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SOBRE A AUTORA 

 

Cristiane Pires Teixeira – Licenciada em LETRAS 

- Português/ Literatura com Mestrado em LETRAS 

pela Universidade Sorbonne Nouvelle – Paris 3, 

revalidado pela Faculdade de Letras da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro.  

Atuou como professora  no Estado do Rio de 

Janeiro em todos os segmentos, da educação infantil 

ao ensino médio com a disciplina de Português- 

Literatura, de 1997 até 2015. Foi  professora da 

educação superior na Faculdade de Pedagogia e 

Letras de Macaé – FAFIMA na disciplina de Didática 

geral, e professora substituta na Faculdade de 

Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

com a disciplina Didática da educação infantil, 

atuando como professora na escola de educação 

infantil da UFRJ. Atualmente, é Técnica em Assuntos 



 

Educacionais da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, na cidade de Macaé. 

Cursa o doutorado no Programa de Ciências 

Ambientais e Conservação no Instituto NUPEM e em 

doutoramento sanduíche com a Universidade Aberta 

de Portugal, aproveitando o acesso ao conhecimento 

sobre o meio ambiente e a conservação de todos os 

seres. A busca por novas experiências, novos saberes, 

estabelecimento de relações, parcerias profissionais e 

atuação no campo de pesquisa visam ampliar os 

conhecimentos ao longo de vida profissional. 

Enquanto aprende aqui e acolá com a pesquisa, reflete 

sobre a vida que entrelaça todos os seres do Planeta 

Terra.  

Os poemas ou poesias desse livro são um 

desabafo que estava engasgado e aprisionado na 

garganta da autora há tempos. Temas que fazem parte 

da vida de uma mulher que precisou desde cedo 

buscar por seu lugar ao sol. Os poemas saíram um a 



 

um para o papel, pela força  que emana do ambiente, 

dos professores(as) pesquisadores(as), estudantes e 

técnicos(as) envolvidos nessa troca de conhecimento 

e energia, que trabalham e frequentam o Instituto 

NUPEM -UFRJ em Macaé, e de todos os profissionais 

da educação lidos e os presentes no cotidiano da 

autora.  

Convido a todos para, de mãos dadas com a razão 

e emoção, lerem esse livro  sob a luz e aceitação das 

utopias. Acreditando em uma fase transitória, 

necessária para gerar mais reflexão, debate e troca de 

conhecimento para que as forças da Igualdade, 

Liberdade e Fraternidade venham à tona com as cores 

do arco-íris em nosso país. 
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colocar no papel. 
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Pedagoga 

 

Contemplar as entrelinhas do cotidiano é um dom 

que poucos possuem. Em "Entre o preto e branco há o 

arco-íris" refletimos sobre a grandeza quase 

milagrosa daquilo que pouco percebemos à nossa 

volta. Família, filhos, natureza, enfim, a vida que 

renasce a cada dia e nem sempre encontramos tempo 

para admirá-la. 

Com sua peculiar sensibilidade, Cris nos propõe 

essa pausa para que possamos sair de um 

redemoinho de tarefas, responsabilidades e desafios, 

de forma a redescobrirmos o arco-íris que está 



 

sempre intrínseco ao preto e ao branco. Invisível aos 

olhos, a beleza das cores nem sempre é percebida, 

assim como nem sempre damos a devida atenção 

àquilo que faz de nossa vida uma verdadeira obra de 

arte. 

Aqui temos um convite nobre e pertinente aos 

nossos dias: observar a vida, em sua singeleza e 

plenitude, de forma a reencontrá-la e observá-la como 

um lindo  mosaico de cores! 

Cláudia de Magalhães Bastos Leite 

 

Especialista em Língua Portuguesa. Diretora da 

FeMASS. Professora de Língua Portuguesa da FAFIMA 

e da SEEDUC/RJ. Membro dos Conselhos Municipais 

de Educação e Fundeb e do Conselho da Cidade de 

Macaé. 

Que profundo os dizeres desta obra! Mas, ao 

mesmo tempo tem o ar da leveza, as cores da alegria 

no meio da escuridão. Muito se diz de um mundo de 

pluralismo cultural, mas que convivamos 

pacificamente com esta diversidade. Ainda há 



 

esperanças e lutas a vencer, nosso lídimo direito 

”Liberdade, Igualdade e Fraternidade”. Que os diga 

cada verso destes poemas!  

Cherrine Kelce Pires 
Doutora em Ciências 

Professora da UFRJ-Macaé 

 

Um livro de poemas para se apaixonar! A mente 

generosa de uma autora que compartilha amor, 

respeito, esperança e gratidão. A autora mostra sua 

trajetória de vida, com todas as dificuldades, 

enfrentamentos e vitórias, trazendo sua visão do 

mundo de forma crítica, racional e ao mesmo tempo 

com muita emoção e leveza. Aplausos a sua luta pela 

educação pública e de qualidade, aplausos a sua visão, 

aqui compartilhada, de que podemos viver na 

diversidade, aplausos por trazer o empoderamento 

feminino! Deixo aqui meu mais sincero 

agradecimento pela honra de poder ser uma das 

primeiras a ler esta obra e de poder deixar aqui uma 

nota. Parabéns e um forte abraço! 

Danielle Stapelfeldt 



 

Doutora em Ciências - Química 
Professora da UFRJ - Macaé 

 

Por entre as cores de um arco-íris a poetiza nos 

emociona com a beleza da escrita de suas poesias. Em 

cada verso encontramos as marcas e as lutas das 

mulheres, seus sentimentos, sua coragem, sua 

humanidade... Uma obra cativante do início ao fim!  

Daniele Gravina 
Mestra em Educação Profissional e Tecnológica - 

ProfEPT  
Instituto Federal Fluminense 

Professora da rede municipal de Macaé 

 

O livro “Entre o preto e o branco, há o arco-íris” 

nos convida a enxergar as experiências humanas por 

uma ótica diferente. Através de uma linguagem que 

busca expressar a subjetividade das experiências 

vividas, as composições nos inspiram a também 

refletir sobre as sensações, emoções e sentimentos 

que afloram a partir de nossas vivências e conflitos 

com o mundo. Produções como essa conseguem 

trazer um pouco da importância de se exprimir cada 



 

vez mais as nossas experiências e evidenciam como 

isso pode se tratar de um fator que contribui e motiva 

para uma relação mais transformadora  com o mundo. 

Fernanda de Araújo Fonseca 
Licenciada e Mestra em LETRAS  

 

Cada título nos convida a refletir as diversas 

facetas de ser e se percorrer mulher nos dias de hoje. 

Um olhar singular, mas que inspira novos olhares e 

posturas, necessárias na (re) construção da sociedade 

que queremos. 

Gilmara Basilio 
Mestra em Educação Profissional e Tecnológica - 

ProfEPT  
Instituto Federal Fluminense 

 

Por entre cores, crianças, traços e perfis, as 

poesias se apresentam num verdadeiro turbilhão de 

surpresas e sentimentos. Muitas trazem o silêncio, 

outras a gratidão, o tempo, o pensar e a decisão. Vias 

de possibilidades de expressão, em que a poeta se 

encontra, se expõe e se faz imensidão. Por essas linhas 



 

transcendemos como homens e mulheres que somos, 

em carne, espírito e devoção. 

Jeanete Simone Fendeler Höelz 
Pedagoga. Professora do SEEDUC – RJ 

Mestre e Doutoranda do Programa de Pós-graduação 
em Ciências Ambientais e Conservação – Instituto 

NUPEM – UFRJ 

 

A cada poema, a vida cotidiana vai sendo revelada 

e naturalmente vamos nos reconhecendo nas 

palavras que desenham a obra com as cores do arco 

íris. Consciente de seu papel no mundo, a autora é 

sutilmente desvelada como uma mulher atenta e fiel 

a seu tempo, mas principalmente, fiel a si mesma e a 

seus posicionamentos. 

Juliana Milanez 
Doutora em Ciências – Professora da UFRJ – Macaé 

 

 “Entre o preto  e o branco há o arco-íris” de 

poemas  escrito com a alma de quem  tenho o 

privilégio de compartilhar valores, e, ainda a alegre 

coincidência de experimentar a maternidade na 

maturidade. Nutrir a alma com a leitura de poemas 



 

que expressam as nossas inquietações, angústias e 

também alegrias e memórias...é algo tão essencial 

sempre e tão fundamentalmente importante nos 

tempos atuais. Parabéns Cristiane, gratidão por nos 

presentear com o seu livro. 

Lilian Bahia 

Doutora em Ciências – Professora da UFRJ – Macaé 

 

A obra é de uma sensibilidade que se reproduz 

igualmente com a própria essência da poetisa. A 

leitura dos poemas nos enche de sentimentos e suas 

palavras nos leva a viajar nos  pensamentos. A 

construção foi feita com muita delicadeza e sutileza e 

isso nos dá um imenso prazer na leitura, e assim nos 

leva à formação de um pensamento crítico em relação 

ao nosso dia a dia. Após a leitura a mensagem que fica 

é a que devemos prestar mais atenção a nossa volta e 

ao nosso sentimento e dessa forma enxergamos mais 

o colorido do arco íris. 

Magdalena Rennó 
Doutora em Ciências com ênfase em Química pelo 

Instituto Militar de Engenharia – RJ- Professora da 
UFRJ – Macaé 



 

Uma coletânea leve, porém, instigante. Temas 

atuais do cotidiano da mulher, enfrentamentos 

necessários, que nos levam a um posicionamento 

perante nossa própria existência no mundo, enquanto 

ser feminino. 

Raquel Barreto 
Licenciada em Ciências Biológicas 

 

 

  



 

PREFÁCIO 

 

Entre o preto e o branco, há sutileza, 

sensibilidade e força no arco-íris composto pelos 

poemas de Cristiane Pires Teixeira. Sua poesia é 

diversa nos temas. Expõe jogos de poder da 

dominação capitalista e patriarcal e chama para a luta 

pelo direito à educação, ao ambiente saudável e ao 

respeito pela autonomia pessoal e pela diversidade. 

Entrelaça-se com esses temas a proclamação do amor 

e do prazer, o questionamento às identidades forjadas 

na contemporaneidade, a reflexão sobre a passagem 

do tempo e o desenho de utopias. 

Assim, temas que estão na ordem do dia são 

trazidos à reflexão na medida em que a autora apela 

às sensações do corpo, à indignação e à alegria e, em 

vários poemas, evoca sua criança interior. Ora com 

leveza, ora com o peso que os temas carregam, 



 

questões sociais e subjetividades individuais se 

conectam e se misturam. 

Talvez cause estranheza a publicação de um livro 

de poesias pela editora de um instituto universitário 

voltado, sobretudo, aos temas da sustentabilidade e 

da biodiversidade. De fato, todas as suas demais 

publicações, até o momento, têm um formato mais 

próximo ao que se convencionou entender como 

científico. Contudo, em um contexto em que os 

conhecimentos produzidos na universidade 

aparecem tão distantes do dia a dia da maior parte da 

população, faz todo sentido que temas caros à 

educação e à ciência se entrelacem com as dores e os 

prazeres do cotidiano e sejam trazidos à tona com 

outras linguagens. Provocando, a um só tempo, a 

emoção e a razão, o livro de Cristiane Pires é muito 

bem-vindo.  

Giuliana Franco Leal 



 

Doutora em sociologia, coordenação do grupo de 
pesquisa em estudos socioambientais e ecologia 

política 

 

Macaé, 22 de agosto de 2020. 
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Entre o Preto e o Branco Há o Arco-Íris 

 

O preto traz a escuridão 

Receio das ausências e carências 

Medo e solidão 

Existência do Buraco Negro 

Até quando o desconhecido? 

 

Conhecimento tranquiliza 

Transcende e ilumina 

O branco traz a Paz 

Símbolo maior da fé na humanidade 

 

Preciso das cores do arco-íris 

Não sei viver só com Preto e Branco 

Preciso do vermelho  



 

Paixão e fogo para queimar a carne que amo 

E dançar o tango ou samba 

Para tremer de Paixão 

O amarelo cor do Sol 

Vitamina que energiza e faz brilhar 

Todos os encontros para Alegria  

Luz que ilumina a vida e as paisagens 

Calor que aquece as almas 

 

O verde contagia e alegra a existência  

Seus tons marcam o Tempo 

Vitalidade que vem e vai 

Esperança renovada a cada aurora 

 

O mar azul tranquilo 

Acalma e traz serenidade 



 

Contemplação da bela existência  

Natureza em plenitude 

Harmonia em momentos de paz 

 

O roxo envolto em mistério 

E sexualidade vibrante 

Alimenta a curiosidade da alma 

Instiga e desperta o desejo 

 

Preciso de todas as cores 

Acreditar que somos diversos 

Coloridos e diferentes 

No pensar, agir e amar 

Precisamos ser iguais? 

 

Dentro de uma caixa 



 

Isolamento e zona de conforto 

Conhecimento nulo 

Uma cor e uma verdade 

 

Preciso das cores do arco-íris 

 

O mundo é multicultural 

Gosto de aprender e seguir aprendendo 

Li uma vez que quanto mais aprendo 

Sei que nada sei 

Só tenho uma certeza  

Preciso das cores do arco-íris         

 

 

  



 

Meu Lugar é Aqui e Agora 
(Inspirada por uma entrevista de Malala) 
 

Ouvi dizer que em Nova Iorque tudo acontece 

Acontece o respeito à liberdade, às artes e à 
fraternidade? 

Creio ter sido essa a intenção da afirmação 

Dei-me conta de quanto fui e sou da periferia do 
mundo 

E sou de todos os lugares de coração aberto aos 
encontros 

 

Oportunidades nos olhos das pessoas queridas 

De Realengo à Nova Iguaçu 

Infância brincando nas ruas com outras crianças 

Criando regras e respeitando caminhos 
 



 

Tempo de liberdade e de gente autêntica 

Em suas próprias regras de sobrevivência 

Ao caos impetrado pela ausência do Estado 

Sorriso no rosto, sem dignidade e cidadania 

A vida acontece em todos os lugares 

Cabeças erguidas nos pontos de madrugada 

À espera da labuta do querer do patrão 

O assédio vivido no silêncio como cantada 

Homens sem noção do verdadeiro querer bem 

 

Vidas sendo sonhadas e experimentadas 

Culturas emergem na luz da escuridão 

A alegria contagia com a arte e a música 

Vidas que concebem outros seres conscientes 

De sua existência e seu direito do lugar ao sol 

 



 

Tempos modernos com a mesma troca de moedas 

Seres especiais nasceram senhores feudais 

Na zona sul carioca, desejo de muitos 

Para poucos nascidos abastados 

Os iluminados com receio da perda do status quo 

Decretam e sacramentam a miséria alheia 
 

Miguel Pereira é um alento pela preservação da 

Mata atlântica 

Até quando conservarão sua maior riqueza? 

Povo com bondade no olhar e coração de criança 

Honestidade tamanha  percebem os arautos da fé 
alheia? 

 

Angra dos Reis e seu povo vibrante e orgulhoso 

De sua cidade belíssima e a elite do mundo a 
desfrutar 



 

Estadas esporádicas no paraíso na terra que 
emociona 

Enche os olhos de alegria e deleite para a alma 

 

Arredores de Paris, Levallois Perret e Montrouge 

Memória remete à busca pelo conhecimento  

Identidade latina latente pelo autoconhecimento 

Reflexões sobre o Brasil e o mundo na cidade Luz 

Luminosidade que ofusca e assusta 

 

Sofrimento educa e desconstrói as verdades 
sacramentadas  

Aprendi que posso falar e escrever o que penso 

Fui cidadã em todos os direitos e cumpri os 
deveres 

Cumpri a missão com a bagagem cheia e as portas 
abertas 



 

Para novas paragens em novos caminhos e 
aprendizados 
 

Parada em Macaé a construir utopias na 
educação 

Em seu recanto de paz na cidade do ouro negro 

Mito da riqueza fácil e da rápida frustração 

O sol resplandece a luminosidade nas areias das 
praias 

Um convite ao despojamento e contentamento 
alienante 

 

A princesinha do Atlântico de poucos nativos 

Os dos séculos passados desconfiam dos 
“forasteiros” 

Distante das suas origens e familiares 

Perde-se o vínculo com o amor 



 

Os novos macaenses transbordam alegria de viver 

A vida é aqui e agora 

Continua nas etapas da vida que segue em todos 
os lugares 

Há vidas e culturas no planeta Terra  

Multifacetadas, plurais e vibrantes em luz e 
experiências 

O ideal será o respeito às artes, às culturas e o 
viver de cada povo 

 

 

  



 

Tristeza 

 

Não sei o que faço com essa tristeza no peito 

Parece que brigar pela justiça nos deixa frágil 

Presa fácil dos gananciosos que usam o açoite 

Quando querem sem dó ou compaixão 

 

Ninguém é insubstituível, ouvimos com convicção 

Tudo é motivo para mudança, o nome da vez 

Levantamos da cadeira sem pestanejar 

Impotência que imobiliza e traz sofrimento 

 

Obediência quando a alma grita não 

Fazer o que não se quer consome a mente 

Haverá medicamento para distração ao relento? 

Cinismo combinado com autoritarismo 



 

 

Até quando obedecer será a ordem e vez? 

 

 



 

Amizade 

 

Quando vejo um amigo(a), meu coração salta em 
contentamento 

Há sinceridade e calmaria na troca de olhar  

Há esperança e fé na humanidade 

Posso dizer o que penso e ouvir a crítica 
construtiva 

Aceito do meu amigo(a) mesmo quando pareço não 
aceitar 

 

Quando o cotidiano sufoca, na troca com amigos 
há leveza 

Risada e cumplicidade nos momentos bons e ruins 

Levo a seriedade e trago a bonança da paz do 
abraço amigo(a) 



 

Não estou só com minha inquietação quando 
estou com amigos(as) 

Existem pessoas que conheço que adoraria tê-las 
como amigo(a) 

Falta um convite, um afago, um chamado 

Um café para amizade de tempo real 

As virtuais, dos amigos imaginários, deixamos 
para depois 

 

 

  



 

Licença Para Ir Além 

 

No cotidiano das regras sacramentadas 

Forço a licença para ir além 

Mulher não tem licença para ousar 

Paga sempre o preço da audácia 

 

Quero viver fora da caixinha 

Aprisionada pelo fazer banal 

Aprendo enquanto caminho 

Reflexão na longa jornada  

 

A cada década mudanças relevantes 

A dor das cicatrizes a cada lua 

Corpo não responde ao que a mente ordena 

Fadiga mental ao colorir o mundo 



 

 

Tempos sombrios com máscaras que caem 

Em toda parte vemos a verdade sem disfarces 

A que machuca e aquela inacreditável 

Intolerável para o acreditar em tempos outros 

 

Machismo que mata sem pestanejar 

Intolerante que não oculta sua insensatez 

Desrespeito ao próximo por acreditar na sua 
única verdade 

Onde haverá Justiça, Igualdade e Fraternidade? 

 

 

  



 

Lutar Por Um Ideal 

 

Vida efêmera 

Relâmpago de luz 

Lampejo de um instante 

Momentos repletos de significado 

Tens um ideal para lutar? 

 

Educação pública para todos  

E de qualidade é minha utopia 

Vi e vivenciei nesse planeta 

O que é possível 

 

Impostos não são pagos para luxúria 

Vaidades de homens com Poder no vazio 

Educação e Saúde prioridades 



 

Homens que amam seu país 

Desejam o melhor para todos 

 

Liberdade, Igualdade e Fraternidade 

Direitos para o Pão, a Educação e Cultura 

Riqueza para descoberta de novos talentos 

Dignidade para um novo olhar 

Tens um ideal para lutar? 

 

 

  



 

Mudanças 

 

Parasitas do poder 

Todos juntos e misturados 

Juntos em conluio 

Arrebatando a Nação 

 

Nichos de Poder 

Ações e reações 

Cenário apocalíptico 

Sobreviveremos? 

 

Direitos a menos 

Direitos humanos jamais 

Garras firmes na carne 

Humanos desumanizados 



 

 

O marketing e suas conveniências 

Cultura do fútil e da alienação 

O pensamento construído 

Ao alcance da mão 

 

Resistência a mudanças 

Zona de conforto 

Incerto e desconfortável 

Mundo pequeno 

 

 

  



 

O Silêncio Das Formigas 

 

O silêncio das formigas 

Ecoa na imensidão da floresta 

Há medo e ausência de esperança 

De dias melhores na escuridão 

 

A cigarra é a louca desafinada 

Que esperneia para chamar a atenção 

Das formigas desorientadas e exaustas da labuta 

Conquista do riso fácil da alegria fugaz 

 

As formigas precisam aproveitar a luz 

Trabalho árduo que precisa ser visto 

Tirar o foco dos olhares da cigarra enlouquecida e 
perturbadora 



 

Clarividência ao trabalho sério e contínuo das 
formigas 

Para a utopia transcender a ganância dos 
usurpadores da paz e do trabalho honesto das 
formigas 

 

 

  



 

Jogo Invisível de Cartas Marcadas 

 

Séculos de experiências ardilosas 

Jogo do Poder com cartas marcadas 

Patriarcalismo mascarado para sobrevivência 

Maquiagem borrada e cara de paisagem 

Onde aprenderam a jogar? 

 

Silêncio de quem compreende 

Calada sem voz para jogada da vez 

Articulação dos Senhores 

Feudais ou modernos 

A dança é a mesma no passado e no presente 

 

O patriarcalismo é pungente e forte 

Disfarça e aniquila quem ousa 



 

O enfrentamento da verdade 

Ignora o sexo frágil 

Na união somos fortes 

Valerá o convívio  

Experiência nula ou satisfatória 

Juntos serpenteiam e engolem a presa 

Fácil e cabisbaixa 

 

O silêncio necessário  

Não acalma a tempestade 

Perda da paz e do sono 

Turbilhão de emoções 

Hora de retroceder e hora de ceder 

Será que haverá o tempo do respeito e real 
paridade? 

 



 

A Criança de Ontem 

 

A criança que há em mim 

Entrou em colapso 

Lágrimas e dor 

Quanta pressão por ser 

Serventia do Capital 

 

Visualizando o futuro 

Sem passado 

Sem presente 

Só arrogância 

Pavor e teimosia 

 

Espelho de Narciso 

Ser o que se quer 



 

Nenhuma liberdade 

Da genuína infância 

Perdida e sem luz 

 

 

  



 

Na Caixinha 

 

Eu tenho que escolher entre Ser 

O que eu quero 

E o que escolheram por mim 

Cansada das convenções 

 

Traçaram meu perfil 

Na caixinha fui posta 

Era assim há décadas 

Resolvi rebelar 

 

Paguei alto preço 

As mulheres sempre pagam 

Recomeço sempre é dor e superação 

Até quando suportaremos? 



 

A roda gira 

E o tempo nos atropela 

Não admito a hipocrisia 

Do Senhor patriarcal 

Pagamos a conta com a vida 

Contabilizada e zerada 

 

 

  



 

Quem é Ela? 

 

A contemplar o céu 

Azul infinito 

Numerosos pássaros a desfilar  

Pequena amostra 

Da diversidade do Brasil 

 

Ela reina soberana 

Alva como a neve 

Surge de tempo em tempo 

A contemplar o céu e o mar 

 

Um olhar atento à natureza 

Na praia do Pecado 

Apreciação de tamanha beleza 



 

Belezas da princesinha do Atlântico 

Cidade de Macaé no Rio de Janeiro 

 

 

  



 

Mãe 

 

Pequena palavra para grandiosidade da vida 

Conceber é acalentar esperanças 

Está na Mãe 

A sobrevivência no Caos 

E a vida de sonhos e utopias 

 

Nova geração educada para um novo olhar 

Saber viver sustentável 

Para a conservação do Planeta 

A Mãe não deseja o filho para guerra 

Quer a Paz e o Amor 

 

O mundo sem Mãe 

Fica cinza 



 

Preto e branco 

Falta a alegria do arco-íris 

 

As cores da diversidade 

Do mundo com mais conhecimento e aprendizado 

Diferentes e iguais 

Angústia da existência 

Do nada que somos sem a nossa Mãe 

 

 

  



 

A Humanidade nas Mulheres 

 

Mundo feminino é vida, leveza e paz 

Sentimentos diversos à flor da pele 

Intuição dos sentidos, aflorados e vivenciados 

Aceitação das diferentes formas 

Cores e sabores 

 

Cada um escolhe o seu trajeto 

Escolhemos? 

Armadilhas do patriarcalismo em todo lugar 

Aleatórias ou invisíveis 

Caminhos em zigue-zague 

 

Lidar com o imponderável 

A força do inaceitável 



 

Enxergar a paz no caos das guerras 

Oficiais ou não dos grandes Homens 

 

O que importa é a vida 

Amores, flores e o mundo  

Partilhar segredos e estórias 

Seguir em frente 

Sempre 

Cuidar e amar 

Vidas femininas = VIDA 

 

 

  



 

A Criança de Hoje 

 

A criança com quem eu vivo 

É vibrante em luz 

Não aceita as injustiças do mundo 

Em sua tenra idade 

Vive a angústia da impotência 

Do que nos foge ao controle 

 

Fica alarmada com o degelo na Antártida 

Triste com a fome e a miséria das crianças  

No Brasil e na África 

Gosta de praticar jogos 

Virtuais e entre pessoas 

 

Cumprimenta a todos 



 

Bom dia! Boa tarde! Boa noite! 

Adultos indiferentes às vezes nem percebem a 
saudação  

A criança segue o seu cotidiano 

Bom vê-la em esperança 

Em si, no outro, em um mundo melhor 

 

E fico a sonhar o meu imenso desejo 

De um despertar para um Novo Tempo 

Geração que merece ser ouvida 

Todos os dias amanheço com a utopia na voz de 
uma criança 

Chama a vida com um grito de mãe 

 

 

  



 

Traços e Perfis 

 

Em tempos de Perfis enfeitados e forjados 

Difícil ser eu verdadeiro 

Quando traçam o seu perfil  

Aguardam o previsto da verdade escolhida 

Há escuta verdadeira nesse século? 

 

Somos o que almejamos ser? 

Desencontros entre aparências e enganos 

Encontros às escuras 

Entre teorias e teoremas 

 

Traçaram nossos desejos e receios 

Alma que clama por verdade 

Escondo o eu com a solidão 



 

Solitária no meio da multidão 

Sei o que quero e quem sou 

Ninguém me escuta  

Traçaram meu perfil 

Tenho que viver com a dor 

Ser o que não sou e viver minha verdade sozinha 

 

 

  



 

Turbilhão de Emoção 

 

Viver é acreditar na luz 

Túnel sem fim aparente 

Demora para sair do caos 

Respirar fundo para alívio da alma 

 

Emoção intensa gerada pela ansiedade 

Espera lenta e angustiante 

Há tempo para plantar e colher 

A colheita é dizimada pelo mal tempo 

 

Tempo de limitações 

Ódios inflamados 

Incertezas e falsas esperanças 

Vida que urge 



 

Morte que chega para tantos 

 

Até em vida anúncio do fim 

Como acreditar em luz no fim do túnel? 

Assim como na aurora depois da tempestade 

O sol brilhará para todos? 

 

 

  



 

A Alegria da Infância 

 

Quero o retorno da alegria singela da infância 

Brincar e ser feliz com as pequenas alegrias do dia 

Brincar com bola em todos os esportes até 
inventados 

Energia que contagia e inebria todos à volta 

 

Momentos de paz no barulho dos jogos 

Virtuais e com as pessoas disponíveis 

Paixão e mudanças a cada etapa 

Ora um detalhe chama a atenção 

Logo é um outro desafio a nos causar admiração 

 

Aprendemos juntos 

Novos cantores, músicas e expressões  



 

Reaprendemos juntos 

Ciência atualizada, novas fórmulas e teorias 

A Aventura e evolução estão na criança 

E os adultos a viverem essa emoção 

Embarcam em sua alegria sem fim 

 

 

  



 

Surpresas da Vida 

 

Boas ou más as surpresas da vida 

Criam expectativas e pontos de interrogação 

Chegam no arroubo da própria sorte 

Arrebatam e testam os sentidos 

 

Como saber se a surpresa é boa ou má? 

Depende de como a recebe 

Não percebe no momento da emoção 

A surpresa boa ou má 

 

A má surpresa acelera o coração 

Remexe o baú das certezas 

Vida com novo rumo 

Novos aprendizados 



 

Conhecimento sofrido e desalento 

 

Emoção desenfreada que tira do eixo 

Desnorteia e desatina 

A boa surpresa acalenta a alma e o coração 

Traz esperança e serenidade 

 

 

  



 

Um Dia de Cada Vez 

 

Quem de fato vive um dia de cada vez? 

Pensamentos em turbilhão a cada retorno ao lar 

Mensurar o dia e verificar os erros e acertos 

Novos planos para a aurora 

 

Deixar o passado no passado parece fácil 

Passado constitui nossa história, nossa 
identidade 

Presente de um dia de cada vez 

Planejado ou ao acaso, obra do imponderável 

Futuro que nunca chega 

Como viver um dia de cada vez? 

 

No chamego do filho ao dizer “bom dia”! 



 

No aconchego do abraço do amigo 

No café da tarde inesperada com os pais 
velhinhos 

Felizes pela visita de um momento único e fugaz 

Na escuta no fim da noite no ouvido da voz do 
amor: 

”eu te amo”! 

 

 

  



 

Velhice 

 

Será momento de olhar para trás 

Ora saudade, ora dor 

Saudade que acalenta momentos felizes 

Olhar o passado para sentir a juventude 

 

A luz está na nova geração 

Alegria e momento de paz 

A dor da impotência e dificuldades 

Para o básico e incompreensão  

Dos filhos e nova geração 

Que não envelhecerá 

 

Cumpri a missão, eduquei homens bons? 

A vida deveria ter um ensaio 



 

Passa rápido demais, sem roteiro e sem ensaio 

Só intuição e nossa história, e a do nosso país 

 

Limites construídos e impostos 

Regras forjadas e sacramentadas 

Regá-las para não sair da zona de conforto 

Desejo sufocado ao desconhecido 

O corpo não responde ao meu comando 

Ações e reações desconectas 

Tempestades e relâmpagos no pensamento 

O que fiz certo? O que fiz de errado? 

 

Não sei mais o que me espera 

Quero um abraço e gratidão 

Afeto e afago dos amigos que estão por aqui 

Sorte de quem tem seus amores por perto 



 

 

Ameniza a dor de quem perde 

A luz e a energia para renovar em outros 
mistérios 

Há vida em todas as etapas 

A velhice traz o pacote das contas a dever e a 
pagar 

Amor é o que se espera ao final das contas 

 

 

  



 

O Dito e o Não Dito 

 

Como decifrar os códigos 

Do que se ouve e daquilo que se quer dizer? 

Cada cultura tem suas nuances 

Objetividade e subjetividades 

Caminham juntas e se digladiam 

Ora complementares, ora enigmáticas 

 

Como compreender a dor da alma? 

Como educar para o respeito aos diferentes? 

Como os outros me veem importa? 

A maturidade dá o tom da negativa 

 

Fraqueza natural ou consequência da cultura 

Perguntas sem respostas 



 

Estranhamento entre o dito e o não dito 

Convenções e regras sem serem ditas 

Estão emaranhadas na cultura e todos têm a 
obrigação do conhecimento 

 

A alma sinaliza humanidade 

Empatia ou antipatia 

Aceitação do diferente com naturalidade 

Tal como é fato e ponto 

Tiraria o peso de todos 

 

Entre as regras da razão insustentáveis 

Na emoção entre o dito e o não dito 

A desorientação com os sentimentos e emoções 

Sozinho e angustiado na solidão 

 



 

Saudade 

 

Tenho tamanha saudade de ti que aperta o 
coração  

Sinto falta do seu perfume 

Do seu toque, do abraço só seu 

Aperta a garganta e emociona 

A lágrima desce incontrolável 

 

Distraio meus pensamentos 

Tiro o foco de você e vou vivendo 

Sobrevivendo à dor da saudade 

Das nossas conversas e risadas 

Do seu olhar sobre a vida e o mundo 

 

Os pequenos e grandes prazeres do dia a dia 



 

Imperceptíveis para muitos e iluminados por você 

O afeto dos anos somados à dor da distância 

De fato longe e cada vez mais perto do coração 

 

 

  



 

Escola 

 

Lugar de todos e para todos 

Referencial de respeito e liberdade 

Liberdade com responsabilidade 

Sermos o que somos 

 

Lapidados pelo conhecimento 

Amplia o horizonte  

Traz o mundo repleto de significados 

Enorme e mais perto 

 

Meu universo pequeno e conflituoso 

Aceitar o diferente daquilo que conheço 

Sair da zona de conforto 

Conflitos bons geram embates e são esclarecidos 



 

Geram mais conhecimentos e transformam 

 

Saber viver em grupos e entre pessoas 

Tribos diversas e a cada cultura  

Vivo com mais aprendizado 

O que sou e o que sei 

Conhecimento fragmentado 

Forma e transforma seres humanos melhores? 

Escola, lugar de liberdade com responsabilidade 

 

 

  



 

Razões Para Viver Bem 

 

Horas que passam no vazio 

Alma conta os minutos incertos 

O que vai acontecer comigo? 

Como fazer planos concretos? 

 

Alucinações no abismo do vazio das incertezas 

Tempos sombrios e tenebrosos 

Como manter a paz e serenidade 

Fé na humanidade e na intuição 

 

Respeitar meus limites e os impostos  

Saber viver sem a alegria fútil  

Desesperados e alienados da experiência de viver 

Aceitação das migalhas de momentos esporádicos  



 

 

Meu espírito quer a construção 

Ignora o não, filosofia que impulsiona 

Sacrifício e persistência fora da zona de conforto 

Superação e conforto da alma em serenidade 

Eu não aceito o não como resposta: minha 
filosofia de vida 

 

 

  



 

Aconchego 

 

Preciso de um amor que acalente a alma 

Coração acelerado entre luxúria e frenesi 

Adrenalina na medida da taça de vinho que 
transborda 

 

Preciso de manhãs de café com amor 

Preciso de tardes com cinema e pipoca 

Preciso de noites de almas e corpos em conexão 

 

Preciso de calmaria com adrenalina 

Preciso de espaço para ser eu e tempo de sermos 
nós 

Preciso de aliança, de confiança e respeito 

 



 

Preciso de um amor que curte meu olhar  

Preciso de um amor que dialogue e escute 

Preciso de um amor que me faça esquecer o mundo 

 

Preciso de um amor para pequenos momentos 
infinitos 

Momentos grandiosos de queima de fogos de 
artifícios 

Comemoração do raro encontro em vida 

 

 

  



 

Paciência 

 

Há tempo para tudo na vida 

Tempo para plantar e tempo para colher 

Tempo para chorar e tempo para sorrir 

 

Há tempo para planejar e tempo para construir 

Tempo para gerar e tempo para conceber 

Tempo para ideias, filhos(as) e trabalhos 

 

Haverá paciência para aceitar o tempo? 

Cada etapa com seu tempo e valores 

Tempo de experiências e tempo de aprendizados 

 

Tempo para acelerar e o tempo para retroceder 



 

Estruturas arcaicas enraizadas do tempo 
patriarcal 

Paciência para aguardar o tempo para seguir em 
frente 

 

Paciência, exercício dos persistentes 

Desistir jamais…. 

Paciência é a vida em constante superação  

 

 

  



 

NÃO é NÃO! 

 

Quando ouvires um não, respeite e aceite 

Não é não!  

Estás habituado a jogos e desencontros 

Palavras ditas sem compreensão e desconexas 

 

Entre o não dito e o que a emoção fala 

Não é não!  

Acredite e aceite 

Turbilhão de emoções a confrontar a razão 

 

Reflexo de uma alma em desespero 

Imposição de opiniões e valores  

Esperança que prevaleça sua única verdade 

Acredite: não é não! 



 

 

Não há espaço para o diálogo verdadeiro 

Verdade que aprisiona 

Cegueira total da alma angustiada 

Não tenhas dúvidas quando ouvires 

 

Não é não! 

 

 

  



 

Gratidão 

 

Devo esperar dos meus próximos respeito e 
gratidão? 

Precisamos do aceno e aceitação? 

O que é importante para mim por certo não é para 
você 

Preciso de conexão e respeito com e entre as 
pessoas 

 

Ignoro o espelho de Narciso para não ter náuseas 

No encontro dos homens vaidosos 

Convivência harmoniosa, procuro a clarividência  

O melhor do ser humano em evolução 

 

Encontro de pessoas altruístas, minha sorte 

Pensar e agir coletivo para romper paradigmas 



 

Novos aprendizados em constante 
desenvolvimento 

Possibilita lindas viagens individuais 

 

Nova alegria com a chegada e tristeza com a 
partida 

Novas pessoas e novos caminhos a trilhar 

Anseios e dúvidas ao alcance do desconhecido 

Haverá gratidão e respeito pela experiência de 
cada ser? 
 

 

  



 

Mulher no Século XXI  
(Inspirada por Simone de Beauvoir) 

 

Nesse século é possível 

A Mulher ter a vida em suas mãos 

Poder de decisão 

 

Nesse século é possível 

A mulher sonhar sonhos autônomos 

Viajar pelos sentidos e pelo Planeta Terra 

Gotas de orvalho, refrescar a flor 

 

Nesse século é possível 

A Mulher escolher todas as patentes 

Até a mais antiga das profissões 

Ser única em múltiplas ações 



 

 

Nesse século é possível 

A Mulher ser Mãe, Dona de casa, Trabalhadora 

Em todas as Áreas, liberdade desse século 

Empoderamento feminino, enfim 

Negação ao Dever Ser Patriarcal 

 

Nesse século é possível 

A Mulher escolher ser amada 

Todas amadas: as Marias, as Anas, as 
Jacquelines, 

as Verônicas, as Elianes, as Danieles, as Raqueis, 

as Julianas, as Nathalias, as Jeanetes, as 
Gilmaras 

as Camilas, as Fernandas, as Rafaellas, 

as Louises, as Jucyelles… 

 



 

Nesse século é possível 

A Mulher ser respeitada 

Empoderada e feliz em suas escolhas 

Conquistas ou retrocesso? 

A mulher no século XXI   

 

 

  



 

Oásis no Caos  
(Inspirada no Instituto NUPEM -UFRJ) 

 

Do outro lado da Ponte 

Há o Caos 

Descontrole das ausências 

No horizonte do Caos 

Vejo um Oásis 

Rodeado de plantas, pássaros e flores 

Esconderijos secretos, um mistério a desvendar 

 

Há luz no horizonte do Caos 

Cada fresta um Saber alcançado 

Na dor e sacrifício 

Privilégio de quem conhece o Oásis 

No deserto das utopias 



 

 

Ampliar o horizonte 

Libertar a Pomba 

Mostrar as frestas aos que não conseguem ver o 
Oásis 

Possibilitar a luz 

Da Igualdade, da Justiça social e da Liberdade 

 

 

  



 

Estrelas do Universo 

 

No Universo das incertezas 

Verdades transitórias 

Infinitas possibilidades 

 

Há estrelas que limitadas 

Veem no brilho das estrelas cintilantes 

O sentido para brilhar 

 

No encontro das estrelas 

Há o reflexo do intenso brilho das cintilantes 

Um estrondo 

O vazio e a esperança 

Ousadia para brilharem juntas. 

 



 

O Mar, o Homem e o Menino  
(Inspirada por Maurício e Nicolas) 

 

Hoje vislumbrei o Mar azul infinito 

O Homem observa o Mar e o Menino 

O tempo retorna 

 

O Homem relembra o Menino 

Outrora um menino 

A deixar pegadas 

O Mar apaga as pegadas 
 

O Homem se refaz 

No olhar cúmplice do Menino 

O tempo do recomeço 

Menino, Homem e o Mar 

 



 

O tempo não para 

O Homem divaga 

O Mar apaga as pegadas 

O amor do Homem 

A completude no Menino 

O Mar, o Homem e o Menino 

O tempo... O tempo… 

 

 

  



 

A Menina e As Borboletas 

 

Conheço uma menina 

Cheia de vida em uma comunidade 

devastada pela miséria 

Esgoto a céu aberto 

Sem água potável 

Sem lugar ao Sol 

 

A menina passa os dias 

Olhando para o alto 

Vislumbra a liberdade das borboletas 

A colorir a imensidão do céu 

 

A menina sonha borboletar 

Alcançar paisagens coloridas 



 

Brincar em voos baixos e altos 

O perfume das flores 

 

De lugar a lugares 

Planar em uma linda praça 

Ver crianças sendo crianças 

Felizes com a liberdade das borboletas 

 

 

  



 

Silêncio 

 

O silêncio diz muito sobre nosso olhar sobre a 
vida 

Posso dizer inúmeros versos de amor 

Em trocas de olhares sem uma única palavra  

 

Há inúmeras ações que vibram no silêncio 

Posso ver o grito no seu olhar 

Quando não ousa dizer disparates que viu 
acontecer 

 

Amo o silêncio do meu quarto na madrugada 

Nas nossas trocas de olhares, o silêncio diz tudo 

Ouso dizer mais pelas ações  

Os corpos respondem com entusiasmo e paixão 



 

 

Palavras ditas, soltas na multidão 

Perdidas ao vento na escuridão 

Tempos sombrios com falastrões (as) cheios de 
certezas 

A única que tenho é a cumplicidade na troca  

Seu olhar de encontro ao meu em silêncio 

 

 

  



 

Garantias 

 

Como calcular os erros e acertos no momento da 
ousadia? 

Construir é calcular a razão de braços dados com 
a emoção 

Buscar novos aprendizados para sair da 
estagnação 

Zona de conforto criando ansiedade e paranoias 

 

Momentos transitórios de cada etapa da vida 

Entre a angústia pela espera e as dúvidas das 
etapas   

Novas  experiências assustam e criam 
expectativas 

Não há garantias de sucesso a cada etapa 

Depois do sofrimento a alma revigora 



 

 

Mente sã em um mundo sombrio e turbulento 

Difícil manter a serenidade sem troca de acenos 

Indiferença e ausência de liberdade 

Prazer sádico para entristecer pessoas 

 

Afetos aproximam e desaceleram a alma frenética 

Olhares cúmplices em momentos de amor 

Vontade imensa de um abraço fraterno 

Sentir um coração ao encontro do meu coração 

 

Sensações de humanidade e respeito 

O outro tem sentimentos como eu 

Dor, alegria, tristeza e desespero 

Tudo se apresenta no enlace de um abraço 

 



 

Espaço de Utopias 

 

Lugar de pluralidade e diversidade 

Entre concreto e pessoas 

O acesso ao mundo do conhecimento 

Ora fragmentado e desconecto 

Ora saudável e orientado 

 

Créditos e descréditos 

Sabemos onde queremos chegar? 

Há Programas sistemáticos, consistentes e 
integradores 

Nas ações entre diferentes grupos e instituições 

 

Estamos em uma ilha, cercados de urubus e esgoto  

Não sabem que há soluções 



 

Não há diálogo nem entre si e muito menos entre 
todos 

Como convergir para algo grandioso e bem maior  

Humildade, generosidade e compaixão 

Indiferença dos que velejam acima do bem e do 
mal 

Para com aqueles que nem tem o pão 

Caminho incerto e angustiante à espera da 
guilhotina 

Ir para o futuro sem lados vaidosos e perigosos 

Vitoriosos e vencidos na única certeza 

Somente espaço da formação profissional? 

Clarividência no talento do outro para o melhorar 
o país 

 

Espaço de utopias  = Lugar para partilhar sonhos  



 

O Amor Está no Ar 

 

Coração aberto quando sinto o amor 

Atmosfera inebriante e noites calorosas no frio 

Porta aberta sem encosto 

O vento traz cheiros, poeira e frescor 

Rastros de delírio de corpos in natura 

 

Sei amar no meu formato 

Completamente entregue e sem amarras 

A cabeça aberta para acreditar na emoção 

Memórias arquivadas no passado 

 

Entrega genuína de corações apaixonados 

Aceitação do eu diferente na completude do amor 

Ideias e ideais refutados e refeitos 



 

Vidas em recomeço quando o amor está no ar 

 

 

  



 

O Sol e a Lua 

 

Girando em torno do Sol revejo minha posição no 
Planeta 

Dentre a companhia dos iluminados escolho a 
poeira das estrelas 

Minhas escolhas baseadas na ética e no amor 

Nos direitos humanos, na Igualdade, na 

Liberdade e Justiça para todos 

 

Mundo desumanizado e cruel com quem acredita 
no afeto das pessoas 

Iluminados cercados de uma única certeza 

Zona de conforto para quem precisa de um mundo 
para chamar de seu 

Lua companheira das estrelas, representação dos 
deuses e deusas  



 

 
Foco na pluralidade e aceitação da diversidade de 
ideias, cores e sabores 

Paz e serenidade para aceitação do eu e dos 
outros 

Conexão entre os seres influenciados pelo Sol e 
pela Lua 

Razão do viver com esperança na alvorada após 
uma linda noite ao luar 

 

 

  



 

O Tempo Tardio 

 

Experiência com exaustão = controle da emoção 

Sentir sem reação =  tempo de serenidade 

Despedida dos velhos hábitos e amores 

Uns mais difíceis, outros se foram facilmente 

 

Lembranças do melhor de mim, a juventude 

Alegria da semana para viver o fim de semana 

Esperança de um dia melhor  

Futuro melhor com muitos planos ao vento 
 

Retorno à infância sem querer contas a pagar 

Histórias a dever dos sonhos sonhados 

Aconchego de mãe, pipoca, bolo e guaraná 



 

Vida simples com cheiro de amor 
 

Vida adulta no corre-corre das obrigações 

Nula reflexão sobre o certo ou errado 

Vivendo na caixa do sistema que aprisiona 

Luta insana entre a razão e a emoção 
 

Entre a infância, a juventude, a vida adulta e a 
experiência 

Divago sobre a melhor fase enquanto vivo 

Caminhos e descaminhos sem atalhos 

 

Contas a pagar sem bônus 

Viver é um mistério dentre tantos no Universo 

 

 



 

Entre As Aspirações E As Ilusões 
(Inspirada por uma entrevista de Edgar Morin) 

 

A percepção da juventude repleta de aspirações  

Tornou-se inércia e apatia diante das desilusões 

Nenhuma alternativa `a crise por 
desconhecimento da realidade 

Resistir às incertezas do momento  

É nossa obrigação consciente  

 

Ilusões perdidas no caminho 

Difícil missão enxergar a luz no túnel obscuro 

Saltar os pedregulhos do caminho incerto 

Enxergar além do horizonte 

 

O tempo dirá o que vivemos? 

Haverá história e historiadores? 



 

Resistiremos aos tempos sombrios em desalento 

Perguntas sem respostas, só angústias no peito 

 

Olhar a infância e seus limites vencidos 

Esperança na nova geração 

Viver a clarividência do preto e branco 

Razão que caminha de mãos dadas com a emoção 

 

 

  



 

Entre o Pensar e o Decidir 

 

Quisera eu ter as respostas para o caminho 

Decidir o que pensei sem contar com o 
imponderável 

Quisera eu ter as certezas da decisão  

Negar os desencontros e os achados do destino 

 

Conflitos gerados pela dor entre o pensar e o 
decidir 

A indecisão corrobora com o medo e a ansiedade 

Caminhos do antes e do talvez 

Do presente em construção para o futuro 

 

Entre o pensar e o decidir 

Planeje, execute e viva 



 

A vida é efêmera, sem roteiro e sem ensaio 

Decida viver e reconhecer os momentos felizes 

 

 

  



 

A Experiência 

 

Escrever é solidão e o encontro com o Outro 

Sentir as dores, as suas e as do mundo 

Viver com a ausência da cartilha 

Na aventura de educar um ser 

Aprendendo junto sem ignorar a evolução 

 

Na experiência do encontro das amizades 
verdadeiras 

Amor de entrega genuína entre desencontros e  

Frustrações até a chegada do amor tranquilo 

Experiências da vida sem amarras e receio do 
salto 

Aventura do abismo até a segurança da terra 
firme 

 



 

Vivendo fora da caixinha… da zona de conforto 

Testando seus limites e ações inúmeras vezes  

Lágrimas secam e aplacam a dor 

Da existência e das experiências pelo vivido 

Viva e faça da sua vida experiências 
inimagináveis 

Depois refaça a memória com a escrita de suas 
recordações 

 

 

  



 

Aceitação 

 

Como aceitar o diferente do qual não reconheço 

Atitudes, conhecimentos e ainda não tenho 
afinidades 

Mente aberta para o novo implica aceitação  

Existência de outras culturas, outros saberes 

 

Bastaria respeitar o ser em sua existência 

Aceitar o diferente sem máscaras com o coração 
em chamas de esperança na humanidade 

Tolerar e respeitar a verdade que não aprisiona  

Verdade do outro em constante movimento 

Luz no fim do túnel depois de séculos de opressão 

 

O homem mau-caráter vive em sua redoma 



 

Reduzido a sua vaidade e a sua única verdade 

Haverá dias melhores em que a ética será a sorte 

Será o norte dos homens em transformação 

De um mundo em conexão e vasto em 
conhecimentos 

Acesso para todos com conhecimentos do Novo e 
Velho  

Mundo 

Permeado pela Liberdade, Igualdade e 
Fraternidade 

 

  



 

Vi Um Arco-Íris 

 

Choveu torrencialmente em uma manhã como 
tantas outras 

Vi pela janela o sol a iluminar o horizonte 

Minha criança a correr dizendo: “MÃE, tem um 
lindo arco-íris” 

O céu está lindo de ponta a outra ponta do baú de 
tesouro 

 

Meu dia fica incrível quando vejo um arco-íris 

Gosto das cores e da alegria que ele traz para o 
meu coração 

Vou pintar na escola todas as cores do arco-íris 

Contarei uma estória com piratas, mocinhos e 
vilão 



 

Correndo atrás do baú no final do arco-íris 
 
O esplendor do arco-íris no olhar do meu pequeno 
Nicolas 

Aguça sua imaginação sem freios e limitações 

Liberdade para sonhar e olhar a natureza 

Com toda a beleza e as cores do arco-íris 
 

Devo a ele o título desse livro 

Minha vida saiu do preto e branco 

Nossa convivência é a prova da beleza do olhar 
da infância 

Resgate do melhor de mim de todas as fases 

 
Refiz a criança que fui e que estava perdida na 
memória 

Reinventei atitudes que amei e abdiquei do 
sofrimento 



 

Olhei os pequenos e grandiosos gestos que 
celebram o amor 

Amor, natureza e aconchego impregnado de cores 

Hoje tenho todas as cores do arco-íris e o preto e o 
branco 

 

 


