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Prefácio 

O livro “Um olhar adolescente por meio de uma linguagem 
poética relata o universo do adolescente, através de confidências, ou 
mesmo um pedido de socorro, tendo como cenário a biblioteca escolar, 
lugar onde de intermediadora de leitura, passei a intermediar as dores 
da alma. 

Nesse espaço onde as viagens acontecem, sem ter que tirar os pés 
do chão, foi necessário me esvaziar por inteiro e viajar por dentro do 
meu “Eu” interior, lugar de onde se arrancam as dores ainda não 
curadas. A biblioteca transformou-se em meu laboratório, manancial de 
onde se fez brotar os textos que aqui se apresentam, 

A leitura destes permitirá conhecer um pouco sobre o universo dos 
adolescentes, suas dores, alegrias, paixões, medos e expectativas. 
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Aline 

Sabe, quando você se sente perdido, 
Com sua alma partida? 
Apenas um vazio no caos 
Fui arrancada para o meio do nada. 
Sabe quando você não dorme? 
São medos e pesadelos que te cercam 
Em pensamentos que pecam. 
Fico sozinha, 
Toda boazinha, 
E estou sendo observada, 
E não amada. 
E aquele monstro? 
Quando eu encontro 
Nem mesmo demonstro 
Todo terror 
Tenho horror, pavor. 
Um dia eu confiei 
E nem imaginei 
Apenas me enganei. 
E no amanhecer 
Onde tudo pode acontecer, 
Ando pelas ruas 
Sem qualquer estrutura 
Fujo das pessoas. 
Vem o desespero, 
É verdadeiro. 
Sem dizer uma palavra 
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O que me consome são as mágoas. 
E o meu abrigo? 
É no quarto fechado... 
Tenho nojo, tenho ódio. 
Fantasmas me aterrorizam 
Às vezes minha mente me acusa 
De quem é a culpa? 
Não, não! 
Não quero essa sombra 
Que me assombra. 
Então choro e apavoro, 
 Tento a cura com remédios 
Para todo esse assédio, 
Mas de nada adianta... 
Eu fiquei confusa, 
Não sou uma intrusa 
A revolta me domina 
E sempre predomina. 
Minha cabeça dói 
Meu coração reconstrói 
Vomito verdades 
Mesmo sem ter idade 
Jogo ao tempo 
Todo esse tormento 
E então voltarei a sorrir 
Quando meu caminho seguir 
Pois tenho Deus para me conduzir. 
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Acreditar 

Acreditar que tudo pode mudar, 
Laços eternos podem salvar, 
Caminhos a traçar, 
Outros a cobiçar, 
Nem sempre sorrisos, 
Sonhos precisos 
Corações omissos 
Medos perdidos 
Mundos a transformar 
Basta acreditar. 
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Uma estação 

Em meus olhares 
Vejo beleza, 
Vejo flores e cores 
 
Sinto o perfume 
Que exala e encanta 
 
Brisa que ensaiam danças 
Pássaros e suas lindas canções 
 
É a primavera 
Que alegra e não espera. 
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Porto seguro 

Seu nome é como mel, 
Sua pele como seda, 
Seu sorriso é acalento 
Seu colo paraíso... 
Suas palavras sabedoria, 
Refúgio de minhas tristezas 
Fonte de minhas alegrias 
És a mais bela 
És meiga e singela 
Meu porto seguro, minha mãe, 
Meu orgulho, meu tudo. 
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Entre linhas 

Escrevo estes versos 
Em prosas e verdades 
Quem ama não esquece 
Coração que floresce 
 
Se arruma, se perfuma 
A roupa perfeita 
Toda linda se enfeita 
 
O frio na barriga 
Não conte para a amiga 
 
O ronco da buzina 
A freada anuncia 
Seu amado na porta 
E o resto não importa. 
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Um olhar 

Sentada na sala 
Concentro naquele livro 
Onde viajo nas histórias 
 E vivo cada romance, 
De repente, um vulto 
E o cheiro me desperta, 
Logo fico alerta 
Saio das páginas, 
E vejo a mágica 
O meu olhar encontra o seu 
Já sei que você é meu 
Trêmula me sinto 
Nosso amor eu pressinto 
Seu sorriso ilumina 
Sua presença predomina 
E você nem imagina 
Que já me domina 
E o próximo livro 
Já tem um novo título 
Eu e você, em todo amanhecer. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




