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Prefácio

 Surpresa e feliz ao receber o convite da minha amiga Rosângela 
Trajano para prefaciar este lindo livro organizado por duas rainhas da 
poesia, Flauzineide Moura e Danda Trajano, mas um pouco receosa 
de não estar à altura de tamanho encargo, tendo em vista ter que falar 
dos trabalhos poéticos de tantas mulheres poetisas que têm o dom de 
emocionar a quem quer que seja que os leia. Mas, não podendo nem 
devendo fugir à minha obrigação, vamos lá!
 Ceição Maciel, com O sonho de Lissa, nos leva a voar junto 
consigo; Clécia Santos nos encanta com Menina bonita e nos leva a 
vibrar com Viva! Um ninho!; Colly Holanda nos enlaça com O pato e o 
menino; Damiana Lima nos leva a tecer junto consigo a historia do seu 
companheirinho de aventuras Meu robozinho; Danda Trajano nos leva às 
lagrimas com A menina do ursinho que só quer liberdade para ser feliz; 
Dorinha Timóteo nos emociona com Ah, que linda menininha! Menina 
que, com suas brincadeiras, junta todas as culturas, e com Menina anjo 
“que enche o mundo de bondade”; Edilene Bandeira traz O piano, cuja 
madeira morta revive cheirosa, provocando lágrimas de emoção, e Um só 
coração, que fala da verdadeira amizade;  Elvira Pereira, com A menina e 
seu doce mundo e A menina e o vento, nos conduz ao mundo encantado 
das fadas e ao amor pela Natureza; Lúcia Eneida nos leva às lágrimas com 
sua poesia O menor abandonado e nos leva a sonhar com o infinito na sua 
Conversa com o firmamento;  Eva Salustino nos leva ao Sertão do Seridó 
falando da esperança e da fé de um povo, com o Menino e a colheita e 
nos fala da inocência feliz de uma criança em Clarita; Fátima Gonçalves 
mostra a inocência e a simplicidade com o poema O menino João; Fatuca 
Silva, traz-nos o belo poema Diferente, que fala de um menino especial e 
que, também, diferente,  por ser feito em versos de quatro sílabas muito 
bem elaborados, encantou-se sobremaneira. E ainda nos presenteia com 
Chorão, um menininho que chora para ouvir estórias; Flauzineide Moura, 
nos mostra ela mesma no poema Eu sou feita de amor, nos levando a 
desejar ouvi-la recitando seus versos; Janyeley Fonsêca, vem com o 
carinhoso Menino de chocolate ou será de café?, menino e gato que se 
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completam, e Sonhos de um menino risonho, um menino amante da 
música; nos levando a desejar conhecer tais personagens; Jussiara Soares 
e seu Método de amor nos levando à nossa primeira escolinha; Ninita 
Lucena nos presenteia com Meu gatinho de cetim, um gatinho manhoso e 
Fazendo de conta, mexendo com as suas e as nossas lembranças; Regina 
Gonçalves, com Galope, nos levando a galopar junto em meio a relvas e 
flores e com Algarobinha, que me faz lembrar um cajueiro de uma outra 
amiga poetisa; Rejane Souza com Eterna aprendiz provoca lágrimas de 
saudades amorosas a que a lê;  Socorro Evangelista, trazendo Menina do 
Céu como um exemplo de saudade amorosa e, finalmente, Vitória Silva, 
com Pastorinha encerrando com chave de ouro este trabalho bonito e 
gostoso de ler.
 O que poderia dizer mais sobre este livro para lá de especial, 
produzido por vinte mulheres especialíssimas no que fazem?  Bom, 
no que se refere as ilustrações, Danda fez um belíssimo trabalho, não 
é mesmo?  Ah, sim! Posso dizer ao leitor que não deixe de adquirir o 
seu exemplar o mais rápido possível! Pois quando perceber que a edição 
esgotou-se, arrepender-se-á amargamente de não tê-lo adquirido. 

 Xêro no coco das minhas colegas escritoras

Natal/RN – 16/04/2019

Rosa Ramos Regis

Poetisa e membro da Academia Norte-Rio-grandense de Literara de 
Cordel-ANLiC; Academia de Trovas do RN  - ATRN; Movimento 

POETAS DEL MUNDO; Sociedade dos Poetas Vivos do RN - SPVA-
RN; União Brasileira de Escritores no RN – UBE-RN 
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O sonho de Lissa

Lissa teve um sonho fenomenal
Voando na lua pelo espaço sideral
Viu de perto, a estrela a brilhar
E teve o prazer de com as nuvens brincar

Porém, sentiu falta do irmão, Arthur
Pra voar junto dela sobre um urubu
Que voava bem alto com os passarinhos
Atrás de gravetos pra fazer os seus ninhos.

Foi aí que acordou feliz, já em seu lar
Por coincidência, da janela avistou a lua
Correu apressada pro meio da rua
Pensou, será que a lua está me vendo de lá?

Ceição Maciel
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Menina bonita  
 
Menina bonita 
Com cabelos negros 
E fita branca. 
 
Tem olhos pretos 
Cor da noite, 
Rastro de estrelas. 
 
Seu brilho é cometa 
Raio de luz 
Rasgando céu ao luar. 
 
Seu vestido branco 
Com rosas vermelhas, 
É festa de borboletas. 
 
Clécia Santos 
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Viva! Um ninho!

Em cima de um ipê amarelo
Tinha um ninho
Dentro dele, dois passarinhos.

Um caiu de repente!
Logo, logo, Juninho
Pega-o e sobe na árvore.

Ele deixou-o junto ao irmão
Desceu da árvore e ficou feliz!
Sorrindo bateu palmas de emoção.

Viva! O ninho está em paz!
Juninho fez a felicidade
Dos irmãos, da mãe e do pai!

Clécia Santos
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O pato e o menino

O pato viu o menino 
Pedindo para brincar
Queria emprestar suas asas
Para ele poder nadar 

Ele todo encantado
Sentou -se ao seu lado
Nadar não podia não 
Ficaram conversando

Sobre Deus e a criação 
Os patos vivem nos lagos
Os humanos com os pés no chão
Felizes criaram laços. 

Colly Holanda
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Meu robozinho

Criando um robozinho 
Vou tecendo uma história,
Montar cada parte do seu corpo
E cuidar de cada detalhe,
E vou lhe dando vida
Para ele comigo saltitar,
Será para mim 
Um companheiro de aventuras,
Vamos viver muitas brincadeiras...
E nesse mundo as espalhar.

Damiana Lima
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A menina do ursinho

Chora suas saudades
De calçar sapatos nas nuvens
E brincar com as estrelas
De janelas fechadas
A menina não vê o rio
E chora lágrimas de espanto
Pois ainda assim o rio a procura
E, em vão, grita na sua janela
A menina do ursinho
Só quer liberdade para ser feliz
E poder abrir as janelas da alma

Danda Trajano
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Ah, que linda menininha!

Ah, que linda menininha!
Traz a ancestralidade brasileira
Menina, tua negritude
Mostra o quão és abraçadeira
Filha do samba, do candomblé.
Neta da capoeira.
Menina, que junta todas as culturas
Nas suas belas brincadeiras
Samba lelê, escravos de Jó e outras.
És menina semeadeira.
Plantando sempre o bem.
Menina bonita, obrigada companheira!

Dorinha Timóteo
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Menina Anjo

Menina anjo
Que enche o mundo de bondade.
Teu olhar é verdejante.
Tua aura irmandade.

Nas mãos trazes o brincar
Para alegrar a humanidade.
No vestir trazes as flores
Como símbolo da coloridade.

O mundo precisa de anjos, Menina.
Precisa da tua humanicidade.

O mundo precisa da tua beleza, 
O mundo precisa de amor, paz e luminosidade!

Dorinha Timóteo
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O piano

Feito de madeira,
De madeira morta
Que nas mãos de um   menino
Resolveu reviver
A cada toque que dava
Uma árvore fez florescer.
A melodia tem cheiro
De Ipê, Baobá, 
jacarandá e Jatobá
E todos a baba
E uma lágrima a rolar.

Edilene Bandeira
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Um só coração

Duas irmãs,
Duas amigas
Em um só coração,
A bater no mesmo compasso
No passo que passa rápido e aflora a emoção.

Têm medo de crescer
E brincam sem parar
A alegria está no sorrir
E vivem a se sentir.

Duas irmãs,
Duas amigas
Em um só coração.

Edilene Bandeira
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A menina e seu doce mundo

Lá no mundo colorido
Dos contos de fadas
O mundo está sempre em festa
Sem usar saia rodada
Prefere o short que não prende seus movimentos

Lá no meio do povo
A menina rodopia
Em seus belos sapatos roxos
trazendo na blusa o doce garapa da melancia

Sua varinha de condão é o pirulito
Em cor amarela
Contrastando com o ruivo da sua linda cabeleira

Que cada um colora o seu mundo 
Que tenha a liberdade de ser
e ver o mundo com suas cores preferidas

Elvira Pereira
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A menina e o vento

Os cabelos se agitam
Ao balançar do vento atrevido

A menina brinca
Segura em sua mão
Uma minhoca

A menina tem em seu vestir
Pedaços da natureza
Posta em desenhos de folhas e flores frescas.

A menina espera amigos
Para com o vento brincar

Elvira Pereira
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Menor abandonado

Você olha, mas não vê 
Você escuta, mas não ouve
Você é tocado, mas não sente
Procura ficar ausente
Diante daquele "delinquente"
Que humildemente 
Pede uma esmola
Num semáforo impotente
De coração partido
Ele contém o grito
E parte cabisbaixo 
Sem ser atendido

Lúcia Eneida
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Conversa no firmamento 

Noite alta...
As estrelas dialogam no céu 
Um colóquio sedutor, divino
A garota na terra ouviu
Resolveu participar da conversação 
Pegou carona na estrela cadente
Laçando-a com um cordão 
Chegou perto, bem pertinho
Mas viu que era ilusão 
As estrelas já moravam
No seu lindo coração.

Lúcia Eneida
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O menino e a colheita 

Ao colher fruto no pé
O menino feliz está 
Pois é alimento sagrado 
Que vai alimentar
O corpo debilitado
De quem vive a trabalhar.

Na labuta pelo pão
Enfrenta sol e calor
Reza para que chegue chuva
No torrão do Seridó
Onde a seca o castiga
É coisa de fazer dó.

Eva Salustiano
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Clarita

Que bela é a Clarita
Com seu vestido florido
Todos os dias ela baila
No seu jardim escondido
Que fica na cabecinha
De este ser divertido.

Bem cedo, quando levanta,
Faz tranças em seu cabelo
Enfeita-as com belas fitas
E brinca sem devaneio
E entre as flores ela canta
Deixando o seu candeio. 

Eva Salustiano
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O menino João

João, de tanto, mas tanto
Viver de mão em mão 
Ao tomar banho na chuva 
Transformou-se em limão!

Ele não queria passar 
A vida inteira...
Um menino limão 
Então, foi até à feira!

Comprou uma laranja
Com sua metade fez 
Um belo guarda-chuva
E se protegeu com rapidez!

Fátima Gonçalves
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Diferente

Era um menino
Especial
No coração
Não tinha o mal!
Só o amor
Nele habitava
E muitos amigos
Ele arranjava!
Por onde andava
Com ele ia
Sua mochila
De fantasia!
Nela havia 
Tudo de bom
Sentimentos exóticos
E também bombons!

Fatuca Silva
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Chorão

Toda noite ele quer ouvir
De sua mamãe uma historinha
Para lhe fazer dormir!

Quando a mamãe demora
Ele fica estressado
Chora, chora e perturba
Fica todo malcriado!

A mamãe corre apressada
Com um livrinho nas mãos
Conta uma história bem bonita e ele dorme de montão!

Fatuca Silva
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Eu sou
 
Amiga da menina doce,  
Que tem cheiro de mel.  
Sinto o sabor de seu nectar, sou a abelha Maribel,  
Bem mimosa e faceira, 
Busco ser boa amiga, 
Flor, vamos cantar? Pular corda, navegar, com a lua cirandar 
e brilhar com as estrelas? 
Vamos passear, 
Rolar com as ondas e poetizar.  
Da amiguinha eu gostei e dessa vaquinha também,  como é 
bom sentir carinho, a elas já quero bem. 
Amigas, vamos colorir o mundo, enche-lo de amor,   
Amém!?.

Flauzineide Moura
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Menino de chocolate ou será de café?

Menino quando te vejo
Sinto o gosto da tua cor
Com teu gatinho escureto 
Faz-me perder o contorno 
E só lembrar do sabor. 

Os dois se fundem em um só 
Gato e menino banhados de noite
E ao relento só sentem
Do vento forte o açoite
E fico a te imaginar
Separado do teu gato
Com tuas cores a desbotar
Já que um completa o outro
E confundem o meu olhar.

E assim vem o menino
Com seu gato 
Os dois juntos num enlace
Parecem gêmeos na cor
Será café ou chocolate?

Quando desgrudam ficam incompletos
Perdem a definição 
Pois o amor lhes tomou conta
Da cor e do coração 
E só quando outra vez se juntam 
Voltam a ser
Um pontinho só 
De união. 

Janycley Fonsêca
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Sonhos de um menino risonho

Meu menino musicista
Que desde pequeno sonha 
Em ser um grande guitarrista
Mesmo que a vida se oponha.

Com obstáculos, lágrimas, sofrer
Toca timidamente seu instrumento 
Como sendo sua razão de viver
E tira de suas cordas todo seu sentimento.

Meu menino cheio de vontade
Reconheço seu bravo talento
E um orgulho forte me invade
Embevecida de encanto e acalento.

Segue seguro seu mágico destino
Aqui, sempre estarei contigo
Eu sei é seu sonho de menino 
E nele é que encontras abrigo!

Janycley Fonsêca
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Método de amor

Vesti minha roupinha 
Todo Lord eu fiquei 
Teve festa na escolinha 
O ABC eu terminei 

A festinha aproveitei
Teve bolo e lancheira 
De super-herói fantasiei

Diplomado agora estou
Ja fico com saudades
Da professora que encantou
Com seu método de amor
Quando a todos ensinou

Jussiara Soares
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Meu gatinho Cetim

Eu tenho um gatinho chamado Cetim,
Cedinho na cama, enroscado, faz miau,
Em meu pescoço, carinhosamente se aninha,
Dá dentadinhas dengosas em mim,
Ranrona, me massageia, isto não é mau.
Seu pelo é branquinho e muito sedoso.
Ele é um gatinho muito dengoso.
Amo demais meu  gatinho Cetim,
Ele é muito especial e querido por mim.

Ninita Lucena
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Fazendo de conta

Fazendo de conta que sou um peixe,
Um lindo peixe bem ornamental
Em um belo aquário azul, peço, me deixe
Nadar, livremente, nessa água de cristal.

Lembro do aquário uterino, isso mexe
Com minhas lembranças, de forma tal,
Como se eu fosse um bebê que repete 
Os movimentos no momento fetal.

Estou bem feliz, sentindo-me peixe,
Mas foi apenas, um sonho fenomenal,
Sou menina num quarto cheio de enfeites,
Bichinhos, quebra luz, num mundo real.

Ninita Lucena
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Galope

Pela relva  e arbustos
Num galope sem fim
Vou flutuando sonhando
No lombo de Querubim
Meu cavalo ligeiro
Amigo, astuto e matreiro
Galopeia sua sina
Pela ríspida campina
Sentido a beleza matinal
Do vento, das flores
dos frutos Caatingal.

Regina Gonçalves
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Algarobinha

Vou lhe contar um segredo
Daqui das bandas do meu sertão 
É de minha amiguinha árvore 
Que é resistente ao verão 
Algarobinha é seu nome
Outra sabida não há 
Ela percorre quilômetros
Para sua sede matar
Sempre frondosa e verdinha
Baila alegre no ar
Dá sombra, resina e frutos
E galhos fortes pra balançar.

Regina Gonçalves
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Eterna Aprendiz 

As lições de vida mais belas 
A menina aprendeu com a avó dela 
Mas um dia um anjo brilhante   
Levou a sua avó para um planeta distante 
E para conservar a sua memória  
A menina desenha a avó 
E sela com afeto sua história 
Isso faz da menina amante
Do aprendizado constante 

Rejane Souza



66



67

Menina do Céu

Menina dos olhos azuis,
Vieste só para amar,
E logo cedo voltar,
Voltar para luz de Jesus
És tão pequenina,
Exemplo de amor,
Trouxeste carinho
Um botão em flor.
A vida é perdão
Partilha...abraço
Reconhecer no amor 
A felicidade
De ser gratidão.

Socorro Evangelista



68



69

A pastorinha

Lá vem ela,
Pastorinha bela
Do cordão azul.

Ela é pastora,
Pastorinha bela
De um pastoril.

Entre o céu de anil
E a cor do mar
Ela vem brincar.

O céu e o mar 
vieram morar
Em seu vestido enfeitado

Ela é astuta,
Provoca a disputa:
Azul ou encarnado?

Ela é uma atriz,
Dançando feliz
Nesse pastoril.

É a contramestra
Comandando a festa,
Feliz a cantar:

"Boa noite, meus senhores todos!
E boa noite, senhoras também!
Somos pastoras, pastorinhas belas
E alegremente vamos à Belém."

Vitória Silva
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Este livro foi composto na
 fonte Times New Roman, 

fonte tamanho 14 
no outono de 2019.



No princípio - 2003, eram leituras de 
poemas de uma poeta sonhadora que 

queria compartilhar seus poemas com seus 
alunos. Entre várias perguntas deles veio: 

"essa mulher mora no Rio ou em São 
Paulo"? Foi quando busquei as escritoras 
potiguares, e criei o PDLFP.  E elas foram 

chegando, hoje somos ALAMP.
 Registramos aqui mais uma de nossas 

poéticas ações.

Flauzineide Moura


