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Sobre as organizadoras

Gabriela de Oliveira Gobbi

Bibliotecária-documentalista do Instituto Federal do Es-
pírito Santo, Campus Centro-Serrano, se especializou em 
Educação, Pobreza e Desigualdade Social pela Universi-
dade Federal do Espírito Santo desenvolvendo projetos e 
pesquisas sobre leitura em regiões de pobreza.

Samine de Almeida Benfica 

Professora de Língua Portuguesa e Espanhola do Instituto 
Federal do Espírito Santo, Campus Centro-Serrano, Mestre 
e Doutoranda em Estudos Linguísticos pela Universidade 
Federal do Espírito Santo. Pesquisa as percepções e reações 
subjetivas de falantes da zona rural e urbana do estado so-
bre a variedade linguística capixaba.
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O Decreto nº 84.631 (09 abr. 1980) institui a Semana Nacio-
nal do Livro e da Biblioteca, com realização no período de 
23 a 29 de outubro, sendo este último dia consagrado como 
Dia Nacional do Livro (Lei nº 5.191/18 dez. 1966). A comis-
são organizadora da IV Semana do Livro e da Biblioteca do 
Ifes Campus Centro-Serrano desenvolveu atividades cultu-
rais nos dias 04, 05 e 06 de novembro de 2019, com temas 
direcionados a livros, leitura e artes, envolvendo toda a co-
munidade escolar: estagiários, estudantes, servidores, traba-
lhadores terceirizados e moradores da região. As atividades 
propostas tiveram como foco principal a leitura e a escrita 
não técnica, no intuito de contribuir para que tais ações se 
tornem hábito, além de apresentar a Biblioteca como um es-
paço privilegiado para inserção no mundo de leituras diver-
sas, convivência e partilha de saberes.

Como parte das comemorações, foi realizado o I Concur-
so Literário, com o objetivo de promover a criatividade, a 
imaginação, a cognição e a expressão através da valorização 
da escrita, da produção literária e imagética de estudantes e 
servidores. De forma abrangente, incluiu três categorias de 
trabalho, a saber:
 
[1] Contos/Crônicas; 
[2] Poesias; e 
[3] Narrativas Visuais (Charges e Tirinhas).
 
As inscrições foram do tipo estudantes e servidores, sendo 
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que os autores da melhor produção em cada categoria foram 
premiados com medalha, com certificado de vencedor e com 
prêmios-surpresa. Todos os participantes que tiveram traba-
lhos aprovados pela comissão julgadora também receberam 
certificado de participação no concurso e tiveram o trabalho 
publicado nesta obra.

A Comissão Organizadora da IV Semana do Livro e da Bi-
blioteca convidou professores com notória experiência em 
Literatura e Arte para compor a Comissão Julgadora dos tra-
balhos inscritos, a qual teve autonomia para julgar as pro-
duções, levando em conta sobretudo os princípios de cria-
tividade e originalidade, uso dos fatores de textualidade e 
exploração de recursos poéticos.

Os trabalhos submetidos estão organizados pela ordem de ins-
crição, e há um destaque ao final da página para os vencedores 
de cada categoria. Aproveito para parabenizar os novos auto-
res que se aventuraram e apresentaram seus trabalhos. Agra-
deço toda a Comissão Organizadora da IV Semana do Livro e 
da Biblioteca e também a Comissão Julgadora do Concurso. É 
com grata satisfação que apresentamos este Ebook.

 
Gabriela de Oliveira Gobbi



Poíesis Serrana: obras produzidas por alunos e servidores 12

Su
m

ár
io

Poíesis, palavra de origem grega, perpassa pelo sentido de 
produção, de criação essencialmente humana, desde uma 
ideia inicial até a elaboração, cujo produto ultrapassa ela 
mesma. A presente obra é o resultado da união de múltiplas 
mãos que operaram em um processo de criação literária, te-
cido por jovens e adultos imersos na zona rural da região 
serrana do estado do Espírito Santo, no ano de 2019, e que 
agora transcende essas fronteiras.

A afinidade entre os autores e entre os textos se dá especial-
mente na partilha do cotidiano institucional, já que ocupam 
essas páginas produções de estudantes, professores e servi-
dores do Ifes, campus Centro-Serrano. Contudo, as experiên-
cias com a escrita aqui publicadas são íntimas, individuais e 
livres em seus temas – conforme propunha o edital –, o que 
deu mais vazão à subjetividade dos autores. Como desenla-
ce, vemos essa trama formada por gêneros diversos da pro-

Nada, além do poético, purifica tanto a alma do vazio e do comum 
quanto essa visão dos assuntos, e através disso um mundo estará em 
cada um deles e com isso os fenômenos superficiais ganham uma 
profundidade infinita. E se não for poético, então é, como o senhor 
mesmo diz, humano; e o humano é sempre o começo do poético, que 
é o apenas o auge dele. 

Correspondência, Schiller
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sa, por diferentes estruturas de poesia, por narrativas visuais, 
abrangendo temáticas numerosas.

Em alguns textos confluem sentimentos e experiências pre-
sentes no dia a dia escolar, notadamente marcantes para os 
jovens que cursam o ensino médio técnico e para os adultos 
que participam do processo educacional. Nessa esteira, des-
taco o texto 1º ADM, produzido pelo professor Thiago Mello 
dos Reis, vencedor na categoria Contos/Crônicas dos Servi-
dores, que homenageia a turma da qual era tutor, com base 
na experiência de amadurecimento e autoconhecimento dos 
estudantes, narrada a partir do processo de interação entre 
professor e aluno ao longo do ano.

Outros assuntos também integram esta obra. O cerceamento da 
suposta liberdade humana está presente nos textos vencedores 
na categoria Poesia: Subterfúgio, de Rogério Machado Pinto 
Farage, e Voo em cativeiro, de Breno Jacob Sperandio, Servi-
dor e Estudante, respectivamente. Na mesma direção, Adilson 
Oliveira Cruz, vencedor na categoria Narrativas Visuais dos 
Servidores, ilustra em Obedeça ao código os condicionamen-
tos a que estamos submetidos na era da informação.

Em A conversa nova, Henrique Kerckhoff Fraisleben, vence-
dor na categoria Contos/Crônicas dos Estudantes, constrói uma 
metaficção, ou seja, uma narrativa inserida numa narrativa, sub-
linhando reações de personagens que ouvem a trama atentos e 
cheios de expectativas, tal como nós, que o lemos. Em A au-
tointoxicação, Ellen Shaffelen, vencedora na categoria Narra-
tivas Visuais dos Estudantes, tematiza a interação agressiva e 
irresponsável do homem com a natureza, e, consequentemente, 
numa relação simbiótica, do homem consigo mesmo.
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Essas e outras histórias compõem a tessitura da Poíesis serra-
na, obra pioneira do campus, urdida por vozes que abrem as 
portas para os colegas leitores e para aqueles que, em uma pró-
xima edição, desejarem também adentrar o reino das palavras.

Samine de Almeida Benfica
João Marcelo Silva da Rocha
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Todos os traços e enlaces
Que escravizam o homem
E cerceiam suas ações
Partem da codificação
De um suposto martírio ancestral,
Determinado pelas alcovas do pensamento humano.
 
Condição esta que nos afasta
Da subjetividade dos pensamentos
E nos subtraem 
Ao fato arguido da razão.

Rogério Machado Pinto Farage
Professor do Ensino Básico Técnico e Tecnológico

1º lugar na categoria poesia/servidor



Poíesis Serrana: obras produzidas por alunos e servidores 17

Su
m

ár
io

Na vida, muitas vezes olhamos para trás.

Vemos lembranças e memórias
de um abraço que não volta mais.

Ainda assim ficamos a nos perguntar.

Tem como voltar?

Pois nos perdemos
no E SE que tende a nos acompanhar 

Nesses tantos momentos

Ficamos a pensar

E SE... eu tivesse tentado mais?
E SE... eu hesitasse menos?
E SE... eu deixasse tudo isso para trás?
E SE... eu conseguir um pouco de paz?

Perdemos a noção de quanto perdemos tempo.
Vendo esse E SE flutuar como o vento.

Graziela Musso Bicher Piekarz
Aluna do Curso Superior em Administração
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Ferimos o coração
quando tentamos buscar uma explicação

Nesses vagos momentos

Ficamos a pensar

E SE... eu tivesse feito mais?
E SE... eu reclamasse menos?
E SE... eu estiver me preocupando demais?
E SE... eu conseguir um pouco de paz?

Na vida, muitas vezes olhamos para frente.

Vemos sonhos e realizações,
criadas para um tempo diferente.

Ficamos a nos perguntar.

Como será?

Pois nos perdermos

Novamente nesse E SE que tende a nos acompanhar.
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No olhar de um despercebido, parece que foi falso o des-
tino que tracei!

Mas, na boa! 
Não reclamo nem me espanto, só espero minha vez!

É claro que ao longo da vida tentei fugir de tudo, inclusive do 
futuro que se encontra ali, logo após aqueles muros.

No entanto, descobri que a fuga nem sempre é a solução, pois 
se torna quase que inevitável a forma de uma grande frustação.

Tentei por muitas vezes me esconder do medo, e aprendi que 
o medo é só uma devoção.

Como um sentimento religioso, frio e pragmático mesmo!
Daqueles que você não quer, mas precisa para seguir em frente!

Mas, ora!!!
Que devoção é essa?

Marcos André de Souza
Servidor Técnico-Administrativo
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Devoção de ficar aqui tranquilo declarando guerra com o 
meu eu na busca constante pela paz!

Daquela paz que nunca me satisfaz!

Do egocentrismo contumaz!

Dentro desse meu mundo cercado de muros.

Sim! Aqueles muros que agrura o futuro que sonhamos ao 
passo que evitamos!

Aqueles muros que tentamos fugir e por vezes contornar!

Muros que procuramos portas para entrar!

Janelas para olhar!

Mas olhar para onde?

Chegar em qual lugar?

Olhar para aquilo que não fiz para chegar ou para aquilo 
que fiz para evitar?

As respostas são sempre as que queremos dar, mas nunca as 
que queremos de fato mostrar!

Como se pudéssemos enxergar as coisas sobre a “luz de 
um cigarro”!

Consertar os erros com falácias!
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Eliminar nossos defeitos com um escarro!

É neste mundo – uma hora sombrio, outra hora aclarado – 
que percebo que as pessoas não entendem que o sofrer não 
depende apenas de um perder.

Vejo que é mais que isso!

As pessoas sofrem porque perdem, mas sofrem também por-
que sonham demais ou porque esperam demais.

E esse esperar?

Talvez, se pensarmos da maneira certa, daríamos sentido à 
frase de uma antiga canção, “esperar não é saber/ quem sabe 
faz a hora não espera acontecer”.

Mas o que seria esse tal “talvez” numa vida de incertezas?
Seriam apenas escapismos da nossa própria existência? Ou 
apenas uma forma de anexar as lutas às vitórias e desilu-
sões que se seguem?

É difícil de saber, assim como é difícil de se explicar, a julgar 
pela nossa incapacidade de percebermos a nós mesmos e ao 
doce amargo que nossos nos proporciona.

Muitas vezes palavras por si só não denotam uma explica-
ção, seja esta real ou fruto de nossa imaginação.

O que sei é que palavras são como atitudes, nos remetem a vários 
destinos que se cruzam em uma estrada chamada razão. Nela, 
encontramos nossas glórias, desejos, emoções e frustações.
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Mas, dias vão e dias virão, busco dentro de mim estar em paz.

Mesmo que para chegar ao futuro eu tenha que voltar para trás.

Dessa maneira não vou permitir mais os mesmos erros que 
cometi até aqui e daí perceber que diferenças iremos ter, no-
vos mundos vamos conhecer.

O que não é banal é que é obvio, é que o escoro para mim é claro 
para um cego e que a clareza das soluções muitas vezes eu nego.

Você aí deve estar se perguntando!

Este cara é um viciado ou é um suicida? Um leigo ou um 
intelectual? Um sociável ou sociopata? Um vegetal ou um 
primata? Neurotípico ou maluco perturbado?

São muitas indagações, mas a resposta é simples!

Eu sou a sua consciência do seu inconsciente, a materializa-
ção do seu eu neste mundo de paradigmas!

A voz que te guia mesmo em tempos de poucas alegrias!

Os desejos e as emoções reprimidos fora da sua consciência. 
A essência da sua alma, a sensatez das suas atitudes!

Pois em um mundo com tantos obstáculos, pontes para atra-
vessar, muros para vencer.

Quem nunca perdeu alguém ou tem medo de perder?
Quem nunca sofreu por querer ou até mesmo sem querer?
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Os problemas na vida se apresentam para todos. Fazemos 
escolhas e tomamos decisões a todo instante, seguimos ou 
deixamos de seguir. Nascemos, vivemos e morremos.

E chegamos ao que é de fato!

Todos nós temos vícios, defeitos e virtudes!

Todos são diferentes, porém iguais nessa vida, cada um 
com seus problemas, cada um com seus propósitos, cada 
um com seus medos!
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Naquela noite tudo estava muito estranho, as estrelas já não 
brilhavam como antes, e os grilos não cantavam. No meu 
peito sentia uma angústia que não havia sentido antes, a 
minha alma estava inquieta e o meu coração triste. Pensei 
que era cansaço pelo dia estressante, então resolvi descan-
sar. Não consegui dormir um minuto sequer, estava tudo 
doendo dentro de mim, sentia aquela angustia só aumentar, 
roubando assim minha paz.

Comecei a pensar o que me fez ficar daquela maneira, e 
quanto mais tentava entender mais perdida encontrava-me. 
A dor veio tomando conta de mim. Quando menos espe-
rava, lágrimas rolavam por minhas bochechas rosadas. Os 
problemas que me rodeavam pareciam bichos de sete ca-
beças, não adiantava correr para lugar algum porque esta-
va cercada de todas as maneiras, e nem pedi ajuda porque 
sempre diziam que era tolice ou coisa da minha cabeça.

No momento de aflição, por inúmeras vezes quis minha dor 
sumisse, e percebi que a melhor maneira disso acontecer era 

Adrieli Teodoro Coffler
Aluna do Curso Técnico em Administração
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a morte. Sabia que estava tendo uma atitude um tanto egoís-
ta diante dos que me amavam, mas percebi que os mesmos 
apenas diziam que me amavam, mas não passava de palavras 
vazias, e no fundo sabia que estava sozinha. Então decidir 
tirar a minha vida naquela noite.

Levantei da cama com um simples pijama rosa-claro com 
botões, fui até o banheiro, lavei o meu rosto e olhei o meu 
reflexo no espelho, percebendo assim que estava toda des-
cabelada, olhos vermelhos e com um olhar de profunda tris-
teza. Olhando para aquele espelho, vi a minha vida passar 
diante dos meus olhos.

Fui até a cozinha, peguei a faca mais afiada, voltei ao ba-
nheiro, tranquei a porta e sentei no chão de cerâmica. Cortei 
os pulsos, que jorravam sangue por toda parte, dando cor à 
cerâmica branca. Era um dor insuportável, mas não chegava 
perto da dor que estava no meu coração. Fechei os olhos e 
esperei até a última gota de sangue cair.

Num pulo, levantei-me assustada com o pesadelo que tive, 
o meu coração estava acelerado e suava frio. Mesmo que 
fosse apenas um pesadelo para mim, sabia que para mui-
tos aquilo era realidade.

Entendo que o suicídio por muitos séculos tenha sido consi-
derado algo obscuro, por se acreditar que influenciaria outras 
pessoas, mas precisamos falar disso, porque ele é o segundo 
maior causador de mortes no Brasil.

Como você se sentiria em receber a notícia de que alguém 
que você ama se suicidou? Se soubesse antes que isso acon-
teceria faria algo diferente? E se eu te falar que talvez essa 
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pessoa tenha demostrado sinais de que isso poderia vir a 
acontecer, mas você não percebeu, ou ela tentou conversar e 
você achou que era tolice ou bobagem.

Então, pais, avôs, tios, primos, amigos, ajudem os nossos 
adolescentes a superar esta fase tão monstruosa. Tudo ajuda: 
um abraço, um sorriso, um cafuné, uma conversa, para que 
eles possam vencer a depressão.

“Você diz que ama a chuva, mas você abre o seu guarda-
-chuva quando chove. Você diz que ama o sol, mas procura 
um ponto de sombra quando o sol brilha. Você diz que ama 
o vento, mas você fecha as janelas quando o vento sopra. É 
por isso que eu tenho medo. Você também diz que me ama”- 
William Shakespeare, Sunflower.
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Em uma manhã ensolarada, acordei bem cedo como de cos-
tume e fui abrir a janela do meu quarto. Eu vi que o dia esta-
va lindo e resolvi ir logo de manhã para a praia.

Quando chego em casa, vejo minha família chorando, deses-
perada. E descubro que a minha avó passou mal e foi para o 
hospital. Muito triste com a situação e vendo a minha família 
daquele jeito, eu fui para o meu quarto e comecei a chorar.

Pensando no que estava acontecendo, resolvi voltar para a 
praia e observar as ondas do mar vindo e indo. Observei bem, 
e comecei a refletir sobre a vida.

Sabendo do que estava acontecendo com a minha avó e como 
medo de perdê-la, eu percebi que a vida é muito curta e que 
devemos brigar por coisas bobas. Temos que aproveitar e dar 
atenção e carinho para as pessoas que amamos.

Naquele momento, eu estava muito triste e ao mesmo tempo 
arrependida por não ter falado para minha avó o quanto eu a 
amo. E agora eu nem sabia se eu conseguiria vê-la de novo.

Caroline Santanna
Aluna do Curso Técnico em Administração
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Depois disso, fui para casa e no caminho eu só conseguia 
pensar na minha avó no hospital.

Quando cheguei em casa, minha família estava esperando eu 
chegar, e me falaram que a saúde da minha avó tinha piora-
do. E a minha dor e o medo de perdê-la só aumentavam.

E depois de quinze dias internada no hospital, a minha avó 
volta para casa, e com isso eu aprendi a dar mais valor à vida.

Depois disso aprendi a aproveitar mais a vida e a passar mais 
tempo com as pessoas que eu amo.
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Agda Stoff Hand
Aluna do Curso Técnico em Administração
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Eu amo a natureza
com rios, matas e plantações.
Ela me traz muita riqueza
com muitas emoções.

O mundo é um céu 
os pássaros cantam,
onde as abelhas produzem mel
as pessoas se encantam.

Os animais brincam
até entardecer
e eles cochilam 
até amanhecer.

O rio é tranquilo
o sapo fica na lagoa,
a noite é dos grilos
onde ficam de boa.

O planeta Terra
é lindo e legal,
mas temos um problema:
o aquecimento global.

Diego Afonso Casagrande
Aluno do Curso Técnico em Administração
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Vamos cuidar da natureza
ela é a fonte da vida,
todos os dias transborda beleza
Que nos enche de alegria.



Poíesis Serrana: obras produzidas por alunos e servidores 32

Su
m

ár
io

 

Adilson Oliveira Cruz
Professor do Ensino Básico Técnico e Tecnológico

1º lugar na categoria Narrativas Visuais/Servidor
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Eu sou a voz,
a voz de quem se cala, 
de quem sofre e não tem mais forças para lutar.
Eu sou quem dá a face a tapa,
que leva a surra por todos.

Eu sou a força,
a força de quem desistiu de lutar,
eu sou a luz no fim do túnel,
eu sou o sangue que ainda corre nas veias,
e o coração que insiste em continuar batendo.

Eu sou a esperança,
a esperança de dias melhores,
aquela que resiste mesmo perdendo a batalha,
porque acredita que ainda pode vencer
A Guerra.

Eu sou a mãe,
a mãe que passa fome para que os filhos comam,
e que luta para manter o lar firme.
Eu sou a bondade,
pois perdoo quem pelas costas me feriu.

Julia Sperandio Schulz 
Aluna do Curso Técnico em Administração
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Eu sou a professora,
ensino as pessoas como viver, agir
e a ser a forte para sobreviver ao amanhã.
Eu sou a liberdade e a democracia,
pois deixo as pessoas escolherem o que querem 
ser e fazer.

Eu sou o começo e o fim,
sou o tempo,
sou a morte,
sou a eternidade,
eu sou a vida.
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Num reino antigo chamado Rocha-de-prata, havia um cava-
leiro real que se destacava em batalhas, e possuía um porte 
físico sobre-humano. Malik Aka’Dar era também conheci-
do por ser descendente dos últimos dragões, e por isso era 
mais que respeitado no reino, por ser um humano e possuir 
partes do corpo cobertas por uma escama cinza metálica. 
Vossa Majestade o incumbiu de proteger o reino e de ser 
capitão do exército real.

Malik estava numa ronda matinal como quase todos os dias, 
estava observando a muralha sul do reino, quando de repen-
te começou a ouvir fortes estrondos vindo daquela floresta. 
Então foi correndo para o local do barulho. Chegando lá, viu 
dois magos invocando uma enorme esfera de energia, en-
quanto três grandes cavaleiros os protegiam. Malik, ao ver 
no que estavam atacando, percebeu que era um filhote de 
dragão ferido, provavelmente por aquele grupo.

Enraivecido, tirou seu escudo das costas e o jogou no chão e 
em seguida apontou sua espada para o orbe dos magos e co-
meçou recitar um antigo encantamento para anular aquela 

Wilhem Bartels
Aluno do Curso Técnico em Administração
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magia, ao terminar de recitar seu encantamento Malik con-
segue anular a tempo aquele poder, e pode salvar o filhote 
de dragão e ao perceberam Malik, ele diz para se afastarem 
do filhote de dragão senão eles seriam mortos ou coisa mui-
to pior segundo ele.

Indignados com a ameaça do grande cavaleiro, aqueles três 
soldados avançam para cima de Malik, e como ele mais for-
te que meros humanos, ele golpeia o escudo de um dos sol-
dados inimigos e o fez voar para trás, ao que Malik dizia, 
pelo menos por hora. Foi então que Aka’ Dar se aproximou 
do filhote ferido, e o filhote com medo começou a soltar 
verelhas labaredas de fogo.

Os cinco homens começaram a falar: “agora ele morrerá, nin-
guém resiste ao fogo de um dragão”, mas Aka’ Dar nem deu 
ouvidos e foi atravessando por dentro do fogo expelido pelo 
dragão ao chegar perto pode afagalo e pode-lhe acalmar, e 
aqueles cincos novamente ficaram mais do que indignados 
com aquele homem, depois de acalmar o filhote de Malik 
amarrou sua boca com seu cinto para que não cuspisse fogo 
case se assustasse novamente.

Os cinco viajantes se prostraram em reverência perante o ca-
valeiro que eles mesmos apelidaram de “O Draconiano da 
floresta”, ao ver isso Malik os convidou a vir com ele de vol-
ta ao reino, para descansar e também para poder cuida do seu 
filhote de dragão. Chegando de volta ao reino alguns mora-
dores ficaram assustados com o que Aka’ Dar trazia consigo 
ao reino, chegando ao castelo o rei Carter impressionado com 
o achado de seu capitão, então o rei pergunta o que iriam fa-
zer com o filhote. e Malik pede gentilmente numa reverência 
a Carter para que ele pudesse cuidar e treinar o filhote.
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O rei por saber que seu capitão era meio dragão, ele sabia 
que só ele poderia cuidar do filhote dentro do reino, e fora 
que se o filhote fosse liberto, por ser um espécime muitíssi-
mo raro, já que havia mais de cinco séculos que não era visto 
ou ouvido falar de nenhum dragão, o filhote provalmente se-
ria morto e comercializado no mercado negro e de bruxaria, 
pensando nisso Carter concede a guarda do filhote ao capi-
tão, que muito feliz ao ouvir aquilo pois finalmente teria um 
companheiro à sua semelhança dentro do reino.

Os cinco viajantes ao ver a bondade do rei, pediram em re-
verência para se tornarem cavaleiros reais, para ficar como 
escudeiros de Malik e para ajudar a cuidar do filhote já que 
foram eles que feriram a criatura, Carter concedeu a eles o 
posto no castelo, e contentes foram para o pátio externo do 
castelo para começar cuidar do filhote junto ao cavaleiro dra-
coniano. O filhote depois de bem alimentado, começou a se 
curar sozinho regenerando sua camada de escamas e soltan-
do as que tinham sido machucadas, ficando assim novo em 
folha e totalmente curado.

Após perceber que os cinco não eram mais inimigos e que o 
cavaleiro que o salvou tinha um bom coração, o filhote co-
meçou a dalar uma língua muito estranha que os escudeiros 
não compreendiam, já Aka’ Dar o entendia perfeitamente: 
“obrigada por me salvar e purificar esses homens, eu sou Jas-
per, do olhos de Opala”, disse o pequeno dragão, e Malik diz 
que não era nada e afaga-o no pescoço. Curiosos os escudei-
ros perguntaram como ele entendia aquele língua estranha, 
aí foi então que Malik retirou a parte de cima da armadura e 
revelou seu corpo draconiano para seus companheiros.

Ao verem que as costas e braços eram feitos por partes de 
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dragão eles perguntaram da onde e quem seu capitão era, e 
com gosto ele responde: “Sou Malik Aka’ Dar, o último laço 
de herança de dragão e humanos, eu sou dracomante aceito 
por vossa majestade, como cavaleiro e e capitão do exército 
real”, após essa fala os cinco ficaram ainda mais impressio-
nados com seu mestre capitão, ao ouvir isso o dragão per-
gunta: Então você é o último dracomante, filho de humana 
e dragão, aquele que é filho do grande dragão Aka’ Dar de 
Presa Prateada?”.

Curioso Malik pergunta quem seria esse ser ao qual Jasper 
se referia, e mais estranho qual seria sua ligação devido ao 
nome, e ele diz que não se lembra quem são seus pais e per-
gunta quem foi esse tal Aka’ Dar, e Jasper disse que esse tal 
Aka’ Dar foi o único dragão a ter um filho com uma humana 
e assim curioso Malik resolve ir ao rei Carter pedir-lhe para 
sair em uma viagem com Jasper o dragão, e seus cinco escu-
deiros para desvendar seu passado oculto e tentar saber mais 
por que seu pai nunca havia aparecido em sua vida, pensando 
muito bem Carter concedeu a permissão de viagem para Ma-
lik e seus novos companheiros.

Ao retornar ao grupo, ele conta seus planos e ideia para a 
viagem que eles fariam para desvendar da onde o capitão 
dos cavaleiros reais, o último e único dracomante dos nove 
reinos veio e por que ele não sabia nada de seus pais e assim 
os grupos começa os preparativos para a viagem e ao raiar do 
dia eles partiram em uma longa viagem, com os suprimentos 
preparados e o sol se erguendo nas colinas, o grupos e Jasper 
põem-se a caminhar pelas ruas, e durante sua última passada 
pelas ruas do reino Rocha-de-Prata, os camponeses e todos 
os moradores do reino gritam e se despediam do grande bon-
doso capitão, e é claro que o próprio rei veio para se despedir 
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de seu capitão em frente ao portão norte, em um aperto de 
mão, eles se despedem com um sorriso no rosto, e o ver o 
seu amigo e capitão da sua guarda real partir, Carter diz a si 
mesmo: “Lá se vai o homem, que mais dedicou sua vida a 
esse reino e a esse velho rei”.
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De desvenciliação 
Reconfiguração
Sentimentalização 
O coração

Um complilado de palavras que parecem vazias 
Mas um imenso e grosso livro de razões 
Emoções 
Sinestesias 

Você é como uma catacrese de sentimento no meu peito
Conheceu-me na minha idade de um soneto
E pouco demais 

O emaranhado que a música nos trouxe avassaladoramente 
foi alarmante
De canções compostas por iluminações hostis e quem sabe 
solitárias
Apaixonadas
Depredadas 
Transfusões de ressentimento
Consentimento
Medo
Tudo alternado

Jheanny Dyovana do Vale Ponath
Aluna do Curso Técnico em Administração
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Deixou-me aos pedaços 
Talvez eu escreva uma música
Por que qual é o jogo que você joga?
Fique só
Forte

Da paciência ao tédio

Confortavelmente elaboradas são as frases do nosso maravi-
lho português

De que gozo queria eu senão do prazer de escrever a leveza 
da alma?

Como penas ao vento
Ou uma dor incessante no pescoço que não parece ter fim.
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Isadora Holz Schwanz 
Aluna do Curso Técnico em Agricultura
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 Ellen Shaffelen
Aluna do Curso Técnico em Agricultura

1º lugar na categoria Narrativas Visuais/Aluno
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Na minha terra tem palmeiras, mas não é tão bonito lá
As aves até gorjeiam, mas é só para disfarçar
A sociedade é uma gaiola, um cativeiro silvestre
E não tem só sabiá

Vítima é a avestruz, da vida ganhou o chão
Tem o almejo de subir, vê o céu como ambição
Gavião já não quer mais, já se esqueceu dessa visão
Do fracasso veio a queda, o medo e a decepção

A arara hoje se enoja, mórbida insatisfação
Na busca do perfeito, sua meta é ser pavão
Dizimando a identidade, muda beleza e origem
Só por causa de um padrão

Em um voo ignorante, o seu guia é a ilusão
Seu dogma de miragem, “Nessa aí não caio”
De Minerva, ser coruja, maior aspiração
E no final exerce apenas, sua função de papagaio

Dolorosa ignorância, te fazem acreditar
O direito de voar, sua absoluta verdade
Mas arrancam as mesmas penas, que amparam o seu voo,
Pra escrever sua liberdade

Breno Jacob Sperandio 
Aluno do Curso Técnico em Administração
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Sociedade beija-flor, confunde fixo com rápido
Num bate asas incessante, permanece parado
Liberdade no cativeiro, difícil de acreditar
A mesma que nos incentiva, é quem nos prende de voar.

1º lugar na categoria Poesia/Aluno
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Certa vez viveu um garoto que viu o mundo como várias co-
res. Ele sempre apreciava os raios quentes do sol e o cheiro 
que vinha nos dias de chuva, no entanto, seu mundo nunca du-
raria para sempre. Um dia, ele tropeçou em um novo mundo, 
no qual ele recebeu o poder de criar tudo o que desejar, porém 
só permanecia no mundo em que foi criado. A princípio, ra-
ramente o garoto usava o mundo para se divertir, mas pouco 
depois de ser transferido para longe de sua casa original, mais 
uma vez algo aconteceu, e uma infecção cresceu lentamente.

Em algum momento, ele começou a fazer as malas para uma 
nova existência permanente, boa ou ruim, porque era nisso 
que ele acreditava. Pouco a pouco, seu coração se tornou um 
coração sem cor que absorveu toda a luz que o tocava. O ga-
roto percebeu o que estava acontecendo, pegou a maldição e 
a dor e a escondeu, em um canto distante de sua mente para 
nunca mais ser despertado.

Em a infecção estivesse contida, seus danos à mente ainda esta-
vam vagando rapidamente, suas emoções tornaram-se descon-
troladas, suas ações ficaram tão selvagens quanto seus pensa-

Gabriel Schulz
Aluno do Curso Técnico em Administração
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mentos de partir, sua lógica destruída, sua mente ficou quebrada. 
De seu mundo de criação, ele trouxe uma semente, deu-lhe um 
nome, deu-lhe uma família, deu-lhe sua verdadeira identidade, 
uma ideia que ele conheceu em uma passagem peculiar.

Sua versão da história mudou várias vezes, pois ele desejava 
criar mundos para os outros desfrutarem, mas as coisas mu-
dam e os objetivos às vezes nunca são os mesmo de antes. Sua 
história mudou para um homem tentando libertar a família do 
passageiro da mudança de ser esquecido ou destruído, porque 
suas ideias originais da história ainda existiam, ele teve que 
deixar a infecção perder, deixando suas criações queimarem e 
morrerem para explicar por que foram forçadas a um mundo 
que apenas as torturava. Ainda assim, ele ainda era o único 
que deseja a felicidade da família.

Por causa da vida de seus personagens e do quão trágico 
ele os tronou, começou a questionar quais eram seus ver-
dadeiros motivos para submetê-los a uma dor que ele mal 
conseguia imaginar. Desde que sua mente estava quebrada, 
ele foi capaz de esquecer sua dor, no entanto, não foi tão 
fácil para ele esquecer a dor da família, já que eles estavam 
permanentemente ligados a ele até serem libertados. Então, 
na tentativa de aliviar a tristeza de seus personagens, ele 
decidiu enterrar seu coração.

Ele continuou procurando por algum motivo para acontecer, 
uma razão pela qual ele se tornou o vilão, pensava constante-
mente em como o criador solitário de um mundo sem oposi-
ção deveria retratar o bem e o mal, pois sem um, o outro não 
pode existir. Ele carregou as sementes deles até a beira de um 
novo lugar em que eles deveriam renascer, agora tudo o que 
precisava fazer era ajuda-los em sua jornada e não os acordar.
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Daqueles longos anos fazendo as histórias em que seus per-
sonagens tinham que viver, a cada mudança, ele disse a seus 
amigos, sua família, seu professor, qualquer um que pudesse 
para assegurar de que ele existir no benefício a outros e a si 
mesmo. Pelo que ouviu, disseram-lhe que era um conto ex-
traordinário e confuso.

Com o tempo a história se tornava cada vez mais difícil, cada 
vez mais distante da realidade. O garoto sabia que na história 
tinha que ter poder igual ao de um herói. Depois de muito 
pensar, ele deu um presente para princesa, um presente criado 
para protegê-la do sofrimento.

À medida que a infecção crescia, tomava a forma do garoto para 
enganar os que estavam perto dele, embora diferente, fazia parte 
do menino e estava ausente de um coração. Enquanto a escuri-
dão matava a família aos poucos, aproximando-se lentamente 
de seu objetivo, a família começou a ser infectada pela maldição 
que o garoto teve que suportar por um longo tempo. Quando a 
infecção se espalhou, o coração de sua família ficou vazio e ape-
nas a morte e o desejo de sangue permaneceram. Se eles apenas 
fossem tão fortes quanto o garoto...

Quando o início de sua nova história começa, a família, a fim 
de sobreviver ao mundo que ele criou, um mundo de tristeza 
que eles devem suportar, um mundo que os ajudará a curar as 
tristezas, onde só se pode atravessa quando alguém permitir.

No entanto, mesmo com a família libertada, mesmo com 
tudo que foi dito e feito, o estrago já foi feito e o garoto per-
manecerá em guerra. Ninguém pode ajuda-lo diretamente. 
Ele não vai deixá-los. Ele sempre tranquiliza os que estão 
preocupados. Se ele está mentindo ou dizendo a verdade? 
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Um sorriso, eles quase sempre veem. Ele odeia pena, mas 
precisa os outros saibam. Ainda assim, ele não mostrará o 
que está por trás de um sorriso.
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É o início do ano sagrado na aldeia dos Crofts, época do céu, 
em que os homens participavam do ritual lunar, devolvendo 
suas luas a terra, e as grandes aldeãs participavam da seleção 
dos jogos estelares, o restante das pessoas garantiam que to-
dos os eventos ocorressem. Era o segundo e o último ano que 
Maya tentava entrar, a expectativa da família era em dobro, 
principalmente, que ela passou 48 fases lunares na academia 
treinando para prova junto com outros jovens. “Desonra”, 
era uma das muitas palavras feias que passavam por sua ca-
beça desde que fez a prova, sentia que não iria passar, o seu 
esforço tinha sido inútil. Decidiu não sair na rua até que o 
resultado fosse revelado, não aguentava as pessoas falando 
que ela já tinha passado, perguntando o que ela achou da 
avaliação ou dizendo que ela tentado é o suficiente. Preferia 
ficar isolada, com seus pensamentos que volta e meia ques-
tionavam como um momento importante deste é torturoso 
e de tamanha tensão, Maya também pensava no lado bom, 
claro, se fosse aceita iria pertencer a um grupo de jovens que 
lutariam pelo certificado de honra dos games, e teria a opor-
tunidade de ser ensinada pelos melhores mestres, além de 
trazer orgulho e status para sua família, teria que fazer alguns 
sacrifícios para isso acontecer, deixar as amigas e a família 
para ir a cidade onde ocorreria os jogos estelares.

Milena da Vitoria Colona 
Aluna do Curso Técnico em Administração
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Cogitar a ideia ainda é um tanto assustador para ela, porque não 
é fácil sair do ninho, mas é necessário, não conhecia nenhuma 
menina que também tinha interesse de ir, isso dava medo, se 
não conseguisse fazer nenhuma amiga? Se ela fosse a mais 
fraca? As coisas continuariam a mesma quando ela voltasse? 
Será que ela tinha feito a escolha certa? Ela realmente queria ir 
ou era só para se sentir validada? Não via a hora de acontecer 
o grande trovão, evento no qual revelaria as escolhidas, e essas 
e outras perguntas começariam a ser respondidas.
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Somos seres complexos! Vivemos/viveremos transforma-
ções ao longo de nossa existência.

Já fomos crianças, período no qual estávamos no centro das 
atenções. Período em que nossas necessidades eram atendi-
das. Para tal, bastava chorar, choramingar, etc. Infelizmente, 
ou felizmente, essa fase passou...

Com a adolescência surgiram novos desejos. Desejos de am-
pliar nossos círculos de amizade, desejos relativos a sexuali-
dade, desejos relativos à formação profissional, desejos de ser 
independentes, desejos de sermos autônomos! No entanto, nos 
deparamos com várias barreiras que dificultam a realização 
desses e tantos outros!

Dentre as barreiras, há cobranças por todos os lados. Da fa-
mília, da escola, dos amigos, etc. Vencemos/vencemos essa 
etapa ao reconhecer que a conquista da nossa autonomia es-
teve/está ao nosso alcance. Ou seja, precisamos nos conhecer 
e a partir daí trilhar um caminho para realizar nossos desejos. 
Este caminho perpassa o nosso direito de partilha.

Ricardo Tavares Bessa 
Servidor Técnico-Administrativo
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Por vezes, o limite de nossa individualidade é ultrapassado e 
nos ditam regras. Logo, surge a necessidade de exercitarmos a 
autonomia e partilhar em espaços/indivíduos que possuem con-
fiança e a credibilidade como características marcantes. Junto a 
esses momentos temos que fazer escolhas, pautadas em nossos 
desejos, em nossa existência, em nossa vida. De fato somo seres 
únicos! Temos a energia vital que nos move... Esta energia será 
prazerosa se exercitarmos o direito da partilha!

Deste modo, estaremos sensibilizados para humanizar as re-
lações no contexto escolar e na vida. Vale destacar que é fun-
damental dialogar, compartilhar sentimentos, pensamentos e 
esperanças. Assim, ressignificaremos nossas vidas ao reen-
contrar com os sentidos que nos motiva a prosseguir nossa 
caminhada... Deste modo, teremos êxito em nossas vidas!
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Brilhemos! Imbecis do poder so(m)bram...

Ricardo Bodart de Andrade 
Servidor Técnico-Administrativo
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Você sempre pode MAIS…
Você é capaz de Amar Mais..
Você também é capaz de Caminhar Mais..
Se Cuidar Mais..
Estudar Mais…. Aproveitar Mais!

E se nessa caminhada o Mais ficar pesado…
Vamos torná-lo mais leve….
Compartilhando!
Compartilhe desafios..
Compartilhe dificuldades..
Compartilhe sonhos..
Compartilhe realizações..
Enfim, Compartilhe Vida!

Jordana Coelho
Professora do Ensino Básico Técnico e Tecnológico
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Naqueles mesmo bancos, naquele mesmo horário, a manhã 
efervescida assim como as conversinhas sobre o final de se-
mana. Sem surpresa alguma – aventureiro como era -, o pri-
meiro começou:

- Sabem que venho conseguindo muito dinheiro por lá? Cer-
to? Preciso contar algo a vocês.

Chutadas do sono rotineiro, a fim de saborearem da anedota 
fresquinha, as caras se desamarraram: estavam agora bem 
despertas esperando a nova.

Ouçam só – disse ele – Estava eu, como sempre que posso, jo-
gando e apostando no canto de sempre. Apareceu um homem. 

Notando que suas palavras caminhavam junto à atenção 
do grupo, continuou – Pelo que parece, ouviu falar do meu 
por aí – gabou-se.

-E acreditem, sem cumprimento algum, me chamou pra jo-
gar – como se apimentasse, acresceu clara e audivelmente 
– me ofereceu 500. Ao som dos números, o grupo estreme-
ceu; todas as cabeças que lá estavam, em sincronia, retum-
baram: “está viciado”. Ainda que mentalmente o censuras-

Henrique Kerckhoff Fraisleben
Aluno do Curso Técnico em Administração
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sem de forma violenta, expuseram interesse nas vitrines de 
seus rostos dizendo, em coro – com a voz mais indiferente 
que conseguiram figurar:

- E o que mais?

Novamente alimentado pelo frenesi contido e desejoso de 
seus amigos, continuou – Claro que, depois de pensar bem 
– mentiu o rapaz – Juntei a mesma quantia, somamos e, em 
conjunto, estabelecemos uma condição simples: aquele que 
vencesse duas partidas seguidas levava o dote – revelou, er-
guendo e soltando suas sobrancelhas, desafiador.

- Naturalmente, vocês sabem – como se abrisse parênteses, 
lembrou – é tudo o que tenho, acumulei me arriscando todo 
esse tempo, foi... – confessou com um suspiro abafado e 
teatral – difícil.

Dissimuladamente comovidos, balançando suas cabeças, os 
ouvintes consentiram. Após a chancela, não tardou para que 
retomasse. Lamentou: “Foi horrível”.

De um tropeço, conquistara os holofotes. Ameaçado pelo – ago-
ra real – espanto dos presentes, gaguejou assustado:

- E-Ele ganhou – lançou.
- A primeira. 

Bufando, os outros o devoraram com os olhos, queriam mais. 
Continuou, sem ver escapatória; havia avivado neles o mais 
impiedoso e insaciável dos demônios humanos: a curiosidade. 

Derrapou nas próprias palavras, no entato, gradativamente, 
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recuperou o controle delas; explicou. – Ganhei depois dele; 
mas, após esta outra, perdi novamente.

Era nítida a compaixão nos olhos deles; finalmente, havia 
conseguido: percebera o coletivo alcançar, em suas pobres 
minas sentimentais, pequenos fragmentos de reconhecimen-
to; e por ele! Estão simpatizando com euzinho, pensou. Ter-
minou, gratificado pela conquista, sorrindo: “Ficamos na re-
petição várias vezes”; e, em sua cabeça, simultânea a oratória 
para conduzir a história, vagava a lembrança dos brados, ora 
do homem, ora dele: “Ganhei!”, exclamava uma voz adulta 
e contente. “Ganhei!” comemorava um garoto dono de um 
clamor esganiçado.

Explicou que, depois de um ganha-não-ganha descontrolado, 
estava assegurado: em virtude do peso esmagador da pressão 
de perder tudo – inclusive sua custosa dignidade – fracassa-
ria a qualquer momento. Parou a dança. Acabou com a festa. 
Pulou do barco. Desistiu da aposta. 
Não podia mais. Admitiu que, na ocasião, tremia e suava frio. 
Estava apavorado; era incapaz de imaginar sua ruína causada 
por um mísero escorregão: seu orgulho não o permitia.

Como se fosse liberta viva durante seu próprio enforca-
mento, a agonia dos ouvintes cessou: enfim, o jovem não 
havia perdido a fortuna.

Com o semblante contorcido de indignação, ainda intro-
duziu outra – “Não sei se podem acreditar no pior” – bom-
bardeou. A incredulidade de todos, nesse momento, foi 
implacável: havia mais! Reagiram rapidamente, estavam 
ávidos pelo iminente tapa.
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- O que foi? Conte! Trovoaram exasperados.

- Furioso, rangeu a posterior descoberta: “o desgraçado era 
do level 150”.

Compartilhando do mesmo inconformismo, o grupo só pode 
assentir; era pavoroso que não houvesse justiça em jogui-
nhos de celular. Depois do causo, todos papearam ao entorno 
da mesma esfera: entretenimento – puramente – virtual. Fi-
nalmente, quem sabe, pouco foi verdadeiramente real. Des-
venturas de um futuro distante? Ainda nem se havia chegado 
na primeira metade do século XXI.

1º lugar na categoria Contos e Crônicas/Aluno
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Era assim que se chamava o estabelecimento, lugar bem 
aconchegante, ou melhor, bem routs, como dizem os jo-
vens, ideal para tomar um bom café e ter uma prosa com 
os amigos. Era uma tarde de primavera, lá vamos nós, eu, 
e mais alguns bibliotecários, pelo quarto dia consecutivo 
na tal de Terra Nova, só para dar uma pausa no congresso 
que acontecia ao lado, desta vez era para apresentar o famo-
so café para professoras de Biblioteconomia da UNIRIO. 
Bem, como bons capixabas que somos não parávamos de 
falar das belezas do estado, das praias, montanhas e claro 
da famosa moqueca. Papo vai papo vem, livros, literatura, 
pesquisa, censura, bienal, congresso, política, e já estáva-
mos falando de política de novo! E claro contra o governo! 
O desgoverno por melhor dizendo. São tantas trapalhadas 
que nada mais assusta a gente, a não ser a moça nos cha-
mando atenção, e nos dizendo que três dos seus clientes fo-
ram a ela reclamar porque estávamos incomodando, falan-
do muito alto. Será mesmo porque estávamos falando alto? 
Todos ali falavam alto, o tempo todo. Acho mesmo que era 
porque estávamos falando sobre política. Assunto que deve 
incomodar muito as pessoas que ali frequentam, ora porque 
apoiam o governo, ora porque não suportam este nome, po-
lítica, preferem mesmo se isolar, se afastar de tudo que gira 
em torno deste assunto. Que tarde! bibliotecários falando 

Gabriela de Oliveira Gobbi
Servidora Técnica-Administrativa
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“alto” levando SHIIIIIIS, um SHIIIIIS de que não éramos 
bem-vindos na tal da terra que se dizia Nova, mas de nova 
não tinha nada, era só uma velha terra conservadora.
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A vida não é um conto de fadas,
A vida não é só tristezas e alegrias,
A vida é cheia de escolhas,
A vida só depende de quem você é,
Eu vim para quebrar padrões,
Eu vim para fazer a diferença,
Todos viemos,
Não tenha vergonha de si mesmo,
Tenha autoconfiança e atitudes,
Quem poderá mudar o mundo,
É você.

Ariany Rosa Graunke 
Aluna do Curso Técnico em Agricultura
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O jovem 1º ADMinistrava; buscava por sucesso e cresci-
mento, porém vivia constantes instabilidades. Clara e ma-
nifestamente, essas inconstâncias refletiam um processo de 
desenvolvimento, irradiação, pluralismo e autoconhecimen-
to. Lembro-me bem daqueles tempos difíceis. O jovem, que 
emergiu na região serrana do Espírito Santo, conciliava di-
versas vulnerabilidades. Os problemas eram sociais, finan-
ceiros e emocionais, porém, o jovem 1º ADMoestava todos 
aqueles que pesavam negativamente na sua busca por realiza-
ção e completude. Após isso, seguia na perseguição de suas 
realizações. As origens eram múltiplas e o jovem pertencia 
às diversas localidades Serranas, simultaneamente. As bases 
sociais vulneráveis nunca representaram um problema para 
o jovem, que passou por sua infância com muita dignidade e 
entrega. Bases familiares frágeis, criação por parte de avós, 
tios e parentelas variadas, foram transformados em gatilhos 
de inspiração para permitir ao jovem sonhar com um futuro 
diferente, para si mesmo e toda a sua família. A perspecti-
va social falava: 1º ADMinínculo aos entes queridos e em 
seguida realização pessoal e profissional. A abnegação era 
preponderante quando o assunto envolvia os familiares! Esse 
jovem ousava em sonhar para além de si mesmo estendia sua 
pretensões para os que sempre dedicaram cuidado e entrega 

Thiago Mello dos Reis
Professor do Ensino Básico Técnico e Tecnológico
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para com ele. Na procura por viver todos os seus sonhos, o 
jovem 1º ADMitiu a possibilidade de ingressar em uma ins-
tituição de ensino pública de alto nível e se propôs a encurtar 
o seu caminho para o sucesso que tanto almejava. Ciclo difí-
cil aquele! O jovem tinha muitos questionamentos internos. 
Todas as dúvidas sobre “Valer a pena” e “Está muito difícil”, 
causaram hesitações e frustrações sucessivas naquela cami-
nhada. Lembro-me bem daqueles tempos difíceis! Todos os 
professores do jovem diziam que a permanência e o êxito 
dele na instituição era inviável. Foram muitas as tentativas 
de resolver os conflitos que envolviam o jovem. Os respon-
sáveis pelo jovem foram chamados para comparecerem à es-
cola e buscarem, juntamente com os educadores, meios de 
minimizar os conflitos insurgentes. Nem todos entendiam, 
mas o jovem não era apenas um. Esse jovem era muitos em 
um só, era o resultado de mais de quarenta vidas, sonhos e 
pensamentos em um único ser. A vida acadêmica do jovem 
melhorou muito quando os professores e demais partícipes 
do processo entenderam isso. Lembro-me bem daqueles 
tempos difíceis! Já no primeiro ano na instituição, o jovem 
que entrou motivado se viu diante de mais de uma dúzia de 
disciplinas. As dificuldades, que em outrora não existiam, se 
apresentaram em profusão. As provas eram aos montes. As 
tarefas intermináveis cansavam e desanimavam, mas o jo-
vem precisava ter o sucesso que mudaria a sua vida e a da sua 
família. A instituição oportunizou e o jovem decidiu receber 
orientações de um professor que os tratava com aparente dis-
tância e rigidez exagerada, porém, o tempo mostrou que os 
objetivos do professor que os orientou estavam centrados na 
qualidade do conteúdo que precisava entregar para o jovem 
atingir as metas necessárias ao seu desenvolvimento. Con-
tudo, me interessa falar mais sobre esse jovem porque sua 
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história tem mais alma e essência que qualquer outra que eu 
possa contar. No primeiro ano de caminhada, o jovem con-
seguiu canalizar parte da energia que o dispersava para pro-
duzir frutos melhores que aqueles que se originaram da pés-
sima primeira impressão causada quando tudo começou. O 
segundo e terceiro anos dessa jornada foram completamente 
diferentes e o sucesso na instituição se fez como mágica, uma 
mágica racional, com explicações claras que fizeram parte 
de um processo de evolução notável e vitorioso! Hoje, as 
lembranças dos tempos difíceis se perderam em uma memó-
ria que pensa nesse jovem com as imagens do presente e do 
futuro. Uma vida transformada através de muito trabalho en-
trega. THIENGO algo a dizer: o jovem não sofreu do mal de 
STÔCCOlmo em sua relação com seu professor-orientador, 
todavia sempre desejou que aSENNES para suas possibilida-
des. Nesse contexto, BRAZIL poderia ser escrito com Z, da 
mesma forma que dar um CALOT fazia sentido, mesmo sem 
a letra E, e os gritos não apenas estouravam o TIMPANO, 
mas também abriam os suPERCÍLIOS. Se a disponibilidade 
fosse TIMM aos DOMINGOS ou mesmo Vivo às segundas, 
as ligações com o dinamismo e a praticidade foram mantidas 
prolongadas porque o jovem aprendeu a ser grande e romper 
desafios tão complexos quanto fazer COOPER na DUTRA 
ou correr maratonas. Ver todo esse conjunto de realizações 
significou MUTZ para mim. A vida sempre será uma faca de 
dois GUMES. O jovem teve dúvidas, porém as ideias liber-
tárias e de igualdade fizeram crescer. Passou a não mais tole-
rar a festa do Colono por não enxergar sua versão feminina. 
Passou a não mais diferenciar entre LAURA, EVELLYN e 
FELIPE, todos são a mesma pessoa e tão valorosos quanto 
qualquer um que se deparou com o jovem. Decisões felizes 
e acertadas como as habilidades de um PIAZAROLO mol-
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daram o belo futuro desse jovem de sucesso, que entendeu a 
chave para seu êxito pessoal; 1º à ADMinistração e os próxi-
mos passos estarão mais organizados. Sempre com parcimô-
nia e constância de propósito, o jovem entendeu a filosofia 
por trás da frase: ANDY, não corra!

1º lugar na categoria Contos e Crônicas/Servidor
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Participar da IV Semana do Livro e da Biblioteca foi uma 
grande oportunidade de dialogar com os alunos e servido-
res a partir de suas criações, a experiência me deixou muito 
animado para novas iniciativas culturais no campus.

Marcelo Gandini

A proposta de um primeiro concurso literário na escola foi 
muito boa, pois permitiu aos alunos externarem seus talen-
tos com música, desenho e escrita. Senti-me honrada de ter 
sido escolhida como uma das avaliadoras deste I Concurso 
Literário do IFES Centro-Serrano (2019), pois tive a opor-
tunidade de ler textos e desenhos incríveis produzidos pelos 
alunos e debater com outros colegas da comissão acerca da 
qualidade dos trabalhos produzidos.

Também acredito que o concurso permitiu aos alunos apro-
ximarem-se mais da biblioteca, um espaço que não era assi-
duamente frequentado pelos alunos. Eventos literários, mu-
sicais, artísticos etc., poderão contribuir significativamente 
para uma maior participação dos alunos em eventos desta 
dimensão assim como uma maior proximidade com a biblio-
teca e com a leitura, permitindo, assim, que a leitura também 
se apresente aos alunos como uma forma de felicidade, como 
diria o poeta Jorge Luis Borges.

Bianca Batista
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Escrevi esse poema num momento em que a minha vida não 
estava fácil, assim como eu faço com os desenhos também 
fiz com o poema, foi a primeira vez que fiz um poema e 
mostrei para alguém e fico feliz em saber que a minha escrita 
pode ajudar as pessoas a passar por momentos difíceis.

Ariany Rosa Graunke

Quando a ideia do concurso veio à tona, eu estava numa épo-
ca da minha vida em que estava lendo diversos contos do 
Machado de Assis (melhor contista brasileiro na minha opi-
nião) e cada vez mais impressionado com as abordagens e 
construções que ele fazia através da sua visão única sobre 
a obra de Schopenhauer. Na minha época de ensino médio, 
eu lia os contos de Machado e não compreendia a filosofia 
por trás de seus escritos. Imediatamente, fiquei superanima-
do para participar do concurso e tomei a decisão de que es-
creveria um conto, exatamente por estar lendo muitos contos 
do Machado na época. A fonte de inspiração para o texto foi 
o inusitado convite que recebi, da turma mais “Difícil” do 
campus Centro-Serrano do Ifes, para atuar como seu pro-
fessor orientador. A ideia do conto era trazer um incentivo a 
mais para que os estudantes buscassem melhorar individual 
e coletivamente. Conforme o texto que escrevi, a turma é 
representada por um jovem que, embora tenha vivido inú-
meras dificuldades, se sagrou vencedor na carreira escolar e 
na vida. Essa foi a analogia construída sob a inspiração dos 
aspectos específicos da turma do 1º ano do Curso Técnico 
em Administração integrado ao Ensino Médio.
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O processo foi extremamente prazeroso. O estímulo à es-
crita é importantíssimo e deve sempre ser incentivado pe-
las instituições públicas de educação. Fiquei muito feliz em 
poder escrever e ser lido. É uma sensação muito boa que 
espero poder repetir em outras oportunidades.

Thiago Mello dos Reis

Minha experiência com o concurso foi algo que eu nunca ha-
via feito antes, ter todo um trabalho para mais tarde ser divul-
gado com outras várias histórias que vieram de um mesmo 
lugar. Eu sempre gostei muito de ler e escrever minhas pró-
prias campanhas, aventuras, dramas, pois sempre achei que a 
criação e escrita de um conto/história fosse o meio mais puro 
de traduzir sentimentos e emoções que não podiam ser ditos 
ou descritos tão facilmente. Por essa razão sempre me senti 
muito apegado ao que eu mesmo criava em momentos que os 
sentimentos mais afloravam em minha mente.

Wilhem Bartels

Escrever é libertar os seus sentimentos, você nunca terá tanta 
certeza do que escreveu, se não sentir o peso de suas palavras.

Breno Jacob Sperandio
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Quando fui convidada pela Bibliotecária a escrever e a par-
ticipar do concurso fiquei empolgada, mas, logo depois 
veio o medo e a incerteza do que escrever e de como fazer. 
Minha formação é na área técnica, então, nunca fiz grandes 
passeios pela literatura, mas o que mais me motivou a es-
crever foi pensar em temas sobre desafio, desafiar-me a ir 
além, a poder construir algo fora da minha rotina e desco-
brir que sempre podemos mais!

Jordana Coelho

O processo de invenção e criação foram potencializados com 
a oportunidade do Concurso Literário 2019 Centro-Serrano, 
fazendo brilhar versões psicoemocionais alegres e libertárias, 
algumas delas adormecidas e outras aguardando um incentivo 
“gota d’água”, um convite para dançar. Preparar-se e parti-
cipar do Concurso potencializou transformações no proces-
so inventivo e criativo, gerando novos coloridos, encontros 
felizes e desdobramentos positivos no próprio quotidiano de 
trabalho. Essas mudanças surtem efeitos até hoje, pois são 
irreversíveis, porque vitais; são metamorfoses de superação, 
pois que hóspedes queridas da invenção, do desejo de beleza, 
dignidade, sofisticação e ampliação do conhecimento da Vida 
e pela Vida, potências e destinação humana por excelência. 
Gratidão à coordenação do projeto e a todos(as) organizado-
res(as). Que venham muitas outras propostas e projetos como 
esse ampliando nossa consciência e sofisticando nossas ver-
sões psíquicas em favor da dignidade e beleza vitais.

Ricardo Bodart de Andrade
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Henrique Kerckhoff Fraisleben

Quando me veio, a ideia do conto estava pronta para ser en-
gavetada na minha cabeça; talvez para sempre. A mudança 
do pensamento de “daria uma boa história” para “vou de fato 
escrever” aconteceu exclusivamente por conta do evento pro-
movido pela escola. Escrevi e, em mim, foi histórico. Minha 
primeira experiência redigindo literatura. O impacto desse 
acontecimento, embora tão simples, foi certeiro: a primeira 
vez desencadeou muitas outras — desde então, não parei de 
escrever. Novas narrativas borbulharam.

Milena da Vitoria Colona

“acordei e me olhei no espelho
ainda a tempo de ver
meu sonho virar pesadelo” (Paulo Leminski)

Rogério Machado Pinto Farage

Penso em meus textos como simples e imperfeitos devaneios 
ao inconformismo sobre o comportamento humano. 
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Gabriel Schulz

“O sorriso de um garoto” tem como objetivo ser confuso, 
assim o leitor deve criar uma realidade na qual o texto pas-
se a ter as respostas das dúvidas geradas pela sua leitura. 
Logo a história pode mudar conforme a decisão do leitor, 
sem precisar seguir as palavras cegamente, e sim com a sua 
própria liberdade.

A escrita é uma arte capaz de preencher o mundo com sen-
timentos e informações, uma simples palavra ou frase tem 
o poder de mudar o dia de uma pessoa. Por isso eu acho 
que escrever é incrível.
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