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Editorial
Esta é uma edição especial em parceria com a ALAMP – Associação
Literária e Artística de Mulheres Potiguares para homenagear o dia das
crianças, o dia do professor e a campanha do outubro rosa que busca
conscientizar as mulheres sobre o combate ao câncer de mama.
Às mulheres que nos emprestaram seus versos, suas palavras e suas almas
para abrilhantarem esta edição os nossos mais sinceros agradecimentos.
A colaboração de todas vocês mostra a importância que essas datas têm
para a nossa sociedade.
O dia das crianças precisa ser lembrado todos os dias para que elas sejam
mais compreendidas por nós adultos e tenham os seus direitos respeitados.
Para que mais crianças possam brincar e estudar sem nunca precisarem
trabalhar para viver. Criança não trabalha, criança brinca.
No dia do professor que possamos refletir sobre essa profissão tão bonita
em que pessoas especiais dedicam seu tempo planejando aulas, corrigindo
avaliações e trabalhos, preenchendo cadernetas e tantas outras atribuições
no intuito de fazer o melhor pelos seus alunos no ensino-aprendizagem. A
educação transforma os homens, eduquemos as crianças!
A nossa homenagem, também, a campanha do outubro rosa criada por
instituições que lutam contra o câncer de mama nas mulheres. Então,
vamos procurar o mastologista para nos prevenirmos. O câncer tem cura!
Procure ajuda cedo!
Assim, deixamos as portas da Barbante abertas à espera de você, leitor,
para que possa fazer a leitura desse especial cheio de peraltices, e não
esqueça de fechar a porta quando sair para o vento não derrubar a folhinha
pendurada na parede.
Boa leitura,
As editoras
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Crianças
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CARTA ABERTA A CRIANÇA QUE EXISTE EM MIM
(Ângela Rodrigues Gurgel)
Minha querida,
Não sei se devo confessar, mas confesso que estou com medo, não aquele medo comum aos
meus tempos de menina. É um medo maior... Sabe o que me assusta mais? A falta de limites.
Lembra quando ficávamos em baixo da cama depois de uma traquinagem? Quando nos
escondíamos pelo mato com medo de voltar para casa por ter infringido as regras?
Naquele tempo infringir as regras significava atrasar para o almoço, brigar com o irmão menor,
dizer palavrão. Havia um castigo para cada um desses “crimes”. Hoje me assusta as crianças
brincando de adultos pequenos. A infância roubada pela erotização. A inocência perdida nos
jogos de sedução aprendidos desde cedo.
Minha pequena, perdoe-me por não ter cuidado melhor do mudo aqui fora. Por ter falhado em
meu sonho de construir uma sociedade mais justa. Não, não me olhe com esse olhar reprovador.
Eu sei que naquele tempo já existia falta de respeito, crianças mal educadas, briguentas,
barulhentas. Sim, seu sei que nem tudo era melhor. Não precisa me lembrar disso.
Mas, convenhamos, naquele tempo nossas brincadeiras eram mais saudáveis, nossos brinquedos
mais inocentes. Claro, eu sei que falo assim porque cresci na zona rural, fui criada correndo
pelos campos, nadando, andando a cavalo, pescando, subindo em árvores, construindo meus
brinquedos.
Não tinha televisão disputando espaço com os amigos e/ou os pais. Tínhamos a lua para clarear
nossas noites e as estrelas para iluminar nossos sonhos, que cabiam todos naquele espaço
geográfico. As noites escuras eram testemunhas de nossas travessuras mais perversas, como
enrolar-se em lençóis brancos e assombrar os mais medrosos.
As conversas ao redor da fogueira. E quando nos mudamos para cidade trocamos os terreiros
pela calçada, onde a conversa “corria solta”. As brincadeiras de caí no poço, anel, o primeiro
beijo, a culpa, o medo de ser descoberta.
É minha criança, muita coisa mudou, talvez por isso eu esteja me distanciando de você, mas
por favor, não permita que minha maturidade lhe mate. Lute, sobreviva e nunca vá para lugares
onde meus sonhos não lhe alcancem. Você é meu melhor pedaço. É em você que encontro
forças para enfrentar as atrocidades dos adultos, ternura para ver o mundo sem perder a fé na
humanidade, carinho para dar aqueles que me ferem. Sem você, minha criança, a amargura já
teria destruído a minha alegria.
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ORAÇÃO PELAS CRIANÇAS
(Ângela Rodrigues Gurgel)
Senhora e mãe Aparecida,
Neste dia, a Ti consagrado,
Olhai pelas crianças perdidas,
Desamparadas, violentadas,
Perdidas nas esquinas da vida...
Com Teu manto sagrado,
Protege estas meninas
Usurpadas em seus sonhos,
Mutiladas em suas fantasias,
Feridas em suas almas pequeninas...
Olhai também os meninos,
Sujos, famintos, olhos arregalados,
Sonhos despedaçados,
Pelo peso da solidão...
Senhora e Mãe Aparecida,
Padroeira deste país varonil
Olhai as meninas e os meninos
Deste nosso amado Brasil!
Deus abençoe as crianças!
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QUANDO CRIANÇA
Quando criança
Eu me lembro
Que brincava
Com meus irmãos
A noite de fazer caretas,
Ganhava a brincadeira
Quem fizesse a mais feia,
Em troca ganhávamos
Bolachas Marias ou pirulitos.
Tempo bom,
Não tinha televisão,
Brincávamos no terreiro de casa,
Na calçada, na rua.
A infância passou rápido.
Saudades.
Apresentação Oliveira.
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LEVADA DA BRECA

Fui menina inquieta
Levada da breca.
De pés descalços
Estourei muitas poças
Na água da chuva.
Corria de montão
Pela rua de barro socado
Até não poder mais.
Fui menina inquieta
Levada da breca.
Lembro de minha mãe
Muito brava que chamava:
Pra casa, menina!
Mas de uma coisa tinha certeza
Brincar era muito bom...
Mas estudar era bem melhor!
Clécia Santos
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Sensibilidade em Erupção
Ser criança é ser liberdade
Ser verdade, imensidão
É ter a vida à flor da pele
É viver correndo chão
Ser criança é voar como anjo
Ter a vida em sua mão
É cantar, sorrir, pular...
Ser grandiosidade, renovação
Ser criança é sonhar realidade
Ser a sensibilidade sempre em erupção.
Dorinha Timóteo
Na aurora da vida
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Criança feliz
Ela brinca,
Sorrir do nada e de tudo,
Se balança no balanço
Do vento,
A esvoaçar até o pensamento.
Cabelo enrolado,
Liso, preto ou dourado.
Não importa a cor,
Não importa a nação,
Uma criança feliz
Faz o mundo girar
Com o poder da imaginação.
(Edilene Bandeira)
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Brincadeiras de criança
Tica-tica,
Amarelinha,
Tô no poço,
Cantigas de roda: ciranda, cirandinha.
Boneca de pano,
Carrinho de rolimã,
Bola de gude,
Esconde - esconde,
Um, dois, três.
Pula corda,
Pião,
Bilboquê,
Deixar de brincar
Pra quê?
(Edilene Bandeira)
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Criança virtual

Olhar cibernético,
Parado na telinha,
Que não abraça
Nem beija
Fechado em uma caixinha.

O mundo passando,
Sem nem perceber
Balançando na rede
A se perder.

Lá fora o balanço
Vazio está,
O banco da praça
Sem ninguém para conversar.

Criança virtual
No Facebook,
Instagram,
WhatsApp
A se conectar,
Perdendo a maior conexão
Que é simplesmente
Brincar.

(Edilene Bandeira)
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INOCÊNCIA

As crianças florescem a olhos vistos, redimendionando valores,
amores e temores, na mágica da vida que se renova a cada dia. Nem sempre
sua ação é inocente, as vezes é cruel, pisando no amor incondicional dos
seus pais mas, há superação dessas dores, apontando para o futuro do
equilíbrio e da mansidão. O que seria do mundo sem o brilho, os risos
incontidos, os abraços lambuzados e os beijinhos babados dos pequeninos?
Nesses momentos ímpares, o adulto embarca na inocência deixando brotar
a criança adormecida, esquecida, dentro de si. A mágica se renova, a
criança “acordada” pega a mãozinha que confia e, segue a vida para ser
feliz.
Elvira Pereira de Araújo
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DIA DAS CRIANÇAS
Quão bela é a infância
Que passa tão rápido, lamento,
Igual ao sopro do vento
Deixando-nos lembranças...
Tão bela é uma criança
Semelhante à um anjo,
Que canta e que dança.
Ser angelical enviado por Deus.
O que seria de nós,
Sem as pequeninas crianças
Ao nosso redor pra nos alegrar,
A nos trazer esperanças, a nos fazer festejar...
Festejar sempre a vida,
A seara, a colheita, a lida.
E junto com as criancinhas aprendermos,
Que em todos os momentos ao bom Deus
Deveremos sempre gradecermos.

Fátima Leite
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VAMOS CUIDAR DAS CRIANÇAS?
A criança precisa
Dê uma boa formação
Ter acesso a moradia
O lazer e educação!
Cuidados com a saúde
Esses não poderá faltar
Já desde o ventre da mãe
Os cuidados deverão começar!
É direito da criança
A boa alimentação
É triste quando sabemos
Que em mesas faltam o pão!
Jamais ser explorada
Em qualquer situação
Ter direitos preservados
A crueldade dizemos NÃO!
Direito a nacionalidade
Um nome na certidão
Ser tratada por igual
Sem preconceito ou distinção!
Liberdade tem que ter
Aprender a dizer não
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Ser cuidada com carinho
Dos adultos ter atenção!
Está em meio a família
Ser regada como a flor
Ser orientada pra vida
Ser cultivada com Amor!
Fatuca Silva - 2018
Nesse 12 de Outubro, parabéns a todas nossas crianças!!!!!!!!
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Toda criança
Toda criança quer ter amor
Carinhos, abraços e sorrisos
Quer brinquedos ou até mesmo uma flor
Para embalar seu mundo paraíso.
Toda criança é tão cheia de sonhos
Que povoam de felicidade sua vida
Estão sempre envolta em muitas histórias risonhas
De contos de fadas brilhantes e coloridas.
Toda criança tem doces pensamentos
De viver num mundo de alegria
E confiam nos que ficam ao redor
Pois acreditam em sua sabedoria.
Todos os dias deviam ser das crianças
Que nos enchem de fantasia e felicidade
Elas que são nossa esperança
De um futuro colorido de paz amor e amizade!
Janycley Fonsêca
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		CRIANÇA

Vem cá, criança!
Vejo esperança em teu olhar
Contemplas o horizonte
Almejas bonanças
Em noite de luar
Lembras do pirata medonho
Que provocava temores
E tu vinhas te aninhar?
Lembras das fadas e bruxas
Dos gnomos e pirilampos
Embaixo do pé de pau?
Lembras das nossas rodas de conversa
Ao pé da serra
Sem melindres, sem muxoxos ...?
Tudo era tribal.
(Lúcia Eneida)
02.01.2019
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Brincar de viver
Quantos sonhos
Criados
Acreditados
Buscados
Perdidos
Na memória do tempo
Mundo do faz de contas
Castelos se areias
Peixinhos dourados
Príncipes e sapos
Princesas e sereias
Tudo perfeito
Beleza sem igual
Leveza infinita
Ordens
Desordens
Intenso aprendizado
Mundo encantado
Vamos encontrar
Luciene Avanzini
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CAMAQUIANO
Paraíso infantil
beira-mar convida
crianças criativas
castelos construir
Luciene Avanzini
CL030
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A MENINA FACEIRA
Tão bela é tão faceira
Segue o mundo a explorar
De dia tem o Sol como companheiro
E amigos pra traquinar
A noite chega depressa
Com seu céu a convidar
A pequena menina faceira
Para com as estrelas brincar
Luciene Avanzini
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ERA UMA VEZ ...
UMA MENINA SONHADORA!
Era uma vez...
Uma menina sonhadora
Que desde pequenininha
Sonhava em ser professora
Dona Severina foi referência
Por ser mestra encantadora.
Durante suas aulas
Ela ficava a admirar
Aquela mulher tão linda
Com seu jeito de ensinar
Professora carinhosa
Que passou a imitar.
E com gravetos e sabugos
Brincava de lecionar
Sendo esses seus alunos
Faz de conta à realizar
A fantasia de um sonho
Que estudou para conquistar.
O tempo foi se passando
E a escola era o lugar
Que mais a alegrava
Que a fazia viajar
Sem um centavo no bolso
E sem sair do lugar.
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Viajou nessa história
Sempre com os pés no chão
Escrevendo em barro duro
Letras sem definição
O sonho dessa menina
Que amava a educação.
Não tinha caderno chique
A faca foi o apontador
Do único lápis grafite
Que escrevia com amor
Cada letra de uma história
De um sonho promissor.
Seu livro foi o didático
Outro não tinha não
E na leitura silabada
Iniciou a alfabetização
E foi lendo Asa Branca
O despertar pra reflexão.
Nessa literatura
O que a chamou atenção
É que a vida não é fácil
Para o povo do sertão
E para não ser oprimido
É preciso educação.
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Começou a refletir
Mas, não podia opinar
A época não permitia
Aluno dialogar
E sonhou mais uma vez
Um dia mudar de lugar!
Serei uma professora
Aí poderei falar
Expressar meu pensamento
E o mundo transformar
Serei muito importante
Respeitada em todo lugar.
O tempo foi se passando
Ouve transformação
Os movimentos sociais
Provocaram revolução
E às escolas mudaram
Tinham nova definição.
Professor e aluno
Numa mesma posição
O diálogo era recurso
Para metodologia e ação
Mas, faltava estrutura
Física, humana e politização.
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Cursou então o magistério
Usou aquela fardinha
Blusa, meia na canela
Saia pregueadinha
Um orgulho ela sentiu
Sendo uma professorinha!
Depois conseguiu trabalho
Numa escola particular
Foi lá que muito aprendeu
O ofício de ensinar
Foi vivendo e aprendendo
Os desafios de lecionar.
Nessa nova posição
De ilustre professora
Percebeu que a realidade
Que idealizou à sonhadora
Era bem mais diferente
Era desigual e opressora.
Salas superlotadas
Quentes como fornalha
Acessibilidade não existe
Merenda é uma migalha
Professor é um guerreiro
Nesse campo de batalha.
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Agora que é professora
Pensou ter liberdade
Para quebrar as correntes
Que prende à sociedade
Dos sonhos de viver
Uma educação de qualidade!
Quero poder voltar
A sonhar como menina
Sentir admiração
Pela escola que ensina
A pedagogia do amor
Como principal disciplina.
Para encerrar eu digo
Que sou eu essa menina
Uma eterna sonhadora
E com amor ela ensina
Sou Marilene Gomes
Professora nordestina.
Marilene Gomes
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OUTRA CANTIGA DE CIRANDAR
Fui à Espanha
Buscar meu chapéu
Azul e branco
Da cor daquele céu.
Mas na Espanha
Não encontrei ninguém
Que dissesse onde estava
O chapéu que eu quero bem.
Olha palma, palma, palma.
Olha pé, pé, pé.
Olha roda, roda, roda,
Caranguejo peixe é.
Bati palma, palma, palma,
Finquei pé, pé, pé.
Dancei roda, fiz ciranda,
Para ver meu bem me quer.
Samba, crioula,
Que vem da Bahia,
Pega a criança
E joga na bacia.
Mas tem cuidado
E carinho com meu bem.
Ele é o meu amado
E outro igual ele não tem.

Nara Minervino
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PUREZA DE CRIANÇA

Dádiva da vida. Assim se define a
Imensurável energia do sorriso
Alegre de uma criança!
Doçura e sensibilidade estão
Amalgamados nesse ser tão
Completo de luz e de boa energia, que ele
Resplandece a verdadeira
Inocência, comum aos que são puros e límpidos,
Amáveis e solidários e que, sem distinção, fazem
Nutrir encanto, emoção,
doÇura e satisfação, ao distribuírem, tão somente,
Amor e contentamento.

Nara Minervino
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SER CRIANÇA
Ser criança...
É ter sonhos
E não os achar enfadonhos.
É fazer planos
Sem medo dos desenganos.
É viver de pureza
E não duvidar da certeza.
É não ter pressa
E viver a vida completa.
Ser criança...
É estar feliz
E ser, todo dia, aprendiz.
É crer no amor,
Sem pensar em espinho de flor.
É se sentir repleto
E do amor está certo.
É brincar com a vida
A quem enxerga comprida.
Ser criança...
É...
... ser assim:

Acreditar em
TUDO,
Por saber que
Amanhã
Virá o mais... lindo... futuro!

É...
... Não duvidar...
... De ninguém...
Porque reconhece que
Só
O
Amor
F
A
Z
bem.

Nara Minervino
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DIA DA CRIANÇA

O Dia da Criança deve ser só de alegria,
Festa, cores, algodão doce com poesia,
Poesia doce como o mel de abelhas
Espargindo doçura em todas as centelhas.

O Dia da Criança deve ser pleno de amor,
Carinho, ternura em todos os cantos onde for
Comemorado, deixado, assim, como legado,
Respeito, ternura, amor em forma de cuidado.

O Dia da Criança deve ter os pais presentes
Avós amorosos, felizes e contentes
Brincando e, para elas, contando histórias,
Essas histórias serão guardadas na memória.

Histórias exemplares, referenciais de vida,
Músicas de acalanto, sem medo, sendo guarida,
Na suavidade do tic tac do cadente coração
Que no ventre da mamãe batia com pura inspiração.

Feliz dia da Criança para elas e para nós,
Que nossa criança interior ouça a voz
Do nosso “eu adulto” cuidando da sua alma,
Ressignificando e deixando-a em plena calma.

Ninita Lucena.
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OLHAR DE CRIANÇA
(Regina Gonçalves)

Sob o olhar de uma criança
O mundo é mais belo
Os dias são puro
E a natureza
A melhor ornamentação divina
Sob olhar de uma Criança
Tudo é leve
A beleza é real
E seu inocente olhar
É puramente natural
Sob o olhar de uma criança
A vida é suave
A alma tem emoção
E o amor
Pura inspiração
A criança sob o seu olhar
É inspiração que pulsa
Motivação que impulsa
É amor que se traduz em olhar
sob seu inocente olhar
Ela é Sinônimo de Amar
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Manuela
(Regina Gonçalves)
Um sorriso de criança
Espalha beleza e amor
Contagia todo ambiente
Tem o mais rico valor
Multiplica alegria e poesia
Com o mais puro ardor
Um sorriso de criança
Tudo diz só no olhar
Transforma, ilumina
Irradia luz sobre um lar
Toca a dureza de almas
Faz novos sorrisos brotar
Um sorriso de criança
Tem a doçura gentil
Tem o reflexo afável
Tem o encanto infantil
Tem a pureza inocente
De Manuela TEM o perfil.
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INFÂNCIA PÓS-MODERNA
( Regina Gonçalves)
A infância pós-moderna
É uma verdadeira inversão
De valores, costumes e práticas
De papéis e concepção
É uma fase marcada
Por renúncias e liberação
A criança é logo tentada
Por uma onda de informação
Não se brinca de bonecas
Vestidos não se usam mais
Trocam a infância inocente
Por desejos tão banais
As brincadeiras em família
Dão lugar ao computador
Se vive precocemente
Sem respeito e sem pudor
A mídia contagia
Para sua emancipação
A sociedade contribui
Para desinfantalização
Os órgãos são mais presentes
Na defesa e proteção
Dos abusos que são frequentes
E da banalização
É visível a contrariedade
No ideal de infância
Vivemos a disparidade
Entre limite e tolerância
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Um passarinho
Um passarinho vem
Cantar à janela
Traz flores e melancias
Dentro desse seu cantar
É um passarinho
Feito de costuras de retalhos.
Rosângela Trajano
A little bird
A little bird comes
Sing to the window
Bring flowers and watermelons
Within this your singing
It's a bird
Made of patchwork seams.
Tradução da autora
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UMA ESPERANÇA

Uma criança
Um sorriso
E uma esperança.

Uma criança
Um sonho
Sem a esperança.

Doem:
Seu estômago
E seu coração.

Por que assim
Oh,
Bendita criança?

Uma criança
Um sorriso
E uma nova esperança.

Ter:
Direitos respeitados
Um mundo sem diferenças.

Uma criança
Um sonho
E mais uma esperança

Um dia...
Encontrar
O “País das Maravilhas”.
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Por que não assim
Oh,
Bendita criança?
Um desejo...

FELIZ DIA DAS CRIANÇAS?

Silvania Campelo
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SER CRIANÇA
Lindo é ser criança
Ter alma de criança
Brincar na leveza das borboletas
Desenhando a imaginação sem traço, sem caneta.
Lindo é bailar entre as flores
Na pureza dos amores
Na imensidão das cores
Lindo é o encanto das Margaridas.
Ser criança é passear no paraíso da espontaneidade
Sonhos da primavera sem idade
Frescor da amizade
Que traz o brilho translúcido de um olhar sincero.
Criança, sendo o verde fruto da Esperança
Embalado no seio da família, pilar da Confiança
Que emana o amor de cada dia
Cultivando a herança da lealdade, sem correria.
Criança é ser
Livro da Prosperidade
Marca da Partilha
Abraço da Divindade
Ser humilde
Páginas da Soberania
Fruto da Maternidade.
Socorro Evangelista.
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DIA DA CRIANÇA
(Socorro Gurgel)

Sonhei vendo uma criança
Colhendo uma flor no jardim
E aquela flor mais bela
Trazia a flor para mim.
Eu fiquei muito encantada
Era o Dia da criança
Senti o cheiro de paz
Vi a cor da esperança.
Agradeci e perguntei
Já que hoje é seu dia
O que você quer ganhar?
Ela disse: uma poesia.
Eu fiquei mirando o sol
Pensei a vida vale a pena
Se a esperança do mundo
Só me pediu um poema.
Fui tecendo o poema
Botei nele amizade,
Amor, justiça, alegria,
Paz e solidariedade.
Botei jogos, brincadeiras,
Espaços de aprender,
Convivência fraterna
Canto e inclusão pra valer.
Ainda estava escrevendo,
Mas meu neto me acordou
E eu vi que o meu sonho
Nele se realizou...
Agradeço ao Deus da vida
Pelo sonho e a criança
Por iluminar o caminho
Para eu enxergar a esperança.
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CRIANÇA TEM DIREITOS
(Socorro Gurgel)

A infância é um tempo
De luz, pureza e bondade
E precisa ser vivido,
Respeitado, protegido
Pra o mundo ter dignidade.
A Criança tem direito
À vida de qualidade
Ela é futuro e presente
Tem direito ao diferente,
Tem direito a igualdade.
A criança tem direito:
Pátria, nome, identidade,
Lar, saúde, educação,
Amor e compreensão
Dos pais, da sociedade.
A criança tem direito:
À proteção especial,
Cuidado e acolhimento
Pra o seu desenvolvimento
Mental, físico e social.
A criança tem direito:
À brincadeira e lazer,
Interação e amizade,
Justiça, solidariedade
Pra bem viver e crescer.

Estejamos de mãos dadas
Protegendo a flor criança
Esse ser em nós, risonho
Que realiza qualquer sonho
Esperançando a esperança.
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Professores(as)
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SER PROFESSOR
(Ângela Rodrigues Gurgel)
Dizer o que é ser professor
é dizer das várias profissões
que transpõem e se sobrepõem a ela.
Professor, mesmo sem ter formação
em artes cênicas, psicologia,
serviços gerais, arquitetura, etc.
interpretam a vida como ela é,
sentindo e transmitindo emoções
ao conviver com tantas performances;
ouvem as lamentações de seus alunos
e sempre dão o melhor de si para resolver
os entraves das relações mestre x discípulo;
são faxineiros, quando tentam “lavar a alma”
de seus alunos das “manchas”
deixadas pela ignorância
revelando a beleza do saber
que nem eles conheciam;
são arquitetos, ao tentarem
construir os conhecimentos
necessários a uma vida digna e responsável.
É não ter tempo para si
por estar ocupado em ajudar o outro.
Mas, é, acima de tudo, ser único,
pois a docência está em tudo,
passa por todos,
é uma das profissões mais difíceis,
mas a mais necessária.
Ser professor é não saber todas as respostas,
mas nunca se cansar de buscar novas perguntas.
É perseverar, pois, apesar de tantas mudanças
fica a certeza de que a educação
é a única arma capaz
de salvar o homem dele mesmo.
Ser professor é ser peculiar,
é uma realização que vem da alma
e a palavra não consegue explicar.
Para ser Professor não basta saber, ser BOM...
tem que GOSTAR de compartilhar
o que sabe e disposição
para nunca parar de aprender.
FELIZ DIA DO PROFESSOR.
Um abraço especial a você
que contribuiu com minha formação.
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SER PROFESSORA (O)
Eu fui alfabetizada
Por uma professora
Seu nome lembro bem.
Maria José
A quem chamávamos de tia
Era ela artista, alegre, dançarina, professora.
E ensinava o A B C
Aos poucos aprendi a ler e escrever.
Cresci, segui o mesmo destino
Ser professora alfabetizadora
Igual a tia Maria José
Também por muitas vezes
Brinquei, dancei, cantei com meus alunos (as)
Ensinei seguindo o bom exemplo da professora- tia
De minha infância.
Hoje estou aposentada.
Sou feliz!
Professora sempre serei
E para todas (os) nós
Desta linda profissão
Nossos aplausos
Com amor e gratidão
Ser professora (o)
É ser o alicerce
De todas as outras profissões.
Viva! Viva!
A profissão mas
Linda que no mundo
há.
Ser professora (o)
Apresentação Oliveira.  
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SER UM PROFESSOR SEMEADOR

Ser professor é preciso
Gostar de gente e de abraços
Acreditar que todos são capazes
Nunca demonstrar fracasso
Ser professor é ensinar com amor e alegria
É transformar o mundo, uma luta diária
Não esquecer a grande parceria
Que deve existir entre escola e família
Professor são flores
No jardim da esperança
Fazendo desabrochar o conhecimento
Em todas as crianças
Ser professor é um exercício de esperança
Todos fazem um juramento
De transformar o mundo
Por meio do conhecimento
O ato de semear do professor
É um ato de alegria
Por meio do conhecimento
Buscando a democracia
Professor são flores
Que amam a vida e a educação
Semeando sem medidas, colherão
Com fé e esperança, a transformação.
Professor ensinam a viver o hoje
Com sabedoria e paciência
Desenvolvendo nos alunos
Todas as suas competências
Professor é como um mágico
Tem o poder no seu olhar
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O objetivo da aprendizagem
Em seus alunos despertar.
A sabedoria pedagógica,
De nada serve sem a sabedoria popular!
O professor ensina, mas é preciso experimentar
Os sabores da vida! As cores do mundo!
Ser professor é semear sonhos em todo lugar
O professor antes de tudo é vida! É amar.

Maria Bernadete Dantas Lima
10/10/2019
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VIDA
O que é viver? Como viver?
A fantasia me diz: Poeme-se!
A realidade me sopra: Viva!
Nessas tramas e malhas do respirar...
Vejo um horizonte que me espera,
A filosofia que ensina luz.
O palpitar entre a razão e emoção...
Viver, aprender e renascer.
Clécia Santos

REVISTA BARBANTE - 44

O você vai ser quando crescer?

Desde pequena
Imaginava o que eu ia ser
Todo mundo perguntava:
O que vai ser quando crescer?

Muitas opções imaginava:
Bailarina,
Artista de televisão,
Advogada para defender o cidadão,
Psicóloga,
Dentista,
Policial,
Todas as profissões
Seria muito genial.

Então num relance
Tive uma grande ideia:
Serei todas elas
Em apenas uma só,
Serei professora,
Serei a melhor!!

Todos os dias
Faço pacto com a educação,
Inspiro pessoas
Numa práxis sem fim
Despertando
Sonhos como um dia alguém despertou em mim.

E você, o que vai ser?

(Edilene Bandeira)
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Minha gratidão a ti

Obrigada professor
Por nunca desistir
Ser resistência
Num mundo a ruir.

Obrigada mestre
Por tanto cuidado
Por informar,
Encantar,
Divertir e ser motivado.

Obrigada educador
Por nos garantir
Um legado cheio de encantamento,
E despertar o olhar
Para novos conhecimentos.

Obrigada meu querido
Por renovar a esperança
De um mundo florido
Resgatado no sorriso
De uma criança.

(Edilene Bandeira)
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PROFESSORANDO
Quantos sonhos podem ser mensurados a partir de uma ação? Não
podemos ter essa medida, mas podemos mensurar sua intensidade a partir
das várias conquistas comemoradas com suas verdades; com sonhos e
realidade superada, multiplicando os dizeres que vem de todos. E quando
professorar se torna verbo, serve de ponte entre eu e o outro, entre você
e o outro conjugando o nós; acontece o momento de transformação do
indivíduo estabelecendo, entre a sua identidade e a do outro, alterações
significativas gerando aprendizagem, ou, caos! Sendo importante todo
o cuidado de não abortar sonhos e possibilidades que transitam no veio
das querências e dos queixumes. Pois isso “professorando”, a esperança
é gerada num verdadeiro escambo do eu, tu, ele e nós, mediadores
desse processo, levando e trazendo vidas com significados para os reais
protagonistas que dão sentido e vida ao Ser professor, que as vezes não tem
consciência e nem se dá a importância da sua mediação para o caminho
dos acessos aos direitos e deveres de cada um. Quem poderia fazer essa
ponte se não você professor, com toda sua garra e persistência em fazer
valer o espaço, o chão e o pão nosso?
Elvira Pereira de Araújo
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DIA DO PROFESSOR
  
Ensina,
Ensina com o mais profundo amor!
Partilha, divide,
Com outro o que alguém lhe ensinou.
Apenas se doa, não espera retribuição.
Pois assim diz o senhor tempo:
A aprendizagem do aluno
Será sua avaliação!
O mestre contempla com afeto
O aprendiz ao seu redor,
É como um jardim florido
As flores e o jardineiro, tudo muito colorido!
E passo a passo vão ascendendo,
O conhecimento vem,
Um com o outro vão aprendendo
E assim os dois juntos vão crescendo!
O jardineiro, vai aprendendo a ensinar, mais e mais,
As flores vão florindo, se abrindo cada vez mais,
É dessa forma que a aprendizagem se faz:
Uma troca infinita que a todos satisfaz!
Fátima Leite
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O MESTRE
Dia 15 de outubro
É Dia do Professor
Vou colher no meu jardim
Pra ele uma bela flor!
Tem que ser a mais bonita
A mais viçosa do jardim
Vou dizer-lhe com carinho
Quanto gosto dele sim!
Toda vez que estou com ele
Coisas boas eu aprendo
Ele me faz compreender
Coisas que não compreendo!
Toda e qualquer profissão
Depende de um professor
Por isso lhe pergunto agora:
- Como seria a vida sem professor?
Profª Fatuca - 2014.
Feliz Dia do Professor!
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Professor é assim...
Professor é a expressão da luta constante
Por um mundo criativo e bem informado
Mas também espalha em seu caminhar a cada instante
pedaços de amor, carinho e amizade para que os encontre quem por ali passar.
Professor é luz num mundo em que o conhecimento precisa ser cultivado...
É sol, lua e mar de uma natureza com obstáculos constantes e enraizados .
Professor é um ser quase rei
De sua tamanha sabedoria e coragem
Que leva sem cansaço através dos livros tentando alcançar todos os espaços com seu
semear...
Professor tem alma de atleta
e sua missão se traduz em força
Tem o coração do tamanho do horizonte
que envolve a todos sem distinção
Sua paciência tem a calmaria dos montes
E leva a vida à cumprir sua nobre missão!
Janycley Fonsêca
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PROFESSORA MARIA QUEIROZ BAÍA
			

Lúcia Eneida Ferreira Moreira

		I
Hoje a minha homenagem
Vai para uma extraordinária mulher
Trata-se de Maria Queiroz Baía, professora potiguar
Deficiente física de nascença e dotada de muita fé
		II
Sem as pernas, só com um braço, Baía subiu na vida
Se pegou com os estudos e deu rumo à sua lida
Mas lá num tempo distante havia discriminação
Deficiente não podia ter acesso à escola não
		III
Maria não calou, procurou autoridades
Chegando lá implorou até pelas caridades
Para estudar e ser gente e chegar a ser docente
		IV
Depois de muito sofrer, conseguiu aprovação
Ingressou na Escola Normal na área da educação
Mas na sua formatura negaram a diplomação
		V
Saiu cabisbaixa Baía, com tamanha humilhação
Queria receber o diploma de mestra na educação
Mas a diretora repetia: “Aleijada não tem vez não!”
		VI
Baía só queria um dia poder ensinar
Em alguma escola pública para se realizar
Mas as portas eram fechadas para essa educadora
Então ela fundou uma escola na qual era professora
Também dona e diretora
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		VII
E assim ela ascendeu, conseguiu sobrevoar
E até para a Europa pôde um dia viajar
Foi à Roma, viu o Papa, brincou e se divertiu
Voltou para a sua terra e daqui não mais saiu
		VIII
Foi a terceira mulher a se tornar vereadora
No meio de tantos homens, ela era a professora
Educada, inteligente, competente e lutadora
		XIX
Hoje é nome de escola
Nome de rua também
Se você não a conhecia,
Agora vai lhe querer bem.
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CAMAQUIANO
Professores transformam
semeiam ideias
transpõem dificuldades
iluminam caminhos
Luciene Avanzini
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EU APRENDI MAIS QUE ENSINEI
1
Ensinar de verdade
É despertar na criança
O gosto de aprender
A ser firme na esperança.
A buscar mundo melhor,
Com paz e aventurança.
2
O bom professor ensina,
Mas ele aprende também,
Eu aprendi com os meus
E ensinei a alguém
Que o primeiro saber
É amar e querer bem.
3
Eu me tornei professora
Com responsabilidade,
Aprendi mais que ensinei,
Essa é a grande verdade.
O aluno me inspirou
A estudar com vontade.
4
Tive vontade de ser
“Prá” eles inspiração
Na boa escola da vida
Ensinei com o coração,
Tinha que pensar currículo,
Mas pensava era inclusão.

5
Eu transformei o cansaço
Na luta pela inclusão,
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Chamei outros a somar
Poetizei cada ação,
Eu vi dentro de uma sala
Exemplo e superação.
6
Eu estudei sobre arte,
Aprendi geografia,
Eu aumentei minha fé
Quando fiz teologia.
Mas o maior desafio
Foi na psicologia.
7
A arte de compreender
Psicologia da educação,
Foi o grande recomeço
Na luta pela inclusão,
Passei a entender melhor
A cabeça do irmão.
8
Hoje eu aconselho:
Não canse de estudar,
Seja ótimo professor
Bom exemplo queira dar,
Seja único original
Ame e ensine a amar.

Magaly G. de Holanda Martins.
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QUEM EU SOU?
Eu sou PROFESSOR(A)!
Sou o começo de tudo
A base da formação
O orientador do futuro
Através da educação
Sem mim não existiria
Nenhuma outra profissão.
Sou eu que planto a semente
E a cultivo com amor
Alimento com valores
Até nascer uma flor
Para colorir o mundo
Sou eu, sou professor!
Sou professor, professora
Sou um educador
Sou poeta da beleza
Não aceito o opressor
Ensino a ser valente
Com meu jeito protetor.
Sou eu que sinto no olhar
Os problemas mais diversos
De crianças maltratadas
Devido o seu universo
De ausência de carinho
De seu mundo submerso.
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Sou um super herói
Sem capa e sem castelo
Que com criatividade
Faz o mundo bem mais belo
Arquitetando os sonhos
Minimizando os flagelos.
Sou eu que nesse dia
Faço essa homenagem
A todo professor
Por sua grande coragem
De ressignificar a vida
Dando sentido a viagem.
Sou um guerreiro professor
Das crianças do meu país
Que deseja, gostaria
De um discurso mais feliz
Porque tudo é educação
Alimento desde a raiz.
Eu sou...Eu sou...
Eu sou um sonhador
Que brada por mais justiça
Eu sou um trabalhador
Eu sou o mais importante
Eu sou o professor.
Eu sou tantos em um só
E mesmo sob pressão
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Trabalho com muito amor
Respeito e dedicação
Sou o lapidador do futuro
Sou a mais linda profissão.
Sou poeta da educação
Sou arquiteto da beleza
Sou engenheiro da arte
De mediar com leveza
Sou psicólogo e palhaço
Que cura toda tristeza.
E para encerrar esses versos
Eu te peço meu Brasil
Respeite seus professores
Esse povo varonil
Que trabalha com amor
Desde a educação infantil.
Marilene Gomes
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PROFESSORANDO
Professor é assim:
Espia
Copia
Escuta
Retruca
Impõe
Limita
Permite
Evita
Pergunta
Responde
Exige
Avalia
Instiga
Duvida
Aceita
Rejeita
Planta
Semeia
Espera
Colheita

Nara Minervino
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REALEZA PROFESSOR
Determinado e destemido,
Incansável educador,
Amas o que tu fazes e realizas com amor.
Dedicas teu tempo inteiro à arte do teu
Ofício, que tão lindo se
Perpetua nos
Resultados que são vistos: ex-alunos,
Orgulhosos, se formam depois de ti, e
Flamejam aos quatro cantos: tive um
Exemplo de mestre a seguir. A
Sabedoria te escolhe, porque és
Superação, vences desafios tão nobres, que
Otimizas qualquer missão. Por tudo isso tu és a
Realeza de qualquer profissão.
Nara Minervino
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DIA DO PROFESSOR
As palavras são limitadas, insuficientes,
Para homenagear nossos queridos lentes,
Sem eles, não existiriam outras profissões,
A ignorância tomava conta de mentes e corações.
Reflito, nesta data, e, até, chego a lamentar
Do descaso que o professor vive a enfrentar.
Precisa de respeito, reconhecimento, valorização,
Salários dignos, tendo, assim, condição
Para exercer seu ofício com dignidade,
Sem viver de migalhas nessa sociedade
Capitalista, que só valoriza o Ter,
Deixando no ostracismo o professor, iluminado ser.
Desperta Brasil, priorizando o saber,
Só, assim, mudanças poderão acontecer.
Na educação, está a mola propulsora
Para detonar mentes, transformando-as em autoras
Da própria história, garantindo a hegemonia
Do nosso Brasil, com a plenitude da sabedoria.
Saber e sabedoria formam o par ideal
Às mudanças para uma vitória triunfal.
Parabéns, professor, pelo seu merecido dia,
Receba esta simples homenagem em poesia,
Numa gratidão emanada do meu coração.
Você é farol em meio dessa imensa escuridão.

Ninita Lucena.
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Sou Professor
(Regina Gonçalves )
Hoje me desnudo da humildade
Me revisto em soberania,
Me congratulo, me reconheço
Sou essência, sou sabedoria.
Hoje revejo o tempo
E vejo os bons frutos que germinei
Vejo em minhas ideias
Os muitos sonhos que já plantei.
Hoje vejo as horas investidas
Na arte de educar
Vejo em cada aprendiz
Os reflexos do meu ensinar.
Hoje vejo minha importância
Meu status, meu papel
Me regozijo com cada conquista
Sou um visionário sempre fiel.
Hoje me olho no espelho
Vejo o meu semblante iluminado
Sou professor, sou inspiração
Sou por Deus abençoado.
Sou a mais presente esperança
Sou luz para nação
Sou professor, sou realidade
Sou um amanhã em transformação.
EU SOU PROFESSOR!!!
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EDUCADOR ESPECIAL
(Regina Gonçalves)
Não filtrei!!
Deixei o sentimento fluir
O coração palpitar
O olhar conectar
A alma pressentir
Insisti!!
Segurei a sua mão
Inundei-me de emoção
Ao ouvir o seu falar
Ao ver, o seu tímido rabiscar
Entendi!!
Sua vil necessidade
Sua amorosidade
Sua carência latente
Seu jeitinho tão envolvente
Relutei!!
Contra qualquer opressão
Que lhe tirasse o direito
De ser nobre cidadão
Fortaleci!!
A beleza da esperança
Estampado na criança
Que nos faz especial
Encontrei!!
Nesse planeta inclusão
A razão sentimental
De sentir, o diferente- normal
Com o olhar do coração.
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Natal-RN, 15 de outubro de 2019.
Carta à minha amada professora dona Marilde.
Dona Marilde,
Parabéns pelo seu dia! Lembro-me como se fosse hoje a senhora me ensinando as primeiras
letrinhas na cartilha do a-bê-cê. Com toda a paciência do mundo, eu sentada no seu banquinho,
prestava atenção a senhora soletrando as palavrinhas para eu aprender a ler e escrever. O tempo
passou e sinto falta de uma professora tão cuidadosa o quanto foi a senhora, acho que já não se
faz mais professores assim.
Na minha vida acadêmica tive professores de todos os tipos e jeitos, alguns bondosos e meigos,
outros grosseiros e ainda houveram os que me criticaram e não quiseram me ajudar. Mas,
consegui vencer e tornar-me o que sou, hoje. Foi bem difícil eu sei, mas Deus me ajudou muito
nessa caminhada. Se hoje tenho duas faculdades concluídas e uma em conclusão é porque tive
a senhora como exemplo em minha vida, exemplo de determinação, coragem e respeito ao ser
humano.
A senhora, dona Marilde, ensinou-me que o mundo não é pequeno para quem sonha, que
lá longe tem uma luz que brilha e se eu me esforçar conseguirei alcançá-la. Obrigada por ter
cuidado dos meus cadernos, das minhas tarefas escolares, da minha letrinha e por ter me
ensinado a escrever a palavra “amor”. Obrigada por ter feito de mim uma pessoa que respeita
o próximo, que defende as minorias e que ama as crianças. Obrigada por ter acreditado em
mim. Como diz o poeta “sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonha que se sonha junto é
realidade” e a senhora acreditou em mim desde a infância e hoje estou aqui para agradecer pelo
zelo e respeito a criança tímida e medrosa que eu fui, mas sempre bastante inteligente.
Que Deus conserve a sua saúde e que a senhora possa viver muitos anos conosco. Muito
obrigada por tudo! Obrigada por nunca desistir de mim! Eu estou quase vencendo a terceira
fase da minha vida acadêmica.
Fique com Deus! Paz no coração e na alma sempre!
Rosângela Trajano.
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PRIMEIRA PROFESSORA
Afável professora
Bem rica em saberes...
Me ensinou as primeiras letras,
O “beabá”
Com ela adentrei ao mundo mágico
Da leitura e da escrita.
Aprendi lições de vida...
Valores...
Minha primeira professora
Mudou a minha história.
Me inspirou;
Me motivou;
Me encorajou.
Para um dia ser também professora.
Hoje...
Movidas pela saudade
Dividimos memórias,
Abraçamos com carinho
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A vontade de recordar
Das velhas e boas lembranças.
A ti
Dona Conceição
E tantas outras Conceições...
Toda minha gratidão e respeito.
FELIZ DIA DOS PROFESSORES!
Silvania Campelo
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PROFESSOR / EDUCADOR
Dedico ao Prof. Geraldo Lucas Evangelista
(em memória)
Professor, Educador, uma vocação
Mestre, Pai, um amigão
Sacerdote da sala de aula
Estudando, Semeando, Pesquisando
História, Vida, Dedicação
Deixou um legado do saber,
Para uma geração Potiguar
Ciência com Consciência
Religando Saberes Científico / Popular
Sábio e Humano
Espelho de vida
Professor por vocação
Hoje e sempre, Educador.
Socorro Evangelista.
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Outubro rosa
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MulheRIO
Suas margens e forças
Não cabem em um rio
Em sua nascente tornou-se crescente, fluente e influente.
Seu destino é o mar
Em cujos braços vai desaguar, desbravar
E encontrar em outros mares o desejo de outras mulheres em colaborar
Num ato de amor ao se voluntariar.
Ana Moura - poetisa Natalense
09/10/2019
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Não tenho medo...
(Ângela Rodrigues Gurgel)
Não tenho medo do câncer,
tenho medo da ignorância,
do orgulho, da arrogância...
Não tenho medo do câncer,
mesmo sabendo que ele mata,
tenho medo da mentira maltrata...
Não tenho medo do câncer,
tenho medo da falta de cuidado,
dos hospitais abandonados...
Não tenho medo do câncer,
tenho medo da falta de amor,
e do carinho reconfortador...
Não tenho medo do câncer,
tenho medo da solidão moribunda,
de ser esquecida em uma maca imunda...
Não tenho medo do câncer,
tenho medo de perder a coragem
e deixá-lo em vantagem...
Não tenho medo do câncer,
tenho medo de perder o brilho do olhar
e desaprender a amar...
Não tenho medo do câncer,
apesar de ser uma terrível doença
ele tem cura, há quem o vença...
Eu tenho medo, muito medo
é da doença mantida em segredo
e da falta de coragem daqueles
que não sabem enfrentá-la...
O câncer mata, mas a violência urbana,
o ódio, as drogas, as doenças sociais
e da alma provocadas por nossa falta de amor
matam muito mais, juntas ou isoladas.
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NOSSO OUTUBRO ROSA
Há exatamente 9 anos
Eu sofri um grande susto.
Quando me foi retirada
Metade da mama esquerda
Do local me foram retirados tecidos necrosados,
E vários tumores
Que formavam um cacho de uva
Enfim. Graças a Deus, a biópsia veio.
Benigna.
Fica o testemunho e a dica:
Cuidem-se, toquem-se
Mulheres e homens
Mudem seu modo de viver
Busque uma alimentação correta,
Coma menos carne vermelhas, frituras,
Massas, doces...
Uma orientação nutricional é fundamental.
Sinta prazer numa atividade física
A sua escolha.
O diagnóstico precoce salva-nos
Da doença denominada,
Câncer de mama
Vivamos sempre o nosso
Outubro Rosa.
Apresentação Oliveira.
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OUSADIA

Fazer e seguir
A vida não espera
O tempo, porta aberta.
Clécia Santos
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Apenas um toque

Outubro rosa
Outubro em flor
Basta apenas um toque
Para prevenir a dor.

Levante os braços
E toque-se com amor
Apalpe as mamas que um dia alimentou.

Seja corajosa,
Cuide-se
De janeiro a janeiro
E espalhe esperança
Ao mundo inteiro.

(Edilene Bandeira)
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Um toque, dois toques
Inspira.
Respira.
Um toque,
Dois toques.
O medo.
A mão.
O espelho.
A ação.
Inspira.
Respira.
De novo.
Um toque,
Dois toques.
O medo.
A mão.
O espelho.
A ação.
E alívio para o coração.
Uma lágrima.
Um sorriso.
Não há nada,
Além da gratidão.
Com apenas um toque,
Dois toques com a mão
Inspira.
Respira.
A mão.
O espelho.
Sem medo.
O olhar.
E o batom a passar,
Indo comemorar.
(Edilene Bandeira)
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OUTUBRO ROSA

O meu chão, não é duro, também, não é macio mas, é cheio de sulcos
intocáveis a espera da redenção.Quantas maneiras ensaiei, e até esqueci,
para ter vida longa, plena, feliz…Então, descobri que aqueles ensaios,
sem consistência, sem consciência e fundamentos de amor, fé, esperança
e verdade, não representava nada para o que a vida me preparava, era tudo
vazio. De repente, meu mundo das paixões inacabadas e reprimidas por
medos em todas as suas versões, tornaram-se tão insignificantes, porque,
agora me deparei com um mundo que não é de faz-de-conta, precisa ter
atitude, empoderar-me das minhas celeumas e olhar o mundo com a porta
bem escancarada pois preciso acreditar que o mundo não é apenas brilho;
não é só medo; não é mentira nem omissão! Tenho escolhas a fazer e
uma infinidade de decisões a tomar envolvendo persistencia, paciencia
e, acima de tudo, fé! O mundo terá cores a serem exploradas; todos os
meses terão tons diferentes e o meu outubro, já escolhi, será sempre rosa
e suave com toda delicadeza peculiar de cada mulher.
Elvira Pereira de Araújo
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OUTUBRO ROSA
  
Rosa, a cor do amor,
A cor do romantismo
É o romantismo em flor,
A cor do amor na flor!
Mas outubro rosa
Também é um alerta,
Pra que todas nós
Sejamos mais espertas!
Cuidar apenas do amor
Não mais nos interessa,
Precisamos em relação ao nosso corpo
Ficarmos em alerta!
Os cuidados necessários
Devem ser feitos sempre.
A nossa saúde é sagrada
Exames feitos periodicamente,
Evitam notícias desagradáveis futuramente!
Se a prevenção contra o Câncer
Lhe é oferecida,
Se conscientize, se previna,
Valorize a sua vida!
Fátima Leite
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COR DE ROSA
Em outubro vou pintar
Meus dias todos de rosa
Pra saúde ficar legal
Colorida bem gostosa!
A mulher consciente
Do corpo deve cuidar
Se prevenindo de males
Que a vida faz estragar...
Deixar a vida cor de rosa
É deixá-la divertida
Vida sem cor perde a graça
Vida é pra ser bem vivida!
Profª Fatuca - 2015.
Previna-se contra o câncer de mama!
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Bom dia outubro
Bom dia, outubro...
que a paz nos invada a alma!
Que o amor inunde nossos corações!
Que a felicidade nos envolva intensamente
Que a saúde floresça em nós sempre
E que Deus permaneça no controle
de nossas vidas, somente!
Bom dia outubro...
Que a luz que brilha no amanhecer
Nos dê imensurável contentamento e que, regada possa florescer nos dando alegria em todos
os momentos para que possamos juntos, a cada novo dia renascer!
Bom dia outubro...
E que em cada novo alvorecer
nossa almas , nossas mentes possam desfrutar do sabor
e em cada novo momento reviver
a alegria, a paz, a harmonia e sim o amor, inigualável amor!
Janycley Fonsêca
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			TOQUE-SE!

				Lúcia Eneida Ferreira Moreira
Em um toque
Descobre-se
Em um toque
Percebe-se o recôndito lugar
Naquele toque de mãos límpidas
A cura vem
E nessa revolução tácita
É chegada a hora da libertação
Toque-se!
Escute o “toque” de Deus em oração
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outubro
rosa
chegou
prevenindo
cuidando
amando
Luciene Avanzini
LA 219
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CAMAQUIANO
Outubro rosa
cuidados importantes
previnem câncer
estimulam saúde
Luciene Avanzini
CL32
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OUTUBRO ROSA É AMOR
Mobilização anual
Prevenção do câncer
Ame-se viva sonhe
Luciene Avanzini
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OUTUBRO ROSA
Mulher símbolo da vida
Que floresce o viver
Previna-se da dor
Toque-se para valer
Faça o autoexame
Se ame, cuide de você!
Vá ao mastologista
Faça mamografia
Ficar parada com medo
É uma triste agonia
Se diagnosticado cedo
Aumenta a garantia.
Seu corpo é um tesouro
Sua vida esplendorosa
E nesse mês de alerta
Chamado outubro rosa
A mulher é convidada
A ser autocuidadosa.
Marilene Gomes
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OUTUBRO-ROSA
Quantas cores são tão vivas!
Quantas cores têm vibração!
Cores que simbolizam a vida,
Seja em qualquer estação.
Seja azul, verde, amarelo,
Vermelho, lilás ou laranja.
Cada cor tem o seu tom
Cada cor seu brilho esbanja.
Mas tem uma cor incrível
Que a mulher gosta e respeita:
É o rosa, de tom bem vivo,
A cor que na flor deleita.
O rosa não é só a cor
Que representa a mulher.
É a cor que num mês incentiva
A cuidar de si quem quiser.
Essa linda cor, que é rosa,
É destaque no mês de outubro,
O mês que mostra às mulheres
Como prevenir o futuro.
No mês do outubro-rosa,
Todo dia é dia de exame,
Para prevenir a tal doença
Que a algumas mulheres consome.
Não tenha receio do rosa
Ou do que nesse mês representa.
Se fizer autoexame, certinho,
A um futuro enorme estás propensa.
Seja rosa. Seja firme. Tenha força.
Não receie cuidar de si mesma,
Pois o mês dessa cor só lhe diz:
É de você que depende a certeza.
Certeza de que o futuro
Não é assim tão distante,
Mas ele espera, seguro,
Que você faça sempre autoexame.
Nara Minervino
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OUTUBRO ROSA

Na diversidade de cores e espécies de rosas,
Eu faço alusão a rosa cor de rosa,
Feminina, navegante nesse incerto mar da vida,
Nos preservando a calmaria que traz guarida,
Mesmo se o mar se apresentar revolto.
Assim, seja Outubro Rosa, nele me reporto
À Campanha de Prevenção ao Câncer de mama,
Sendo a essência da mulher que clama
Por uma forma segura de cautela e cuidado,
Para garantir a saúde, como o maior legado
Dessa destemida criatura, que, não cala a voz,
Segue em frente, vai por aí, desatando os nós,
Enfrenta às adversidades, uma grande guerreira,
Sendo fonte e corajosa, essa mulher pioneira,
Na luta contra o imprevisto de vida.
Outubro é da Mulher que de Deus não dúvida,
Cultiva a fé, sonha, acredita no amanhã,
Que a vida pode ser preservada de forma sã.
Parabéns, mulher que sabe por si lutar,
Reescrevendo a história nas voltas que a vida dá.

Ninita Lucena.
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Outubro rosa
Mulher linda
Cuide de você
Porque a vida
É uma nuvem
Que anda rápida
Visite seu médico
Salve o seu seio
Evite o câncer!
Rosângela Trajano
Pink October
Beautiful woman
Take care of you
Because life
It's a cloud
That walks fast
Visit your doctor
Save your breast
Avoid cancer!
Tradução da autora
Octubre Rosa
Mujer linda
Cuídate
Porque la vida
Es una nube
Que camina rapido
Visita a tu doctor
Salva tu pecho
¡Evita el cáncer!
Tradução da autora
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LOOK ROSA

Usando laço
Um look todo rosa
Trazendo olhar cuidadoso.
Assim,
Outubro chegou!
E
Com ele
A campanha para o alerta,
Para o cuidado...
Para a conscientização!
É para nós mulheres
Vestindo rosa
Ou não
Tocar
Apalpar
Espremer...
O peito
A axila.
Se bem cedo o câncer de mama
For detectado
A cura, podemos alcançar.

Silvania Campelo
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ROSA DAS ROSAS DE OUTUBRO
Rosas para vencer. Fé para viver
Sendo perseverante, alerta na marcha da vida
Cantar a alegria do seu próprio ser
Fé no Pai, Cristo Rei da minha lida.
Sonhar emboído na oração
Fortalecido na Mãe Rainha, Mãe da Bênção
Na irmandade do amor
A partilha que fortalece a Glória no coração.
Viver o sorriso rosa do afeto
Ajudar o outro em casa, na rua, no leito do hospital
Oferecer um teto, um agasalho sem igual
Cantar como as estrelas: Glória, Glória, Aleluiá!
Lutar de mãos dadas pela vida
Hoje e sempre: Rosa das Rosas
Agradecer a Deus, Rosas floridas
Amar o aromar das rosas
Glória... Glória, Glória, Aleluiá!
Socorro Evangelista.
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