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Apresentação
Francisco Wildson Confessor 

Kamyla Álvares Pinto

É com grata satisfação que a Editora da UFRN traz ao público 
os textos selecionados na II Edição do Concurso Literário 
Américo de Oliveira Costa, realizado em 2015. Esta edição 

contemplou os gêneros Conto, Crônica e Poesia e recebeu 
176 propostas. Ao fim do processo de avaliação, as comissões 
julgadoras de cada categoria selecionaram 13 contos dos 36 
propostos, 20 poemas entre os 114 inscritos e 21 crônicas das 
26 submetidas. 

Os volumes ora publicados – Máquina de sonhos e outros 
poemas, Café frio e outros contos e Natal e outras crônicas – vêm 
reforçar a importância de iniciativas que visem a fomentar, a 
dar visibilidade aos talentos literários potiguares – contistas, 
poetas e cronistas – e a estimular a leitura e a escrita. Além 
disso, a escolha pelo formato digital e distribuição gratuita 
contribuem para a democratização do acesso à literatura que 
atualmente se produz no Rio Grande do Norte. 



Gostaríamos de agradecer a participação e o empenho de 
cada um dos membros das comissões julgadoras, a saber: Cellina 
Rodrigues Muniz, Jennifer Sarah Cooper e Nelson Patriota, da 
categoria Conto; Antonino Condorelli, Edna Maria Rangel de Sá e 
José Milson dos Santos, da categoria Crônica; e Henrique Eduardo 
de Sousa, Humberto Hermenegildo de Araújo e Marize Lima 
de Castro, da categoria Poesia. Ademais, expressamos a nossa 
gratidão à toda equipe técnica envolvida no processo de feitura 
do livro, em especial a Alva Medeiros da Costa pela supervisão 
editorial em colaboração com Emily Lima, Natália Melão e 
Suewellyn Cassimiro; Alynne Scott, Irlane Lira e Vitória Belo pela 
revisão dos originais; e Rafael Campos pelo design editorial. 

Por fim, resta-nos fazer um convite ao leitor a deixar-se en-
volver pelos enredos, versos, estórias e histórias e desfrutar de 
uma leitura agradável. 



Prefácio
Humberto Hermenegildo de Araújo

A segunda edição do Concurso Américo de Oliveira 
Costa, promovido pela Editora da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Norte (EDUFRN), premiou 

onze poetas, que são os autores dos vinte poemas desta antologia. 
Como se pode ver pelos resumos biográficos de cada um, vários 
dos poetas reunidos aqui já foram premiados em outros concur-
sos e são autores de livros publicados, fato que demonstra, de 
algum modo, que há uma intensa participação na atividade de 
publicação de livros de poemas no Rio Grande do Norte (“Capi-
tal, Natal. Em cada casa um poeta, em cada esquina um jornal”, 
diziam outrora...).

Fazer poesia, arte, aparenta ser uma atividade muito sim-
ples: “Basta apenas um / fio de água / uma luz e mãos mornas 
/ um olho azul feito céu / para descer o rio / e juntar o barro 
nas mãos vermelhas” (versos de Araceli Sobreira). No entanto, 
o barro da arte, juntado nas mãos vermelhas, não serve apenas 
à comunicação diária, prática, destina-se também a algo mais 
do que à expressão de emoções e experiências individuais. Para 
se transformar em arte, esse barro precisa ganhar forma, ter ex-
pressão artística. Assim também ocorre com as palavras que são 



juntadas no poema. Tal atividade implica um trabalho capaz de 
gerar uma energia – a ação do poema – que age sobre o leitor e é 
realizada em alguns minutos.

Como é possível, então, em tão curto tempo, uma ação vi-
rar floração (“Quero ação / Flor / Floração”, gritam os versos de 
João Bôsco Campos)? O poema ocorre como um acontecimento 
inesperado. Não obstante, a sua exteriorização tem por veículo 
a linguagem comum, que é capaz de comunicar a todos, univer-
salmente. Por meio de um choque (o acontecimento inesperado) 
comparece nessa espécie de linguagem prática, e doravante inu-
sitada, a conjugação de som e sentido, real e imaginário, vislum-
bres de expressão acumulados durante um tempo de procura, de 
espera, de paciência e de impaciência – nem sempre o tempo do 
relógio. O tempo de uma voz pura, como desejava Paul Valéry no 
seu Poésie et pense abstraite (1939).

Esses vislumbres de expressão podem revelar certa cons-
ciência do processo criativo, como demonstra o poema de Ruben 
Guedes Nunes: “nessa tarde alta do tempo que já cai dentro de 
mim / com tantos desejos perdidos / com tantas alegrias achadas 
/ com tantas flores sorrindo / [...] / com tantas rugas do tempo / 
[...] / vou sacudir meu coração [...]”. E revelam também, de modo 
mais direto, uma percepção da cronologia que age sobre o ho-
mem: “Um dia perguntei a vovô / O que eram aquelas marcas / 
Que o tempo ia acumulando em seu rosto” (versos de Ayrton Sen-
na Alves da Silva).



Poderíamos continuar à procura de conexões entre os poe-
mas desta antologia, sempre recorrendo aos versos dos próprios 
autores. Correríamos o risco de, segundo a denúncia de Cefas de 
Carvalho Silva, “desperdiçar latim” com tanta prosa? Buscamos 
o silêncio, mas nos vem a advertência: “Obsceno é o teu silêncio 
/ sobre a página manchada” (versos de Jeanne de Araújo Silva). 
Como se vê, não é tão simples juntar palavras. Mas, o que eu 
queria mesmo era dizer que há uma necessidade de se refletir 
sobre poesia no Rio Grande do Norte e, sendo assim, faz-se ne-
cessário contextualizar.

A nossa poesia tem início como uma manifestação do pós
-romantismo, quando soam as vozes de Lourival Açucena, Ferrei-
ra Itajubá, Gothardo Neto e Auta de Souza, entre o fim do século 
XIX e o início do século XX. Em outra fase, destaca-se a poesia de 
Jorge Fernandes, a mais autêntica voz modernista do Rio Grande 
do Norte. Depois do período modernista, tem-se uma poesia cujo 
referente histórico-cultural é muito próximo da contemporanei-
dade, podendo ser ele as próprias circunstâncias atuais. Em mui-
tos casos, trata-se de um “pós” cujos autores são conhecidos dos 
seus leitores, fato que não deixa de ser motivo de tensões – seja 
por causa do silêncio, seja por causa de qualquer recepção.

Em tais circunstâncias, apresentar os poetas desta antologia 
não deixa de ser um ato de coparticipação impulsionado pelo 
desejo de que possa existir uma recepção instigadora de novos 
esforços de produção de poesia. Coloco-me, com esta perspecti-
va, na posição de amigo: “Os amigos são como os ventos, / Que 



empurram os barcos no mar /E depois seguem seus caminhos, / 
Sem nada cobrar” (versos de Francisco Júnior Damasceno Paiva).

Ainda assim, é preciso contextualizar. Mais uma vez, é um 
dos próprios poetas quem dá o tom deste início de século, reme-
tendo ao terceiro e ainda não superado período da nossa litera-
tura: “Nos / jardins de pedra / rosas / brotam sobre a dança / das 
ondas”. Estes versos são dedicados, por Carlos Magno de Souza, 
a Zila Mamede, a nossa mais importante poeta surgida após a Se-
gunda Guerra Mundial.

Diríamos, então, que a poesia atual do Rio Grande do Norte 
está contextualizada em um quarto período, que sucede o tempo 
da geração de Zila Mamede, o tempo do poema-processo, o tem-
po da poesia marginal (a brava geração mimeógrafo). São poetas 
que partilham a democracia, fato quase inédito numa sociedade 
tradicionalmente golpeada ao longo da história da república bra-
sileira. Talvez, por isso, tanta floração poética.

Na conjuntura atual, fortemente influenciadora dos proces-
sos de estandardização da cultura, este prefácio expressa o desejo 
de que os poetas encontrem meios de resistência, na linguagem, 
para que a poesia possa chegar ao leitor como um acontecimento 
inesperado. Para isso, as instituições públicas devem emitir sinais 
de que existe uma vontade política no sentido de incentivar a cria-
ção literária. No âmbito da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, a promoção de um edital voltado com exclusividade à 
premiação literária é exemplo dessa vontade, muito provavelmen-
te como um fruto dos anos de democracia plena vivenciados por 
esta geração cujos versos se leem a seguir.
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A ceramista 
Araceli Sobreira Benevides

Basta apenas um fio de água
uma luz e mãos mornas
um olho azul feito céu

para descer o rio
e juntar o barro nas mãos vermelhas

Os pés afundam na lama...

Dias antes, uma unha bichou
As canecas e potes saíram 

Tortas de um lado:

Quem vai querer um aleijo
Para enfeite?

Hum...
   Só se for pra atirar no juízo de um 

abestado!
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A doida da rua 
Araceli Sobreira Benevides

Lá vem a louca!
Lá vem a louca!

Sem cabelo algum, tem na mão a boneca de olho azul, com um braço só.

Lá vem a louca! Lá vem a louca!

Os meninos fogem.
Os homens se afastam.
Os portões se fecham!

Entra, menino, se ela bota o olho em ti,
Pensa que é o filho dela e te carrega de mim!

Lá vem a louca! Lá vem a louca!

Mais tarde, no fim da esquina, um bebê se esquenta no colo da mãe.

Se eu não cuidar de ti, meu anjo, elas vêm e te carregam de mim!



Araceli Sobreira Benevides é autora de poesias e 
contos desde a adolescência, vivida em São Paulo. 
Aos 16 anos mudou-se para o Ceará, onde se formou 
em Letras. Há 21 anos reside no Rio Grande do Nor-
te, onde também atua como professora de Literatu-
ra da UERN, no campus de Natal. Mantém o blogue 
Pedra do Sertão (www.pedradosertao.blogspot.com.
br) no qual divulga seus escritos. Participa ainda de 
palestras e eventos sobre a formação de leitores li-
terários, principalmente no campo da formação de 
professores de Educação Básica. De alma sertaneja, 
a autora vem participando dos principais concursos 
literários do Estado, recebendo Menção Honrosa no 
IV Concurso de Poesias Zila Mamede (2008) e no 
I Concurso João Batista Cascudo Rodrigues – 2011 
(categoria conto). Foi finalista do Concurso de Poe-
sia Luís Carlos Guimarães (2013), e do Concurso Li-
terário Américo de Oliveira Costa (categoria poesia 
e conto), no ano de 2014.
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A cultura que te pariu 
Felipe Tavares de Araújo

A cultura que te pariu
Seu idiota

Sua mãe é só um terço
Dessa conta indecorosa

Sua explosão de raiva
É masculina

Seu olho é azul
E açúcar precisa de insulina

Seu corpo
Biologia e açoite

É um destroço casual

Você é privado do bem

             E privado do mal



Felipe Tavares de Araújo é graduado e 
Mestre em História e servidor técnico
-administrativo da UFRN.
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A flor do meu peito 
João Bôsco Campos

Não é linha

É pontuação

Talvez vinha

Maturação

É fiapo

Divergência

Trapo

Sequência

Quero ação

Flor 

Floração

A flor forte

Rubra

Consorte
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A pipa 
João Bôsco Campos

Multicolor era a pipa

Com seda no seu feitio

Boa madeira em fina ripa

E linha do melhor fio

Era universo que vinha

No voo da imaginação

Ligando por fina linha

O homem ao espaço – criação

Lançá-la longe e ao alto

E vê-la de volta é o intento

Mas de repente o sobressalto

Partiu-se a linha e o intento

Foi o cerol de outra pipa.

Ou ela se rompeu com o vento?



João Bôsco Campos nasceu em Natal/RN 
em 04 de junho de 1949. É ex-economiário, 
casado e formado em Direito pela UFRN.
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A metade da metade da metade 
Ruben Guedes Nunes

em que porto ficou a metade da metade da metade da metade...?

em algum cais da saudade...

em alguma carnadura dos destinos...

em alguma esquina das estrelas...

não importa, marujo!

peito largo

andar cadenciado

olho de pirata!

outra garrafa de rum!

que venham a mim todos os amores

perdidos-e-achados

possíveis-e-impossíveis

em sua exótica-mescla-fascínio de amizade e amor! 

te segura marujo-velho!

e outra garrafa de rum!
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que venham a mim todos os amores

e aquele olhar-de-paixão-retido

e aquela carne-de-desejos-antigos

e aquele beijo-vertigem junto ao mar

que venham a mim todos os amores

pro que der e vier

por cima de pau e pedra

além pecados e cotovelos

que venham a mim todos os amores

naquele abraço infinito

no aconchego do destino

e uma garrafa de rum!

nessa tarde alta do tempo que já cai dentro de mim

com tantos desejos perdidos

com tantas alegrias achadas

com tantas flores sorrindo

com tantas solidões acompanhadas

com tantas rugas do tempo

com tantos sentidos-sem-sentidos

vou sacudir meu coração inquieto de marujo de todos os mares, bares 

                                                                                     / tangos e cafofos...  

vou sacudir meu coração...
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 – porra coração! para com isso! –

por que ainda navegar?

por que ainda essa tempestade de amorpaixão?

por que todo amor ainda quer eternidade?

play it again, Sam! play it, please!!!



Ruben Guedes Nunes nasceu como pessoa no Rio 
de Janeiro/RJ em 1937. Nasceu como escritor em 
Natal/RN, onde reside desde 1960. Tem 78 anos, 
viveu 23 anos no Rio e vive há 55 anos em Natal. É 
provavelmente o autor mais premiado do RN, se-
gundo a crítica; em romance, conto, poesia, crôni-
ca. Além de ser o único autor que ganhou 3 vezes, 
na categoria romance, o Prêmio Câmara Cascudo 
(1981, 1982, 2007), considerado, enquanto existiu, 
o mais importante prêmio de literatura do RN. 
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A revoada 
Ayrton Senna Alves da Silva

Um dia perguntei a vovô

O que eram aquelas marcas

Que o tempo ia acumulando em 
seu rosto

Ele disse que eram rastros de 
passarinhos

E vários deles moram dentro de 
todos nós

Infinitos, de múltiplas cores

Até que um dia eles se encorajam e 
se vão

Pisando firme sobre nossa pele

Deixando suas pegadas para 
sempre lembrarmos

Que um dia eles estiveram ali

Na última vez que vi vovô, ele se 
refez

Em infinitos pássaros

Em múltiplas cores

Lá no céu, pertinho do sol

Vovô deu o seu primeiro e infinito voo
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Máquina de sonhos 
Ayrton Senna Alves da Silva

Vovô me levava à praia de fusca

Quando eu ficava triste

Porque o barulho do possante 

Dessalinizava lágrimas – dizia

Olhando pelo retrovisor 

As pilhas de sal e tristeza

Que ficavam pelo caminho

E quando voltávamos 

Eu me sentava no paraíso

Depois dele ter plantado algodão

Nos bancos daquele carro

Aquele que poderia ser

O automóvel verde do Ginsberg

Mas era branco

Às vezes máquina do tempo

O fusca 57 do meu avô



Ayrton Senna Alves da Silva faz graduação em Geo-
logia na UFRN, mas nunca abandonou a literatura, 
dedicando-se à escrita desde 2007. Não se considera 
poeta, é apenas dado ao mundo, perdido na existên-
cia. A poesia está nos olhos de quem lê.
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Adro 
Jeanne de Araújo Silva

Exponho-me

sobre a cama

sobre a página

sobre a mesa

Revelo-me

no teu seio

no teu colo

no teu veio

Obsceno é o teu silêncio

sobre a página manchada.
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Catamarã
Jeanne de Araújo Silva

Na noite em que ela arde

pode-se queimar incensos

contemplar arcanjos

falar estranhas línguas

dizer: catamarã

Na noite em que ela arde

pequenos girassóis

rebentarão na carne

entre a fala e o falo

entre a boca e o púbis

Na noite em que ela arde

outras línguas ditas

sussurradas

interditas

calarão.



Jeanne de Araújo Silva nasceu em 1968 em Acari/RN 
e reside em Ceará-Mirim, no mesmo estado. É pro-
fessora na rede pública e escritora. Lançou o livro de 
poesias Monte de Vênus em 2011. Foi premiada em 
diversos concursos estaduais e nacionais.
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As coisas 
Cefas de Carvalho Silva

as coisas que me disseste

como quem cospe peçonha

espargindo a esmo a peste

cobrindo-nos com vergonha

 

as coisas com que me feriste

revestidas todas em fel

encolerizada, dedo em riste

do templo, rasgando o véu

 

as coisas que me lançaste

aos gritos, enlouquecida

rancores, ódio, desgaste

dissolvidos em formicida

 

as coisas que me pediste

como quem pede clemência

entre o desespero e o triste

a um passo da demência



34

Dialeto 
Cefas de Carvalho Silva

na garganta, o grito

guardado

retorna

na morna 

saliva

deglutida

na janta

o dialeto impelido

e travado em mim

na traqueia

tanta 

ideia

banal

latim desperdiçado

publicado

no jornal
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Não sobre a Fênix 
Cefas de Carvalho Silva

não renasço 

das cinzas

sou as próprias

carbonizado

sentenciado

ao pó retornar

de eterno retorno

em eterno retorno

além do bem

e do mal

insone, imberbe

sacrificado

em um altar de sal



Cefas de Carvalho Silva é jornalista, escritor e 
poeta. Tem 5 livros publicados. Coordenou o Con-
curso de Poesia Zila Mamede. Venceu os prêmios 
literários Luís Carlos Guimarães (2015) e Câmara 
Cascudo (2011).
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Desboto 
Carlos Magno de Souza

Desboto-me com tempos secos, 

manchados de luzes a clarear

canções opacas.

Brindo-me em horizontes navegáveis

de sertões que trago na língua...

a porteira geme e os ventos 

carregam saudades nos versos que correm em disparada

buscando

limites.

Faltou aquele olhar de cansaço no

corpo que se derrete em mãos eróticas

entrelaçadas nas bocas nuas. 
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Jardins de pedra 
Carlos Magno de Souza

a Zila Mamede. 

Nos 

     jardins de pedra 

rosas 

brotam sobre a dança

                              das ondas.



Carlos Magno de Souza é natural de Natal/RN. 
É poeta performático, professor e agitador cul-
tural. Membro da Sociedade dos Poetas Vivos e 
Afins do Rio Grande do Norte.
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Eulália II 
Paulo de Macedo Caldas Neto

Verso-umbilical esteve com ela agora.

Aliás, quem disse que já a abandonara?

Eulália fez seu destino azul afora,

vivenciando a ludicidade rara

nos contos que a benfeitora avó contara;

na fantasia, nas tramas, Teodora

estimulava-a no calor da alta hora,

com a contação que a leitora assim explora.

Vai entendendo a menina um lado de si mesma

ainda não tão evidente e, por isso, levita

a cada rabisco que preenche a resma,

que manuseia com ágeis mãos, e evita,

dulcificante, o divagar alheio, pois milita

e põe fim à estupidez dos sábios do presente. 



Paulo de Macedo Caldas Neto é natural de Mos-
soró/RN, onde nasceu em 31 de março de 1981. É 
graduado em Letras – Licenciatura Plena em Língua 
Portuguesa e Literaturas pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte. É mestre e doutorando em 
Literatura Comparada pelo Programa de Pós-gra-
duação em Estudos da Linguagem da mesma univer-
sidade. É professor do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Autor 
de obras como: No ventre do mundo e Do picadeiro 
ao céu: o riso no teatro de Ariano Suassuna, todos 
livros de ensaios.
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Gozo poético 
Nassary Lee 

Quanto mais do negro a noite chama

Por pura lembrança, o meu corpo declama e reclama

A fama que faz 

quando tu, em mim, se derrama...
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Morte súbita 
Nassary Lee 

Diz-se, à boca miúda, que quando se beija um poeta
as letras percorrem o céu da boca em forma de pista
Viram trem-bala e morrem no peito em faísca
Constelação: é tiro e queda...
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Saúde pública 
Nassary Lee 

A distância entre os dias e o teu beijo

é um presságio de que o coração 

depura saudade em desejo

e pouco quer passar por essa tal fila de esperas...



Nassary Lee é escritora e jornalista, graduada pela 
UFRN. Autora do livro de poemas Entre becos e sonhos 
(CJA Edições, 2014), obteve vários textos literários 
premiados em concursos. Já publicou em antologias 
poéticas nacionais (Vivara Editora, Paraíba). Foi 
convidada a se tornar membro da Casa da Poesia e 
participará, ainda este ano de 2016, da 3a antologia 
nacional desse espaço virtual onde divulga sua poesia 
desde então.
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Para um cartão-postal 
Francisco Júnior Damasceno Paiva

Os amigos são como os ventos,

Que empurram os barcos no mar

E depois seguem seus caminhos,

Sem nada cobrar.

Assim são os amigos,

Como os ventos.



Francisco Júnior Damasceno Paiva nasceu no dia 
20 de outubro de 1967 em Martins/RN, e mora em 
João Pessoa/PB há 25 anos. Graduado em Filosofia 
pela UFPB (1998), com Pós-graduação em Educação 
pela UEPB (2014). Professor de Filosofia no estado 
da Paraíba. Ganhou Menções Honrosas no VI e no 
X Concurso de Poesia Luís Carlos Guimarães da FJA 
em 2006 e 2015, respectivamente. Escreveu os livros 
Delatório e Estórias de Timiza, ainda inéditos. Autor 
do blogue Osseva (http://ossevaodonecsamad.blogs-
pot.com.br).
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