7º CONCURSO DE POESIAS

1º EDIÇÃO
MACATUBA
2008

Sumário
Prefácio

6

Categoria Infantil
Caminho
Amanda G. Moraes Dias Barbosa

8

Vai Chegar
José Felix Ferreira

9

Esperança e Beleza
Izabela Mariano

Passará
Ana Carolina Arantes Mateozi

Futuro

10
11

Galassi Rafaela Padovan

12

Futuro Bom
Bruna Carolina Pereira Valadão

13

Categoria Infanto-Juvenil
Decisão
Kellen Cristina Andrade

15

A Voz do Futuro
Vânia Helen da Cruz

16

Mundo Cheio de Arte
Raniela Samanta da Silva

18

Água, a minha preocupação
Luana da Silva

19

Mistério
Jaqueline Rodrigues Nunes

20

Nosso futuro o que se faz enquanto se espera?
Caio Moreti Martins

21

Categoria Juvenil
Espero
Rosa Formosa

24

Imperativo do Ser
Mira Elvira

25

Amar ao Cantar
Josefa de Fá

26

Minha pátria adorada
Alimac

27

O novo é o que devemos buscar
Bruna Alana Estefani Martins

28

Conversas com o céu
Maria Maranhão

29

Categoria Adulto
Sementes do Futuro
Álvaro Antonio Valvassore

32

Nosso Futuro
Maria José Ap. Moreti

34

Alma
Cláudia de Cássia M. V. Masseran

35

Soneto Nacionalista
Aninha Gualter

36

Oceano de Lágrimas
Danilo Santiago Moraes

37

O Lamento do Poeta
Isabela Caroline de Carvalho

38

Organização e Colaboradores

39

Capa
Luiz Eduardo Franco Junior

40

Prefácio
Conjugar nossas ações apenas no futuro é esperar passivamente
por dias melhores. Devemos construir hoje o alicerce ideal para
alcançarmos o futuro que todos buscamos e sonhamos. E é justamente com essa filosofia que desenvolvemos o projeto da VII Antologia Poética de Macatuba, com o tema ‘Nosso Futuro’.
Ao promovermos a cultura, a reflexão e a criticidade literária, estamos, na realidade, trazendo para o presente a responsabilidade
pela construção do futuro das nossas vidas.
Sempre ao encontro deste propósito, a Organização de Sociedade
Civil Patriotismo, parceira em mais este projeto, tem trabalhado
assiduamente para o despertar cívico e conclamando os cidadãos
para que sejam atuantes e conscientes da responsabilidade de cada
um com o futuro da nossa sociedade.
Assim, unindo poder público e sociedade civil em projetos como
este, estamos por meio das ações presentes dando firmes passos
rumo a um futuro promissor, que sempre sonhamos.
Nossos agradecimentos a todos os que ajudaram na concretização
de mais esta Antologia.
Ellen Soares de Oliveira

Divisão Municipal de Cultura

“O futuro está sempre começando agora”
( Mark Strand )

Categoria
Infantil

Categoria Infantil

Caminho
Nosso futuro tem
Que ser assim
Caminhar sem fim
Temos que lutar
Para não fracassar
E sem ar vamos nos acabar.
Olho da janela e imagino
Eu, bela na passarela
Como a cinderela.
Eu vou sorrir, não vou chorar,
Porque um dia, com Deus vou
estar.
E com os anjos vou sonhar!
Não vou desistir
Meu caminho vou seguir.
Amanda G. Moraes Dias Barbosa
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Vai chegar

Categoria Infantil

Quando eu for pro céu
Uma estrela vou virar
E todos que estão na Terra
Eu vou iluminar.
Quando eu crescer
Eu vou estudar
E em um novo mundo morar.
Caminhando pela estrada
Uma vida vou criar.
E olhando para o mar
Vou falar: “O futuro vai chegar.”
Eu quero que seja assim
Bom pra mim.

José Felix Ferreira
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Categoria Infantil

Esperança e
Beleza

Nosso futuro será assim,
Cheio de esperança
Quando temos angústia,
E só imaginar coisas boas.
A noite chega e escurece
O frio amanhece.
Cada dia uma música
Uma melodia...
No meu futuro quero
Muita beleza
E comida na mesa.

Izabela Mariano
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Categoria Infantil

Passará
Aqui no nosso Brasil
O que resta é sonhar
Mas quem é esperto
Age para o futuro melhorar!
Para o futuro melhorar,
Cada um faz sua parte.
Se não fizermos isso...
Tudo pode piorar!
Somos apenas crianças
Querendo mudar o mundo
Pensando...
Que tudo passará.

Ana Carolina Arantes Mateozi
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Categoria Infantil

Futuro

O que será que vai
Acontecer com nosso
Futuro?
Esses tais de: aquecimento
Global; poluição e
Desmatamento.
Esses acabam com a nossa
Humanidade e no futuro,
Isso acabará com
A terra.
Para que no futuro,
Vivamos bem e
Façamos as pessoas
Viverem bem;
PRESERVEMOS
A VIDA !!!
Rafaela Galassi Padovan
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Nosso futuro é uma
Criança, quando se
Perde, busca esperança
Para um futuro bom.
Quando nós acabarmos nossos
Estudos poderemos arrumar
Um emprego bom para
Ganhar dinheiro de montão
Minha professora será
Doutora para cuidar das
Pessoas para que elas fiquem boas.

Futuro Bom

Categoria Infantil

Cada um tem a
Profissão que escolheu
Com muita emoção.
Bruna Carolina Pereira Valadão
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Categoria
Infanto-Juvenil

Decisão

Categoria Infanto- Juvenil

É hora de parar,
É hora de pensar.
É tempo de refletir,
Agora é tempo de decidir!
Decidir se quer
Um futuro qualquer,
Ou um futuro promissor,
Longe de toda e qualquer dor.
Vamos plantar o bem,
Semear sorrisos,
Regar com afeição
Para que no futuro
Tenhamos a melhor colheita da nação.
Não fique apenas reclamando,
Vá, faça a sua parte.
O presente é o primeiro passo
Para um futuro cheio de arte.
Kellen Cristina Andrade
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Categoria Infanto- Juvenil

A Voz do Futuro
O nosso futuro depende de nós
do amor em si e aos outros,
e de uma só voz.
A voz que cala depressa
A voz que acaba com a solidão
A voz que alimenta a alma
A voz que vem do coração
Somos povos de diferentes raças
com o mesmo sonho e pensamento
de poder mudar o mundo
com o passar do tempo!
Mas como o mundo, mudaremos
Se não vemos os outros corações
mas é claro,como tudo na vida,
pra isso temos as soluções.
(*)
(*): continua na próxima página
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Categoria Infanto- Juvenil

(*)
Ao invés de máquinas de guerras
queremos amor na Terra.
Queremos paz no lugar dos maus sentimentos,
Queremos amor,queremos mais
Queremos um sonho,enfim realizado
Queremos o mundo de amor, capacitado
Queremos viver a vida
Com toda satisfação
Ouvindo a voz do futuro
A voz que vem do coração
A voz que nesse momento
Pede ajuda, com compaixão
Vânia Helen da Cruz
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Categoria Infanto- Juvenil

Mundo cheio
de arte

Precisamos o futuro melhorar
Então, vamos logo ajudar
As florestas preservar
Do topo da árvore
Até o fundo do mar
Não jogar lixo no chão
Mundo livre da poluição
O desperdício
Está um vício

Vamos fazer a nossa parte
Vamos lotar o mundo de arte.
Raniela Samanta da Silva
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Categoria Infanto- Juvenil

Água,

Vamos prestar atenção!
Não podemos ficar sem
água, não.

a minha
preocupação

As torneiras devemos fechar,
Além de economizar,
No futuro não vai faltar.
Os olhos não adianta fechar
Se o desperdício continuar,
Água de qualidade, só em
fotos
No futuro, irão achar.
Todos pela preservação,
Não à poluição,
Não à devastação.
Falta de água, não e não.
Quero um futuro verde,
Nem pensar em sede.
Luana da Silva
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Mistério

Categoria Infanto- Juvenil

Do futuro ninguém sabe,
Só espero estar livre da maldade.
Temos de cuidar antes que seja tarde,
Para o nosso bem e de toda comunidade.
As árvores estão acabando,
Crianças nas ruas deixadas
E o ar poluído ficando
E eu aqui perguntando, até quando?
Temos de mudar o presente
fazer projetos decentes.
Vamos plantar o bem em todo lugar,
É só querer, venha participar.

Jaqueline Rodrigues Nunes
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Categoria Infanto- Juvenil

Nosso Futuro o que se faz
enquanto
se espera?
É preciso olhar adiante, vencer obstáculos,
ultrapassar barreiras, avistar o horizonte.
Olhar também para o alto,
porque tem um Deus forte e que tudo pode.
É preciso acreditar!!! O futuro é o que advém ,
do que se faz no presente, partindo de uma ação consciente ou omissa,
e o retorno esperado é o que sé é plantado.
Portanto, caro cidadão, não lave as mãos diante dos fatos,
É preciso envolvimento, não basta cobrar o que não se é feito,
É preciso fazer direito, cada um a parte que lhe cabe !
Antes que o horizonte acabe.
Porque a vida, a vida traz uma chegada,
Mas também surpreende com uma partida.
Quando tudo parecer incerto,
Com a insegurança de que nada se alcança,
É preciso enxergar o que está próximo,
Com passos de menino e inocência de criança.
A natureza é bela!

(*): continua na próxima página
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Categoria Infanto- Juvenil

(*)
E o homem apenas uma obra singela,
Construída por um Deus magnífico!
Enquanto uma árvore consegue respirar o gás carbônico e devolver a
natureza o oxigênio, milhões de outros seres “vivos”,
Chamados de “racionais”, não conseguem reverter algumas de suas
Atitudes inconseqüentes . Isso é chamado de racional? Esse animal?
Não basta somente ficarmos na platéia, estamos sendo coniventes
com esses absurdos, deixando o homem matar o mundo.
O mundo que também é seu é nosso!!!
Para remediar um futuro não muito distante,
Que não depende só dos governantes,
Depende de cada um de nós.
Caio Moreti Martins
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Categoria
Juvenil

Categoria Juvenil

Espero
Espero do meu Brasil
Mais verde no lugar de vermelho
Mais azul no lugar de marrom,
Igualdade no lugar de desespero.
Espero do meu Brasil
Justiça à brava gente
Que por toda a história
Lutou honestamente
Espero do meu Brasil
Um futuro promissor
Onde não haverá divisão de classes
E muito menos terror
Espero do meu Brasil
Mais ação
Espero da minha gente
Dedicação
Desejo a minha pátria amada a verdadeira
libertação.
Rosa Formosa
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Imperativo do Ser

Categoria Juvenil

Futuro...
O que esperar?
Lente translúcida
Vendo gente lúcida
Ou será
Lente escura
Para não ver gente obscura?
Dizem que a Ele pertence
Mas talvez
Esteja nas mãos
Do cidadão
O dever de mudar,
De querer,
E conseguir
Que as promessas
De um futuro bom
Sejam sinônimo
Da certeza do que virá.
E não espere o
Melhor
E não aceite o
Pior
Porque se o dever
É de todos
O direito
- É ser feliz –
Seja...
Mira Elvira
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Categoria Juvenil

Amar ao Cantar
Pátria de desigualdades
De fome e pobreza
Onde a corrupção é gigantesca
Terra de paisagens inexplicáveis
De cultura carnavalesca
De miscigenação
Onde no futuro quer PAZ no coração
Mas que paz? E como?
Igualdade, democracia, solidariedade
Lutando, alcançando, explorando
Pensando no futuro
Faça a justiça sair do escuro
Iluminando o novo mundo
Sentindo ao ver a bandeira tremular
Orgulho pra cantar
PÁTRIA AMADA BRASIL.
Josefa de Fá
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Categoria Juvenil

Minha pátria
adorada
Miséria e riqueza,
Favela e nobreza,
Lua e morte,
Conquista de gente forte.

Meu Brasil tem futuro,
Tem homem puro,
Meu Brasil tem beleza,
Tem rica natureza.

Já lutei,
Já sorri,
Já perdi,
Já chorei,
Mas meu país, sempre amei!

Não é só corrupção
Tem petróleo e carvão,
E nem só carnaval,
Pra ninguém pensar mal.
Somos brasileiros,
Somos guerreiros,
Não desistir é o que diz,
O futuro é ser feliz.

Agora é bola pra frente,
Assim como no futebol
A paixão da nossa gente.

Alimac
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Categoria Juvenil

O novo é que
devemos buscar
Futuro, o que ele pode nos reservar?
Felicidade, tristeza e solidão,
É tudo o que devemos esperar e aceitar?
Um sonho é um ideal...
Será fácil alcançar?
Viver e acreditar, que o amanhã tudo pode
mudar!
A incerteza da vida...
A luta por um futuro melhor
Uma vontade imensa de buscar o novo.
Enorme desejo de encontrar o melhor, jamais
o pior
Incerteza é o que aflige,
Esperança é uma grande fonte de incentivo
Sonhar é preciso
Acreditar é essencial
Querer é poder...
Viver um futuro
Onde tudo pode fazer e acontecer!
Bruna Alana Estefani Martins
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Categoria Juvenil

Conversar com
o céu
Há uma estrela lá no céu
Que muitas vezes não posso ver
Ela me diz sobre as coisas
Ela sabe quem vai morrer
Só aparece nesses ares
Pertence somente a este céu
E é ofuscada pelas sombras
Que servem como véu
O problema é que essas sombras
Vêm da construção
Consomem futuros, consomem verde,
Exploram o amarelo, poluem o azul
Mas ainda restam as estrelas,
São oráculos, podem prever
Conversam com as crianças
Sabem quem vai nascer
Ensinam o poder uma nação
Fazem valer o direito,
As pessoas já não querem simplesmente lavar as mãos

(*): continua na próxima página
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Categoria Juvenil

(*)
É dessas estrelas, que vem a esperança
A vida em uma lembrança
Vem avassaladora
Derrubando obscuro
Curando todo tipo de dor
Essa estrela chama felicidade
Nasceu de mistura de povos
Nem parece ser de verdade
Que ela garante o meu futuro
Faz do Brasil a minha pátria
Me protege do escuro.
Maria Maranhão
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Categoria
Adulto

Categoria Adulto

Sementes do
FUTURO
Enquanto alguns distorcem teorias
Formando “suicidas” em profusão
Outros propagam a auto-estima
Pra superar o mal do século: a depressão!
A divisão de classes, raças e religiões
É ferida latente,
Anomalia do passado,
Que perdura no presente.
O tempo cronológico
É o diferencial auxiliar
Em tudo existe explicação
Que o amanhã vai despertar!
Se o trabalho edifica o espírito,
Por que não trabalhar?
Se a bondade produz o amor,
Por que não se doar?
(*): continua na próxima página
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Categoria Adulto

(*)
Se a sabedoria é ensinar,
Por que omitir?
Se a fé remove montanhas,
Por que não praticar?
Quem ensina, doa e trabalha
Com fé e caridade,
Revela talento na humildade,
Prepara nosso futuro
Germinando nos corações
Sementes de felicidade.
Afinal é dito que o presente hoje,
Quando no passado, foi futuro!
. . . Refletindo: O que mudou?

Álvaro Antonio Valvassore
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Nosso Futuro

Categoria Adulto

Direito? Preconceito?
Político eleito!
Votou direito?
Problema com lixo?
Esgoto a céu aberto?
Pais jogando feto!!!
Afeto? Que é isso?
Individualismo!!!
Pessoas sofrendo
E o restante, o que tem com isso?
Desmatamento? Sofrimento!
Câncer matando a todo momento!!!
Poluição? Cidadão?
Cadê a ação?
Cadê atitude consciente?
Cadê essa gente?
Aquecimento global?
Cadê a solução?
É só pra político? Não !
Está nas suas mãos!!!
Cadê o seu papel de cidadão ?
Maria José Ap. Moreti
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Categoria Adulto

Alma
A Deus pertence...
O futuro torna-se presente
E o passado imponente.
Na resistência da mente,
No caminhar reluzente,
Todo ser sente.
Nascer,
Crescer,
Morrer.
Culpados ou inocentes?
Só queremos o que nos pertence,
Mas o impotente torna-se resistente e
Somos julgados pela mente
De um corpo que sente a espera do futuro presente!
Cláudia de Cássia M. V. Masseran
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Categoria Adulto

Soneto
Nacionalista
Há orgulho em ser brasileiro.
Brasil é a Terra onde amamos viver,
Será também onde iremos morrer.
Aliás, estaremos satisfeitos no dia derradeiro
Pois nesta pátria, os sabiás cantam o dia inteiro.
E o povo brasileiro sabe reconhecer
Que este é o melhor lugar pra se viver.
O nosso país é o primeiro.
O número um samba, no carnaval...
É ainda, o país do futebol!
Essa é a fama internacional.
Nosso céu tem muito mais anil
“nossos bosques têm mais vida”
Bem- vindos à mãe gentil; este é o nosso futuro: Brasil!
Aninha Gualter
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Categoria Adulto

Oceano de
Lágrimas

Um oceano de lágrimas
A mãe natureza chora
Uma lágrima cinza
Um manifesto de amor pela Terra
Derrama-se um oceano de lágrimas

É o fim da fauna e da flora
A última gota de água doce, límpida e cristalina
Derramada no verde pasto árido
No céu, arco-íris falecem
Cinzas caem como pétalas
Todos somos culpados
Fingimos ser inocentes
Anjos decadentes
Salvadores eminentes
Um futuro sem presente
Da esperança florescerá a paz
Brotará nos olhos dos homens
Um oceano de lágrimas
E na natureza quase morta
A vida se fará contínua
Ani Danilo Santiago Moraes
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Categoria Adulto

Lamento do
Poeta

O futuro;
Será que existe?
Ou será apenas algo que vem em nossas mentes,
Mas logo se dissipa?
Como uma gota de orvalho,
Que cai sobre a planta ao amanhecer
Logo vem o sol e ela desaparece.
O que será do nosso futuro?
Tantos sonhos do homem,
Destruídos pelo homem.
O que será do nosso futuro?
É como um grito de uma mãe desesperada.
Brigas, guerras, omissões;
E assim o mundo caminha,
Como se não houvesse amanhã
A única esperança,
O único grão que ainda germina
É o sonho de futuro.
Alegria, liberdade, paz;
Crianças vivas, felizes.
Quando esse sonho assim findar,
O poeta poderá falar com alegria
Do nosso futuro
Isabela Caroline de Carvalho
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Capa
Nos poemas desta antologia o futuro é tratado como
tempo de mudanças.
Apoiada nesse conceito e na pureza da expressão de
cada obra, surgiu a idéia de triângulos que se transformam em círculos.
Como forma geométrica, com as extremidades bem
definidas, o triângulo é a referência ao agora. É a idealização do momento que estamos imersos.
Por sua vez o circulo, elemento contínuo, sem extremidades, representa o futuro, que foge ao nosso
controle. É expectativa de transformações.
A repetição da transformação acontece pela antologia
não ter sido escrita por apenas uma pessoa, mas por
várias; cada uma procurando uma forma poética para
demonstrar suas expectativas quanto ao futuro.
(Briefing da capa desta obra, criação do bacharelando
em Design no Centro Universitário SENAC (São Paulo), Luiz Eduardo Franco Júnior, que é voluntário e
membro fundador da OSC Patriotismo).
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