
 

 



 

 



 
  

 



 

CONCURSO LITERÁRIO FOED CASTRO CHAMMA – POETA DE IRATI / PR 

 

O PODER DA PALAVRA 

FOED CASTRO CHAMMA 

 

Articular o verbo até medir-lhe o som, 

a extensão de suas cordas, suas arestas, 

as potências contidas no ritmo 

interior 

o colorido 

seu poder de fuga 

e apreensão, seu fogo 

e ouro, sua hora 

inflamada, 

as vibrações diluídas nos dentes, 

sua fluida aparência 

de poliedro disfarçado, 

sua aritmética de pedra 

e explosão, 

seu trânsito na escala rarefeita 

da audiência à voz que o emite, 

condensando-o em cargas - símbolos 

lançados - dardo 

 

(Fragmento do poema O PODER DA PALAVRA, da obra O Andarilho e a Aurora, 1971) 

 



 
FOED CASTRO CHAMMA nasceu em Irati, (PR), em 31 de março de 1927. Faleceu em               

12 de janeiro de 2010, no Rio de Janeiro, onde residia desde 1941. Participou do grupo "Jornal                 

de Poesia", entre os anos de 1957 e 1958. Publicou Melodias do Estio, 1952; Iniciação ao                

Sonho, 1955; O Andarilho e a Aurora, 1971; Pedra da Transmutação, 1984, recebendo o              

Prêmio Bienal Nestlé de Literatura Brasileira, Antologia Poética 2001. Também foi premiado no             

concurso de Poesia do Instituto Nacional do Mate, em 1965. Foi incluído por Manuel Bandeira               

e Walmir Ayala na ANTOLOGIA DOS POETAS BRASILEIROS - Fase Moderna, Edições de             

Ouro, 1967. 

Chamma vivia isolado do meio literário, mas conquistou a admiração da crítica e de              

muitos de seus pares, como Mário Faustino, Walmir Ayala, Ariano Suassuna, Carlos Nejar,             

Alexei Bueno e outros. Também foi ensaísta e tradutor. 

Segundo André Seffrin, um de seus críticos e amigo: Ligado à Geração de 45, o poeta é                 

pouco conhecido no Paraná. Um motivo a mais para que se recupere a obra do autor dos                 

versos “O grito do pavão/ é som azul partido/ da lágrima, é palavra/ afogada no bico// de                 

prata, surda mágoa/ e canto, raro pranto/ das penas da beleza/ resguardadas no encanto” 

  

 



 
III edição do Concurso Literário FOED CASTRO CHAMMA 2020 ratifica a luz de             
reconhecimento que alcançaram as edições anteriores, quando o nome do nosso poeta, tão             
respeitado, motivou e mobilizou tantos participantes. 
 
Aquele que muito cantou nossa terra, a sua querida Irati, por certo diria que fez muitos amigos                 
e que todos estavam convidados a vir a Irati. 
 
Nestes tempos de pandemia, agradecemos todos que saudaram nosso poeta maior,           
importando-se em homenageá-lo participando desta edição. 
 
Ir a ti........sim, iremos todos! 
 
Obrigado por vir. 
 

Irati, julho de 2020 

Herculano Batista Neto 
 

Presidente da Academia de Letras, Artes e Ciências do Centro-Sul do Paraná (ALACS) 

 



 
Chegamos à terceira edição do Concurso Literário Foed Castro Chamma, nesse ano de 2020. 

Agradecemos a todos que se inscreveram nas mais diversas modalidades, acreditando no            
poder da palavra literária, contribuindo para a efetivação desse concurso, com trabalhos            
autorais que trouxeram criatividade, beleza e talento. Parabéns a todos. 

Agradecemos às comissões avaliadoras pelo empenho em colaborar conosco, e que não            
mediram esforços para o brilhantismo do presente concurso. 

Outras edições com certeza virão e esperamos contar com todos novamente. 

 

Irati, julho de 2020. 

Luiza Fillus 

Coordenadora do Concurso FCC e Presidente da UBT- Seção de Irati (PR) 

 



 
Regulamento do Concurso 
 
Promoção: Academia de Letras Artes e Ciências do Centro-Sul do Paraná (ALACS) Sede Irati              
- Paraná 
Apoio: Secretaria M. de Cultura da Prefeitura M. de Irati, U. B. dos Trovadores/Seção de Irati,                
Centro C. Clube do Comércio e Grêmio Haicai Chão dos Pinheirais. 
Modalidades: 
 

1. HAICAI - Tema/ KIGO: ORVALHO - (com aproximadamente 17 sílabas          
poéticas, (5-7-5), sem rima ou título) - (todas as categorias: infantil, infantojuvenil e adulto)              
. 

 

Tema ÚNICO para as modalidades seguintes: AURORA ou cognatos 
 
2. TROVA - (lírica ou filosófica) - (categorias infantojuvenil e adulto) 
3. SONETO - (somente categoria adulta) 
4. POEMA LIVRE - (até 30 linhas) - (categorias infantojuvenil e adulto) 
5. CRÔNICA - (até 30 linhas) - (categorias infantojuvenil e adulto) 
6. CONTO - (até 30 linhas) - (categorias infantojuvenil e adulto) 
7. MICROCONTO - (até 05 linhas) - (categorias infantojuvenil e adulto) 
 
1. Prazo para a entrega: 31 de maio de 2020 
2. Máximo de 02 (dois) trabalhos por modalidade e por participante. 
3. Haverá três categorias: infantil até 12 anos (somente para haicai), infantojuvenil até 16             
anos e adulto a partir de 17 anos. 
4. Haverá classificações em níveis: estadual, nacional e internacional. 
5. Trova: por e-mail; colocar novo ou veterano e dados pessoais. 
Sistema de envelopes (11 cm x 08 cm) conforme normas da U.B.T.  
Demais modalidades: Papel A-4 em três vias, corpo 12, fonte Arial, usando pseudônimo.             
Anexar envelope menor (fechado) indicando externamente a modalidade, categoria, título e           
pseudônimo e internamente, identificação do concorrente: nome, idade, endereço, telefone e           
ou/ celular, assinatura e e-mail (se tiver). 
6. A forma de envio poderá ser pelo CORREIO ou por e-mail: 
Por correio: 
Endereço: Rua XV de Julho, 310 - CEP: 84500-076 - Irati - Paraná  

 



 
Por e-mail: Pelos seguintes endereços eletrônicos:  
 

Categoria: HAICAI: e-mail: chaodospinheirais@hotmail.com 
Categoria: TROVA: e-mail: liliasouza@uol.com.br 
Categorias: SONETO, POEMA LIVRE, CONTO, CRÔNICA e       
MICROCONTO: E-mail: concursofoed2020@gmail.com 

Na forma enviada por e-mail, não poderá ter anexo. 
 
1. A entrega de certificados aos classificados dar-se-á em SESSÃO SOLENE em 15 de             
agosto de 2020, (sábado), às 15 horas, no Centro Cultural Clube do Comércio - Rua XV de                 
Julho, 310 - Irati (PR). 
Sessão cancelada devido à Pandemia e todas as restrições adotadas no 
país. 
2. Os autores dos trabalhos premiados autorizam sua divulgação pela ALACS, sem ônus            
de qualquer espécie.  
3. As decisões das comissões julgadoras serão definitivas.  

 

mailto:chaodospinheirais@hotmail.com
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COMISSÃO ORGANIZADORA: 
Luiza Fillus, Bruno Pedro Bitencourt e Flávio José Dalazona 
 
REVISÃO: Wilma Rigolon 
 
EDIÇÃO: Bruno Pedro Bitencourt 
 
CAPA: Sara Sarraf 
 
FIÉIS DEPOSITÁRIOS: 
Haicai – Grêmio de Haicai Chão dos Pinheirais Dorotea Iantas Miskalo 
Trova – Lilia Souza 
Soneto, Poema Livre, Crônica, Conto e Microconto –  Flávio José Dalazona 
 
COMISSÕES AVALIADORAS: 
Haicai: 
Dorotea Iantas Miskalo, Luiza Fillus, Valquíria Pereira Rennó e Teruko Oda. 
 
Trova (Estadual Novato): 
José Ouverney, Maria Luiza Walendoski, Renata Paccola e Marilia Oliveira. 
 
Trova (Estadual Veterano): 
Marilia Oliveira, Prof. Garcia e Renata Paccola. 
 
Trova (Nacional Novato): 
Antonio Assis, Janske Niemann e Maria Helena Oliveira Costa. 
 
Trova (Nacional Veterano): 
Andrea Motta, Nei Garcez e Pedro Melo. 
 
Trova (Internacional Veterano): 
Andrea Motta, Nei Garcez e Olga Maria Agulhon.  

 



 
Soneto: 
Arlindo Tadeu Hagen, Edson Santos Silva e Lilia Souza. 
 
Poema Livre (Infantojuvenil): 
Édina Aparecida Cabral Buhrer, Ingrid Aparecida Ditzel Felchak, Guizelia I. de Almeida Wronski             
e Orlando Luiz de Araújo. 
 
Poema Livre (Adulto): 
Cristina M. Paes dos Santos, Édina Aparecida Cabral Buhrer e Orlando Luiz de Araújo. 
 
Crônica (Infantojuvenil e Adulto): 
Edson Santos Silva, Eliana Zuanella, João Maria da Silva, Robson Miguel Camargo. 
 
Conto (Infantojuvenil): 
Adelmo Kremer, André Luís Specht, Célia T. Neves Vieira, Regina Chicoski. 
 
Conto (Adulto): 
Adelmo Kremer, André Luís Specht, Davi Gonçalves, Regina Chicoski. 
 
Microconto (Infantojuvenil): 
Eliana Zuanella, Orlando Luiz de Araújo, Regina Chicoski e Wilma Rigolon. 
 
Microconto (Adulto): 
Raquel T. Rodrigues, Regina Chicoski, Orlando Luiz de Araújo e Francisco Lopes. 
  

 



 
NÚMEROS DE INSCRIÇÕES NO CONCURSO LITERÁRIO FOED CASTRO CHAMMA 2020 

MODALIDADES NÚMERO DE INSCRIÇÕES 

Haicai 123 

Trovas 209 

Soneto 108 

Poemas 263 

Crônicas 63 

Contos 83 

Microcontos 134 

Total Geral 982 

 

NÚMEROS DE CLASSIFICADOS NO CONCURSO LITERÁRIO FOED CASTRO CHAMMA 
2020 

 

MODALIDADES NÚMERO DE CLASSIFICADOS 

Haicai 11 

Trovas 37 

Soneto 13 

Poemas 34 

Crônicas 15 

Contos 14 

Microcontos 18 

Total Geral 142 

  

 



 
RELAÇÃO DE CIDADES E ESTADOS BRASILEIROS PARTICIPANTES NO CONCURSO 

FOED CASTRO CHAMMA 2020 

ESTADO CIDADE 
Acre Rio Branco. 
Alagoas Campo Alegre e Palmeira dos Índios. 
Amapá Macapá. 
Amazonas Manaus. 
Bahia Coaraci, Poções, Salvador, São Marcos e Botuporã. 
Ceará Aracoiaba, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Ocara, Planalto,       

Poções, São Gonçalo do Amarante, São Marcos e Sobral. 
Distrito Federal Brasília e Taguatinga. 
Espírito Santo Guarapari, Mimoso do Sul, São José do Calçado, Vila Velha          

e Vitória. 
Goiás Águas Lindas de Goiás. 
Maranhão São Luís e Timon. 
Mato Grosso  Rondonópolis e Sorriso. 
Mato Grosso do   
Sul 

Campo Grande. 

Minas Gerais Astolfo Dutra, Belo Horizonte, Betim, Bonito de Minas,        
Bueno Brandão, Contagem, Governador Valadares,     
Guaxupé, Itabira, Ipatinga, Juiz de Fora, Mariana, Monte        
Sião, Pirapó, Pirapetinga, Pouso Alegre, Raposos, Santo       
Antônio da Grama, São João del-Rei, Teófilo Otoni, Três         
Pontas, Uberlândia, Varginha e Viçosa. 

Pará Ananindeua e Tucuruí. 
Paraíba Campina Grande, João Pessoa e Tavares. 
Paraná Apucarana, Bandeirantes, Campo Largo, Cascavel,     

Colombo, Curitiba, Foz de Iguaçu, Guarapuava, Imbituva,       
Inácio Martins, Ivaí, Irati, Jacarezinho, Londrina, Palmeira,       
Ponta Grossa, Rio Azul, Santo Antônio da Platina, São João          
do Triunfo, Toledo e Xambrê. 

Pernambuco Arco Verde, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Recife,       
Sertânia e Vitória de Santo Antão. 

Piauí Monsenhor Gil, São Pedro do Piauí e Teresina. 
Rio de Janeiro Angra dos Reis, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes,        

Itaocara, Jacarepaguá, Magé, Niterói, Nova Friburgo,      
Resende, Rio de Janeiro, São Gonçalo, Seropédica, São        
João do Meriti, Teresópolis e Volta Redonda. 

  

 



 
 

ESTADO CIDADE 
Rio Grande do   
Norte 

Caicó, Mossoró, Natal e São Gonçalo do Amarante. 

Rio Grande do   
Sul 
 

Cachoeira do Sul, Canela, Canoas, Canguçu, Caxias do Sul,         
Mimoso do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Portão,         
Santa Maria, Santa Rosa e São Leopoldo. 

Rondônia Boa Vista, Ji-Paraná e Porto Velho. 
Santa Catarina Balneário Camboriú, Biguaçu, Florianópolis, Guabiruba,     

Guaramirim, Guarujá do Sul e Joinville. 
São Paulo Americana, Amparo, Araçatuba, Atibaia, Bauru, Bom Jesus       

dos Perdões, Cerquilho, Campinas, Franca, Guarulhos,      
Ibaté, Itararé, Itatiba, Jacareí, Jundiaí, Lavínia, Macatuba,       
Marília, Pindamonhangaba, Piracicaba, Porto Feliz,     
Potirendaba, Praia Grande, Rio Claro, Salto, Santo André,        
São João da Boa Vista, São Paulo, Santos, São Bernardo          
do Campo, São Carlos, São José dos Campos, Santana do          
Paraíba, Sorocaba, Taubaté e Votorantim. 

Sergipe Aracaju. 
Tocantins Colinas do Tocantins. 

  

 



 
RELAÇÃO DE PAÍSES E CIDADES PARTICIPANTES NO CONCURSO FOED CASTRO 

CHAMMA 2020 

PAÍS CIDADE 
Portugal Amarante, Estoril, Ilha da Madeira, Lisboa, Penafiel e Vila         

Nova de Gaia 
Angola Luanda 
Cabo Verde São Vicente 
Argentina Buenos Aires e Dolores 
Estados 
Unidos 

Nova Jersey 

Japão Saitama 
Itália Pavia 
 

RESUMO: 

Brasil  
Estados 26 
Cidades 171 
 

Outros países 07 
Cidade 13 
 

TOTAL GERAL: 184 cidades  

 



 
SUMÁRIO 

 
Modalidade: Haicai (Estadual) 17 

1º Lugar: Josnéia Aparecida Marcondes – Irati / PR 17 
2º Lugar: Luiz Vieira – Irati / PR 17 
3º Lugar: Silvia Maria Svereda – Irati / PR 17 
4º Lugar: Lucrécia Welter Ribeiro – Toledo / PR 17 

Modalidade: Haicai (Nacional) 17 
1º Lugar: Antonio Seixas – Magé / RJ 17 
2º Lugar: Elias Pescador – São Paulo / SP 17 
4º Lugar: Renata Paccola – São Paulo / SP 18 
5º Lugar: Iara Clarice Sabino – Guaramirim / SC 18 
6º Lugar: Tauã Lima Verdan Rangel – Mimoso do Sul / ES 18 

Modalidade: Haicai (Internacional) 18 
1º Lugar: Edweine Loureiro da Silva – Saitama / Japão 18 

Modalidade: Trova (Estadual Novato) 18 
1º Lugar: Ana Welter – Toledo / PR 19 
1º Lugar: Maria Luísa Bontorin Dipp – Curitiba / PR 19 
2º Lugar: Albano Bracht – Toledo / PR 19 
3º Lugar: Dionezine de Fátima Navarro – Ponta Grossa / PR 19 

Modalidade: Trova (Estadual Veterano) 19 
1º Lugar: Lucília Alzira Trindade Decarli – Bandeirantes / PR 19 
1º Lugar: Maria Helena Oliveira Costa – Ponta Grossa / PR 20 
2º Lugar: Caterina Balsano Gaioski – Irati / PR 20 
3º Lugar: Lucrecia Welter Ribeiro – Toledo / PR 20 
4º Lugar: Leonilda Yvonneti Spina – Londrina / PR 20 
5º Lugar: Leonilda Yvonneti Spina – Londrina / PR 20 

Modalidade: Trova (Nacional Novato) 21 
1º Lugar: Paulo Cezar Tórtora – Rio de Janeiro / RJ 21 
2º Lugar: Paulo Cezar Tórtora – Rio de Janeiro / RJ 21 
3º Lugar: Massilon Silva – Aracaju / SE 21 
4º Lugar: Rachel Santo Antonio – São Gonçalo / RJ 21 
4º Lugar: Henrique Eduardo Alves Pereira – Ocara / CE 21 
5º Lugar: Fabiano Fechine Torres Clemente – Natal / RN 22 

Trova (Nacional Novato): Menção Honrosa (Ordem Alfabética) 22 
Artemiza Maria Correia da Silva – Ocara / CE 22 
Artemiza Maria Correia da Silva – Ocara / CE 22 
Massilon Silva - Aracaju / SE 22 
Regina Rinaldi – Pariquera-Açu / SP 22 
Rosana Montero Cappi – Campinas / SP 23 

 



 

Modalidade: Trova (Nacional Veterano) 23 
1º Lugar: Josafá Sobreira da Silva – Rio de Janeiro / RJ 23 
2º Lugar: Domitilla Borges Beltrame – São Paulo / SP 23 
3º Lugar: Mara Melinni – Caicó / RN 23 
4º Lugar: Mara Melinni – Caicó / RN 23 
4º Lugar: Cezar Augusto Defilippo – Astolfo Dutra / MG 24 
5º Lugar: Antônio Francisco Pereira – Belo Horizonte / MG 24 

Trova (Nacional Veterano): Menção Honrosa (Ordem Alfabética) 24 
Cezar Augusto Defilippo – Astolfo Dutra / MG 24 
Claudia Bergamini – Rio Branco / AC 24 
Débora Novaes de Castro – São Paulo / SP 24 
Renata Paccola – São Paulo / SP 25 

Modalidade: Trova (Internacional Veterano) 25 
1º Lugar: Olivia Alvarez Miguez  Barroso – Parede / Portugal 25 
2º Lugar: Antonio José Barradas Barroso – Parede / Portugal 25 
3º Lugar: Edweine Loureiro da Silva – Saitama / Japão 26 

Modalidade: Soneto (Estadual) 27 
1º Lugar:  Maria Helena Oliveira Costa – Ponta Grossa / PR 27 

Modalidade: Soneto (Nacional) 28 
1º Lugar: Plácido Ferreira do Amaral Júnior  – Caicó / RN 28 
2º Lugar: Edy Soares – Vila Velha / ES 29 
2º Lugar: Maria Madalena Ferreira – Magé / RJ 30 
3º Lugar: Francisco Gabriel – Natal / RN 31 
4º Lugar: Jerson Lima de Brito – Porto Velho / RO 32 
5º Lugar: Messias da Rocha – Juiz de Fora  / MG 33 
5º Lugar: Paulo Cezar Tórtora – Rio de Janeiro / RJ 34 

Soneto (Nacional): Menção Honrosa (Ordem Alfabética) 35 
Daniel Fernandes da Silva – Belo Horizonte / MG 35 
Josafá Sobreira da Silva – Jacarepaguá / RJ 36 
Maurício Cavalheiro – Pindamonhangaba / SP 37 
Paulo Mauricio G. Silva – Teresópolis / RJ 38 
Professor Garcia – Caicó / RN 39 

Modalidade: Poema Livre (Infantojuvenil Estadual) 40 
1º Lugar: Monique Borges Seixas – Palmeira / PR 40 

Modalidade: Poema Livre (Infantojuvenil Nacional) 41 
1º Lugar: Helena Ricardo Rosa – Taubaté / SP 41 
2º Lugar: José Leite da Silva – Florianópolis / SC 42 
3º Lugar: Maria Eduarda Baron – Guabiruba / SC 43 
4º Lugar: Gabriela Zimmer de Paula Freitas – Rio de Janeiro / RJ 44 

 



 

Modalidade: Poema Livre (Adulto Estadual) 45 
1º Lugar: Maria Eunice Silva de Lacerda – Toledo / PR 45 
2º Lugar: Maria Helena Oliveira Costa – Ponta Grossa / PR 46 
3º Lugar: José Bruno Martins Leão – Xambrê / PR 47 
3º Lugar: Mônica da Silva Costa – Jacarezinho / PR 48 
4º Lugar: Célia Terezinha Neves Vieira – Irati / PR 49 
4º Lugar: Edson Santos Silva – Irati / PR 50 

Poema Livre (Adulto Estadual) : Menção Honrosa (Ordem Alfabética) 51 
Albano Bracht – Toledo / PR 51 
Luiz Henrique Sormani Barbugiani – Curitiba / PR 52 
Madalena Ferrante Pizzatto – Curitiba / PR 53 
Rosiane Aparecida Kendzierski – Rio Azul / PR 54 
Soeli Tiegs – Curitiba / PR 55 

Modalidade: Poema Livre (Adulto Nacional) 56 
1º Lugar: Sérgio Ricardo Guimarães da Fonseca – Rio de Janeiro / RJ 56 
2º Lugar: Francisco Gabriel – Natal / RN 57 
2º Lugar: Therezinha Tavares – Nova Friburgo / RJ 58 
3º Lugar: Adriano Salvi – Balneário Camboriú / SC 59 
3º Lugar: Paulo Roberto de Oliveira Caruso – Niterói / RJ 60 
4º Lugar: Flavio de Azevedo Levy – Campinas / SP 61 
4º Lugar: Tauã Lima Verdan Rangel – Mimoso do Sul / ES 62 

Poema Livre (Adulto Nacional): Menção Honrosa (Ordem Alfabética) 63 
André Telucazu Kondo - Taubaté / SP 63 
Antônio Rosalvo Accioly - Nova Friburgo / RJ 64 
Brenda Pessoa Braga – Recife / PE 65 
Eliana Ruiz Jimenez – Balneário Camboriú / SC 66 
Elias Pescador – São Paulo / SP 67 
Geraldo Trombin – Americana / SP 68 
Renata Paccola – São Paulo / SP 69 

Modalidade: Poema Livre (Adulto Internacional) 70 
1º Lugar: Eduardo Chaves Laurent – Lisboa / Portugal 70 
2º Lugar: Helder Paraná do Coutto – Estoril / Portugal 71 
2º Lugar: Isabel Furini – Buenos Aires / Argentina 72 
3º Lugar: Alberto Arecchi – Pavia / Itália 73 

Modalidade: Crônica (Adulto Estadual) 74 
1º Lugar: Mario Takao Inoue – Curitiba / PR 74 
2º Lugar: Ingrid Aparecida Ditzel Felchak – Ivaí / PR 75 
3º Lugar: Luiz Vieira – Irati / PR 76 

 



 

Modalidade: Crônica (Adulto Nacional) 77 
1º Lugar: Maurício Cavalheiro – Pindamonhangaba / SP 77 
2º Lugar: Bianca Cidreira Cammarota – Aracaju / SE 78 
3º Lugar: Ronaldo Henrique Barbosa Junior – Campos dos Goytacazes / RJ 79 
4º Lugar: Paulo Cezar Tórtora – Rio de Janeiro / RJ 80 
5º Lugar: Francisco Gabriel – Natal / RN 81 
6º Lugar: Elias Pescador – São Paulo / SP 82 

Crônica (Adulto Nacional): Menção Honrosa (Ordem Alfabética) 83 
Abilio Kac – Gávea / RJ 83 
Francisco Gabriel – Natal / RN 84 
Gabriel Fontoura Motta – Porto Alegre / RS 85 
Marcelo Augusto Paiva – Votorantim / SP 86 
Marcos Antonio Campos – Natal / RN 87 
Marcos Antonio Campos – Natal / RN 88 

Modalidade: Conto (Infantojuvenil Nacional) 89 
1º Lugar: Vitor Lopes Augusti – São Paulo / SP 89 

Modalidade: Conto (Adulto Estadual) 90 
1º Lugar: Fabrício do Prado Dziadzio – Irati / PR 90 
2º Lugar: Marcos Pereira – Colombo / PR 91 
3º Lugar: Lilia Maria Machado Souza – Curitiba / PR 92 

Modalidade: Conto (Adulto Nacional) 93 
1º Lugar: Paulo Mendes Guerreiro Filho – Porto Alegre / RS 93 
2º Lugar: Jorge Ribeiro Marques – Rio de Janeiro / RJ 94 
3º Lugar: Ana Caroline de Oliveira – São Carlos / SP 95 
4º Lugar: Anderson Almeida Nogueira – Cachoeiras de Macacu / RJ 96 
5º Lugar: André Telucazu Kondo – Taubaté / SP 97 

Conto (Adulto Nacional): Menção Honrosa (Ordem Alfabética) 98 
Flavio de Azevedo Levy – Campinas / SP 98 
Francisco Gabriel – Natal / RN 99 
Ítalo Moura – Porto Velho / RO 100 
Márcia Jaber – Juiz de Fora / MG 101 
Vânia Figueiredo – Campinas / SP 102 

Modalidade: Microconto (Adulto Estadual) 103 
1º Lugar: Caterina Balsano Gaioski – Irati / PR 103 
2º Lugar: Lucrecia Welter Ribeiro – Toledo / PR 103 
3º Lugar: Célia Terezinha Neves Vieira – Irati / PR 103 

 



 

Modalidade: Microconto (Adulto Nacional) 104 
1º Lugar: Carlos Carvalho Cavalheiro – Sorocaba / SP 104 
1º Lugar: Altair Fernandes Carvalho – Pindamonhangaba / SP 104 
2º Lugar: Solange Firmino de Souza – Rio de Janeiro / RJ 104 
3º Lugar: Thiago Henrique Fernandes Coelho – Uberlândia MG 104 
4º Lugar: Solange Firmino de Souza – Rio de Janeiro / RJ 105 
5º Lugar: Rodrigo Soares Duhau – Brasília / DF 105 
6º Lugar: Regina Ruth Rincon Caires – Araçatuba / SP 105 

Microconto (Adulto Nacional): Menção Honrosa (Ordem Alfabética) 106 
Alex Alexandre da Rosa – Jundiaí / SP 106 
Carlos Carvalho Cavalheiro – Sorocaba / SP 106 
Denivaldo Piaia – Campinas / SP 106 
Dora Oliveira – Ipatinga / MG 106 
Olinda da Silveira – Atibaia / SP 107 
Professor Garcia – Caicó / RN 107 
Regina Ruth Rincon Caires – Araçatuba / SP 107 
Zé Salvador – São Gonçalo / RJ 107 

 

 



 
Modalidade: Haicai (Estadual) 
 
 
1º Lugar: Josnéia Aparecida Marcondes – Irati / PR 
Vagarosamente 
deslizam nas folhas rasteiras – 
Gotas de orvalho. 
 
 
2º Lugar: Luiz Vieira – Irati / PR 
Ao nascer do sol 
sobre os pelinhos das folhas 
só gotas de orvalho. 
 
 
3º Lugar: Silvia Maria Svereda – Irati / PR 
Desliza o orvalho 
pela vidraça embaçada. 
Os olhos também. 
 
 
4º Lugar: Lucrécia Welter Ribeiro – Toledo / PR 
Fila de matrícula – 
Tem orvalho nos cabelos 
da mãe e do aluno. 
 
 
Modalidade: Haicai (Nacional) 
 
 
1º Lugar: Antonio Seixas – Magé / RJ 
Manhã de domingo. 
Na velha casa paterna 
o orvalho nas teias. 
 
 
2º Lugar: Elias Pescador – São Paulo / SP 
Dos tempos de infância 
goteja doce lembrança... 
veredas de orvalho.  
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3º Lugar: Carlos Alberto Bittar Filho – São Paulo / SP 
A menina doente 
Sorri quando abre a janela – 
Orvalho nas flores. 
 
 
4º Lugar: Renata Paccola – São Paulo / SP 
Guri passa o dedo 
sobre o vidro do automóvel 
e escreve no orvalho. 
 
 
5º Lugar: Iara Clarice Sabino – Guaramirim / SC 
Gotas de orvalho, 
Na teia da aranha 
Coleção de cristais. 
 
 
6º Lugar: Tauã Lima Verdan Rangel – Mimoso do Sul / ES 
Sopra a brisa leve 
Sobre a pétala florida 
O rocio espalha. 
 
 
Modalidade: Haicai (Internacional) 
 
 
1º Lugar: Edweine Loureiro da Silva – Saitama / Japão 
Na folha de lótus, 
cintilam gotas de orvalho. 
Ignoro o relógio. 
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Modalidade: Trova (Estadual Novato) 
 
1º Lugar: Ana Welter – Toledo / PR 
Que seja o brilho da aurora  
Tão intenso em minha vida;  
Que haja reflexos agora  
E após a minha partida. 
 
 
1º Lugar: Maria Luísa Bontorin Dipp – Curitiba / PR 
Vejo em cada amanhecer 
a linda aurora que traz: 
- Plena alegria em viver 
um novo dia de paz! 
 
 
2º Lugar: Albano Bracht – Toledo / PR 
Tinge a noite a luz da aurora. 
Sonha a lua em despedida. 
Doce orvalho a flor namora. 
É o amor o sol da vida. 
 
 
3º Lugar: Dionezine de Fátima Navarro – Ponta Grossa / PR 
Mil auroras já vivi 
e a que almejo é sem igual: 
Pura tela em frenesi, 
joia rara e ...boreal! 
 
 
Modalidade: Trova (Estadual Veterano) 
 
 
1º Lugar: Lucília Alzira Trindade Decarli – Bandeirantes / PR 
Lembrando auroras passadas, 
dos momentos mais felizes, 
vou transpondo as madrugadas 
e esquecendo as cicatrizes... 
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1º Lugar: Maria Helena Oliveira Costa – Ponta Grossa / PR 
Na vida, mestra da gente, 
tudo tem vez e tem hora: 
só conhece o seu poente 
quem já viveu sua aurora... 
 
 
2º Lugar: Caterina Balsano Gaioski – Irati / PR 
A noite dobra o lençol, 
despede-se e o leva embora, 
vêm as luzes do arrebol, 
anunciando a bela aurora. 
 
 
3º Lugar: Lucrecia Welter Ribeiro – Toledo / PR 
Por conta da pandemia, 
vejo as auroras tão belas. 
Até ontem, mal sabia 
que paredes têm janelas. 
 
 
4º Lugar: Leonilda Yvonneti Spina – Londrina / PR 
Não desistas de lutar, 
ante os fracassos de agora; 
amanhã irá reinar 
nova e fulgurante aurora! 
 
 
5º Lugar: Leonilda Yvonneti Spina – Londrina / PR 
Com fé, ao romper da aurora, 
vai à luta o agricultor; 
de sol a sol, não tem hora 
para findar seu labor. 
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Modalidade: Trova (Nacional Novato) 
 
 
1º Lugar: Paulo Cezar Tórtora – Rio de Janeiro / RJ 
O meu tristonho poente 
transformou-se em paraíso, 
quando encontrou, de repente, 
a aurora do teu sorriso. 
 
 
2º Lugar: Paulo Cezar Tórtora – Rio de Janeiro / RJ 
Aurora é o fascínio extremo 
dos matizes da aquarela, 
obra do Artista Supremo 
tendo o infinito por tela. 
 
 
3º Lugar: Massilon Silva – Aracaju / SE 
Seu porte de realeza  
e este seu dom de encantar,  
igualam sua beleza  
à de uma aurora polar. 
 
 
4º Lugar: Rachel Santo Antonio – São Gonçalo / RJ 
A aurora com seus matizes, 
tem brilho enternecedor. 
Remete a tempos felizes, 
de sol, de graça e de amor. 
 
 
4º Lugar: Henrique Eduardo Alves Pereira – Ocara / CE 
O dia chega, enfim, lindo, 
e no esplendor do arrebol, 
vem com a aurora sorrindo, 
nos braços áureos do sol!  
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5º Lugar: Fabiano Fechine Torres Clemente – Natal / RN 
Ao olhar pela janela, 
Raiando a primeira hora, 
Sinto esperança que nela 
O bem renasça na aurora. 
 
 
Trova (Nacional Novato): Menção Honrosa (Ordem Alfabética) 
 
 
Artemiza Maria Correia da Silva – Ocara / CE 
O destino caprichou 
para as minhas alegrias, 
és aurora que chegou, 
no amanhecer dos meus dias. 
 
 
Artemiza Maria Correia da Silva – Ocara / CE 
A explosão de luz na aurora 
regando de orvalho as flores, 
Deus se inspira e condecora, 
teus dias com lindas cores. 
 
 
Massilon Silva - Aracaju / SE 
Gosto de te ver passar  
trazendo os raios da aurora,  
todo dia a clarear  
a rua em que a gente mora. 
 
 
Regina Rinaldi – Pariquera-Açu / SP 
Acordada, vejo a aurora 
pintar de laranja o céu, 
doces lembranças de outrora 
descortinam feito véu!... 
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Rosana Montero Cappi – Campinas / SP 
Vamos manter a esperança 
lembremos que toda aurora 
é sorriso da criança 
levando a tristeza embora. 
 
 
Modalidade: Trova (Nacional Veterano) 
 
 
1º Lugar: Josafá Sobreira da Silva – Rio de Janeiro / RJ 
Há sempre um desejo em nós 
que, à noitinha, se evapora, 
mas eleva sempre a voz 
no esplendor de nova aurora! 
 
 
2º Lugar: Domitilla Borges Beltrame – São Paulo / SP 
No alvo lençol da manhã, 
num prefácio de alegria, 
a aurora, qual artesã, 
borda a beleza do dia... 
 
 
3º Lugar: Mara Melinni – Caicó / RN 
Pela escuridão das horas, 
no relógio da incerteza, 
meu tempo nasce de auroras, 
mantendo a esperança acesa! 
 
4º Lugar: Mara Melinni – Caicó / RN 
Se o destino é incerto, eu penso 
que entre a solidão e o espinho, 
cada aurora é um raio imenso 
que abre as portas do caminho...! 
 
 
  

23 
 



24 

4º Lugar: Cezar Augusto Defilippo – Astolfo Dutra / MG 
A insônia mantém frequência 
da noite ao romper da aurora, 
se cochilo, a tua ausência, 
me acorda e diz: - já é hora 
 
 
5º Lugar: Geraldo Trombim – Americana / SP 
Vida de noites sombrias, 
de sonhos jogados fora: 
é sinal de que os meus dias 
não são mais feitos de aurora! 
 
5º Lugar: Antônio Francisco Pereira – Belo Horizonte / MG 
Este morador de rua, 
mesmo sem teto não chora. 
De noite namora a lua, 
de manhã abraça a aurora. 
 
 
Trova (Nacional Veterano): Menção Honrosa (Ordem Alfabética) 
 
 
Cezar Augusto Defilippo – Astolfo Dutra / MG 
Deita exausto e ao despertar, 
o “peão da construção”, 
só sente a aurora chegar 
no aperto da lotação. 
 
 
Claudia Bergamini – Rio Branco / AC 
Dia cinza, noite em claro,  
a tristeza me venceu,  
meu sorriso se faz raro,  
sem aurora, amanheceu. 
 
 
Débora Novaes de Castro – São Paulo / SP 
A noite põe-se em agrado, 
recolhe o manto e se rende, 
que a aurora, em ouro e brocado, 
por trás do monte, já esplende!  
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Olga Maria Dias Ferreira – Florianópolis / SC 
Albores da juventude 
traçam a aurora da vida; 
lentos passos, senectude 
preconizam a partida. 
 
 
Profª. Giva da Rocha – São Paulo / SP 
O rosicler desta aurora 
e o renascer deste sol 
trazem saudade de outrora, 
de um lindo e antigo arrebol! 
 
 
Renata Paccola – São Paulo / SP 
Dádiva da natureza, 
tem a aurora seu mister: 
por explodir em beleza 
se fez nome de mulher! 
 
 
Modalidade: Trova (Internacional Veterano) 
 
 
1º Lugar: Olivia Alvarez Miguez  Barroso – Parede / Portugal 
Vi uma aurora boreal 
transformar a noite em dia 
sem ter em conta, afinal, 
se era verdade ou magia. 
 
 
2º Lugar: Antonio José Barradas Barroso – Parede / Portugal 
E aquela tão linda aurora 
que trouxe o nascer do dia, 
será verdade de agora 
ou sonho quando eu dormia? 
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3º Lugar: Edweine Loureiro da Silva – Saitama / Japão 
Ver o horizonte e notar 
mais uma aurora a surgir 
é uma forma de encontrar 
o Criador a sorrir 
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Modalidade: Soneto (Estadual) 
 
 
1º Lugar:  Maria Helena Oliveira Costa – Ponta Grossa / PR 
UMA AURORA CHAMADA SAUDADE 
 
Telhado tosco, chaminé de barro 
e um céu de aurora em tons de carmesim… 
Esse é o cenário em que, tristonho, esbarro 
quando a saudade vem tanger em mim! 
 
Sobre a mesinha um maltratado jarro 
guardava aromas vindos do jardim. 
Ao pé do rancho, bois em frente ao carro 
cujo destino era seguir sem fim… 
 
E nessa aurora, no fervor da prece, 
um nobre vulto agradecia a messe, 
certo que Deus estava em cada grão… 
 
Ah… Quem me dera ver mais uma vez, 
de mãos calosas e morena tez, 
meu velho pai… curvado em oração! 
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Modalidade: Soneto (Nacional) 
 
 
1º Lugar: Plácido Ferreira do Amaral Júnior  – Caicó / RN 
SEU NOME 
 
Sua chegada foi na minha vida 
A luz da aurora no nascer do dia, 
Iluminando o lar, e ao ser um guia, 
Sanar de vez, a minha dor sofrida. 
 
Pôs no meu ser a sua fé contida 
E do seu nome fez também poesia 
Ao me dizer o mesmo com magia, 
Fazendo eu crer em ter a paz florida. 
 
É minha sorte tê-la aqui comigo 
Em todo instante em que pra mim, se vem, 
E ao confirmar seu nome em toda hora. 
 
Pois no seu nome eu tenho o meu abrigo 
E nele vejo a cor que a mim convém 
Por ter alguém que tem o nome, Aurora…  
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2º Lugar: Edy Soares – Vila Velha / ES 
ALVORADA 
 
As maritacas abrem cantoria 
nos manacás e pés de tangerina, 
até que em rebeldia a sururina 
avisa que o arrebol já se anuncia. 
 
O monte... O pico envolto na neblina, 
a aurora ganha um tom de nostalgia... 
De pronto surge em meio à névoa fria, 
o sol, como quem rasga uma cortina. 
 
Raios de luz nas frestas da paineira, 
chegam lambendo as folhas da roseira 
e, aos poucos, seca o orvalho dos canteiros. 
 
O céu abraça o sol que vem surgindo 
e ao fim desse espetáculo tão lindo 
o dia chega em passos sorrateiros.  
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2º Lugar: Maria Madalena Ferreira – Magé / RJ 
A ACENDEDORA DA LUZ 
 
O sol se foi:… A lua vem chegando: 
Cada qual volta à sua moradia 
- enquanto um sino – ao longe – vai lembrando 
que é hora de rezar a “Ave-Maria”: 
 
As luzes vão – aos poucos – se apagando, 
e um sono repousante se inicia 
- o que nos faz sonhar – de vez em quando… - 
que a vida é toda feita de harmonia: 
 
E mal a impaciente passarada 
anuncia o final da madrugada, 
em sua costumeira algaravia, 
 
um leve tom rodado – no horizonte -  
vem revelar – antes que o sol desponte -  
que… a AURORA anda a acender a luz do dia!!!  
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3º Lugar: Francisco Gabriel – Natal / RN 
ALTAR DO AMANHECER 
  
Quando a noite abandona o firmamento, 
nossa Lua da luz se divorcia; 
é que a vida precisa de alimento 
para fecundação de um novo dia. 
  
No horizonte respira novo vento, 
é que a Terra, entonando maestria, 
engravida de Deus por um momento, 
procriando uma nova poesia. 
  
Surge a aurora pintando mil cantares, 
irmanando universo, terra e mares, 
na cantata de luz sobre o nascer. 
  
Quando o Sol brilha em todos os lugares, 
os cenários da Terra são altares, 
aplaudindo outro novo amanhecer.  
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4º Lugar: Jerson Lima de Brito – Porto Velho / RO 
SANTA AURORA 
 
Diáfanos suores, resplendentes, 
desenham nos vergéis adormecidos 
colares multiformes e pingentes, 
espelhos da amplidão recém-nascidos. 
 
Vassalos das pinturas imponentes, 
olhares não reprimem alaridos, 
acordam os sorrisos e, entrementes, 
entrega-se um banquete aos meus sentidos. 
 
Nos espetaculares lacrimejos 
o manto azul do céu se prolifera... 
Explodem sóis na relva, a rosa chora... 
 
Não é tristura o pranto, esses cortejos 
celebram simplesmente o fim da espera 
por mais um novo dia, a santa aurora. 
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5º Lugar: Messias da Rocha – Juiz de Fora  / MG 
GÊNESIS 
  
Eu sei, amor, que, às vezes, me conduzes 
em trevas densas por detrás dos muros, 
onde as sombras se vestem com capuzes 
e onde os frutos jamais ficam maduros. 
  
Nas tuas mãos percebo, sempre, luzes 
mas os dias se tornam mais escuros 
e no calvário, em meio a tantas cruzes, 
agonizam meus sonhos mais impuros. 
  
Então, concebo um novo firmamento 
e, na cruel solidão do pensamento, 
forjo auroras nas noites tão vazias 
  
e, por querer da escuridão o inverso, 
lanço sonhos nas sombras do universo 
e consigo dar vida a novos dias.  
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5º Lugar: Paulo Cezar Tórtora – Rio de Janeiro / RJ 
ALEXANDRINO DA AURORA PRIMAVERIL   
  
Desabrocha sorrindo a beleza da vida. 
Primavera! A estação da alegria e do amor... 
Os casais se beijando em total despudor 
Ornamentam de afeto a pracinha florida, 
  
E na aurora eis o sol, em dourada investida. 
Reverbera no voo do fugaz beija-flor, 
A aquarela de tons que nos leva a supor 
Ser a felicidade a razão desta vida. 
  
Entre a copa cerrada o hospedeiro arvoredo 
Dá aos ninhos, abrigo, em um lúdico enredo 
De uma história irreal de mil sonhos dispersos. 
  
E, num canto da praça o poeta, arredio, 
Diz ao seu coração que preencha o vazio 
E que iluda a tristeza, ao tecer os seus versos. 
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Soneto (Nacional): Menção Honrosa (Ordem Alfabética) 

 

Daniel Fernandes da Silva – Belo Horizonte / MG 
ALVORECER 
 
Já o Sol, desdobrando o claro manto, 
Entorna seus primeiros resplendores, 
E as nuvens, matizadas de mil cores, 
Vão dando ao firmamento um novo encanto;  
 
Já se escuta entoar um doce canto  
O coro dos alígeros cantores,  
E do prado regando as lindas flores 
Derrama a Aurora seu saudoso pranto; 
 
Já enfim, pela luz do dia acesa, 
Vê-se romper a sombra horrenda, escura 
Que de luto tingia a natureza. 
 
Só nest’alma, onde a noite sempre dura, 
Não se aclaram as sombras da tristeza 
Em que me tem envolto a Desventura.  
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Josafá Sobreira da Silva – Jacarepaguá / RJ 
O SHOW DA AURORA 
 
Eu reparei que as fúlgidas auroras 
realçam magistrais policromias 
e, em seu prenúncio, no avançar dos dias, 
mudam-se as cores, no mover das horas. 
 
Descortinei que, sem longas demoras, 
exibe a aurora loucas fantasias, 
em que dormitam danças e magias, 
depois que os ventos fincam-lhe as esporas. 
 
Eu me encantei a cada dia lindo 
e em cada aurora que fosse surgindo, 
nesse mover de um frêmito sem fim! 
 
E, acalentado por meus pensamentos, 
nas manhãs frias suportava os ventos 
vendo esse show que Deus montou pra mim!  
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Maurício Cavalheiro – Pindamonhangaba / SP 
AURORAS 
  
Abria a porta quando vinha a aurora 
com seus pincéis de singulares cores 
pintar a serra, o ribeirão, as flores, 
os bois no pasto, o céu e o pé de amora. 
 
Sentia paz ante a visão, e embora 
o reumatismo provocasse dores, 
se ajoelhava a oferecer louvores 
a Deus por mais uma divina hora. 
  
Após a prece ela se punha em pé 
e entrava na casinha de sapé 
onde morava há muito tempo, só. 
  
Essa senhora de tão longa idade, 
que quis morar distante da cidade, 
se chama Aurora... Ela é a minha avó.  

37 
 



38 

Paulo Mauricio G. Silva – Teresópolis / RJ 
TEU VIOLÃO 
 
Magia dos acordes delicada… 
Doce magia… Tons da inspiração… 
Lembra o som de uma aurora imaculada. 
Louros trigais dourando a imensidão. 
 
Que vibração celeste, sossegada… 
Raios de sol abrindo uma estação… 
A minha alma flutua, acariciada 
pelas notas sublimes de um refrão… 
 
Que melodia suave, bem ritmada… 
Afagos de uma brisa perfumada. 
Remanso de uma tarde de verão. 
 
Envolve–me a bucólica energia… 
Meus nervos embriagados na harmonia 
são cordas musicais do teu violão.  
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Professor Garcia – Caicó / RN 
MATIZES DA AURORA 
  
Brindo e abraço, na aurora, outra alvorada, 
todo dia da porta do meu quarto, 
no silêncio da velha madrugada, 
ouço o choro da luz de um novo parto! 
  
Esse raio de luz que eu não descarto, 
no meu teto, depressa, faz morada... 
Abro portas, janelas, não me farto, 
não me canso do olhar da luz dourada! 
  
E essa luz, em silêncio, a caminhar, 
traz o brilho da aurora, em seu olhar, 
apagando, da noite, a treva ardente... 
  
E entre cantos, sussurro e mil respingos, 
Põe nas luzes do orvalho e em ternos pingos, 
os matizes da luz do Sol nascente! 
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Modalidade: Poema Livre (Infantojuvenil Estadual) 
 
 
1º Lugar: Monique Borges Seixas – Palmeira / PR 
 
Em 64 
No dia em que me tiraram a aurora  
A última coisa que me recordo  
Foi que com um grito, acordo  
E me ponho a rezar  
Mas eles fizeram assim  
Cuspiram em meu rosto de aversão  
No ano de 64, eu me lembro  
Com um tapa na cara me colocam no chão  
E nesse dia trágico, os pássaros não cantam  
A cabeça baixa, eu sem voz  
Voz que um dia falou algo errado  
E pelos militares, condenado  
Caminhei então em direção à morte  
Que nesse dia por sorte, resolveu esperar  
Pude ditar aos soldados um último poema  
Com o simples lema de escrever e amar  
E da forca, eu via a florescida aurora  
Que já outrora se pôs a cantar  
Tiraram de mim os poemas  
Mas naquele dia, a aurora eu pude contemplar 
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Modalidade: Poema Livre (Infantojuvenil Nacional) 
 
 
1º Lugar: Helena Ricardo Rosa – Taubaté / SP 
 
Em um lampejo, eu te vejo 
e depois te perco de novo, Aurora. 
Eu corro atrás de sua saia, 
o multicolorido dos meus desejos, 
e bem quando estou, taciturno, 
arrancado de meus devaneios, 
tentando tocar seus cabelos, 
admirar seus olhos 
e percorrer o seu beijo, 
você foge, 
e eu fico à mercê 
dos monstros implacáveis, 
das trevas do meu coração, 
mas nada importa para mim, 
amanhã estarei aqui nesse mesmo lugar, 
procurando por ti, Aurora, 
e tentando novamente te alcançar.  
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2º Lugar: José Leite da Silva – Florianópolis / SC 
A AURORA SE ESVAI  
 
A aurora se esvai 
desfeita pelo vento que vem do mar 
deixando esta distância 
embaraçada ao sol ainda frio da manhã 
alheia à desinência do tempo 
a brisa sopra e o dia nasce 
o sol a esfregar os olhos 
incendiado pela essência insone das coisas 
acordando o campo de flores 
entre o instante e o agora 
o rumor do tempo passa 
evasivo 
trajado de espera 
recitando liricamente  
o silêncio dos barcos dormindo nos cais 
os navios ancorados nas plagas velhas do porto 
os pássaros cantam e partem, 
prometendo voltar 
trazendo o abandono das tardes 
no passo úmido das lembranças 
molhadas pela chuva muda que cai 
como um perfume derramado 
pelo vento que passa, inolvidável 
apagando os caminhos em que andei 
e as luzes da aurora escorrem nas vidraças 
e as manhãs já não sabem dizer o que é o passado  
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3º Lugar: Maria Eduarda Baron – Guabiruba / SC 
AURORA 
  
Sonhar com o futuro me revigora, 
Ao olhar a belíssima, 
Aurora. 
Pensando no mundo como uma utopia, 
O sonho não existiria, 
Pois seria chamado autenticidade. 
  
Na alvorada da vida, 
Esperando o sonho tornar-se veracidade, 
Observando a pluralidade de luzes, 
Que a aurora nos proporciona. 
  
Carregando detrás dos olhos 
A complexidade, 
Mas também a simplicidade. 
Epicentro de emoções 
Marcas deixadas pelo passado 
Deixando bem mais que vislumbres, 
Mas sim memórias. 
  
Talvez o futuro 
Seja um completo mistério. 
Talvez seja a síntese 
De todos os sonhos. 
  
Sentada sob a aurora, 
Serena e pensando.  
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4º Lugar: Gabriela Zimmer de Paula Freitas – Rio de Janeiro / RJ 
PREGUIÇA 
 
Abre a porta e a janela e vem ver o sol nascer. 
Calma, Moreira! 
A Aurora ainda não chegou. 
Não ouço o som das trombetas 
anunciando sua chegada. 
 
Mãe, fecha a cortina. 
Deixa eu dormir só mais um pouco. 
 
O homem canta, 
pensando ser galo, 
e acorda a vizinhança. 
 
Alguns xingamentos cá, 
outros acolá. 
A manhã veio para atiçar. 
 
Já é dia? 
Mas ainda há pouco era noite… 
 
O sol brilha forte, 
a ponto de queimar os olhos de Galileu. 
 
O cobertor está tão quentinho 
e o pijama me cai bem. 
 
O sol está 90 graus em relação à superfície. 
É hora do almoço! 
 
O mar evapora, 
gota por gota, 
até virar deserto. 
 
O relógio de sol aponta a tarde. 
Aquele sonho era tão bom, Aurora. 
Ué! Cadê você? 
Esconde-se por detrás de uma montanha, do mar ou de um horizonte qualquer. 
À noite, as pessoas passeiam com suas sombras. 
Mãe, só mais um pouco, estou com muito sono. 
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Modalidade: Poema Livre (Adulto Estadual) 
 
 
1º Lugar: Maria Eunice Silva de Lacerda – Toledo / PR 
MINHA AURORA 
  
Aurora! Ó minha aurora! 
Dos tempos idos. De outrora. 
Faz morada em meu peito, 
Se aninha do seu jeito. 
A galope na saudade, 
Me busco, naquela idade. 
Eu, a menina de trança, 
No terreiro, em pura dança. 
Meus pés, tatuando a areia. 
Eu e a bola de meia. 
  
Aurora! Ó minha aurora! 
O tempo passou. E agora? 
Cadê a boneca de pano, 
Meu cachorro, meu bichano...? 
Onde está minha cartilha? 
Tão difícil o cê-cedilha! 
Quero o colo, ir pros braços 
De minha mãe, seus abraços. 
Quero a vida do outrora, 
Dentro da vida de agora. 
  
Aurora! Ó minha aurora! 
Dos tempos idos. Do outrora! 
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2º Lugar: Maria Helena Oliveira Costa – Ponta Grossa / PR 
AURORA... ESPERANÇA DE UM POVO 
  
                Penso 
que a aurora de um povo 
pede corrente de mãos, 
pede corações unidos, 
ideais em comunhão ... 
                 Penso 
que a aurora de um povo 
pede um olhar para a infância, 
pede estruturas de escolas 
e vozes em consonância ... 
                   Penso 
que a aurora de um povo 
pede mais que egocentrismo, 
pede força de vontade, 
labor e companheirismo... 
                   Penso 
que a aurora de um povo 
pede mais que discursos, 
pede intenções muito claras 
e provisão de recursos... 
                   Penso 
que a aurora de um povo 
pede lições do passado, 
pede empenho no presente 
e um futuro bem traçado... 
                   Penso 
que a aurora de um povo 
pede respeito profundo, 
pede passos definidos, 
direito a um lugar no mundo!  
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3º Lugar: José Bruno Martins Leão – Xambrê / PR 
AURORA TRAIÇOEIRA 
 
Por Deus, já estava na hora 
Ei-la, dengosa, jovial e resplandecente 
Tudo de ruim que o meu peito sente 
Prometera ontem mesmo levar embora 
  
Juro, não suporto esse brilho de falsidade 
Muito menos quando finge olhar carente 
De mentiras, bastam-me as do sol poente 
Que ultimamente acentua a dor da saudade 
  
Esse é outro entregador de promessas vãs 
Engana-nos com cores amarela e laranja 
Até que cativa quando todo se esbanja 
Mas deixa tudo para o final do amanhã 
  
Desaparece, imponente, como numa passarela 
Sob a atenção de quem lhe dedica 
O título de autor da cena mais bonita 
Para homens, mulheres, meninos e donzelas 
  
Mas você, Aurora, que pretende ser melhor 
Traz, serena, a esperança de um recomeço 
O limiar da feitura do que dizem que mereço 
E se acaba, mentirosa, trazendo-me dor pior 
  
Ao vê-la, sinto solidão, remorso e pena 
Você é cruel, Aurora zombeteira 
Pergunto-me como pode, sua traiçoeira 
Fazer sofrer tanto sendo assim tão pequena 
  
Aurora, Aurora, você é feita de momento 
Quero ainda acreditar na palavra sua 
Seja humilde, tenha um pouco de ternura 
Para levar embora este meu ressentimento.  
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3º Lugar: Mônica da Silva Costa – Jacarezinho / PR 
AMANHECER 
 
Quando raiar a manhã e despontar a aurora, 
a vida, então, recomeça para ser vivida agora! 
Quem tem oportunidade de ver cada amanhecer 
gratidão deve sentir pela bênção de viver! 
  
Cada dia que amanhece é uma nova ocasião 
para cuidarmos de nós e também do nosso irmão! 
Quantos já não têm a chance de dormir e acordar? 
E outros que, mesmo acordando, não podem se levantar? 
  
No seu peito, um coração, com insistentes batidas, 
sutilmente, lhe conclama a curar velhas feridas. 
Veja quanto bem se faz com apenas um sorriso, 
pois, é nas pequenas coisas que se vê o paraíso! 
  
Quem está desanimado, tomado pelo cansaço, 
pode até ficar curado no bálsamo de um abraço! 
Quantos não estão sofrendo pela falta de atenção? 
Saiba que somente ouvi-los acalma seu coração! 
  
Não deixe o dia passar sem ter praticado o bem – 
você pode melhorar, e muito, o dia de alguém! 
Que ninguém nunca amanheça sem que possa despertar 
para o sentido da vida e ser capaz de amar…  
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4º Lugar: Célia Terezinha Neves Vieira – Irati / PR 
AURORA NA SERRA 
 
Há um lugar mágico 
Talvez você nunca tenha ido lá 
Onde nas tardes geladas 
Ao redor do fogão à lenha 
Sorve-se mate amargo 
E também se toma café com bolo de fubá 
Onde se colhem muitas sementes 
Nativas e medicinais 
É onde o gado pasta livre 
E faz trilhas entre as árvores 
Lá naquela serra 
Coberta de pinheirais 
É onde mora gente 
Daquelas que quase não existe mais 
Onde o riacho corre manso 
No verde musgo do lajeado 
Criando cascatas murmurantes 
Sobre pedras que atravancam seu caminho 
E a água gelada sussurra 
Canções embalando os ninhos 
É onde no outono e inverno 
Ainda se cata pinhão 
E no amontoado de sapé 
Da sapecada se faz uma festa 
Onde a gralha azul esconde 
O tesouro que se tornará 
Mais valioso que o próprio ouro 
Onde na madrugada a rósea luz da aurora 
Alvoroça a passarada  
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4º Lugar: Edson Santos Silva – Irati / PR 
QUERO MAIS 
  
A tarde cai 
Mas já é noite em mim 
A noite sempre me acompanhou 
Mas há frestas 
Há fissuras 
Há multidões 
E no meio de tudo solidão 
Mas bem longe 
Lá no ser/ tão de mim 
Reverbera um som 
Ancestralidade? 
Memórias? 
Não há respostas para todas perguntas! 
Mas tenho sede 
Quero mais 
Procuro sempre 
Sol 
Luzes 
E eis que aqui e ali 
Para além do que podem meus olhos 
Minha pele 
Ela vem 
Ela me diz 
Ela me retrata 
 
Mas onde está a aurora? 
Meu ser treme 
Meu ser grita 
Meu ser se ilumina. 
Ela me responde em sussurro grito: 
Eu sempre estive dentro de você! 
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Poema Livre (Adulto Estadual) : Menção Honrosa (Ordem Alfabética) 
 
 
Albano Bracht – Toledo / PR 
AURORA 
  
Deus criou o céu, a terra. 
A palavra força encerra, 
Realiza num segundo. 
Não havia ainda a luz, 
Luz que agora nos conduz. 
Era a aurora deste mundo. 
  
Ser humano foi plasmado. 
O fascínio do pecado 
Se infiltrou na conjuntura. 
Um futuro sem saída, 
A esperança destruída 
Pela própria criatura. 
  
Veio um Ente lapidar, 
As ofensas perdoar, 
Ensinar a compaixão. 
O seu nome era Jesus. 
Aceitou morrer na cruz, 
Como albor da redenção. 
  
Ele disse para todos, 
Abandonem os engodos 
E não guardem mais rancor. 
Quem amar a seu irmão, 
Traz presente a salvação. 
Foi a gênese do amor.  
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Luiz Henrique Sormani Barbugiani – Curitiba / PR 
AURORA DOS TEMPOS 
  
A vida tem um começo e um recomeço 
Uma boa parte das pessoas diria que começa no seu fim 
Outra boa parte compreende que a cada ciclo que se encerra outro se inicia mais a                
fim 
Na verdade, em nossa sociedade, existem muitas vidas e muitos fins 
  
O tempo não é linear com início, meio e fim 
O nascimento é um começo, mas nem sempre chega ao seu fim 
O anoitecer que aqui vislumbramos significa que em algum outro lugar o amanhecer             
não alcançamos 
É um todo bem dinâmico o ciclo de nossos anos 
  
A aurora boreal é famosa, mas sabiam que existe a do polo austral? 
O universo vive em equilíbrio com esses fenômenos 
Com esses magníficos elementos de cunho conjuntural 
O espaço não tem início e o seu fim o homem não sabe precisar, nem por isso é                  
sábio a ele desprezar 
  
Nossa vida, nossos filhos 
Nossa morte, nossos amigos 
Tudo isso não faz sentido 
Sem um começo, sem um alívio 
  
A aurora de nossos tempos é relativa 
Para cada um e a todo momento se altera na rosa dos ventos 
Com o passar dos anos na anosidade chegamos 
Esse é o nosso momento 
  
Plunct, Plact, Zum 
Aproveitemos a aurora dos tempos  
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Madalena Ferrante Pizzatto – Curitiba / PR 
NOVA AURORA 
 
Enquanto a lua vai embora, 
ao lado das opacas estrelas, 
vai-se mais uma noite. 
O sol em tons dourados, 
desperta sem pressa, 
envolvente e mansamente, 
espalha luz na colina. 
Entre as brumas que flutuam, 
timbra uma nova aurora.  
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Rosiane Aparecida Kendzierski – Rio Azul / PR 
Lugar da saudade 
 
Quantas lembranças dos dias em que era apenas uma criança. 
Menina branquinha, de cabelos ralinhos, feito trança. 
Lá no interior, a casa, o lar, construído só de madeira. 
E quando acordava, já cheirava a fumaça do fogão à lenha. 
 
Comum era despertar dos longos sonos, serenos, mansos. 
Jogar para o lado a coberta pesada, lotada com penas de gansos. 
Correr descalça no escuro, até a janela gigante e pesada alcançar. 
Treinando forças, pois, só se abria depois da trava soltar. 
 
Neste mágico momento silencioso, enxergava a vista lá de fora. 
O surgimento de um amanhecer vindouro, precioso feito ouro. 
Ficava a observar a cada segundo como era lindo. 
O romper de mais uma aurora surgindo! 
 
Não me cansava de olhar aquela paisagem, até então, comum. 
Algumas vezes embaçada com a fumaça ardida que a chaminé lançava. 
Mas podia ver, com a cabeça erguida, detalhes marcantes que se escondiam. 
Como, lá ao longe, o céu ficando azulado, apagando a noite que fora estrelada. 
 
Depois, espreguiçava o pequeno corpo para fora da janela e bocejava. 
Sentia na pele a brisa suave, pairando no ar, resquícios da madrugada! 
No alto do morro os primeiros raios de Sol chegando. 
Iluminando o telhado e a cruz da Capela São Miguel Arcanjo. 
 
Quando apoiava os braços na janela, o olhar tomava nova direção. 
 Um jardim de rosas especiais. Esplêndido, colorido, perfumado, bem cuidado. 
Pois, todas elas seguravam um miúdo grão de orvalho ao amanhecer. 
Assim como uma mãe que segura no colo o seu filho ao nascer!  
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Soeli Tiegs – Curitiba / PR 
AURORA 
  
Austral, polar ou boreal 
Neste planeta, em Júpiter ou Saturno? 
  
No despertar da manhã 
Vermelho céu a rasgar o infinito 
Do quarto deusa Aurora no afã 
Lança o primeiro grito!  
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Modalidade: Poema Livre (Adulto Nacional) 
 
 
1º Lugar: Sérgio Ricardo Guimarães da Fonseca – Rio de Janeiro / RJ 
O CHEIRO DA MANHÃ 
  
Ai, que cheiro bom que vem da janela! 
Cheiro do sol brilhando do alto! 
Cheiro da manhã, cheia de esperança, 
Cheiro da vida que nunca se cansa. 
  
Ai, que cheiro bom que vem da janela! 
Cheiro do dia que vamos saber! 
Cheiro do Amor que queremos viver, 
Cheirinho da saudade que vem de você. 
  
Ai, que cheiro bom que vem lá de fora! 
Obrigado, meu Deus! Saúde abundante! 
Bastante alegria para ir adiante, 
Viver plenamente por todo instante! 
  
Ai, que cheiro bom que está aqui dentro! 
Cheirinho da caneta percorrendo o papel, 
Cheiro da história que vem da memória, 
Quem sabe do céu. 
Para cada vez mais contar mais história, 
Pode ser conto, carta ou cordel. 
  
Inspiração, imaginação, vida, pulsão... 
Tudo de bom que vem deste cheiro. 
Ai, que cheiro bom que vem da janela!  
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2º Lugar: Francisco Gabriel – Natal / RN 
DA POESIA NASCE O DIA 
  
O fermento da noite, 
ventre da Terra, raio do dia. 
Poesia. 
  
Parto do Sol, luz no arrebol, 
desperta a flora. 
Aurora. 
  
É poesia, cantares de alegria, 
Magia! 
Nasce o dia!  
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2º Lugar: Therezinha Tavares – Nova Friburgo / RJ 
FULGOR MATINAL 
 
                       Insone 
                tento acordar o dia, 
                       em vão!.... 
                 Fico em vigília 
                     vejo então 
                 manchas coloridas 
                que em formas se ajeitam, 
                 se harmonizam reunidas. 
                    Para meu espanto 
                     também encanto 
                  vejo o dia renascer 
                   no fulgor, no clarão 
                      da nova aurora 
                  trazer luz ao coração. 
                      Um raio de sol 
                   veio até a minha mão, 
                 guardei para me aquecer 
                     e para agradecer 
                        beijo a aurora 
                          abraço o dia. 
                 Tenho outro amanhecer!  
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3º Lugar: Adriano Salvi – Balneário Camboriú / SC 
DOLOROSA INFÂNCIA MEUS OITO ANOS 
 
Oh! que saudades que eu não tenho 
Da aurora da minha vida 
Da minha infância sofrida 
Que ainda bem ficou para trás. 
 
Rompantes, gritos, temores 
Naquelas tardes, carreiras 
Escondido entre as bananeiras 
Em cima dos laranjais. 
 
No lombo anteviam-se dores 
As pernas em tremedeiras 
Varas de marmelo e soiteiras 
Sibilavam ardentes ais. 
 
Saudades, meu bem, jamais.  
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3º Lugar: Paulo Roberto de Oliveira Caruso – Niterói / RJ 
AURORA BOREAL 
 
paleta de cores 
com brilhos diversos 
pintados no céu 
o vento cortante 
e até latejante 
em meio à brancura 
da neve e do gelo 
traz lindos momentos 
de mobilidade 
maleabilidade 
e plasticidade 
no Norte europeu. 
O frio extremado 
em condições bárbaras 
de vida aos humanos 
também traz a arte 
da mãe-natureza 
no meio do azul 
como um arco-íris 
ante toda a chuva 
de um dia especial.  
Assim é que surge, 
por obra divina, 
a aurora boreal!  
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4º Lugar: Flavio de Azevedo Levy – Campinas / SP 
NO CREPÚSCULO DA AURORA 
 
No crepúsculo... disseste! 
E eu te esperei sem receio, 
com a certeza que me deste 
que seria bom assim. 
Pensei em beijar a boca, 
pensei em beijar o seio 
desta aurora que não veio 
na noite dentro de mim ! 
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4º Lugar: Tauã Lima Verdan Rangel – Mimoso do Sul / ES 
VERSOS MATUTINOS 
 
Avanço até a janela, a aurora suave a se erguer 
Um pouco de paz singela está a me enternecer 
Os olhos procuram com desmedida docilidade 
Uma dose a mais de vida em dileta sutilidade 
 
Cada raio do amanhecer toca-me em ardência 
Sinto-me vivo, sinto-me em ímpar indulgência 
A boca chama pelo nome da colossal paixão 
Sinto o cheiro cítrico, palpitante está o coração 
 
Os pés libertos correm pelo campo verdejante 
Estou em êxtase, miro a aurora mui inebriante 
Os pensamentos elevam-se em uma lufada 
A brisa toca o meu corpo em forma almejada 
 
Asas saltam das minhas costas e me elevam 
Uma sensação me toma, os ventos me levam 
Estou vivo e a aurora está a me acompanhar 
Há vida em mim, há esperança a me tocar 
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Poema Livre (Adulto Nacional): Menção Honrosa (Ordem       
Alfabética) 
 
 
André Telucazu Kondo - Taubaté / SP 
ALVORADA 
 
O sol quebra a casca da noite, no intento de aurora 
O galo já não mais canta, ah! açoite! 
As galinhas ciscam algum terreiro de outrora 
No décimo andar, espicho a cabeça pra fora da gaiola 
Mas não sinto vontade de cantar 
A vastidão da metrópole me degola 
No canto busco a viola, mas ela se ausenta da cidade 
As cordas pretéritas, a muda vitrola 
E eu sem onde dedilhar saudade 
Desço então para a minha lida 
Preparar as letras agrárias, oh! vida! 
Hipotecas, seguros, investimentos 
Em boi, em cana, em cifrão – e os sentimentos? 
De nem sei quantos cavalos o meu carro 
Cruza avenidas empacadas, sem barro 
Onde deixei a rédea do destino? 
Por que deixei de ser menino? 
Passo em frente aos escritórios de baias 
E prossigo sem me prender a quaisquer raias 
Tempo, o asfalto cedendo em poeira 
Vento, já ouço o crepitar da fogueira 
Eis me de volta à roça de meus pais 
Que já não mais estão nestes arraiais 
A enxada batendo em outros horizontes 
Semeando apenas lembranças nos montes 
Então, o que vim fazer neste lugar? Sob este luar? 
Vim colher as saudades do olhar, pra saciar a fome cega d’alma 
E em ninho, deitar a palha calma, sobre ela, nada a me chocar 
Quebro a casca iluminada, renasço... e cresço pra cantar como dantes 
Ainda antes... da última alvorada!  
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Antônio Rosalvo Accioly - Nova Friburgo / RJ 
O GALO QUE ENGOLIU A AURORA 
 
-Pequeno poema lírico- 
O esplendor do canto era tanto 
com tanto encanto! 
que ao buscar o principiar do amanhecer 
engoliu as luzes da aurora. 
(Morreu engasgado de lirismo) 
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Brenda Pessoa Braga – Recife / PE 
A FLOR DO CACTO 
  
O silêncio emudeceu as ruas. 
O medo, tomou assento nos olhos das pessoas. 
A tristeza, se insinuou no horizonte.  
Tudo ficou suspenso feito beija flor. 
A vida pareceu ter parado no meio do mar, 
Antes de chegarmos ao porto.  
Na incerteza do momento, 
Sem saber como será o amanhecer, 
Uma destemida florzinha 
Despontou no mês de abril. 
De tom laranja, cor de pôr do sol, 
Sobreviveu à aridez da terra e 
À dureza dos espinhos. 
Irradiou beleza, preencheu os vazios. 
E tudo ficou suspenso feito beija flor.....  

65 
 



66 

Eliana Ruiz Jimenez – Balneário Camboriú / SC 
O POETA SONHADOR 
  
Da janela ele cismava 
o poeta sonhador 
que via três luas cheias 
numa noite de calor. 
  
Eram todas orgulhosas 
e se faziam cintilar 
cada qual com seu reflexo 
iluminando todo o mar. 
  
Não era o céu suficiente 
para abrigar o plenilúnio. 
Uma trinca de luares 
seria sorte ou infortúnio? 
  
O poeta sonhador 
que ficou a observar 
viu que pela madrugada 
começaram a brigar. 
  
Na batalha que se deu 
pelo direito de brilhar 
uma só lua venceu 
e ficou no seu lugar. 
  
O poeta despertou 
com uma luz no firmamento 
era a aurora que surgia 
pondo fim ao seu tormento.  
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Elias Pescador – São Paulo / SP 
A AURORA E O POENTE 
 
Doce aurora – nasce o dia... 
Doce aurora – surge a luz... 
Os teus versos, os teus sons, os teus tons 
são cantos de anjos encantando ouvidos, 
são matizes vivas adoçando a vida, 
a embalar de ternura a minha alma... 
A existência é tão carente de ti, 
como se projetasse em ti os meus sonhos!... 
  
Há em ti denso senso de espiritualidade 
que flui naturalmente do teu caráter poético 
e se alinham lirismo e sutil romantismo. 
O mistério é de tal monta incalculável 
que palmeias a convivência dos anos... 
A ti mesma plenamente nos ofereces 
sem ressalvas ou reservas. 
  
Consigo viver com intensa emoção 
cada verso internado da tua existência. 
  
Ao findar-se cada dia 
duas lágrimas rolam dos meus olhos 
– uma de cada lado – 
equilibrando sentimentos indizíveis, 
mas vivo sempre a esperança de novas auroras!...  
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Geraldo Trombin – Americana / SP 
AFTER HOURS 
  
Tem dia que parece noite: 
a aurora desponta bem depois da escuridão das horas; 
sem lua, sem estrela, sem ninguém na rua, 
sem romantismo nem nada. 
Um açoite, uma chicotada! 
Uma dor danada! 
  
Tem dia que parece meia-noite: 
estende sem demora no varal das pioras 
o manto negro das profundas olheiras, 
o cravar lancinante das esporas, 
a violência das chuteiras. 
Que pernada! 
  
Uma rasteira traiçoeira no galope 
desse cavalo chamado sonho, 
tentando, não é de hoje, 
fazer perder as estribeiras. 
  
Tem dia que parece pra lá de tarde da noite! 
Nenhum vaga-lume! Um só negrume! 
  
Dia: devagar com o andor! 
Quero a(s)cender! 
Cadê a luz, o interruptor?  

68 
 



69 

Renata Paccola – São Paulo / SP 
AURORA 
 
Maravilha incontestável, 
espetáculo indefinível, 
é a natureza que tenta, 
inutilmente, 
dar à luz 
meu espírito ainda cansado. 
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Modalidade: Poema Livre (Adulto Internacional) 
 
 
1º Lugar: Eduardo Chaves Laurent – Lisboa / Portugal 
O OCASO E A AURORA 
 
Anoitecia e o sol se punha sem demora. 
Depois de uma vida distante do pago, 
pisava o topo da coxilha em que 
situava-se o velho rancho 
onde repousaria, 
desfrutando pitangas e amoras 
que havia plantado ainda menina. 
À luz da lua, Eudora podia avistar 
a opaca tapera que outrora 
abraçara sua infância; 
morada construída 
havia mais de um século 
pelo bisavô que, à memória, 
sempre saía ao cair da noite pela estância 
com uma caixa de ouro e um escravo (e uma pá) 
e voltava sozinho, envolto em uma aura mórbida; 
a antiga casa deixada à Eudora 
pelos gananciosos irmãos 
que, à partilha, dividiram entre si 
milhares de hectares ao redor 
(mas nunca encontraram moeda sequer); 
tapera que agora 
revela, à aurora, 
brilhos dourados 
por entre as eras que a cobrem, 
graças à desconhecida fortuna 
que forra, à espera de Eudora, 
cada parede em ruínas 
do âmago dessa história.  
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2º Lugar: Helder Paraná do Coutto – Estoril / Portugal 
A COR DA AURORA… 
 
Os vermelhos de sóis nascentes, 
No azul infinito do céu, 
Vêm nos trazer emergentes 
Vivos violetas e roxos a granel. 
 
Matizes púrpuras que surgem, 
Magentas que os irão seguir, 
Roxos intensos que logo se seguem 
Verão ainda outros violetas surgir. 
 
Céus de primaveras e de verões 
Felizes, lilases, anis, intensos, febris, 
Violas que tocam outras canções, 
Agora cantais e repetis 
Vossos intensos tons e padrões. 
 
E para que os céus não lhes sejam limite… 
Espalham-se nas plantas, em flores, grinaldas 
Descem às copas dos Jacarandás, dos Mama-cadelas, das Quaresmeiras 
Às Olaias e aos buquês das Syringas, Lilases, e em outras faldas 
Até o Alcaçuz, às Gloxínias e à Piririca, rasteiras. 
 
Profusão violeta em todos os níveis, 
Sonoras multitonais sinfonias, 
Com variedades incríveis 
Do roxo sem tristeza, e com alegrias.  
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2º Lugar: Isabel Furini – Buenos Aires / Argentina 
O PODER DA AURORA 
 
Plena noite 
-as sombras se esparramam pela sala 
e costuram fantasmas invisíveis 
 
surge o brilho da aurora 
e ilumina as borboletas azuis 
e os unicórnios 
que povoam a minha imaginação 
 
a claridade da aurora entra pela janela 
e se espalha 
agora é possível enxergar 
aberto 
sobre a mesa de jantar 
um álbum de fotografias desbotadas 
contando a história de um antigo amor  
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3º Lugar: Alberto Arecchi – Pavia / Itália 
CHUVA DE DIAMANTES 
  
Na luz da aurora dourada, parecia ter chegado o fim do mundo. 
Gotas duras como diamantes 
batiam, deixando a marca. 
Vidros das janelas quebrados, telhados esburacados, 
guarda-chuvas rachados como peneiras. 
Os telhados dos carros ficavam 
transformados em enormes dedais. 
Um vento forte surgiu, levantando de todos os lados 
os fragmentos do que tinha sido a cidade. 
Folhas de cadernos voavam com registros fiscais, 
como papagaios leves, num enorme furacão. 
Neste ponto, você podia esperar que o despejo da lixeira 
se transformasse em algo bonito ou terrível: 
um dragão monstruoso, 
ou rosas e flores desabrochar, 
tremulando em música celestial 
nas encostas da colina artificial. 
Nada disso, queridos amigos. 
Nem a chuva de diamantes 
nem o vento libertador 
não tiveram efeito nenhum 
na colina encharcada de odores. 
Maciça, elefantina, fedorenta, 
a lixeira resistiu a tudo: 
permaneceu, triste e sombria, 
para referência futura. 
Aqui a posteridade 
vai realizar escavações arqueológicas, 
para reconstruir nossa civilização. 
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Modalidade: Crônica (Adulto Estadual) 
 
 
1º Lugar: Mario Takao Inoue – Curitiba / PR 
O AMANHECER DE INVERNO NA PENSÃO DA DONA PIRIQUITA 
 
Naquela noite, eu não consegui dormir sossegado. Talvez o motivo mais acertado            
da dormida intranquila tenha sido o prenúncio de uma geada que ocorreria logo             
mais, ao amanhecer. O vento gélido que adentrava pelas frestas da parede de             
madeira naquele quarto do piso térreo era tão congelante que, mesmo com a             
cabeça e as orelhas protegidas por um cachecol, ainda assim podia sentir aquele             
frescor incomodante por todo o corpo. Além disso, em meio aos breves cochilos,             
sonhei que o espírito da Dona Piriquita tinha vindo puxar as minhas pernas. Esta              
crença é, dentre outras, o folclore que envolve este emblemático monumento de            
Irati. 
Enfim, chegou a alvorada daquele dia de julho. Quando acordei, já passavam das             
sete horas, vi a luz tímida do sol banhando o céu de um amarelo avermelhado lindo,                
que formava um pano de fundo perfeito para destacar a silhueta esbelta de um              
pinheiro adulto, que equilibrava heroicamente a sua diminuta copa arredondada.          
Logo em seguida, uma espécie de neblina tomou conta da paisagem, comprovando            
de maneira inequívoca o fenômeno da geada. O branco do gelo que cobria a              
vegetação, superfície do solo, veículos, enfim, tudo o que estava ao ar livre,             
transmitia, ao mesmo tempo, a sensação do frio e um nostálgico bem-estar em viver              
nesta região do Brasil. Há quem diz que aqui é terra de pinguim. Mas, a alternância                
nítida entre o verão e o inverno é importante fator, indispensável para a manutenção              
da ordem natural das coisas, dentre outras, o florescimento de diversas plantas e             
controle populacional de muitos insetos. 
No frio daquela manhã, o mais desejado era o café quentinho, servido em meio aos               
alimentos frugais do desjejum de uma pensão. Não me lembro quem foi que fez              
uma observação sobre o pão servido, que fora comprado no mercado local no dia              
anterior ou antes. 
- Será que não tem um pão mais fresco? 
No que a dona da pensão, sem pestanejar, acrescentou. 
- Aqui não é padaria, para ter pão fresco a toda hora. 
Claro que o dito ficou pelo não dito e não houve sequência do diálogo.  
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2º Lugar: Ingrid Aparecida Ditzel Felchak – Ivaí / PR 
AURORA 
 

Impossível não deixar de sentir medo. Todos andam pensativos e fugidios. A            
tensão fica evidente. O ar pesa e os dias são lentos. A pressa deixa de fazer                
sentido. Cobrimos nossos rostos e sorrisos. Acenamos através de vídeos. Nos           
cumprimentos perdidos no distanciamento. 

Analiso informações vindas de todos os cantos do mundo. É real! No            
imaginário coletivo a noite avança como um mau presságio. Um filme de ficção             
científica do qual fazemos parte. Trama inimaginável. A incerteza paira nos           
semblantes. O que esperar? 

A reclusão tem momentos inquietantes. Circulo pelo ambiente acalentando         
sonhos de liberdade. Acelero exercícios na varanda. O vizinho canta uma opereta.            
Aplaudo. Em breve, a televisão anunciará a descoberta! Logo poderei sair. Buscar o             
lugar preferido. Sentar na grama úmida e assistir à aurora romper a noite. Serão              
tempos diferentes... 
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3º Lugar: Luiz Vieira – Irati / PR 
A AURORA DE UMA COMUNIDADE 
 

Na comunidade de Ribeirão Freimann moravam várias famílias, em sua           
maioria, parentes próximos, de etnia alemã ou meio sangue, filhos ou netos de             
imigrantes. Entre eles, inúmeros profissionais: ferreiros, marceneiros, carpinteiros,        
pedreiros, serradores, dentre outras. Isso tornava a comunidade autônoma. Às          
margens da estrada principal se instalaram as vendas, açougue, ferraria, alfaiataria,           
selaria, escola, igreja, cemitério. Autossuficientes faziam mutirões na época da          
colheita com troca de dias de serviço. Na prática agrícola usava-se o sistema             
coivara/pousio. Cultivavam os produtos para subsistência e para renda extra, tais           
como cachaça, melado e os excedentes alimentícios. Esses últimos geravam          
dinheiro para suprir as compras nos comércios locais e externos e ainda fazer uma              
poupança. O sistema fundiário girava em torno de pequenas propriedades que           
pontilhavam os morros com as moradias, engenhos, pastagens e lavouras. As           
poucas várzeas eram em sua maioria úmidas, impróprias para o plantio, salvo            
algumas exceções. Engenhos de cana, uns eram movidos à roda d’água, outros a             
motor diesel. Meio de transporte: Troles (Faitos ou Carros de mola) para ir à igreja               
ou sair a passeio, carro de bois e carroças. Estradas carroçáveis, não            
macadamizadas. A partir de dado momento, as cidades absorveram grande          
quantidade de mão de obra, causando grande êxodo rural, também se descobriu            
que o arroz plantado na parte úmida a produtividade triplicava. Iniciou-se então a             
sistematização de todas as várzeas disponíveis, substituindo os produtos dos          
engenhos. Essa nova atividade econômica foi uma verdadeira aurora, como a que            
anuncia a chegada de um novo dia, ela despertou uma nova identidade cultural,             
social, demográfica e econômica. Os morros voltaram a seu estado natural, ou seja,             
mato. A densidade populacional diminuiu, ficando restrita aos orizicultores. 
 
A paisagem local ficou ainda mais bela.  
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Modalidade: Crônica (Adulto Nacional) 
 
 
1º Lugar: Maurício Cavalheiro – Pindamonhangaba / SP 
O PINTOR DE AURORAS 
  
Não conheço quem o supere nos pincéis. Não conheço quem consiga retratar com             
delicadeza e precisão todos os pormenores em tela. É impossível plagiar os matizes             
que utiliza. Ninguém, nem Monet, nem Van Gogh, Taraborelli ou qualquer outro            
gênio da história da arte, conseguiu se aproximar da perfeição. 
De todas as telas sobre amanheceres que pintou, guardei algumas em minha            
memória. 
Ele retrata as auroras com todos os detalhes pertinentes a cada estação. Na             
primavera, por exemplo, a delicadeza dos pincéis anuncia a última estrela espiando            
os primeiros fios solares despertarem flores e joaninhas, enquanto o riacho           
desassossegado escorrega da colina. Abelhas e beija-flores coletam néctar e          
polinizam. 
No verão, atribui cores mais intensas à aurora para registrar o sol acordando mais              
cedo e encontrando gatos voltando da noitada. As borboletas brincam sem se            
assoberbar pela beleza de seus vestuários. Os passarinhos sinfonizam orações e           
inauguram o voo do amanhecer. 
Na aurora outonal, os matizes são gris ao reproduzirem a chuva tamborilando o             
telhado para desafiar o sol. O hálito fresco da brisa arrepia o arvoredo.             
Preguiçosamente, as nuvens se deslocam e permitem que o astro-rei reassuma o            
comando. O cachorro brincalhão corre atrás do coelho assustado. 
No inverno, o sol nasce devagarinho, tímido, e vai diluindo, aos poucos, o orvalho              
que aveluda o rendilhado das aranhas. O vento, indomesticável, assobia canções           
polares. As nuvens são cachecóis que envolvem a montanha. 
Da janela do meu quarto, nessa casa sem requintes, mas aconchegante, observei e             
observo as telas desse grande artista. Da janela do meu quarto, observo as             
magníficas obras de arte produzidas por... Deus.  
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2º Lugar: Bianca Cidreira Cammarota – Aracaju / SE 
CINZA 
  
Amanheci, esperando o sol brilhar em meu rosto. Mas não. Do cinza-chumbo nas             
nuvens carregadas, meu semblante mais uma vez se entristeceu. Sim... desde           
aquele fatídico dia, quando as sombras espreitavam os corações, o sol não mais             
aqueceu mentes e almas. Ele se recolheu diante do horror que se normatizava e se               
normalizava em seus filhos. 
O cinza-claro indicava as horas matinais e vesperais, dia interminável com muitos            
amanheceres monocráticos. Sem calor vivificador, apenas o mormaço apodrecendo         
as últimas esperanças dos que ansiavam pelo sol, enquanto fervilhava a insana            
maldade dos sonhos fanáticos, concretizados em filosofias macabras e ações          
infernais. 
O cinza das cinzas de vidas escurecia no firmamento, descendo tom a tom,             
paulatinamente, tão imperceptível que ninguém mais discernia a partida do resto da            
claridade. As olheiras obscuras, escuras como a noite. O sorriso branco, afiado            
como presas. As mãos feitas para doar tomando tudo e a todos em um punho. O                
discurso odioso outrora mudo bradava agora pelos ventos da ignorância. O eu            
egoísta se incorporava ao nós narcisista e virulento, rugindo em sua individualidade            
coletiva e corporativa. Monumentos de ferro pendurados em pescoços, tingidos do           
sangue dos que se foram. 
As horas correm com a fuligem escurecida, agora. A negridão da noite anunciada             
para toda uma vida, enfim, cobre os dias, sob os aplausos fanatizados dos             
ignorantes. Da minha janela, estranhamente as estrelas piscam para mim,          
saudações frias, luzes brancas, lembranças fantasmagóricas de sóis ardentes de          
outros tempos. Elas cintilam. Elas pulsam. Elas gritam. 
Então, num rompante súbito, a lua cheia rasga o oceano noturno, explosão dourada             
inconcebível, uma aurora esplendorosa, gelada, mas ardente em sua luminosidade.          
Tinge o manto estelar em rajadas vermelhas, violetas, laranjas e douradas           
flamejantes. Meu coração bate novamente em uníssono com aqueles sóis distantes,           
com o nosso sol vestido em trajes lunares. Ele existe...Sempre esteve lá, mesmo             
encoberto pela noite dos monstros e pelas cinzas dos covardes. 
Não espero mais o amanhecer no batente da janela. A aurora nasce em meus              
olhos. 
A aurora sou eu.  
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3º Lugar: Ronaldo Henrique Barbosa Junior – Campos dos Goytacazes / RJ 
A UM PASSARINHO 
 
Mal pus os pés no chão, ouvi um barulho diferente vindo da janela da sala de estar.                 
Eu ouvia periódicas batidas no vidro, no que me apressei em afastar as cortinas              
para descobrir a causa de tal barulho. 
A manhã ainda guardava uma névoa da madrugada, e o sol era apenas uma fresta               
a dar um tom azul-grisalho para o céu, ostentando suas dimensões nas            
peculiaridades infinitas: cada canto era um novo sabor a inundar os olhos,            
alumiando as retinas recém-acordadas. 
O visitante que batia no vidro tinha a beleza de uma pétala e a efemeridade de uma                 
gota de orvalho: um canário vinha chamar a atenção nas vidraças repleto de             
fugacidade a ensolarar aquele pedaço de manhã. 
Minha primeira reação foi de espanto: não se tratava de uma visita típica, e o sabor                
da primeira vez possui nuances de felicidade. 
Desde então, recebo-o todos os dias por volta do mesmo horário, como se viesse a               
mando do sol para anunciar a vida, repleto da leveza e da altivez própria dos               
pássaros, sempre trazendo o aprazimento que incendeia o espírito com seus           
manifestos trilantes. 
Tenho para mim que ele vem me visitar por uns versos: a inspiração bate asas e                
toca com o bico na janela de casa, voando para o fio com sua beleza fundamental                
quando me aproximo para lhe contemplar. 
Eu, no entanto, dou-lhe esta prosa na esperança de que retorne na próxima manhã              
e me traga as boas-novas do dia, extraindo de mim um primeiro riso a caçoar do                
tempo, posto que o vento me traz um suspiro de enlevo a me tornar locupleto. 
As aves são fascinantes: fico a observar os serelepes passarinhos a sobrevoar a             
praça; os inquietos cantores no alto das árvores; e até aqueles que, podendo voar,              
arriscam-se a passear no chão, em pulinhos sem rumo à procura de algo para              
beliscar. 
Meu visitante é um desses tantos pequeninos - fragmento de natureza - a traduzir              
seus sentimentos em cantos, numa pureza intocável, vítima da selvageria cega,           
incapaz de poluir a própria alma com mazelas do mundo: ele absorve as misérias e               
as dissipa pelo universo, talismã que é. 
Queria eu poder não ser notado para abrir a janela e observá-lo calmamente mais              
de perto, pois pedaços do céu não ficam por muito tempo: esvoaçam no primeiro              
olhar de um admirador terreno - mal sabe que o quero em liberdade! 
Há quem não entenda a beleza das aves: presas em gaiolas, são bibelôs a              
simbolizar o cárcere, pois desconhecem os infinitos azuis e cantam pela alforria num             
divino lamento. Soltas, guardam latente o lirismo que traduz a alma, são versos             
insensatos a nos advertir sobre o valor da existência - basta ter ouvidos para suas               
batidas na janela.  
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4º Lugar: Paulo Cezar Tórtora – Rio de Janeiro / RJ 
CRÔNICA DE UMA MANHÃ DE SOL 
  

A janela aberta, no sétimo andar do hotel em uma cidade serrana, despeja              
para dentro do meu apartamento a exuberância da mata atlântica, a apenas alguns             
metros de distância. O sol matinal abraça a vegetação, celebrando a explosão de             
vida que grassa por entre o arvoredo.  

Debruçado à janela reparo, tocaiado entre os arbustos, o menino. Silencioso,            
espreita sua caça. Tem nas mãos uma atiradeira, que retesa, apontando           
cuidadosamente para a copa das árvores mais altas. Os dedos que distendem os             
elásticos abrem-se, simultaneamente! Consigo ouvir a bolinha de gude partir como           
uma bala, “zásss!...”, estraçalhando a folhagem em seu caminho até emudecer o            
canto de um sabiá, num baque surdo que arrebenta seu peito. O menino corre a               
tempo de aparar a queda do corpo agonizante, antes mesmo que ele chegue ao              
chão. Assiste, impassível, ao último estertor da ave moribunda, em suas próprias            
mãos. Nem liga para o rubro do sangue que tinge seus dedos. Ao ver-me na janela                
a observá-lo, esboça um sorriso e some por entre as árvores.  
Na sua inocência ignora que seu casto sorriso celebra a ignorância. Desconhece o             
que seja a covardia, a brutalidade gratuita e as mais elementares leis do convívio              
harmonioso entre homens, natureza e animais ditos irracionais. Terá pais que           
moldem seu caráter ainda na infância? Tornar-se-á um homem de bem? Quem            
poderá adivinhar os caminhos que lhe reservam os enredados fios do destino?... 
Sem muita convicção, disse para mim mesmo que tudo daria certo, era preciso ser              
otimista.  Afinal, era apenas um menino. Recolhi minhas dúvidas e apreensões. 
            Fechei a janela. Fui para a rua. Lá fora a aurora me chamava.  
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5º Lugar: Francisco Gabriel – Natal / RN 
A AURORA SOBRE O MAR 
  
Na década de 1990, tínhamos uma casa de praia, no povoado de Barreta,             
distante cerca de 50 quilômetros da nossa capital, Natal. Pelo menos uma            
vez a cada mês, nós frequentávamos esse local. Eu e minha esposa ainda             
erámos jovens e os meus filhos, André e Aline, ainda eram crianças. 
Enquanto estávamos veraneando, o nosso dia era preenchido pelo banho de           
mar, pelas caminhadas nas areias de um morro que ficava em frente à nossa              
casa, e pela confraternização com os amigos. Lembro-me muito do meu           
compadre Antônio Gordo, que não parava de comer e beber, e de diversos             
familiares da minha esposa, especialmente as suas primas Neta e Marluce. 
À noite, juntos com os nativos, liderados por Luiz de Tindôr, participávamos            
da pesca de aratus com facho, além de outras aventuras. Mas o que mais me               
deslumbrava era ficar contemplando o firmamento; lá não havia iluminação          
pública, com isso as estrelas pareciam que estavam bem próximas da Terra,            
formando, simbioticamente, um só véu. A Lua era um espetáculo à parte,            
parecia uma bola de fogo, saindo de dentro d’água. 
Nesse tempo, eu me acostumei a acordar cedo e ficava, ao final de cada              
madrugada, na varanda, esperando o nascer da aurora. Era de uma beleza            
indescritível, parecia que o dia estava nascendo do ventre do mar. Nesse            
período, eu observei também que cada dia a aurora nascia com um colorido             
diferente, como se dissesse: “Hoje eu estou bela, mas me veja amanhã, que             
eu estarei ainda mais bela”. 
Todos os fatos acontecidos naquela praia ou foram sepultados pelo tempo,           
ou viraram escombros, exceto o deslumbre que eu sentia ao observar a Lua e              
as estrelas e, especialmente, a beleza da aurora perfumando as minhas           
madrugadas; isso permanece vivo em um recanto da minha alma.  
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6º Lugar: Elias Pescador – São Paulo / SP 
NAS ASAS DA ALVA 
  

Linda aurora!... Hoje, logo ao amanhecer, olhei para o céu e vi o pincelar da                
mão divina ilustrando uma belíssima aquarela na tela da existência... Desenhos,           
imagens, figuras, qual fotos, ora esparsas, ora contínuas, mas ternas, suaves, como            
a querer demonstrar a suavidade e a docilidade do carinho; e o vento continuava              
acariciando o espaço com suas nuvens brancas, e o sol a completar a sutileza da               
obra de arte desta natureza sublime tocava os flocos de algodão a iluminar tudo,              
sem dourá-los, apenas para torná-los de um branco puro reluzente. 

Era só aprisionar o silêncio e prestar atenção para ouvir a penetrante             
melodiosa sinfonia. Mas que cidade insensível!... Onde estarão os pássaros para           
aproveitar este momento mágico e bailar, bailar?... Mas... a maldade do homem            
conseguiu tirar estes personagens da cena do encantamento. 

Crio eu, então, as devidas asas e vou... Voo a atender o chamado inaudito do                
espírito... Desintegro a me espargir feito criança, a brincar naqueles doces           
espasmos de carícias... Agora sim, entrego-me a bailar... Envolvo-me nesta clara e            
límpida sedução, brindo à Alva, e integrando as minhas asas às suas asas de amor               
eu me recuso a despertar, pois "mais perto de Ti eu quero estar!... 
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Crônica (Adulto Nacional): Menção Honrosa (Ordem Alfabética) 
 
 
Abilio Kac – Gávea / RJ 
AURORAS 

 
O nome "Aurora" é proveniente da deusa romana do amanhecer. Trata-se de uma             
palavra bem abrangente. 

Aurora é nome dado a uma pessoa do sexo feminino, significando "o romper              
do dia, a rósea madrugada que anuncia novo dia".  

Aurora polar é um fenômeno óptico e luminoso que ocorre nas proximidades             
das zonas polares. Quando ocorre no hemisfério norte, é chamada de aurora boreal,             
e ao ocorrer no hemisfério sul, recebe o nome de aurora austral. Tal fenômeno              
consta de luzes coloridas que aparecem no céu, à noite. Normalmente tem-se a luz              
esverdeada. Ocorre em função do contato de partículas solares com o campo            
magnético do planeta Terra. A melhor época de se observar a aurora boreal é entre               
o final do mês de setembro e o início do mês de março, em um dos seguintes                 
países: Noruega (norte), Finlândia, Alasca, Suécia, Groelândia, Escócia e Rússia. É           
o fenômeno natural mais admirado do mundo. Já a aurora austral se manifesta             
sobre a Antártica, a Nova Zelândia e a Austrália. 

Outro significado da palavra aurora refere-se às primeiras manifestações de           
qualquer coisa, ou seja, o princípio. 

A palavra aurora é encontrada também em poemas célebres como Meus Oito             
Anos, de autoria do poeta romântico Casemiro de Abreu, ao escrever: "Oh! Que             
saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os              
anos não trazem mais"... 

Também foi dado o nome de aurora a um arbusto ornamental nativo da África,               
de flores vistosas. 

A palavra aurora é comumente usada para designar a claridade que aponta o              
início de uma manhã, antes do sol nascer. 

De aurora a aurora não vejo chegar a hora do ser humano respeitar a               
natureza!  
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Francisco Gabriel – Natal / RN 
MINHA PRIMEIRA AURORA 
  
A minha infância foi na roça, no Sítio Moreira, zona rural do município de Pedro               
Velho. Não havia luz elétrica; o nosso maior entretimento eram as brincadeiras no             
terreiro, tendo o universo por testemunha. Minha mãe, Neuza Ribeiro, mostrava o            
pôr do sol e dizia: “Veja como está lindo, todo avermelhado.” Depois, surgia a Lua               
Nova a oeste ou cheia a leste. Minha vó, Nana Ribeiro, nos mostrava os astros e                
fazia questão de nominá-los. Dizia: “Aquelas são as Três Marias; aquela é a Estrela              
Dalva; o Cruzeiro do Sul está inclinado, é sinal que vai chover” ou “A Lua está com                 
uma coroa azulada, o inverno está próximo”. 
Sempre nos falava do quanto era bela a aurora, e dizia: “Hoje, o Sol nasceu               
avermelhado, é sinal de falta de chuva” ou “Hoje a aurora chegou com uma barra               
azul, a chuva não demora”. Eu ficava muito curioso para ver a aurora, porém nunca               
conseguia acordar antes do Sol nascer. 
Próximo a nossa casa, às margens da Via Férrea, morava uma senhora de nome              
Marieta, viúva, mãe de três filhos: um rapaz, que tinha o apelido de Bambam, e               
duas moças, que tinham os apelidos de Beta e Neta. Esse pessoal havia chegado a               
nossa localidade não fazia muito tempo e, apesar da sua casa ser simples, como              
todas da região, pareciam ter sido uma família um tanto abastada, vindo a decair              
depois da morte do genitor. A Dona Marieta gostava muito de promover            
entretimento no terreiro da sua residência. 
Era o ano de 1966, eu tinha dez anos de idade e, numa Sexta-Feira da Paixão, ela                 
promoveu uma brincadeira de um “judas”, e eu fui à festa acompanhado do meu pai,               
ainda jovem; na festividade havia bastante gente, inclusive alguns dos meus primos,            
mas eu era o mais novo. Depois da meia-noite, eu não aguentei mais o sono, me                
encostei em um recanto da sala e fui dormir. Ao surgirem os primeiros raios da               
aurora, eu acordei com uma certa algazarra; é que ia começar a malhação do              
“judas”, mas eu não fiquei muito empolgado com o fato. Levantei-me, e fiquei             
contemplando a aurora pela primeira vez.   
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Gabriel Fontoura Motta – Porto Alegre / RS 
Céu azul 
 
Sol raiando na janela aberta, primavera. 
São 6h45 badalados pelo smartphone. Sofrem pela forçada separação o abraço           
quente e o sexo que se aproximara da outra cintura. Uma mão esquerda luta contra               
o touchscreen adiando a tristeza ao romper com o calor. Os lábios grudados por              
aquelas secreções noturnas também choram. 
Você faz o café? 
Tive pesadelos. 
Dormiu bem? 
Prazer ainda no campo dos sonhos. 20 minutos para não perder o transporte             
público. 
Eu tinha que ter lavado o cabelo ontem. 
Do quarto andar o som que vem da avenida zunzuna, zumbe e gorjeia. O café será                
na cama, talvez, o amor, prolongado. 
Hoje, terça-feira, é possível que se leia a Folha, o El País e, talvez, até o G1.                 
Acompanhados de chimarrão, um almoço às 14h. 
São tempos de paz pós mortes.  
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Marcelo Augusto Paiva – Votorantim / SP 
AURORA PARA QUE VOS QUERO 
 
Quando à noite me debruço em alguma das janelas de minha morada, contemplo o              
infinito céu escuro crivado de estrelas cintilantes, as quais, com a serenidade do             
passar das horas, convidam a Aurora para participar do preâmbulo matinal que se             
aproxima. 
Ela se faz presente diante de mim, não apenas aos olhos, mas em minha alma –                
meus pensamentos – e me faz refletir sobre os sonhos e anseios que tive,              
realizados ou não. Uma fonte inesgotável de vida, que segue seu caminho pelos             
pontos de luz estelar ou pela escuridão que deles se avizinha. 
Enquanto a contemplo, a Aurora anuncia um novo ciclo que se inicia a partir dela,               
renova as energias vitais e espirituais para seguir adiante com os desejos e projetos              
para os dias vindouros, ainda que ela não me acompanhe em toda essa jornada. 
Majestosa – e divina – sempre surge com suas cores em vários lugares, cada qual a                
seu tempo e em circunstâncias exclusivas, comove os apaixonados ou assusta os            
desinformados, mas nunca deixa de trazer a lume o anúncio de que um novo dia               
brilhará para nós. 
A Aurora faz crer que cada manhã nos renova e faz limpar nossas almas das coisas                
e dos fatos passados, necrosados pelo destempero das divergências ou das           
decepções pessoais. Ela nos faz limpar as más lembranças e crer que o brilho do               
sol que anuncia será o início de novos e melhores dias. 
O sereno que a acompanha também me faz pensar em quão frágeis somos perante              
ela e seu infinito potencial renovador dos dias e da vida que dela seguem. Às vezes                
a sinto tocar meus ossos, como se testasse minha resistência ao clima quase             
congelante, no aguardo do luminoso calor do astro-rei, o sol. 
Ao amanhecer, contemplo o azul celestial do céu, iluminado e aquecido pelos raios             
de luz solar, que a dispensou para se firmar ao longo do dia. E a vida – minha e das                    
outras pessoas – continua. Até ser renovada por nova contemplação da serena,            
divina e majestosa Aurora…  
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Marcos Antonio Campos – Natal / RN 
AURORA 
  
 É um belo anel, mesmo esquecido pelo tempo dentro de uma caixinha de             
joias. Ele foi posto lá no exato momento em que teus olhos fugiram de mim. Foste                
embora nas velas de tua nau à procura de auroras distantes. A saudade não mitigou               
teu nome em minha lembrança. 
Este anel não me foi dado. Foi devolvido quando partiste. Não quis refratar os teus               
sonhos nem caminhar no teu arco-íris. Eu não queria aventuras. Tinha medo de             
voar e perdi a estrela que estava em minha mão. 
 Acordo cedo e vou trabalhar, sempre faço o mesmo percurso. Não me            
aventuro por caminhos desconhecidos. A aurora ainda está acordando e já vai            
dourando os cachos da acácia, a cor dos teus cabelos. As xananas ainda estão              
abrindo suas pétalas para o sol e eu vejo o teu sorriso. Os passarinhos começam a                
cantar e eu lembro como era melodiosa tua voz. 
 Atravessar o canteiro central é como ter o coração transpassado por uma            
flecha. As rosas vermelhas têm a cor de teus lábios, as flores têm o perfume que                
roubaram de ti e as pétalas têm a maciez de tua pele. 
 Além do anel, você deixou-me também a bandeira de seu país, que, na             
aurora desfraldada, tem a cor do teu cabelo, o azul de teus olhos e o carmim de tua                  
boca. À noite, a bandeira amarrotada cobre-me os olhos para o crepúsculo e             
acende minha narina com teu perfume. Acordo com os acordes da aurora. Mãos             
como raios de luz esquentando minha pele. O galo cantando, avisando-me a hora,             
os girassóis sorrindo para mim, alegrando-me o dia. 
 Vou navegar o horizonte, abrir minhas velas, atracar em outros cais. Talvez            
tu tenhas ido a Macondo, voar com as araras, quem sabe estás nas montanhas de               
Shangri-lá ou ainda matriculada na Universidade Corânica de Tumbuctu. Certezas          
não as tenho, mas acredito que tu foste procurar o nascer da aurora, desde a terra                
do sol nascente ao solar da Bela Vista. 
Desejo ardentemente acordar nos braços de minha Aurora, seguir meu caminho           
livre dessa quarentena. É difícil seguir os passos de minha gazela, principalmente            
quando meu corcel está a todo galope, por isso comprei uma passagem para Boa              
Vista.  
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Marcos Antonio Campos – Natal / RN 
A AURORA E O CREPÚSCULO 
  

Um titã chamado Prometeu roubou o fogo do Olimpo. Sem saber o que fazer               
com ele, entregou-o a Claude Monet. O pintor, ainda, um discípulo na arte, sem o               
domínio completo da técnica, borrou completamente o céu de Veneza. Os           
venezianos, encantados com o pôr do sol laranja, correram à Praça de São Marcos              
para verem o espetáculo, de lá partiram em suas gôndolas, cantando “O Sole Mio”.              
Estava criada a mania de se observar o pôr do sol. 

Eu gosto de escrever e hoje fazendo um soneto, comecei a pensar que as               
pessoas não dão o valor necessário à aurora. A aurora parece os meus poemas,              
ninguém os lê e quase ninguém a ver. Não é cantada em verso e prosa, mas é ela                  
que dá o primeiro bom dia, quando o galo canta em sua homenagem. É para ela                
que cantam os passarinhos quando você acorda. É para ela que sorriem as flores e               
é para ela que o orvalho dança, oscilando pelas folhas e flores, até explodirem em               
cristais que irrigam e engravidam a mãe terra. O que faz de tão extraordinário o               
crepúsculo, além de borrar o céu e mergulhar no mar, para merecer tantos olhares? 

- Amigo! Você vai encontrar o mesmo problema entre o sol e a lua. Todos a                 
amam. Ela tem menos brilho do que o sol. É volúvel, tem quatro faces e só anda                 
acompanhada de um séquito de estrelas, e quando ela está naqueles dias, não             
aparece. Ora é gorda, ora é magra, vaidosa e bela como uma mulher. Cantada em               
verso e prosa é apaixonada pelo mar. O crepúsculo indica o fim do dia e lhe traz o                  
ócio, encanta sua visão e o mais importante, instiga você a amar. Ele ilumina suas               
veredas, indicando-lhe o caminho de casa ou do bar. Quando o dia amanhece,             
surge a aurora e o sol lhe apresenta a fatura, você vai pagá-la com seu trabalho e o                  
gosto salgado do suor de seu rosto. 

Meus versos são frutos da árvore da vida e em tempos de pandemia eles são                
perversos no despertar dos sentidos. Não busco apenas o belo, mas o elo que fará               
sentido. Procuro a persistência da memória e o grito retorcido em ondas sonoras.             
Procuro a noite estrelada e a tempestade numa casca tênue bailando sobre o mar.              
A aurora é o início da jornada, mas você só vencerá o dia se chegar ao crepúsculo,                 
quando você meditará sobre a beleza da vida e fará a conexão com sua fé.  
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Modalidade: Conto (Infantojuvenil Nacional) 
 
 
1º Lugar: Vitor Lopes Augusti – São Paulo / SP 
A AURORA DA LIBERDADE 
 

Vivíamos numa casa média, em uma cidade pequena, que parecia ter parado no              
tempo. A casa, no entanto, era cheia dos maiores vitrais, por onde entrava muita              
luz. Ao nascer do sol, meus filhos e minha esposa acordavam, sem falta, nem              
atraso. 

Cotidianamente, fazia tudo sempre igual. Dividia o meu tempo fazendo meu            
trabalho de casa, trabalhando fora e ainda restava-me tempo para a reflexão, ainda             
que pouquíssimo.  

Era naquela aurora fria em que encontrávamos-nos, todos os dias. Poucos            
instantes antes do nascimento do sol e antes que a claridade invadisse totalmente             
minha casa, era lá que nos falávamos. Antes que todos pudessem acordar, antes             
que tivéssemos que trabalhar.  

Conversávamos sobre assuntos infinitos: sentimentos humanos, limites das         
ciências, religiosidade. Íamos dos mais profundos e reservados segredos do meu           
ser interior as mais óbvias e improfícuas discussões, sob aquela aurora arroxeada. 

Aquele momento gelado e sozinho, em que figuravam ao céu as nuvens e as               
cores, do roxo ao laranja, passando pelo azul, pelo amarelo e pelo branco,             
formavam o único momento possível para aquelas questões. 

Naqueles momentos inesquecíveis, me encontrava com o único capaz de me            
libertar, mesmo que esta libertação não passasse de uma reflexão inconclusiva. A            
cada gole daquele café, efervesciam ideias em minha mente. 

Não que eu me atravesse a definir o amor ou a buscar grandes referências               
históricas e críticas sociais, nem nada muito concreto, porque sempre bastou-me o            
invisível e o ininteligível, mas sentia aquelas conversas extremamente necessárias          
para mim mesmo. 

Esses momentos de conversa, eram meu único tempo sozinho. Eu, comigo            
mesmo. Não conversava com outra pessoa, mas me encontrava comigo e           
permitia-me divagar, pensar e refletir. Eu acabava só me vendo, de fato, e             
conversando comigo, naquelas curtas auroras de infinita beleza e imensurável          
poder de me fazer pensar.  
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Modalidade: Conto (Adulto Estadual) 
 
 
1º Lugar: Fabrício do Prado Dziadzio – Irati / PR 
O HOMEM NO ESCURO 
 
Edgar acordou na calada da noite; o mundo estava mudo. Os cachorros não             
ladravam, as cigarras não compunham sua sinfonia, as engrenagens dos relógios           
pareciam desligadas há eras, enferrujando. Então, o que o acordara?  
Era mistério que o acompanhava. E a sensação era a mesma: estava preso em uma               
bruma e não haveria sol em poucas horas para a destruir. Não importava se estava               
cansado, se buscara atrair o sono, a vigília noturna o agarraria. 
Pensou em continuar na cama, ficar de olhos fechados e quieto, como que             
emulando os sonhos; mas o tempo não passava. Pegou então um cobertor de sobra              
e se levantou, passou pela casa escura e saiu para respirar o ar gelado da rua                
deserta. Não ouvia sequer seus passos; não sabia as horas, mas, graças aos céus,              
sua visão se conservava, ampliava-se naqueles momentos em que não olhava, mas            
fitava e observava o negrume à sua volta e sua própria vida. 
Vagando sem rumo, voltava a cabeça para todos os lados, até que se deparou com               
a luz de um poste. Era um prenúncio da manhã e sua alvura que sentia olhando                
para aquela eletricidade âmbar, que queimava dinheiro para iluminar o sereno e o             
deixar colorido? Se era, não tinha certeza, porém a cena amarelada tocava-lhe o             
coração, e todos os medos, as incertezas, a depressão constante do dia a dia              
ficavam claros para ele. O medo que sentia de nunca mais ver o sol, de ficar preso,                 
imóvel em um vazio escuro e a sete palmos, revelou-se. Quem sentiria sua falta?              
Quem era ele, afinal? 
 Não! Ele tinha a honra do nome próprio! Não era um ele qualquer impresso              
em uma página, mas só percebia isso quando passava pelo terror destes            
momentos. 
Assim como um ponto de luz amarela iluminava toda a escuridão, ele se deu conta               
novamente de que não havia alternativa senão seguir em frente, e que, por mais              
negra que fosse a noite, sempre haveria o alvo amanhecer para lhe esquentar.             
Correu para a cama. Deitou-se sem saber se dormira ou não, mas teve a sensação               
de acordar com o clarão no horizonte que lhe devolvia a cor aos olhos. E com o                 
nascer do dia, ao seu lado da cama, ela que o impedia de deixar o mundo escuro                 
para sempre. Aurora! Aurora!   
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2º Lugar: Marcos Pereira – Colombo / PR 
NOVA AURORA 
 
Houvera sonhado um sonho translúcido que lhe tirara a paz – conheceis a verdade              
e a verdade vos libertará, dizia a voz. Lembrou de quando criança em cidadezinha              
do interior. Ali teria sido o início de sua busca pelos grandes mistérios. 
Já estava acostumada com poucos amigos. Desde muito cedo, viera morar em uma             
das capitais mais frias, tida como pouco amistosa para desconhecidos. Havia           
também criado o hábito de não conversar com quem não conhecia e frequentava os              
becos e ruelas da Curitiba antiga, berço de poetas, músicos, bêbados e prostitutas.             
Ali sentira-se bem. A igualdade prevalecia e até mesmo o caricato modo curitibano             
de ser, como que num toque de mágica entorpecedora pelo álcool desaparecia. No             
bar falava-se de tudo. O pensamento intelectual dos frequentadores da Boca           
Maldita também poderia ser encontrado ali, entre bêbados e maltrapilhos de uma            
Curitiba obscura. 
Foi ali que ouvira falar pela primeira vez do livreiro misterioso, seguidor de Dario              
Vellozo e seu pitagorismo. 
Entre um conhaque e outro, neste dia não estava para conversa. Devia ir em busca               
do livreiro misterioso, para que este, com sua sabedoria, lhe apontasse um            
caminho. 
Joares era homem de idade avançada, carrancudo e de poucas palavras. 
- Quero conhecer a verdade, disse ao velho, sem pestanejar. 
Alguns resmungos mais tarde, veio o velho com um livro nas mãos. 
- Trinta reais, disse ele. 
Pagou e saiu. 
Na esquina próxima, distraiu-se e fora certeira para um carro que ali passava. Ainda              
houvera tempo para ouvir o murmúrio de uma das transeuntes, uma senhora gorda,             
lamentando sobre o aborrecimento de ter que desviar o corpo magrelo estendido            
próximo à calçada. 
Deixou o mundo abraçada a uma obra de Blavatsky, e assim seguiu o ciclo na               
grande metrópole fria e acinzentada para uma nova aurora.  
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3º Lugar: Lilia Maria Machado Souza – Curitiba / PR 
SURPRESA 
 
 Encolhido no leito, chorava convulsivamente, havia horas. Parecia uma          
criança desconsolada. Sentia-se todo dolorido. Um menino indefeso. 
 Não conseguia entender o motivo daquela atitude. Ela sempre fora tão            
submissa, tão sem reação diante da autoridade dele. Claro, ele soubera se impor,             
desde o início do casamento. Na primeira tentativa de expressão própria, ele lhe             
dera uma bofetada. E por todos aqueles anos, a cada bofetada ela se calava,              
chorava em silêncio, meio curvada, e aceitava todas as vontades dele. E não reagia              
quando, a cada noite, na cama, ele a cobria com seu corpo, para saciar o desejo e                 
para lhe plantar um filho. 
 Ela por certo tinha o ventre seco. E isso, algumas vezes, já fora motivo de               
boas bofetadas. O que a deixava cada vez mais mansa. Mas ele tinha que admitir:               
boa dona de casa, boa cozinheira, boa esposa, sempre fora mulher cordata e             
pacífica. 
 Hoje, ao final da tarde, ela varria a cozinha quando ele chegou do trabalho e               
lhe pediu um copo de café. Ela disse para esperar um pouco, até que terminasse de                
varrer. A bofetada cantou na hora. Dessa vez, ele não viu brotar uma lágrima. Em               
vez de curvar-se, ela pareceu crescer à sua frente. Sem que ele pudesse esperar,              
ela ergueu a vassoura e o acertou por todo o corpo, com uma força que ele                
desconhecia. Diante do inesperado, ele não conseguiu reagir, apenas gritava e se            
encolhia. Dezenas de vassouradas. Até que a arma se quebrou e ele ficou caído no               
chão, no canto da cozinha, quase debaixo da mesa. Ela atirou longe o resto da               
vassoura, esfregou as mãos, retirou o avental e jogou no colo dele, que se              
encolheu, mais uma vez assustado. De corpo ereto, rosto seco e olhar duro, ela              
virou-se de costas e saiu, batendo a porta. 
 Lá fora - ele não viu -, somente ela enxergava a aurora que se descortinava. 
 Horas depois, ele tinha certeza de que a mulher não voltaria. Mas não             
conseguia entender. Ela, sempre tão submissa, tão mansa, como pudera mudar           
tanto?  
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Modalidade: Conto (Adulto Nacional) 
 
 
1º Lugar: Paulo Mendes Guerreiro Filho – Porto Alegre / RS 
AURORA E A SUA COGNATA 
 
A casa dela fica na extremidade da areia, com o lago Guaíba, à direita, um píer,                
onde estacionam as canoas e os caiaques e, na varanda, uma rede. A paisagem              
d’alva não esfria o interior do veículo. Ironia uma moça cega morar na Ilha da               
Pintada. 
— Obrigada por me levar ao show, eu sei que não é bem o seu estilo. 
           — Adorei o show. Já vai amanhecer. Eu te levo até a porta. 
— Espera... Me fala como é a Aurora? 
— A cantora ou o sol nascente? 
— A cantora, mas, agora, também quero saber o que você está vendo. 
— Ok. A tintura do sol recai no lago em tons de bordô e rosa sobre um leve fundo                   
azul... 
— Assim não!  Fala de uma forma que eu consiga entender. 
Neste instante, eu pensei em esganar “Viktor Chklovski” e rasgar sua teoria. 
— Antes do sol despontar, é igual ao silêncio que antecede o início do show.               
Então, o espetáculo se inicia calmo e delicado como a voz da Aurora em It               
happened quiet, e o céu é marinho-vento-frio de outono. Os primeiros raios surgem             
como um sorriso delicado em um cálice de um Bordeaux Carménère e rosa de All               
soft inside. 
— Sim, eu estou conseguindo ver! A voz, o sorriso dela, e as cores do frio e do                  
vinho. 
—Agora, o sol invade o céu com sutileza em tons de amarelo, laranja e vermelho,               
irradiando todas as formas ao som de Forgotten love. É como se aquecer ao leve               
rebolar da fogueira. 
— Você está falando dos quadris dela!? Safado! Diz Luísa ironizando e rindo. 
— Não, estou descrevendo o sol nascendo nesta ordem: o amarelo é morno, o              
laranja é quente e o vermelho queima. Eu respondo rindo. 
— São 7:07h, e o sol, em ascensão, conquista a noite com seu brilho amarelo,               
como o azul do olhar da cantora conquista os fãs, e a canção seria: Queendom. 
— Sei não. Achei que os olhos dela fossem azuis. Luísa ironiza. 
— Os olhos são o céu, e o olhar é o sol, seria como tomar banho de água fria sob o                     
sol quente. Agora vamos, já é dia. 
Luísa sorri, dizendo: 
— Espera! Descreve para mim o corpo dela...  
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2º Lugar: Jorge Ribeiro Marques – Rio de Janeiro / RJ 
A AURORA QUE NÃO VEIO 
 

Ninguém notou quando ele chegou com a mesma roupa surrada e seu saco              
de aniagem inseparável que lhe servia de travesseiro, sofá e armário. 

Esgueirou-se por baixo da mesma marquise, recolheu-se num canto,          
colocou a muleta ao longo da soleira da loja, ajeitou o que lhe sobrara da perna                
direita e da garrafa pet de sempre e sorveu o último gole da branquinha. 

Noite de Natal. Num frenesi eufórico, que beirava à histeria, pessoas            
vestidas em papel de presentes circulavam como se estivessem atrasadas. 

Inexplicável para um mês de dezembro fazer o frio que fazia, mesmo sendo              
São Paulo, e ainda não eram vinte e uma horas, como acusava o relógio da praça.                
Vez por outra uma lufada de vento mais forte renovava as folhas e os papéis               
espalhados de maneira disforme pelas ruas. 

Num dos andares do prédio em frente, o pisca-pisca colorido, que parecia             
marcar o som alto, adornava simetricamente o pinheiro imperial num canto da sala.             
A todo esse minueto, Chico assistia com olhos de filmadora em câmera lenta,             
pneumonia mal curada, cíclica, coração débil, que a mendicância itinerante o           
tornava a cada dia mais fraco, com uma sensação esquisita de impotência. Tinha             
perdido a guerra contra a cidade grande. 

Tateou os bolsos rotos de sua farda diuturna, procurando uma guimba, sem             
encontrar. Com o frio aumentando, esgueirou-se melhor em si mesmo. 

Invejou três rapazes, um pouco mais à direita, que fumavam um cigarro até              
aos dedos, de forma e cheiro estranho e de maneira sutil, parcimoniosa,            
apartando-se depois em meio à escuridão, companheira de suas noites. 

Fechou os olhos e transportou-se até São José de Mipibu, viu Maria Rosa ao               
seu lado, curtindo as cores matizadas da aurora às margens do Rio Itaporanga, seu              
cachorro Fumaça e mais ninguém. A tosse de sempre e uma forte fisgada nas              
costas cancelaram a sua viagem, fizeram-no se encolher ainda mais e ficar inerte. O              
silêncio tinha preenchido os seus pensamentos. 

O Bar da esquina tinha acabado de fechar para os clientes e Francisco de               
Assis Ferreira dos Santos, 61 anos, para a vida: Aurora- 14 de setembro de 1958 –                
Ocaso- 24 de Dezembro de 2019.  
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3º Lugar: Ana Caroline de Oliveira – São Carlos / SP 
AS SOMBRAS DO QUE FORAM MEMÓRIAS 
 
Esticou o braço para os lençóis do outro lado da cama. Frio. Assustado, abriu os               
olhos. Ainda não era de manhã, já não era noite; uma suave luz da aurora               
penetrava pela janela do quarto, criava formas abstratas no teto. Mas sua mente             
vagava por outros caminhos. Sua esposa não estava ali. O frio dos lençóis não era               
normal, e nem o silêncio mórbido que ele sentiu pairar pela casa. Àquelas horas, os               
filhos o acordariam para fazer café; eles gostavam de ver o sol nascer e depois               
voltavam a dormir. Chamou pelos nomes de todos, e sua voz ecoou no silêncio. 
Devagar, começou a caminhar pela casa. Não chamou por mais ninguém; de            
repente, ficou com medo de que o som dos seus nomes os arrancasse subitamente              
de uma realidade longínqua. Passou pela porta do quarto das crianças; as camas             
pequeninas estavam arrumadas, e não havia ninguém. Continuou andando pelos          
corredores à meia luz do amanhecer. Passou pela cozinha deserta, onde a filha             
mais nova às vezes se sentava por horas, encarando o padrão dos azulejos,             
pensando que passava despercebida. Olhou pela janela da sala, aquela que dava            
para o jardim, o jardim do qual sua mulher cuidava metodicamente todos os dias,              
logo depois do café da manhã; não havia nem sinal dela ao redor das plantas.               
Andou pela sala, já desperto e deprimido, abrindo caminho para sair pelo restante             
da propriedade; num dos velhos sofás vermelhos e pesados, o garoto mais velho             
gostava de ficar lendo com a cabeça encostada no pelo do cachorro. O cachorro              
dormia ali sozinho, roncando alto, sem se incomodar com sua busca lamentável. 
Lá fora, o céu se coloria de azul e rosa, cada vez mais brilhante. E ali, não havia                  
ninguém. Estremeceu com o gelo da grama úmida sob seus pés. Já não sabia há               
quanto tempo estava acordado e por quanto tempo estava procurando; sentia que            
ficou horas encarando cada cômodo escuro. A luz dos primeiros raios de sol tocou              
seus olhos, como num clarão de lucidez, e ele se lembrou. Não havia ninguém,              
porque não poderia haver. Não era raro aquele esquecimento; surgia com essas            
ilusões na cabeça sempre que estava muito cansado, ou quando estava muito            
escuro para distinguir luz e sombras. A mulher e as crianças já haviam partido há               
algum tempo;  perguntou-se por onde estariam agora. 
Passou a mão no rosto e voltou para dentro de casa, esgueirando-se entre a              
tristeza. Poderia dormir mais um pouco antes de o sol subir completamente, e             
refazer o dia em sua memória.  
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4º Lugar: Anderson Almeida Nogueira – Cachoeiras de Macacu / RJ 
VAZIO 
 
Uma dor angustiante sufoca seu peito. Há tempos está assim, mas agora chegou ao              
limite. Grita internamente. Seu urro é silencioso para os que com ela convivem, mas              
seus tímpanos parecem arrebentar com os ecos de seus lamentos agudos. Não            
suporta mais, é chegada a hora de acabar de vez com tudo. Há um vazio em sua                 
alma... 
Não dormiu naquela noite. Insone, planejou cada passo. Por vezes desistiu, por            
outras teve certeza. Coragem, covardia, sensatez, insanidade, tudo misturado na          
noite fria do inverno na metrópole indiferente aos que vivem ali. Amanhece, é             
chegada a hora... 
Atravessa as ruas, os quarteirões, as calçadas a pé, em ritmo cada vez mais              
acelerado. Não pode vacilar, se for devagar dá tempo de pensar, dá espaço à              
dúvida que não quer ter mais. Há um vazio em seu coração... 
Entra no prédio alto de 30 andares, adentra o elevador lotado de pessoas que se               
distribuirão pelos corredores empilhados entre o térreo e a cobertura. Tem pressa, a             
cada nova parada de andar em andar se agita. Suor frio nas mãos, as batidas de                
seu coração parecem nos ouvidos, na garganta. 15º andar, 18º, 21º, 25º, 28º andar.              
Não aguenta, desce ali mesmo e sai em disparada escadas acima, quer chegar logo              
ao seu destino. Há um vazio em seu olhar... 
Chega, enfim, ao seu destino. A corrida intensa é, por uma fração de segundos, um               
pouco contida. Mas logo retorna com a velocidade que os pulmões ofegantes lhe             
permitem. Corre em direção ao horizonte que vê ali do alto, separados apenas pelo              
muro baixo. O dia começa a amanhecer. Corre na direção da alvorada. Salta por              
cima do muro. Há um vazio em seu entorno... 
Na fração de 5 segundos entre o salto e a escuridão fatal, observa pelas janelas o                
cotidiano das pessoas conversando, rindo, gesticulando. O moço do café, o           
executivo engravatado, a mulher elegante, os casais apaixonados, as crianças          
brincando, tudo parece tão normal na vida das outras pessoas. Por que não foi              
assim comigo, pergunta-se? Por que não consegui ser feliz assim? 
O longo trajeto chega ao fim. Por um instante, pareceu tão longo, mas chegou tão               
rápido. Escuridão! Não há mais vida ali. Só resta um corpo vazio...  
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5º Lugar: André Telucazu Kondo – Taubaté / SP 
A MONTANHA 
 
Subo a montanha no ocaso. Não procurei saber o seu nome, como costumava             
fazer. Nas montanhas que escalei, sempre havia algum sentido no esforço. Não era             
apenas pela vista ou mero exercício, que minhas pernas não obedeceriam a coisas             
tão vãs. No Japão, todas as montanhas são sagradas. No alto, encontrei portais             
xintoístas que separavam o profano do sagrado. No alto, o sagrado. Era isso o que               
eu buscava? 
Hoje, a última subida. Sinto-a bem, mesmo sabendo que ainda não encontrei o que              
procurei durante toda a vida. Mas o que fazer, se as pernas me desobedecem? A               
montanha que subo agora não tem nome. Não para mim. Estou velho, é o que               
pensam. E, para os velhos, nomes são coisas raras. Ainda mais para quem passa a               
sofrer da memória, como dizem os médicos. Eu discordo do diagnóstico: sofrer. De             
fato, essa doença da qual não me recordo o nome, na verdade, não é sofrimento.               
Afinal de contas, esquecer é um consolo. Na vida, todo o sofrimento vem do ato de                
lembrar. Lembra-se de um trauma, de palavras duras vindas de pessoas amadas ou             
para elas proferidas, de fracassos, de dores. E a maior dor causada pelo ato de               
lembrar se chama saudade. Portanto, por não me lembrar, não sinto saudades de             
nada. Não há dor. Porém, apenas uma coisa insiste em permanecer dentro de mim:              
esse desejo de subir montanhas. Talvez tenha sido apenas isso que me restou. A              
memória agora é um deserto, e a única coisa a se avistar é o alto de uma montanha                  
no horizonte de areia. 
Nunca havia compreendido totalmente o sentido de meus passos. Creio que a vida             
seja como subir montanhas. Alguns o fazem apenas pela vista lá do alto, outros o               
fazem pelo gosto da conquista, e ainda há outros, como eu, que tentam alcançar              
algo além do que a vida pode proporcionar, como se o cume de uma montanha               
pudesse revelar o que a planície do cotidiano, vista de tão perto, esconde. O que               
parece grande — e importante — do chão, no alto torna-se apenas pequenina parte              
de algo muito maior. A vista do topo revela o todo. 
Muitos disseram que eu não conseguiria. Eu dizia que escalaria a última montanha.             
Ainda descobriria o sentido da vida. Muitos riram. Não riram na minha cara, mas um               
velho sabe quando riem dele. Agora, sou eu quem ri. Sorrio. Subo a montanha.              
Subo na horizontal. Deitado na cama, corpo preso a estes tubos e fios... Todavia,              
meus olhos, espelhos da alma, refletem a liberdade. Vejo a montanha. Ela é linda,              
ela não tem nome. Subo a montanha. Não é o ocaso! À luz da aurora, chego ao                 
topo, pela última vez. E compreendo que o destino de um homem não se prende               
aos seus passos. O destino de um homem é escalar a própria alma: é ser a própria                 
montanha. 
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Conto (Adulto Nacional): Menção Honrosa (Ordem Alfabética) 
 
 
Flavio de Azevedo Levy – Campinas / SP 
FAZ DE CONTO 
 
A aurora veio lentamente da escuridão, a luminosidade inicialmente rasa ia           
mostrando aos poucos a sua presença, acentuando-se na cadência do prenúncio da            
manhã. Uma ave sonora interpretava satisfeita um canto pelo introdutório deste           
espetáculo. Pássaros rasgavam o céu em formação de flecha e os vaga-lumes            
saíam de cena, como também a noitada fria. A temperatura ia aumentando,            
enquanto as rãs quedavam. Os caramujos teimavam em continuar a reproduzir o            
som dos mares e as gotas de orvalho passaram a fornecer, em tempo real, a               
transmissão da alvorada nas folhagens das plantas. O lusco-fusco perdeu seu           
equilíbrio quando a tocha vermelha apontou ao leste, despindo o primeiro clarão. Os             
contornos das formas superiores pareceram adquirir vida própria, e quanto mais a            
bola de fogo subia, iam descendo as bênçãos de mais um dia glorioso nesta parte               
privilegiada do planeta. A noite, como soprada, seguiu apagando as últimas           
imagens de um dia em paragens mais distantes, deixando descortinado este imenso            
palco onde o astro-rei todos os dia nos fornece um espetáculo único. 

-Ainda não está bom - disse-me o professor Vinícius, devolvendo o texto que              
havia lhe entregado - parece que você exagera em tudo o que escreve! Tente ser               
mais realista. É claro que o leitor precisa sonhar, mas aquele que escreve não pode               
perder o senso e os parâmetros. Por favor – continuou ele – não quero              
desestimulá-lo de ser um escritor, mas seria bom se você simplesmente pudesse            
relatar algo que realmente possa estar acontecendo. Você já viu uma luminosidade            
rasa? Uma ave interpretar satisfeita um canto por algum introdutório? Vaga-lumes           
deixando um palco? Caramujos teimarem e, o mais absurdo, o orvalho transmitir em             
tempo real alguma coisa? Transmitir? Por favor, concentre-se melhor no texto.           
Pássaros rasgando o céu, em formação de flecha ainda vá lá, faz algum sentido... 

Enquanto ele falava, um maravilhoso crepúsculo acontecia nas suas costas           
emoldurado pelo janelão da sala. O mar recebia o Sol como um anfitrião,             
oferecendo um caldo saboroso de luzes em águas salinas. O convidado, feliz,            
mergulhava radiante numa efervescente sopa marinha, enquanto a claridade         
diminuía, um grande prato branco vinha a seguir trazendo as primeiras estrelas da             
noite...  
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Francisco Gabriel – Natal / RN 
A ÚLTIMA AURORA DO LOBISOMEM 
  
Toda minha infância eu vivi na zona rural. Nossa casa possuía um alpendre que              
sempre atraía visitantes para uma boa conversa. Tinha eu uns sete anos de idade              
quando, nesse alpendre, chegou um visitante desconhecido para mim. Mas, para           
minha surpresa, já era bem conhecido da minha mãe e da minha vó. Tratava-se de               
um andarilho de nome Quinca, que por diversas vezes já havia pousado em nossa              
casa, especificamente naquele alpendre. 
Nesse dia, ele me contou muitas histórias cotidianas e fantásticas. Uma delas eu             
nunca esqueci. Foi a respeito de um suposto lobisomem que ele havia conhecido. 
Disse que, no seu tempo de rapaz, havia morado em lugar um tanto esmo, onde               
não havia mais do que dez casas. Uma delas era habitada por um velho, chamado               
Zebebé, que não tinha boa aparência e, entre os moradores da região, corria a fama               
de que ele tinha a maldição de se transformar em lobisomem. 
Sempre que aprecia um animal sangrando, diziam que havia sido o dito lobisomem             
quem havia feito tal estrago. Segundo diziam, Zebebé não dormia à noite, ficava no              
campo contemplando os astros até meia-noite; nesse horário, depois de espojar-se           
no chão em uma encruzilhada, ele era transfigurado em lobisomem, somente           
voltando à sua forma humana quando o dia começava a florescer. Só ia dormir              
depois de ver os primeiros raios da aurora, pela qual nutria um verdadeiro fascínio. 
Certa noite, de quinta para sexta-feira, saiu para o campo, como sempre fazia, e,              
estando na condição de lobisomem, a noite terminou e ele não conseguiu voltar à              
sua forma humana. E, sem perceber o ocorrido, ficou esperando o surgimento da             
aurora, como sempre fazia. Extasiado, deparou-se com os primeiros raios de Sol, e             
isso lhe foi fatal. 
Na manhã do mesmo dia, os moradores da região encontraram o corpo de uma              
criatura, meio homem e meio bicho; enterraram-no em uma cova rasa, sem um             
reconhecimento preciso. O certo é que o velho Zebebé nunca mais apareceu no seu              
casebre. Certamente, foi a última aurora do lobisomem.  
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Ítalo Moura – Porto Velho / RO 
O FARDO 
 
O dia se arrastou calmo e sereno, era chegada a hora de se recolher, afagar os                
filhos, comer alguma coisinha e dormir. 
Bentinho, já fadado do sol quente, mal conseguiu se manter de pé, na mesa de               
jantar, Carlota, sua esposa, lhe servira um prato de sopa quente com um pedacinho              
de pão caseiro, feito ali mesmo, por suas próprias mãos. Bentinho só conseguia             
pensar nos afazeres do dia seguinte, tirar leite, arar a terra, colocar comida para os               
bichos e, por fim, se deitar novamente. 
Não pôde deixar de notar que tudo isso lhe prendia muito e quanto tempo se passou                
sem que ele pudesse colocar os pés na cidade, desprender-se do campo por, pelo              
menos, um minuto, era um filme que nunca passou por sua cabeça, o fardo de               
cuidar daquelas terras lhe era grande o bastante para lhe prender. 
A sua face murchou, não conseguia mais comer. 
Bentinho acabou se esquecendo dos prazeres da vida, a vida no campo não tinha              
nenhuma regalia, mas oferecia tudo, o pão de cada dia, e foi assim que ele sempre                
viveu por ela, nunca pôde se ausentar. 
Mas, no fundo de sua consciência, prometeu que ao romper da aurora, junto com a               
Carlota, a cidade aos seus filhos ia mostrar, quem sabe um descanso, de alegria e               
não de pranto, haveriam de passar. 
A noite se arrastou lentamente, caiu um sereno fino e singelo por sobre a terra, o                
orvalho se formava nas folhas da velha roseira vermelha, os sapos faziam uma             
orquestra estridente, o cenário pastoril contribuía para o clima de despedida. 
A noite se fez dia, Bentinho cuidou dos seus últimos afazeres, ateou a carroça no               
seu velho pangaré, era chegada a hora. 
A velha charrete de madeira se arrastou lentamente na estrada, a poeira formava             
nuvens singelas, os olhos dos meninos lacrimejavam, fitavam o velho casebre de            
madeira que sumia no horizonte, era a primeira vez que zarpava. 
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Márcia Jaber – Juiz de Fora / MG 
O BEIJO DA AURORA 
 
Chico, afamado contador de casos, conhecido pela gaforinha armada, 
tinha em seu acervo um inacreditável caso! 
Dizia ele, que uns tempos atrás, não lembra bem quando, ao certo, saiu 
do bar do Zé Torto, meio lá, meio cá e resolveu fazer um pouso na 
praça para pensar e aprumar o rumo. O dia já iria mesmo clarear e ele, 
então, teria mais chance de chegar em casa direitinho. 
Pois bem, contava ele que nessa madrugada, desenhou- se no céu, em 
tons avermelhados, brilhantes, traços quais os lábios carnudos de uma 
mulher, bem entre os matizes rosados da aurora!! Então, o inesperado, 
inacreditável, aconteceu! Aquela boca apetitosa, carnuda e úmida – a 
boca da aurora, dizia ele, veio se aproximando e lhe deu o beijo 
mais completo e envolvente, repleto de emoção que ele já recebera em 
toda a sua vida. 
Foi então que seu cabelo ficou todinho em pé com a emoção do beijo, e 
desde aquele dia, nunca mais se deitou. Não havia pente neste mundo 
que deitasse o tal cabelo... 
Mas ainda vive caindo na praça... quem sabe, esperando outro beijo.  
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Vânia Figueiredo – Campinas / SP 
UMA AURORA 
 
Aquela foi uma noite de pavor, no pequeno barco em pleno rio Xingu. O céu estava                
limpo, estrelado, mas sobre a superfície da água começava a soprar uma ventania             
feroz, um tipo inusitado de tempestade que não vinha dos céus... Ondas furiosas se              
levantavam e sacudiam o barco que estralejava como à beira de partir-se. “É o              
banzeiro”, - explicou o barqueiro, sem parecer preocupado e ainda acrescentou:           
“Acontece por aqui, mas vai passar...nóis chega lá.” Para ele, natural do povo             
xinguara, aquilo era apenas algo conhecido. Para mim, sulista e urbana, era a             
Morte chegando. 
 “Lá” era meu destino, a cidade de Altamira, no Pará, onde meu trabalho na              
colonização do INCRA me aguardava. Agarrada ao fundo do barco, eu duvidava            
que realmente pudéssemos chegar lá, amaldiçoando a tolice de ter querido visitar            
uma distante vila ribeirinha a título de aventura. 
Foi então que as águas começaram a se acalmar, o vento foi perdendo a força, a                
angústia timidamente se transformando em expectativa. Quando ousei erguer-me         
para ver o que acontecia, uma flecha de luz dourada atingiu meus olhos. A aurora               
vinha surgindo, majestosa e solene como uma rainha, vestida de ouro e púrpura,             
dominando o rio que se aquietava sob sua luz. Pássaros saíam da mata próxima e               
revoavam saudando a aurora, um e outro boto dançou em sua homenagem 
Eu me senti pequena sob a magia daquela festa da Natureza, diante do sol que               
surgia pontuando a Vida, sabendo que jamais veria uma aurora como aquela.   
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Modalidade: Microconto (Adulto Estadual) 
 
 
1º Lugar: Caterina Balsano Gaioski – Irati / PR 
AS FOLHAS NÃO CAIRÃO 
 
-Papai, ouvi o médico dizer que mamãe só viverá até o final de outono. Quando será                
o final de outono? 
-Quando caírem as últimas folhas da árvore do nosso quintal, meu filho! 
Romper da aurora...em cima da árvore, o garoto com um rolo de barbante na mão,               
amarra as folhas do caquizeiro… 
 
 
2º Lugar: Lucrecia Welter Ribeiro – Toledo / PR 
BÓREAS E AURORA 
 
Ninguém sabia que nome dar àquela explosão de luzes e cores, até que ele              
distinguiu, no fenômeno, a deusa romana do amanhecer dançando com o deus            
grego dos ventos nortes. Nas vestes vaporosas dos dois, desfilava a aquarela do             
firmamento. Lindo de ver! Então Galileu Galilei, homenageando o casal, deu nome à             
sua emoção: Aurora Boreal. 
 
 
3º Lugar: Célia Terezinha Neves Vieira – Irati / PR 
O PEDIDO 
 
Ary morava no sótão da pensão, ao lado do rio. Casa grande de madeira, muitos               
quartos. Toda noite antes de dormir ouvia passos na escada, abria a porta e nada,               
corredor vazio. Foi assim por um bom tempo. Certa noite ao abrir a porta, lá estava                
um cavalheiro, alto, terno preto, sisudo. “–Como posso ajudá-lo”? – “Acenda uma            
vela para mim debaixo da ponte, antes da aurora!”  
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Modalidade: Microconto (Adulto Nacional) 
 
 
1º Lugar: Carlos Carvalho Cavalheiro – Sorocaba / SP 
AURORA 
  
O pálido feixe de luz dourada contornava as costas da serra no horizonte. A              
observar o espetáculo do nascimento do dia, Antônio deixara-se ficar sentado no            
meio fio da calçada. A experiência da noite mal dormida, em meio a tanta              
turbulência, deixara-o exausto. Mas a natureza ensinava-lhe que a cada fim de            
madrugada fria e escura, brota tímida, mas impassível, a aurora de novo dia. 
 
 
1º Lugar: Altair Fernandes Carvalho – Pindamonhangaba / SP 
AURORA EM PRANTO 
 
Um espantalho, ignorado pela camponesa por quem se apaixonara, queria chorar a            
desilusão. Mas como?! Não tinha lágrimas! Com pena, a madrugada deu-lhe duas            
gotas de sereno para prantear a face de palha e, quem sabe, comover sua musa.               
Triste ironia... A aurora rompeu chuvosa, pranteando a plantação. A camponesa não            
apareceu. O espantalho, a chuva levou! 
 
 
2º Lugar: Solange Firmino de Souza – Rio de Janeiro / RJ 
FÊNIX 
 
Sentia-se recriada no calor da luta diária. Criatura breve, 
transmutada no infinito nascer-morrer. A cada dia, novas dores e a 
certeza de que nada sabia. A cada aurora, tudo reaparecia e tinha de 
viver a plenitude do presente. Era única no milagre de ser, era a 
Fênix, símbolo da regeneração. 
 
 
3º Lugar: Thiago Henrique Fernandes Coelho – Uberlândia MG 
 
Aurora se apaixonou pelo Crepúsculo, e viviam a se encontrar sob o luar, mas a               
Noite ficou com ciúmes daquele amor, e alertou o Dia, pai da Aurora. O Dia decidiu                
separar o casal apaixonado, e colocou a Aurora no início da manhã e o Crepúsculo               
no fim da tarde. 
 
  

104 
 



105 

4º Lugar: Solange Firmino de Souza – Rio de Janeiro / RJ 
QUIXOTESCA 
 
Na aurora de cada dia, as Musas a visitavam com rimas de velhas 
cantigas. Ela via os Infernos de Dante, era uma louca num mundo sem 
guerreiros, sem um Sancho amigo e donzelas em perigo. Lutava vãs 
batalhas com seu moinho diário que insistia em ser gigante. E cada um 
não tinha seu gigante a combater? Ela era Quixotesca. 
 
 
5º Lugar: Rodrigo Soares Duhau – Brasília / DF 
O MACHADO 
 
Desde a aurora, as folhas já choravam em forma de orvalho. O lenhador chegara              
cedo para trabalhar. O alvorecer de hoje foi o último que um punhado de árvores               
testemunhou. 
 
 
6º Lugar: Regina Ruth Rincon Caires – Araçatuba / SP 
CAMINHEIRO 
 
Era o ponteiro da comitiva. Nascera para isso. Montado em seu tordilho, abraçado             
ao berrante, sentia a liberdade de um pássaro. À frente, só o horizonte. Na aurora,               
dos seus lábios, saía o sopro do despertar, do reanimar, do acalmar a boiada.              
Aguardava os floreios. E, então, a música levava o som da saudade. 
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Microconto (Adulto Nacional): Menção Honrosa (Ordem Alfabética) 
 
 
Alex Alexandre da Rosa – Jundiaí / SP 
DO AMANHECER AO PÔR DO SOL 
 
Aurora voava todas as manhãs pelos céus anunciando a chegada do amanhecer,            
trazendo consigo a esperança. No entanto, por mais que alguns eram alcançados            
pela sua renovação, tantos outros viram a luz se apagar no alvorecer desta             
pandemia. Do outro lado do vidro, Mariana viu sua mãe agonizando. Não viu a              
morte, o velório, o enterro. Não se despediu. 
 
 
Carlos Carvalho Cavalheiro – Sorocaba / SP 
NASCIMENTO 
 
Andava pelo longo corredor, iluminado por uma fila de luminárias no teto.            
Caminhava por cerca de vinte passos, então, retornava ao ponto inicial. O médico o              
encontrou no caminho: – Parabéns! É uma menina forte e saudável. Sua esposa             
passa bem. Já escolheu o nome? 
Lá fora o lusco-fusco indicava como placa néon: Aurora! 
 
 
Denivaldo Piaia – Campinas / SP 
CIÚME 
 
A aurora apenas se acomodava quando uma estrela piscou para mim, prenunciando            
a mais linda história de amor. 
A lua, enciumada, foi correndo chamar o sol.  
 
 
Dora Oliveira – Ipatinga / MG 
TRAJE 
 
Desprovida de traje para o baile, a moça recorreu à natureza. A lua emprestou-lhe o               
vestido branco, o sol dourou a tiara, a pétala de rosa coloriu as faces e o orvalho                 
perfumou os cabelos. Com o despontar da aurora devolveu as oferendas com            
gratidão. Ficaram o brilho no olhar e o sorriso nos lábios, presentes do rapaz com               
quem dançou.  
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Olinda da Silveira – Atibaia / SP 
AURORA 
 
Tonho e Tiana moram num sítio bem longe da cidade. 
Ela está nos últimos dias de gravidez. É madrugada e estoura a bolsa. 
Na velha caminhonete, partem para o hospital, mas no caminho não dá mais             
tempo, param na estrada e Aurora vem ao mundo, num leito improvisado, na relva              
molhada, enquanto a noite dava à luz o sol, no horizonte colorido. 
 
 
Professor Garcia – Caicó / RN 
 
Alguém pergunta a um poeta iratiense: 
Tu bebes? E ele responde: 
Bebo taças de mel das colmeias de Irati, 
ao romper de cada aurora! 
 
 
Regina Ruth Rincon Caires – Araçatuba / SP 
SOLITUDE 
 
Da escadaria da igreja, observa o amanhecer. Nem se lembra de quantas auroras             
testemunhou... Miserável, só, andarilho. Quase sempre embriagado, o juízo é          
pouco. Ainda bem. Mas, agora, pensa no aconchego da casa, na comida da mãe.              
Saudade da quentura de corpos, do afago, da fartura. Mas o tempo passou. Aperta              
o estômago. Sente fome. 
 
 
Zé Salvador – São Gonçalo / RJ 
AURORA 
 
A amplidão neblinada, alerta que é madrugada e pode ser emboscada. Mas no             
amanhecer das ideias, auroras surgem rompantes ligeiras e dizem: “ Vai passear!            
Voa alto em teus sonhos fagueiros. 
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