou no Seminário dos Redentoristas ho-
landeses, em Congonhas do Campo (MG), e, aos 17 anos, tomou 
o hábito de Santo Afonso de Ligório (fundador daquela Ordem), 
no Convento da Glória, em Juiz de Fora (MG). Poliglota, apren-
deu línguas vivas e deu vida a línguas mortas. Além do Latim e 
do Grego, o Holandês, o Alemão, o Francês, o Italiano, o Inglês e 
o Espanhol. Deixou o convento e ingressou em curso de Direito 
(não concluído).
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Influenciado por Tristão de Athayde, filiou-se à Ação Integralista 
Brasileira e passou a se dedicar ao jornalismo e a dar aulas em colégios. 
O envolvimento com o integralismo o fez ser perseguido inúmeras ve-
zes, entre 1938 e 1945, ano do fim do Estado Novo. Em 1942, acusado 
de colaborar com nazistas, foi condenado à morte, pena reduzida a 30 
anos de prisão, dos quais cumpriu menos de seis. Tudo não passou de 
manobra política.

Duas vezes deputado federal, eleito por Alagoas, teve seus di-
reitos políticos cassados em 1969 pelo Regime Militar. Foi preso, 
no total, dezoito vezes durante as ditaduras de Getúlio Vargas e de 
1964-1985. Numa delas, ficou no cárcere cinco anos e dez meses 
(1942–1948). No documentário “Soldado de Deus” (2004), diri-
gido por Sérgio Sanz, Gerardo Mello Mourão declara que saiu do 
integralismo no período em que esteve preso pelo Estado Novo 
de Getúlio Vargas e afirma, contundentemente, que “foi” integra-
lista, e não o era mais desde então. Em 1968 é novamente preso, 
acusado dessa vez de comunismo pelo AI-5 no período da dita-
dura militar; nessa ocasião, divide cela com nomes como Zuenir 
Ventura, Ziraldo, Hélio Pellegrino e Osvaldo Peralva.

Na década de 1980, foi presidente da Rio Arte e secretário de Cultura 
do Estado do Rio, além de correspondente da Folha de S. Paulo em Pe-
quim entre 1980 e 1982 (Folha de S. Paulo, São Paulo, 10 mar. 2007, p. 
C13).

Em alguns dos últimos anos de sua vida, lecionou Latim no 
Seminário Maior da Arquidiocese do Rio de Janeiro.

Recebeu o Prêmio Mário de Andrade, da Associação Paulista de Crí-
ticos de Arte, em 1972. Já na maturidade, foi candidato a uma cadeira na 
Academia Brasileira de Letras e foi indicado ao Prêmio Nobel de Litera-
tura em 1979. Em 1999, ganhou o Prêmio Jabuti pelo épico Invenção do 
Mar.

Foi distinguido em 1993 com o título de “Doutor Honoris 
Causa” pela Universidade Federal do Ceará. Em 1996, laureado 
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com a “Sereia de Ouro”, do Sistema Verdes Mares de Comuni-
cação. Foi eleito, em 1997, “O Poeta do Século XX”, pela Guilda 
Órfica, uma muito antiga irmandade secular de poetas.

Hélio Pellegrino chamava-o de “o nosso Dante”. Dele, dissera 
Drummond: “É um poeta que não se pode medir a palmo e conse-
guiu o máximo de expressão usando recursos artísticos que nenhum 
outro empregou em nossa língua [...]. Algumas pessoas pensam que 
sou o grande poeta do Brasil, mas o grande poeta do Brasil é o Ge-
rardo Mello Mourão”. Ezra Pound, assim se referira a ele: “Em toda 
minha obra, o que tentei foi escrever a epopeia da América. Creio 
que não consegui. Quem conseguiu foi o poeta de O país dos Mou-
rões”. Tristão de Athayde afirmara: “Creio que jamais, em nossa 
história literária, se colocou a poesia em tão alto pódio”. Já Olavo de 
Carvalho define: “Um gênio e incomparável esquisitão”.

Gerardo Mello Mourão é pai do artista plástico Tunga, que tem sua 
obra reconhecida internacionalmente; Também do embaixador Gonça-
lo Melo.

Viajou por toda a América e Europa. O Chile foi o país estrangeiro 
onde permaneceu por mais tempo, dando aulas de História e Cultura da 
América na Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universi-
dad Católica de Valparaíso (de 1964 a 1967). Entre 1980 e 1982, morou 
em Pequim, na China, onde foi correspondente do jornal “Folha de S. 
Paulo”. Foi o primeiro correspondente brasileiro e sul-americano na Chi-
na.

Era amigo íntimo de Guignard, Michel Deguy e Pablo Neruda. As 
aventuras e façanhas da sua família renderam, no Ceará, uma das mais 
ricas crônicas de costumes por parte de romancistas, sociólogos e histo-
riadores.

Mello Mourão esteve internado na Casa de Saúde São José, em 
Humaitá, Zona Sul do Rio de Janeiro, desde janeiro de 2007. Ti-
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nha problemas respiratórios e faleceu no dia 9 de março de 2007, 
aos 90 anos, vítima de falência múltipla de órgãos. O velório de-
correu na capela do próprio hospital, ocorrendo o enterro no Ce-
mitério São João Batista, em Botafogo.

Obra

Poesia do homem só (Rio de Janeiro: Ariel Editora, 1938);

Mustafá Kemel (1938);

 Do Destino do Espírito (1941);

Argentina (1942);

 Cabo das Tormentas (Edic̜ões do Atril, 1950);

 Três Pavanas (São Paulo: GRD, 1961);

O país dos Mourões (São Paulo: GRD, 1963);

Dossiê da destruição (São Paulo: GRD, 1966);

Frei e Chile num continente ocupado (Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 1966);

Peripécia de Gerardo (São Paulo: Paz e Terra, 1972) [Prêmio 
Mário de Andrade de 1972];

Rastro de Apolo (São Paulo: GRD, 1977);

O Canto de Amor e Morte do Porta-estandarte Cristóvão Ril-
ke [tradução] (1977);

Pierro della Francesca ou as Vizinhas Chilenas: Contos (São 
Paulo: GRD, 1979);

Os Peãs (Rio de Janeiro: Record, 1982);

A invenção do saber (São Paulo: Paz e Terra, 1983);
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O Valete de espadas (Rio de Janeiro: Guanabara, 1986);

O Poema, de Parmênides [tradução] (in Caderno Lilás, Secretaria de 
Cultura da Prefeitura do Rio de Janeiro: Caderno Rio-Arte. Ano 2, nr. 5, 
1986);

Suzana-3 - Elegia e inventário (São Paulo: GRD, 1994);

Invenção do Mar: Carmen sæculare (Rio de Janeiro: Record, 
1997) Prêmio Jabuti de 1999;

Cânon & fuga (Rio de Janeiro: Record, 1999);

Um Senador de Pernambuco: Breve Memória de Antônio de 
Barros Carvalho (Rio de Janeiro: Topbooks, 1999);

O Bêbado de Deus (São Paulo: Green Forest do Brasil, 2000);

Os Olhos do Gato & O Retoque Inacabado (2002);

O sagrado e o profano (Florianópolis: Museu/Arquivo da Poe-
sia Manuscrita, 2002);

Algumas Partituras (Rio de Janeiro: Topbooks, 2002);

O Nome de Deus [Obra póstuma] (in: Confraria 2 anos, 2007);

É biografado no livro “A Saga de Gerardo: um Mello Mourão”, 
de José Luís Lira, Edições Universidade Estadual Vale do Acaraú, 
Sobral (CE), 2007.

Sua fortuna crítica foi recolhida por Gumercindo Rocha Do-
rea, em “Breve Memória Crítica da obra de Gerardo Mello Mou-
rão” (São Paulo: GRD 1996).
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Jeremias Catunda Malaquias
(Por Bérgson Frota)

Nasceu no inverno de 1926. De família modesta. Sua mãe, 
Maria Catunda, oriunda do Vale do Jucurutu de Santa Quitéria, 
Ceará. O pai, Luiz Malaquias Alves de Almeida, delegado de po-
lícia do município. Tendo sido este o primeiro a incentivá-lo nas 
sendas da leitura. Cresceu livre até o chamado do pai para ocu-
par-se do comércio de tecidos, atividade que desenvolveu junta-
mente com o desporto e a cultura, organizando bailes e encontros 
futebolísticos com cidades do entorno de Ipueiras e do vizinho 
Estado do Piauí, no antigo Campo do Prado. Eleito vereador pela 
União Democrática Nacional (U.D.N), ocupou-se da edilidade 
em três legislaturas até o ano de 1956, quando renunciou orien-
tado por seu primo e padrinho, à época Secretário de Educação 
e Saúde do Estado do Ceará, Hugo Catunda, a voltar-se para o 
estudo convencional. Atendendo ao padrinho, concluiu o curso 
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de Professor do Ensino Normal Rural, ficando assim habilitado 
para lecionar geografia e história, de acordo com a lei nº 1.542 de 
10 de novembro de 1952, condição que exerceu intercaladamente 
em Guaiúba e Aurora. Foi escrivão e coletor estadual de Ipueiras 
no governo de Paulo Sarasate. Quando se tornou funcionário do 
Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens (DAER), como 
escriturário, acabou deixando o cargo para organizar, a convite, 
o novo gabinete do então reeleito deputado Oriel Mota de Nova 
Russas. Não custa e seu desempenho o faz aceitar a nomeação 
para o departamento de Correios e Telégrafos na função de Ins-
petor de Linhas Telegráficas da 7º seção, cargo que exerceu até 
1975, aposentando-se do serviço público. Por bairrismo, liga-se 
ao conterrâneo e líder estudantil, deputado Aquiles Peres Mota, e 
retoma seu lugar de Ipueirense ufanista extremado. Casado com a 
diretora do Colégio Estadual Otacílio Mota, Ruth Moreira Frota, 
passa a negociar na farmácia que a esposa herdara do pai, Idá-
lio Frota de Meneses. É neste balcão que articula a política e os 
pleitos do município. Habilitado pelo Instituto Cultural Montei-
ro Lobato desde 1959 a exercer o jornalismo, torna-se sócio da 
(ACI) Associação Cearense de Imprensa, e um dos fundadores da 
Associação Cearense de Jornalismo do Interior (ACERJI). Nessa 
condição, passou a escrever crônicas e artigos para vários jornais 
cearenses e de estados vizinhos. Trabalhou para o Almanaque da 
Paraíba, Ceará Rádio Clube, Rádio Verdes Mares de Fortaleza, Tu-
pinambá de Sobral, Vale do Rio Poty de Crateús. Correspondente 
dos “Diários Associados” - Correio do Ceará, Unitário e Tribuna 
do Ceará. Destacam-se, além da poesia telúrica, as crônicas em 
prol do desenvolvimento cultural, social e estrutural da região, 
frustrando-se no seu maior desejo, de ver o açude do rio Lontras 
construído, o que “aduziria sua Ipueiras à condição de desenvol-
vimento e liderança na região”. Abatido em seu pleito maior, afas-
tou-se paulatinamente dos bastidores políticos. Em 1983, ano do 
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centenário de Ipueiras, o então prefeito Manuel Cavalcante Dias, 
para homenageá-lo, indica-o como orador oficial das comemora-
ções e patrocina seu livro “Versos, Versus Minha Vontade”, livro de 
poesias lacônicas e bairristas. A este trabalho, segue o opúsculo 
Ipueiras, Uma Síntese Histórica; Cântico à Minha Terra. O Vate 
de Ipueiras amava sua terra de forma intensa, enaltecendo o rio 
Jatobá como se perene fosse. Era assim que via Ipueiras, perene de 
amor por ela. Faleceu em 2 de agosto de 2009 e, por desejo expres-
so em codicilo, foi inumado na sua terra natal, Ipueiras.
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Edmundo Bezerra de Medeiros
Nasceu no dia 27 de março de 1914, filho de Cesário de Sousa 

Medeiros e Maria de Paiva Bezerra; neto paterno de Jerônimo de 
Sousa Medeiros e Petronília Maria da Silva, neto materno de José 
de Paiva Bezerra e Maria de Sousa Lima; bisneto paterno de João 
de Sousa Medeiros e Margarida da Silva Medeiros; bisneto mater-
no de José de Sousa Lima e Delfina Vieira de Paulo.

Nos anos de 1924 a 1927, iniciou seus estudos na zona ru-
ral com os professores Manoel Antônio da Silva, Gonçalo Alves 
Faustino, Cláudio de Sousa Junior. Estudou em Ipueiras com óti-
mos professores, com destaques para Aniceto Araújo Lima, Mau-
rício Mamede Moreira, Massilon Tavares Moura e com o Juiz Dr. 
Aloísio Góis de Oliveira.

No dia 12 de maio de 1928, aos 14 anos, começou a trabalhar 
em Ipueiras na mercearia de Vicente Ferreira Lima, onde perma-
neceu até o dia 15 de janeiro de 1930, quando passou a trabalhar 
na loja de João José de Lima até o dia 15 de julho de 1934, em cujo 
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período foi agente da Companhia de Sorteio Crédito Operário 
Mercantil e Caixa Popular.

Em primeiro de agosto de 1934, passou a trabalhar em Nova Russas; 
inicialmente com o Sr. Artur Pereira de Sousa, em seu armazém de ex-
portação. Em 20 de agosto do mesmo ano foi nomeado Escrevente do 
1º Cartório daquela cidade, que tinha como titular o Senhor Antônio 
Bezerra do Vale.

Retornando a Ipueiras a chamado do Sr. Sebastião Matos, tra-
balhou com este em seu armazém durante alguns meses. Em ja-
neiro de 1935 fundou a Loja Edmundo Medeiros, que completou 
75 anos de atividades ininterruptas em janeiro de 2010.

Casado no dia 08 de dezembro de 1936 com Edite Bonfim 
Medeiros, tendo como celebrante o Monsenhor Francisco Felipe 
Fontenele, de cuja união nasceram seus 12 filhos: Renato, Edésio, 
Nemésio, Maria Aglaê, Dinorá, Dagmar, Leda, Francisco, Maria 
das Graças, Antônio, Maria de Fátima e Antônia.

Exerceu a função de Correspondente do Banco do Brasil S/A, 
por 33 anos. Colaborou, ainda, como correspondente do Banco 
de Crédito Comercial S/A, Banco dos Exportadores de Fortaleza 
S/A, Banco União S/A, Sul América Capitalização S/A, Sul Amé-
rica Seguros de Vida e Companhia Seguradora Brasileira S/A.

Correspondente do Jornal O POVO por 37 anos, onde pu-
blicou centenas de notícias e inúmeros artigos. Por sua valiosa 
contribuição à imprensa cearense, era sócio efetivo da Associação 
Cearense de Imprensa - ACI e da Associação dos Jornalistas do 
Interior - ACEJI.

No campo político foi 1º Secretário do Diretório da UDN; 
Presidente do diretório da ARENA; Vereador da Câmara Muni-
cipal de Ipueiras em três legislaturas (01/06/1936 a 10/11/1937; 
31/01/1951 a 25/03/1955 e de 01/07/1959 a 25/03/1963) e Prefei-
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to Municipal de Ipueiras, no período de 07.03.1947 a 06.01.1948, 
por nomeação do Governador Faustino de Albuquerque e Sousa.

Prestou sua colaboração ao setor cultural como Tesoureiro e 
Secretário do Grêmio Cultural e Diversional Ipueirense.

Colaborou com a religiosidade dos Ipueirenses como 1º secre-
tário da União dos Moços Católicos de Ipueiras e da Conferência 
de São Vicente de Paulo de Ipueiras.

Serviu ao Governo do Estado como funcionário da Secretaria 
da Agricultura do Ceará, lotado no Posto de Revenda de Ipuei-
ras, no período de 01/02/1957 a 30/06/1959 e na Secretaria de 
Educação como Auditor na Região de Crateús, no período de 
01/02/1964 a 07/11/1971 e Supervisor do Ensino de 08/11/1971 a 
07/01/1977, data de sua aposentadoria.

Exerceu a função de Adjunto de Promotor de Justiça de 
01/07/1946 a 07/03/1947; 24/08/1948 a 07/01/1951; 23/04/1955 a 
19/01/1957, com todas as atribuições do titular, funcionando em 
todos os termos processuais ligados ao Ministério Público.

Alvo de enorme admiração por sua reconhecida cultura e irre-
tocáveis condutas moral, religiosa e pública, Edmundo Bezerra 
de Medeiros faleceu, em Fortaleza, no dia 12 de maio de 2005. 
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Padre Geraldo Oliveira Lima
Conhecido como padre Geraldinho, filho do Sr. João José de Lima 

e Edite Oliveira Lima, nascida em Assaré (região do Cariri, filha do 
Coronel Marcolino Alves de Oliveira e Joana Alves de Menezes. Seus 
avós paternos: Francisco José de Lima e Maria do Rosário de Ale-
xandre, estes, fundadores da comunidade de Oiticica dos Rosários. 
Durante a infância, viveu entre Ipueiras, Sítio Pé do Morro e Fazenda 
Papagaio. Suas primeiras escolas foram: Escolas Reunidas, depois, 
Educandário São Geraldo, cuja professora e diretora era a Sra. Ester 
Ribeiro de Mello, mãe do escritor Gerardo Mello Mourão e, poste-
riormente, o Educandário Nossa Senhora da Conceição. 

Foi batizado e fez sua primeira comunhão na Igreja de Nossa 
Senhora da Conceição. Matriculou-se no Seminário São José, de 
Sobral, depois ingressou no seminário maior de Fortaleza, onde 
cursou três anos de filosofia e quatro anos de teologia. Recebeu 
a tonsura, subdiaconato, diaconato e presbiterado das mãos de 
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Dom Fragoso, na época, Bispo de Crateús. Foi assistente da JOC 
(Juventude Operária Católica) da Diocese de Crateús, posterior-
mente, Coordenador da pastoral diocesana de Crateús.

Transferido para a paróquia de Novo Oriente, estagiou dois 
anos na Alemanha como participante de experiências entre Igre-
ja dos países em desenvolvimento e Igrejas de países desenvolvi-
dos. Visitou doze países da Europa, sobretudo do Leste europeu. 
De volta ao Brasil, foi nomeado pároco de Monsenhor Tabosa, aí 
desenvolvendo um trabalho voltado para a educação ambiental, 
política e de recuperação da Igreja-matriz e das capelas. Deixando 
Monsenhor Tabosa, empreendeu novo estágio na Europa, desta 
vez em Londres, onde frequentou cursos de história.

Regressando ao Brasil, pediu transferência da diocese de Cra-
teús, transferindo-se momentaneamente para a Diocese de Tian-
guá, servindo na paróquia de Ibiapina e lecionando da faculdade 
de Tianguá. Findos três anos naquela Diocese, foi convidado, pelo 
novo bispo de Crateús, a reintegrar a equipe, desta vez como páro-
co de Nova Russas. Na referida paróquia, o padre deu seguimen-
to ao trabalho voltado para a consciência ecológica, empreendeu 
trabalhos de melhoramento das Igrejas da cidade e capelas, além 
de desenvolver trabalhos com comunicação via rádio (A nossa 
palavra), na Rádio Difusora de Nova Russas, onde saía em defesa 
dos animais e da flora local. 

No ensejo, também iniciou um levantamento histórico sobre o 
vale do curtume, que tem como centro a cidade de Nova Russas. 
Nessa paróquia, desenvolveu ainda a catequese de adultos, pastoral 
carcerária, pastoral dos doentes e ação cultural. O padre Geraldi-
nho tem uma vasta produção literária, onde estão contidas as obras 
Enchentes de Crateús, Estética da Vida (poemas); Vida e morte de 
Rosal, Assaltos à cadeia de Ipu; Martírio e morte de Cesário; As se-
cas no Ceará; O Caldeirão; O Governo Floriano; A volta ao passado 
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(governo Prudente de Morais); Governo de Campos Sales; Governo 
Rodrigues Sales; Raízes da coluna Prestes através do Ceará; Gênese 
da paróquia de Monsenhor Tabosa; Homem de Deus (à guisa de de-
poimento), esta última produção sobre a vida do Padre Alfredinho 
Kunz e Sertões de Crateús.

Padre Geraldinho, em matéria vinculada no ano de 2013.

 Fonte: http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cader-
nos/regional
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Antonio Frota Neto

Nasceu em Ipueiras, Ceará. Frota Neto é jornalista; escritor; 
professor universitário. 

Como jornalista, fez jornal (O Estado, Gazeta de Notícias e O 
Povo, em Fortaleza; Folha de S. Paulo e Correio Braziliense, em 
Brasília); rádio (Radio Iracema, Rádio Uirapuru, Rádio Dragão 
do Mar, em Fortaleza); e televisão (Tv-Ceará e Tv-Educativa, em 
Fortaleza). 

É professor universitário concursado, e tem mestrado pela Es-
cola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação 
Getúlio Vargas (EAESP/FGV). Foi comentarista econômico do 
jornal Correio Braziliense, em Brasília, e coordenador da área de 
economia da sucursal, também em Brasília, do jornal Folha de S. 
Paulo. 
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Baseado em Genebra, na Suíça, foi correspondente para a Eu-
ropa desses dois jornais e correspondente da Agência de Notí-
cias Portuguesa (ANOP) junto à Organização das Nações Unidas 
(ONU). 

Foi Porta-Voz do Presidente da República e Secretário de Im-
prensa da Presidência da República no Governo Sarney, Presi-
dente da Radiobrás e Presidente da Fundação Centro Brasileiro 
de Televisão Educativa Gilson Amado (FUNTEVÊ). Depois de 
residir em Genebra (Suíça), em Washington DC (Estados Uni-
dos), em Santiago do Chile, e em Paris (França), Berna (Suíça), 
em Zurique (Suíça), Atlanta (Estados Unidos), Frota Neto vive 
atualmente em Brasília onde, além das atividades jornalísticas, se 
dedica a escrever.

É autor de dezoito livros (ficção e não ficção). 

Desses seus dezoito livros, nove deles estão na Biblioteca do 
Congresso dos Estados Unidos – Library of Congress - que é con-
sidera a maior biblioteca do mundo.

Os livros de Frota Neto que estão no acervo da Biblioteca do 
Congresso dos Estados Unidos em Washington DC são: Jornalis-
mo & Poder; Raízes na Amazônia; Morte em Brasília; Quase...; 
Migrante; Amazônia Retalhada – Cuidado com o Gavião; Era 
Quase Sempre Sábado em Macambira; Novos Subversivos; Urba-
nização no Brasil.

E os livros de Frota Neto que estão no acervo da Biblioteca Pú-
blica de New York – The New York Public Library - são:Jornalis-
mo & Poder; Raízes na Amazônia; Migrante; Morte em Brasília – 

Livros de Frota Neto

Ficção

Contos Fantoches e Ingênuos
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Editora Bertrand, Lisboa, 1984

Era Quase Sempre Sábado em Macambira

Dom Quixote, Brasília, - Prefácio de José Aparecido de Olivei-
ra - 1987

Terra dos Clones e outras estórias

Editora Alarico, Brasília – Prefácio de José Sarney - 1993

 O Migrante

Livraria Francisco Alves Editora, Rio de Janeiro – Prefácio de 
José Sarney, 1998

 Morte em Brasília

Livraria Francisco Alves Editora, Rio de Janeiro, 2002

 O Acauã e a Cobra

Conto na coletânea Todas as Gerações – O Conto Brasiliense 
Contemporâneo, LGE Editora, Brasília, 2006

 Raízes na Amazônica

Livraria Francisco Alves Editora, Rio de Janeiro, 2006

 Deu Tudo Certo

Livraria Francisco Alves Editora, Rio de Janeiro, 2009

 Não Ficção

 Questões (Cearenses) de Desenvolvimento

IOCE, Fortaleza, 1977

Urbanização no Brasil (E Alguns dos Seus Limites)

Senado Federal, Brasília, 1978

 Cuidado com o Gavião – Amazonas Retalhada - 
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Em coautoria com Luciano Barreira e Gervásio de Paula – edi-
tado pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Brasília-DF, 
1979, Prefácio do Senador Paulo Brossard

 Um Estudo sobre Motivação nas Teorias das Organizações

Edições UFC, Universidade Federal do Ceará, 1983

 Os Novos Subversivos – Marginalidade e Poder – Estado e Sociedade

Dom Quixote, Brasília-DF, 1985

 Comunicação no Poder & TV Comunitária – Rede Brasil

Editora Rígel, Porto Alegre, 1993

 Administração para Iniciantes – Estruturas e Comunicação

Editora Rígel, Porto Alegre, 1995

 Quase – Proto-História de um Jornalista

ABC Editora, Fortaleza, 2000

Os Moreira Frota de Ipueiras

ABC Editora, Fortaleza, 2000

 O Jornalista & O Poder: (de antes da Internet): uma das face-
tas dos conflitos e das intrigas da transição para a Democracia no 
Brasil (1985-1988). 

Editora Rígel, Porto Alegre, 2010

 Cinema & Literatura

Editora Rígel, Porto Alegre, 2011

 As Batalhas na Guerra da Transição Brasileira - Sarney – De-
mocracia e Liberdade

Editora Rígel, 2014

Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos
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– Library of Congress -

Livros de Frota Neto no acervo da Biblioteca do Congresso dos 
Estados Unidos, em Washington DC: Era Quase Sempre Sábado 
em Macambira; O Migrante; Morte em Brasília; Novos Subversi-
vos; Quase...; Urbanização no Brasil; Amazônia Retalhada – Cui-
dado com o Gavião; Raízes na Amazônia; O Jornalista & O Poder.

Biblioteca Pública de New York

– The New York Public Library -

Livros de Frota Neto no acervo da Biblioteca Pública de New 
York:

O Migrante; Morte em Brasília; Raízes na Amazônia; O Jornalista & O 
Poder.

www.frotaneto.com.br
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José Nilton Aragão e Melo

 (por Antonio Demétrio Aragão e Melo)

 Nasceu no sítio Buracão do Distrito de Livramento no mu-
nicípio de Ipueiras, a 03 de agosto de 1953; quinto filho de Rai-
mundo Paz Aragão e Raimunda Melo Aragão. No ano de 1960, 
seu pai, desejoso de oferecer aos filhos melhor escolaridade, mu-
dou-se com toda família para Nova Russas. Ali Zenilton iniciou 
sua vida escolar: cursou o ensino fundamental em escolas parti-
culares, o nível médio no Colégio Olegário Abreu Memória e na 
Universidade Vale do Acaraú cursou pedagogia e especializou-se 
em História e Geografia.

 Casou-se com Maria Nilta Mano Aragão com quem teve três 
filhos: Raimundo Paz Aragão Neto, Nilvia Mano Aragão e José 
Nilton Aragão Junior. Foi sempre um apaixonado pela agricultura 
e pecuária. Cresceu dividindo as tarefas agrícolas nas proprieda-
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des da família, nos municípios de Nova Russas e Ipueiras, onde 
destacou-se como grande produtor de algodão, até esta cultura 
tornar-se inviável pela incidência de praga do bicudo, que a de-
vastou dos sertões nordestinos no final dos anos oitenta; cultivou 
também a cana, o milho, o feijão, atividade que ainda hoje prati-
ca, porém em menor proporção. Engajou-se na política ao lado 
dos seus tios José Mariano Filho(Senhorzinho) e Francisco Paz 
de Aragão(Chicurute), filiando-se ao MDB ( Movimento Demo-
crático Brasileiro) partido da oposição a então ditadura militar 
que se instalou no país em 1964. Esteve lado a lado do candidato 
Senhorzinho Mariano, quando este concorreu por duas vezes a 
Prefeitura de Ipueiras nos anos de 1976 e 1982.

 Em 1988 Zenilton candidatou-se pela primeira vez a vereador 
de Ipueiras, tendo sido o mais votado do município. Reelegeu-se 
ainda por duas vezes, recebendo votação maciça do povo do Li-
vramento e região do pé da Serra, para onde direcionou todo o 
seu empenho e trabalho político, tentando melhorar a qualidade 
de vida de seus conterrâneos e munícipes. Poderia ter realizado 
mais, porem faltou-lhe apoio, pois dos seus três mandatos de ve-
reador, apenas o segundo foi eleito ao lado do candidato a prefei-
to. 

 Das inúmeras obras que carregou para a região, notadamente 
com a ajuda de Prefeito, Deputados Federais e Estaduais, podemos 
citar: Construção do Posto de Saúde de Livramento; implantação 
de uma creche comunitária no mesmo distrito; ampliação dos co-
légios José Mariano de Melo e Aquiles Pires Mota no Livramento; 
implantação de uma antena parabólica coletiva, para a transmis-
são de sinal das principais emissoras de TV; implantação de uma 
central telefônica na sede do distrito que hoje foi encampada no 
sistema DD; perfuração de quatro poços profundos para viabili-
zar o sistema de abastecimento d`agua do distrito; aquisição de 
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uma ambulância para transporte dos pacientes da região para a 
sede do munícipio; aquisição de ônibus escolar para transporte de 
alunos dos Distritos de Gásea e Livramento para a sede do muní-
cipio; implantação de linhas de energia elétrica nas localidades de 
Barriguda, Balseiros, Riacho da Lapa e São José; implantação do 
sistema de abastecimento d´agua de Lagoa do Arroz; construção 
de passagens molhadas nas localidades de Retirante e Buracão.

 Não desmerecendo as citadas obras, pois todas têm suas reais 
importâncias e nem tão pouco desconhecendo a ajuda que teve de 
seus correligionários políticos para a realização delas, considero, 
no entanto sua maior realização como vereador a assistência que 
deu aos seus conterrâneos em especial aos mais humildes. Nos 
últimos pleitos, não mais se candidatou, desmotivado por pro-
blemas políticos e pessoais, recolhendo-se no município de Nova 
Russas para restabelecer-se de problemas de saúde. 

 Possuidor de paixão marcante pela história e de memória ini-
gualável, tornou-se um colaborador importante de alunos das ci-
dades de Ipueiras, Nova Russas e Tamboril que buscam o resgate 
de fatos históricos para trabalhos escolares e acadêmicos. Ade-
mais contribui com entrevistas, concedidas com desprendimento 
e satisfação, que são divulgadas nas rádios locais e em outras re-
des sociais. 

 Pode-se dizer, portanto, que apesar de não ter livros publica-
dos, talvez por parcimônia, Zenilton é um historiador nato. Sua 
vida sempre foi marcada pelo crivo da investigação e de extrema 
e saudável curiosidade por ações de homens e mulheres do nosso 
povo. 

Parabéns Zenilton, por cantar a sua aldeia.
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Maria de Lourdes Aragão Catunda

Conhecida como Dalinha Catunda, nasceu em Ipueiras - Cea-
rá, no dia 28 de outubro de 1952, e reside no Rio de Janeiro. 

Ocupa a cadeira 25 da Academia Brasileira de Literatura de 
Cordel - ABLC, que tem como patrono o poeta e folclorista cea-
rense, Juvenal Galeno. Membro correspondente da Academia 
Ipuense de Letras, Ciência e Artes – AILCA. Sócia benemérita da 
Academia dos Cordelistas do Crato - ACC. É sócia benemérita da 
Sociedade dos Poetas de Barbalha. Como colaboradora, tem tex-
tos publicados nos principais jornais cearenses: O Povo e Diário 
do Nordeste. 

Escreve no Jornal Gazeta de Notícias, da região do Cariri cea-
rense. 

Escreve no JBF – Jornal da Besta Fubana. 

Dalinha Catunda é declamadora de cordel e, como tal, já par-
ticipou da FLIT - Feira Literária Internacional do Tocantins e da 
FLIP – Festa Literária Internacional de Paraty. 
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Há sete anos promove o ENCONTRO NACIONAL DE POE-
TAS CORDELISTAS EM IPUEIRAS 

Idealizou o grupo CIRANDEIRAS DO CORDEL 
Criou o blog Cordel de Saia onde agrega as mulheres do cordel. 

Realiza um amplo trabalho de divulgação da Literatura de Cordel, em 
sites e blogs.
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Carlos Antônio Fontenele Mourão

Graduado em Letras pela Universidade Estadual do Ceará 
(UECE-2001); Especialista em Estudos Clássicos (UFC-2004); 
Mestre em Literatura pela Universidade Federal do Ceará (UFC-
2006); Doutor em Educação pela Universidade Federal de Per-
nambuco (UFPE 2019). É professor (DE) do Departamento de 
Letras da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE - Campi 
Recife), ligado à Licenciatura em Letras/Libras. Está vinculado ao 
Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Libras (NEPEL) e ao Centro 
de Estudos em Educação e Linguagem (CEEL). Entre publicações 
e trabalhos desenvolvidos nas áreas de Letras e Educação, é autor 
de Literatura Infantil premiado com o Prêmio Raquel de Queiroz 
de Literatura Infantil (2010), promovido pela Secretaria de Cultu-
ra do Estado do Ceará (Secult).
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Patrícia de Fátima Melo Rodrigues Sena

Nasceu em 02 de dezembro de 1972 na Cidade de Ipu, filha de 
José Mariano Filho (Senhorzinho Mariano) e Maria Amélia Alves 
de Carvalho, viveu sua infância e adolescência na Fazenda Livra-
mento, próxima ao Distrito de mesmo nome. Casou-se em 1997 
com José Wilson Rodrigues Sena, cujo falecimento ocorreu tragi-
camente sete meses após a união, ficando assim, viúva, aos 23 anos 
de idade. O casal não teve filhos. Eram residentes na vizinha cidade 
de Nova Russas.

De volta à Ipueiras, inicia seu trabalho como servidora pública 
na Secretaria de Educação.

Na vida pessoal reencontra seu amigo de infância Grecivânio 
Nunes Moura cuja amizade se transforma em um relacionamento 
que já dura quase vinte anos. Também não tiveram filhos.
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O casal se divide entre atividades empresariais e a paixão por ca-
chorros.

É colaboradora como representante do Patrono do Prêmio 
Frota Neto desde o ano 2011, com participação em todas as edi-
ções, menos no ano de 2013;

Cedeu para publicação pela Prefeitura Municipal de Ipueiras, 
sua pesquisa sobre a história do Cristo Redentor, estudo, este, que 
fará parte de um trabalho um pouco mais aprofundado sobra a 
história do município de Ipueiras.

Foi uma das organizadoras do livro Escritos Sobre a Estação 
Ipueiras, juntamente com o Professor Carlos Augusto dos Santos, 
referência no assunto ferrovias no estado do Ceará.

Graduada em Educação Física pela Universidade Estadual 
Vale do Acaraú – UVA- – 2012. Formada em Gestão de pequenas 
e médias empresas pela Universidade Estadual Vale do Acaraú- 
2004 e Especialista em Personal Trainer pela Faculdade Darcy 
Ribeiro – 2013. Pós Graduada em Gestão Escolar pela UVA- Me-
morialista – Pesquisadora da história documental e oral; Servi-
dora Pública do município de Ipueiras há 19 anos na Secretaria 
de Educação – Trabalhou como Coordenadora do Transporte 
Escolar; Diretora de Administração; Coordenadora da Educação 
Integral e Secretária Adjunta da Educação Municipal.
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Música: Meu melhor lugar do mundo!
Compositor: Juarez Bezerra Medeiros Júnior

De uma fazenda tu surgistes bela,
das águas rasas surgiu o teu nome,

Puseste São Gonçalo na capela,
Foi Deus quem deu a força dos teus homens.

A Ibiapaba te divide ao meio,
Cada metade com sua virtude,

De um lado as lindas cachoeiras das suas serras,
Do outro as águas cristalinas dos açudes.

Os teus poetas te transportam pelo mundo,
Teus casarões conservam tua história,

Jesus estende os braços pra quem chega,
Maria abençoa os que vão embora,

Dos Inhamuns até as terras de Iracema,
Da água do Acaraú as Macambiras,

Das festas lindas, tradições de tuas novenas
O sabiá na tua manhã nos inspira

É tanto orgulho ter nascido dessa terra!
Teus � lhos têm por ti um amor tão profundo
Ipueiras: Meu melhor lugar do mundo!


