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A universidade é um grande polo gerador de saberes, cuja implan-
tação visa impactar positivamente a sociedade na qual ela se 
insere. Esse elo entre universidade e sociedade se configura 
de modo a apoiar o desenvolvimento social em suas diversas 
esferas. Uma delas, acreditamos, é a esfera cultural, que, quando 
fomentada, adquire aspecto sólido, enraíza-se no solo da sua terra 
e mostra-se como identidade do seu povo.

Nesse sentido, em 2014, a Editora da UFRN propôs a realização do 
Concurso Literário Américo de Oliveira Costa. A ação, que home-
nageou em seu título o notório ensaísta nascido em Macau-RN, 
teve como público-alvo os escritores norte-rio-grandenses, bem 
como aqueles residentes no estado pelos últimos dez anos. Seu 
objetivo foi a divulgação de talentos literários do Rio Grande do 
Norte, bem como o estímulo à leitura e à escrita. De modo a incluir 
gêneros literários e escritores distintos, o concurso contemplou 
os gêneros romance, conto e poesia. Os textos inscritos nesse 
concurso foram analisados por uma Comissão Julgadora, designada 
pelo Conselho Editorial da UFRN, composta por três pessoas de 
notória competência na matéria, para cada uma das categorias 



do concurso. Após o período de inscrição, pudemos registrar 209 
poesias, 74 contos e 7 romances. Ao final do processo seletivo, 
foram contempladas 34 poesias, 16 contos e um romance, publi-
cados na forma de três livros, um para cada gênero.

Ao fim desse esforço, aproveitamos para agradecer à comissão 
julgadora, presidida pela sempre gentil colaboração do Prof. 
Humberto Hermenegildo, a qual foi composta pelos seguintes 
membros: Derivaldo dos Santos, José Luiz Ferreira e Marta 
Aparecida Garcia Gonçalves (categoria romance); Andrey Pereira 
de Oliveira, Gerardo Andres Godoy Fajardo e Rosanne Bezerra de 
Araújo (categoria conto); Carlos Eduardo Galvão Braga, Francisco 
Fabio Vieira Marcolino e Tania Maria de Araújo Lima (categoria 
poesia). Todos são professores da UFRN e atuaram com muita 
dedicação para a concretização deste projeto.

A lição apreendida ao término do processo foi de que há uma 
grande demanda de escritores, cujas produções não encontram 
vazão para que possam ser publicizadas e levadas à crítica. Por 
conseguinte, iniciativas como a do Concurso Literário visam a 
estimular o crescimento da literatura local. Desse modo, a Editora 
da UFRN se propõe desde já como mobilizadora desse grupo de 
artistas, os quais tiveram a oportunidade, aqui, de enriquecer e 
abrilhantar a cultura do nosso estado.

Helton Rubiano de Macedo
Coordenador do Concurso Literário
Américo de Oliveira Costa (2014)
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I

minha vontade sempre foi

subir ao topo da tua permanência

e, ali, habitar-te.

Mas minhas impetuosidades

foram expostas em direção a outros receios.

O teu templo exige vigilância, clausura

e eu sou transitória.

Mas há muito estirei minha alma

sem arremedo

a teus pés.

II

em cada passo, em cada linha

por todo nada, todo mistério

se pelo corpo, se pela alma

se pelo inferno, se pela cama

em cada curva, em cada passo

em todo esgar, eu te revelo.

III

não fossem os vãos em que me perdi

nas tralhas docemente aprisionada

catando a poesia inquietante

que fez de mim barca e jangada

não fosse teu cais ambicioso

e tua palavra que guardei

amei quase tudo em ti

e quase tudo herdei.

 
Jeanne Araujo
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IV

abasteci-me de palavras

fiéis, doces, consumadas

juntei as mansas raízes

um tino das sombras 

dos espinhos nas veredas

tanto fiz pra te fazer um poema

que te doesse dentro

que te esmagasse o estômago

mas tu não entendes de sacrário

nem de desbastes.

V

por descuido passei 

a escrever na penumbra

primeiro usei o lápis

e o papel em branco

mas tu não leste.

Apontei o carvão

e escrevi na parede

enquanto dormias.

Tu não leste.

Então desenhei em baixo relevo

na porta do quarto

no chão da sala

no umbral da porta

quando viste, 

eu já tinha (l)ido.
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Sob uma abóboda violácea de fim de tarde,
na ardência crua que o vapor do dia exala,
os azuis são violados por brumas na fala,
que um par de nuvens sem forma a boca invade.

Um vento nu com pés de trem noturno
alcança pestes na poeira morta.
Estepes sussurram em cada rua torta
com dedos presos nos anéis frios de Saturno.

Já cansadas de colher flores doentes,
as mãos levam à dor um livro aberto
e um convite aos irmãos é o vinho que sentes.

Quente, seco, rio que dorme ao sol que nasce,
que flana em planos, curvas, longe e perto,

além do Cemitério de Montparnasse.

  
Alexandre Magnus Abrantes de Albuquerque

16



Presenteei meus pequenos com um tão pequeno cão,

belo de um mar castanho-azul nos olhos,

riscado de cinza da Sibéria,

como se uivasse na noite do exílio.

Apresentava-se ingênuo no porte de gigante

que ganhou com o tempo de seus três anos,

sem nem saber que o temporal esmaga o não eterno.

Os manuais caninos avisam que o Rusky

traz na casta o querer-se mais livre.

Não sei se é só por isso ante a solidão do canil,

mas parecia triste como um poeta no ato da escrita,

talvez sonhando com flocos de neve que não existem.

Imaginem: uma tristeza bela, um blue triste, azul redundante.

A rua o atraiu para o instinto de liberdade,

lá, no espaço sedutor, também a traição das rodas.

A cabeça rodopiou com a violência latente no concreto.

Seu último suspiro pedia mais um carinho

de seus tenros companheiros.

Quem dera fosse para algum paraíso dos cães

pois merecia correr agora em nuvens

ou na mornidão de um vento

contra o frio siberiano ou da partida.

Enterrado no jardim da casa, 

o azul para sempre no fundo dos ossos

será as cinzas da flor no dorso da saudade.

 
Alexandre Magnus Abrantes de Albuquerque
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Nas últimas manifes              tações 

que houve pelo passe livre eu            

usava uma camiseta para encobrir o 

meu rosto.

Eu não fazia parte de        nenhum 

movimento social .  Só estava              

tentando me esconder dos meus pais.

Mas eis que veio            um policial e 

rasgou minha l iberdade, digo           

meu disfarce.

Meus pais,               obviamente me 

reconheceram. Fiquei um tempão        

de molho sem sair  de casa.

Depois, tudo voltou        ao normal.

  
Antônio Carlos
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Maria 

carrega na cabeça

uma bacia

de roupas 

desbotadas

e sonhos

desbotados

e filhos

e netos

e amores

desbotados.

No rio quase seco do sertão

Maria

limpa-se da poeira

do tempo.

  
Annaterra Lima
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Escorre 

entre minhas mãos

seu corpo

composto por verdades

sempre tão incertas

escorre

juntamente com os seus beijos

dissolvendo o amanhã

com todas as suas possibilidades

futuras.

Relógios 

estrategicamente parados:

não há sucessão

o que suceder

estar com você

é só

no agora

é só

no agora

                   esse instante 

tão

                  delicado.

 
Annaterra Lima
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1)

o espaço geométrico é homogêneo, 

e uniformemente neutro.

a geometria sobre o espaço 

é um abstrato vazio de qualquer conteúdo, 

e livre para as combinações.

pois assim transcreve fielmente o texto

traçado sobre o velho solo,

onde a floresta se mantém presente e muito além

dos prédios que inundam as ruas frias desta vastidão.

2)

ocorre que a floresta esmaga o homem, 

que a floresta virgem o asfixia, 

que a landa o inclina à morte. 

uma região montanhosa é, 

antes de tudo, 

uma região que obstrui a circulação dos homens.

a planície só é vasta, 

a montanha só é alta, 

a partir da escala humana.

o homem e a terra são cúmplices,

embora afastem as ideias das coisas

e as usem como instrumentos

de separação.

 
José de Paiva Rebouças
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Enlaçada 

numa cesta de vime

guardei memórias

com alfinetes, agulhas e dedais.

Entre as cores, 

perdi a ponta

do cordão.

Enlinhando

caminhos, rebites e braços.

Quem quiser,

tem de me desatar!

  
Araceli Sobreira Benevides
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Lambendo os dedos de melaço,

fechamos a fronteira

entre a dor e a alegria.

Num enorme tacho

alguém derramou

a calda que de mim

virou tijolinho...

Quando esfriar, vou conhecer 

meio mundo.

 
Araceli Sobreira Benevides
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No fundo do mar

dormito sereia.

Espero esmeraldas

em correntes

de ar.

Lanço-me afoita

entre corais

procurando banhos de lua,

para me pentear.

  
Araceli Sobreira Benevides
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foi-se o tempo do amor

das extemporâneas manifestações de carinho

das vidas a dois sonhadas

das mortes a dois vividas.

restou a vida sem lirismo

sem açúcar, sem afeto

sem Romeu, sem Gilliatt

não há mais tempo pra besteira.

– viva a pós-modernidade!

– viva a crise econômica internacional!

– viva o atentado de Boston!

aqui no meu esconderijo

distante dos funcionários do museu municipal

escrevo uns versos pra dizer que gosto de você.

o verbo amar foi extinto por medida provisória no último ano do século XX

e não houve reação popular.

 
Bruno da Costa Ferreira
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Bruno da Costa Ferreira

se o último trovador morreu em 1914

e não há mais Neruda ou Drummond entre nós

como traduzir em versos nosso amor

como ritmar nossos encontros e despedidas

como metrificar nosso afeto?!

inútil...

somos poesia viva

amor, beleza, verdade

ser, vir a ser, ser amor

eu rimo contigo

você rima comigo

e no futuro...

nosso encontro talvez seja lembrado como um raro acontecimento 
lírico do século XXI.
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Roberto Lima de Souza

O tempo nos traz a herança 

De recortes do lembrar,

E é de tal forma a lembrança

Que se converte em lugar;

E os lugares da lembrança

Possuem tal semelhança

Com o tempo em que foi lugar

Que nos trazem a esperança

De, um dia, poder voltar...

Mas as lembranças repousam 

Nas virtudes do lugar,

Por isso lá não voltamos

Se as virtudes já não há:

Se os remansos da alegria

Não podem mais alegrar;

Se os caminhos da esperança

Não têm mais o que esperar;

Se os campos da liberdade

Não podem mais libertar

E se as flores da bondade 

Não florejam no lugar...

Por isso não retornamos,

Ao mesmo antigo lugar,

Pois o lugar que buscamos

Existe, mas só o achamos 

Nos tempos do verbo amar,

E, quando, enfim, lá chegamos,

Foi-se o tempo de chegar...
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Adriano Charles Cruz

O verme corrói as horas,

nessa casa de varandas,

à espera do pó.

E o universo gargalha 

a marcha re-ta de tua vã biografia

mimeografada.
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Allan Jonathan Soares Dantas

me deixe inalar poesia

por um segundo

enquanto me perco

nesse mar de mundo
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Allan Jonathan Soares Dantas

avenida vazia

o carro avança

o pombo pousa

no meio da agonia
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Hercília Fernandes

ela cria versos

com as mãos de tricô

(des)fia esperas

longínqua é a sua Odisseia,

amor
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Hercília Fernandes

desta vez

não lhe deixarei

de fora

como se habitássemos

mundos distintos

sim, há multiplicidade

em nós

não somos um

em dois

nem dois em

um

somos muitos

e nossa outridade

(sentimos,

 sabemos)

namora
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Ângela Maria Rodrigues

Às vezes canso de ser gente

E saio por aí a reescrever-me

Nas folhas do tempo.

Esqueço minha identidade

E migro, inteira,

Para dentro de mim,

Buscando as raízes 

De minha humanidade.
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Amanhã contarei tua história

Nas páginas amarelas de um livro

Direi dos teus desencantos

Das tuas tristezas

E das breves alegrias

Escolherei palavras que te revelem

Registrarei passagens que te esclareçam

Te resgatarei da obscuridade

Do nebuloso esquecimento

Talvez assim

Tua frágil existência

Resista

Até ser comida 

Pelas traças

 
Janilson Sales de Carvalho
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Edson Amaro de Souza

Se os senadores fizessem hemodiálise...

Se o prefeito morasse em Vigário Geral...

Se os deputados vivessem em quilombos...

Se aquela repórter tivesse Síndrome de Down...

Se o tenente fosse homossexual...

Se o governador fosse deficiente visual...

Se um índio fosse nomeado cardeal...

Se tivessem elegido Patativa imortal...

Se o presidente ganhasse salário mínimo...

Se os juízes tivessem passado fome um dia...

Mundo, mundo, vasto mundo...

Se eu me chamasse Raimundo

De que adiantaria?

Quando houver reforma agrária,

Eu te peço em casamento...
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Quatro versos, um momento,

Onde lido com o perigo.

Faço a rima, fico atento,

Já não sei mais o que digo.

 
Yves Martins Varela
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Dizem que o tempo nos muda,

“Com ele nos transformamos”.

Eis uma ilusão aguda,

Ele só mostra o que somos...

 
Yves Martins Varela
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Luiz Renato Dantas

Faz-se urgente alimentar os pardais

É imprescindível hoje madrugar

Sempre muito ávidos por cantar

por migalhas e zangas de casais

Resignado ao doce sonho de voar

Entregue às dores habituais

Suaves, embalam-me oboés matinais

Enquanto espero você acordar

Lacuna de tempo quase retido

Lá, onde o pano da noite é rasgado

Meu corpo inerte escorre incontido

Nesse silêncio a poesia se faz

É nesse átimo frio e inacabado

Que ela dá de voar como os pardais
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As folhas não C

  A

  E

  Mais.

Faltam letras e

Vocabulário.

Melodia sem som,

Romance sem palavras,

Rimas sem estilos,

Sem contornos e cores,

Bosques sem plátanos.

Aqui é ninguém. 

Ouço os violinos verlandiando.

São folhas mortas, 

Alucinação! 

Poesia não se transfere.

 
João da Mata Costa
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João da Mata Costa

Umas vezes a vida é um mar sereno,

Outras, um mar bravio. 

Tem sido para mim um desafio

Em um céu azul de Polifemo.

Nadando sobre ela, te encontrei. 

Era um verão de cristas de galo.

Nós dois abraçados num regalo,

Voluptuosas lembranças que neguei.

Seu olhar ao meu já não vê,

Trêmulo, suspirando, sem crer

No lago escarlate dos dias.

Como barco sem céu à deriva, 

Não mais o azul daquela vida,

Só o charco turvo da acídia.
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Já não penso no que se futura

não amargura o que me outrora

árido, o céu, sobrevivo

clandestino, agora, o impreciso

hora após hora.

Me destino por caminhos infiéis

vivo como quem espalha e esmaga 

estrelas com a sola dos pés.

 
Leocy Saraiva
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Volto do frio, por um atalho de tempestades e estio.

Volto de longe, trago arrepios na espinha, 

trago a suprema calma dos monges.

Trago agora cais para o caos diário onde aporto.

Trago a trágica paz dos mortos.

Trago a solidão das rochas compondo a paisagem.

Trago um pacto silencioso com as miragens.

Trago a fome ardida dos meninos barrigudos 

perdendo vida, à margem.

Trago na bagagem a esperança, 

relegada à porta das casas avulsas da beira-estrada.

Trago nuvens de areia, poeira das paixões encruzilhadas.

Trago farpas ferindo minhas flores, pupilas, epiderme.

Trago lágrimas congeladas, 

dejetos dos meus desejos absurdos.

Volto neblina, volto vaga, volto rasa, volto breve,

cada vez mais distante de tudo.

 
Leocy Saraiva
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Leocy Saraiva

Madrugadas, as palavras 

cegam o meu silêncio.

Antes que amanheçam,

caem de cabeça 

aos pés dos meus desvarios.

Choro, chovo, calafrio

e encharco a dor dos meus poemas

com o sangrado suor do meu estio.
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Francisco de Assis

Na boina do meu capitão

Tem uma estrela dourada

Folheada com ouro da justiça

Colocada com o fulgor da liberdade

Sustentada pela luta da igualdade.

Vai, meu capitão!

Navegas em mar revolto

Leva teu barco solitário

Para um mar de glórias.

Vai, meu capitão, vai!

Sem dúvida, tua luta é história

Teu socialismo

Tua revolução

Teu mundo a conquistar.

Qualquer solo é tua nação

Por isso todo o povo admira

Aquela estrela dourada

Na boina do meu capitão
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Rosário ao pescoço.

Tentei rezar, em vão...

O falo aquecia minhas costas...

Os ícones sagrados se partiram. 

Romperam. Frágeis, como minha fé.

Santos se despem? 

Estão a fazê-lo, em minha mente. 

O rosário é quebrado, as contas caem.

Mas o som máximo abafou o barulho de cada queda. 

Tão pequenas... tão pequenas. 

Caíam e diminuíam. 

Qual diminuto, representavam... 

Sumiram!

Se perderam, além dos sonhos... 

Ajoelhei-me na cama...

Rezei para outro santo. 

 
Ayrton Alves
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O líquido 

que escorre

em minhas costas

colore

as nossas

vidas e pensamentos,

além de marcar o chão

que já não

enxergo.

Entre cada golpe 

há um inferno,

dor no extremo

íntimo

do meu ser,

uma humilhação 

que me quebra

as pernas.

Apenas 

o tronco

me resta,

agarrá-lo

e segurar-me

 
Mislene Fernandes
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à realidade,

respirando

nada a mais

que a esperança

destinada

a um mundo

em que minha vida

e etnia

sejam 

e-fe-ti-va-men-te

livres.

Dentes trincados,

punhos cerrados,

mais um golpe

e um grito silenciado.

Nada destrói 

meu orgulho

de ser 

N.E.G.R.A.

Bata mais forte

Feitor,

aproveite

Sinhô,

o sopro da liberdade nos espera,

meu herói.
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Marcos Antônio Campos

Sob a visão dos olhos

A linha das docas de Oslo

É o pano de fundo

De um torto mundo

Torcido por ondas sonoras,

Quando o crepúsculo marca as horas,

De um grito calado

De um sentimento sufocado

É a emoção retorcida

É um sopro de vida

Num quadro de espanto

É a falta de um pranto

Num instante trágico

É o temor de um naufrágio

A expressão máxima da dor

É a falta de um amor

É da alma o suplício

É a beira do precipício

De uma rotura traumática

Da imagem estática

É da vida a fragilidade

É do corpo a transitoriedade

Dolente e triste como o fado

Ver o mundo como um fardo

Num friso da vida

Vendo chegar a morte

Sem poder mudar-lhe a sorte.
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Adriano Cruz
Jornalista, poeta e escritor, publicou em diversas antologias. Em 
2014, lançou o seu primeiro livro de poemas: Alguma coisa e cor 
(Livro Rápido, Olinda). É doutor em Letras e professor da UFRN, 
onde coordena o CiCult – Círculo de Estudo em Cultura Visual. 

Antônio Carlos (pseudônimo de Lindomar Silva)
Sou natalense, mas me criei em Caicó (RN). Nasci em 5 de 
agosto de 1974. Sou militar e atualmente curso História no 
CERES-Caicó-RN. Tenho participado de diversos concursos de 
poesias no intuito de me inserir e divulgar meus escritos no 
meio literário. No 2º Concurso de Poesia Zila Mamede recebi 
uma menção honrosa (http://issuu.com/potiguarnoticias/docs/
livro_zila_livro_zila.qxd). Possuo um blog (lindomarsilvasilva.
blogspot.com) onde divulgo minhas poesias. Também sou 
compositor e tenho escrito algumas crônicas e ensaios.

Alexandre Magnus Abrantes de Albuquerque
Natalense. Servidor do TRE-RN. É sócio fundador da União 
Brasileira de Escritores/RN. Foi contemplado com menção 
honrosa, nos anos de 2010 e 2013, no Concurso de Poesia Luís 
Carlos Guimarães, promovido pela Fundação José Augusto. 
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Recebeu Menção Honrosa, pela obra Vitrais para Van Gogh, 
baseado nas leituras de algumas obras imagéticas do pintor, 
no Prêmio Othoniel Menezes (2015), realizado pela Fundação 
Capitania das Artes.

Allan Jonathan Soares Dantas
Natural de Currais Novos, Allan tem 18 anos e reside em Natal. 
Energizado pelo movimento do gostar, está em constante 
busca por plenitude.

Ângela Maria Rodrigues
Graduada em Ciências Sociais e Filosofia pela UERN. Vencedora 
do concurso Rota Batida, cujo prêmio foi a publicação de seu 
livro Ensaio poético.

Annaterra Lima
Servidora pública federal, 31 anos, formada em Letras Português, 
com especialização em Literatura e Cultura do Rio Grande do 
Norte, ambas pela UFRN. Apaixonada por livros, filmes e afins. 
A criação poética entrou em minha vida como um exercício da 
escrita e ainda me é uma aprendizagem. Nesse percurso, entre 
um verso e outro, espero algum dia ter um livro publicado. Até 
isso, me permito fingir-se um pouco poeta.

Araceli Sobreira Benevides
Poetisa. Contista. Leitora apaixonada. Jardineira. Professora. 
Nas horas vagas gente comum. Em 2008, foi menção honrosa, 
com cinco poesias, no IV Concurso de Poesias Zila Mamede, 
organizado pelo jornal Potiguar Notícias, de Parnamirim (RN). Em 
2011, recebeu menção honrosa, com o conto “A menina e a Serra 
do Feiticeiro”, no I Concurso João Batista Cascudo Rodrigues, da 
Academia Mossoroense de Letras (AMOL). Mantém ainda o blog 
Pedra do Sertão (www.pedradosertao.blogspot.com).
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Ayrton Alves 
Assina seus poemas como “ASAS”. Atualmente com 20 anos, 
se dedica à escrita desde 2007. Faz graduação em Geologia na 
UFRN, mas nunca abandonou a literatura. Não se considera 
poeta, é apenas dado ao mundo, perdido na existência. A poesia 
está nos olhos de quem lê.

Bruno da Costa Ferreira
Nasceu em 14 de agosto de 1984, na cidade de Natal (RN). É 
graduado em Letras e mestrando do PPgEL, do Departamento 
de Letras da UFRN. Militante de formação marxista, atuou no 
movimento estudantil universitário e foi coordenador estadual 
da Juventude do PT. Ainda na adolescência, descobriu a 
necessidade da poesia como exercício de autolibertação e desde 
então nunca parou de escrever.

Edson Amaro de Souza
Nasceu em Areia Branca (RN), em 10 de dezembro de 1976. 
Leciona Língua Portuguesa na rede pública estadual do Rio de 
Janeiro. Acaba de lançar pela editora Buriti sua tradução do 
romance Valperga, de Mary Shelley. Publicou o livro virtual de 
poemas Doce Inverno de Ouro Preto, no site Amazon.

Francisco de Assis
Poeta, cordelista e escritor, Francisco de Assis, Chico ou 
Chicão, como é chamado pelos amigos, nascido em 1950, 
em Lages (RN), é formado em Mineração pela antiga ETFRN 
e até hoje trabalha com explosivos. Apesar da brutalidade do 
trabalho, tem muita sensibilidade e escreve por convicção. É 
autor dos livros CamPeões de Causos (1988), em que relata 
histórias pitorescas do cotidiano, e Angola: profissão aventura 
(2013), contando histórias do período em que passou na África 
durante a guerra civil. Entre vários cordéis, “repenteou” A 
Balada de um vaqueiro de Pilar em homenagem ao seu Neném 
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Vaqueiro, figura muito conhecida na Caraíba Metais (BA). 
Há ainda vários escritos em seu arquivo pessoal, esperando 
futuras publicações.

Hercília Fernandes
Natural de Caicó (RN), é poetisa e professora. Em sua trajetória 
literária, publicou os livros Retrato de Helena (2005), Agá-
Efe: entre ruínas & quimeras (2006), Maria Clara: uniVersos 
femininos (2010) e Nós em miúdos (2013). Pedagoga, pós-
graduada em Educação Infantil, Mestra e Doutoranda em 
Educação, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é 
professora efetiva da Universidade Federal de Campina Grande. 
E-mail: fernandeshercilia@hotmail.com.

Janilson Sales de Carvalho 
É natalense, nascido em 10 de junho de 1963, filho dos varzeanos 
Aderson e Lourdes Carvalho, neto do poeta varzeano Raimundo 
Rosa e da professora Maria Onélia. É formado em Letras e em 
Artes pela UFRN. Foi professor de Língua Portuguesa da rede 
municipal de Natal, ensinando na Zona Oeste, nos bairros de 
Nazaré, Novo Horizonte e Quintas. Ganhou o segundo lugar no 
Concurso de Poesia Luís Carlos Guimarães (2007). É casado com 
Zedina e pai de Thiago, Arthur e Pedro e avô de Murilo.

Jeanne Araújo
Nasceu em Acari e mora atualmente em Ceará-Mirim (RN). 
Formada em Letras pelo Instituto de Educação Superior 
Presidente Kennedy, é professora de Língua Portuguesa na 
rede municipal e estadual de Natal. Vencedora do Concurso 
de Poesia Luís Carlos Guimarães (2006), publicou, em 2011, 
Monte de Vênus, poesia. Tem poemas nos livros 13 poetas 
novos (2002) e 20 poetas novos (2003), ambos publicado pela 
Fundação José Augusto.
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João da Mata Costa
Professor da UFRN, cinéfilo e escritor. Estudioso do Quixote, 
Camões e da cultura popular. Publicou inúmeros trabalhos em 
revistas e jornais locais nas áreas de literatura (crônicas, ensaios, 
poemas), cultura popular e divulgação científica. É colunista do 
blog substantivoplural, onde participa desde o seu início, há 
cinco anos. Já participou da curadoria de eventos culturais, tais 
como Potyguarana, em homenagem aos escritores e artistas do 
RN, Dia de Camões, Centenário de Portinari e do Ano Miraculoso 
de Einstein. 

José de Paiva Rebouças
É formado em Comunicação Social, com habilitação em 
Jornalismo, e especialista em Comunicação Organizacional. 
Poeta e cronista, é autor do Catálogo Maçante das Coisas Comuns 
(Scortecci, 2014) – Vencedor do XII Prêmio Nacional da Livraria 
Asabeça, na categoria poesia – e da Ópera Anti-Instrumental 
ao Vazio Homérico da Cidade (Coleção Mossoroense, 2015) 
– Vencedor do Prêmio Literário Rota Batida, na categoria 
poesia. Publicou ainda o livro de crônicas Da amizade sincera 
de um urubu (Offset, 2014) e organizou o livro Cruviana (Sarau 
das Letras, 2013), que reúne escritores do Brasil, Argentina e 
Portugal. É ainda editor da Revista Cruviana, caderno virtual de 
contos. Filho de Apodi (RN), mora atualmente em Mossoró (RN), 
onde trabalha e produz.

Leocy Saraiva
Nascida em 23 de janeiro de 1967, sob a brisa marinha de 
Natal (RN), tem dois grandes vínculos com a vida: seus filhos 
e a poesia. É Assistente Social e estudante de Letras-Língua 
portuguesa pela UFRN. Em 2010, lançou o livro de poemas 
Cantos e espantos. Participa das coletâneas Poesias escolhidas: 
o melhor de mim (Poesias escolhidas, Minas Gerais); Impressões 
digitais: escritores potiguares contemporâneos Vol. II, organizado 
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por Thiago Gonzaga; e Antologia literária da SPVA-RN Vol. VII. 
Publica também seus versos no blog pessoal Vesthigios e nas 
páginas eletrônicas Virtual Cult, Poetando e Recanto das Letras. 
Segue insistente, na trilha errante das palavras, inspirado pelos 
dizeres de Camões: “Cantando espalharei por toda parte, se a 
tanto me ajudar engenho e arte”.

Luiz Renato Dantas
É engenheiro e funcionário do Banco do Nordeste. Recebeu 
Menção Honrosa, nos anos 2013 e 2014, no Prêmio de Poesia 
Luís Carlos Guimarães, promovido pela Fundação José Augusto. 
Obteve a segunda colocação no Prêmio Othoniel Menezes 
(2015), realizado pela Fundação Capitania das Artes.

Marcos Antônio Campos
Nascido em Natal (RN), em 26 de abril de 1951, é formado 
em Letras, Administração e Ciências Contábeis, aposentado e 
também funcionário do Banco do Brasil. Possui uma obra “Anjos 
Tortos” já publicado em uma coletânea de 2012: Fazendo arte, 
volume 4. Possui mais duas obras a serem publicadas no Fazendo 
arte, volume 5: “Fantasias do Alecrim” e “Ddevaneios – Uma 
Viagem através da Língua”, em 2016. Possui cinco premiações 
em vários concursos literários e está terminando um livro de 
poesias e contos a ser publicado em breve. Seus interesses são 
Bolsa de Valores, Turismo e Poesia.

Mislene Fernandes
Nasceu em Caicó (RN) em 23 de novembro de 1996. Concluiu o 
Técnico em Eletrotécnica no IFRN, Campus Caicó. Atualmente, é 
professora de Eletrotécnica no Centro Educacional Dr. Carlindo 
Dantas – CARDAN. É mulher, negra, nordestina, homossexual e 
feminista militante de movimentos sociais. Apresenta em sua 
poesia os conflitos do ser com ele mesmo e perante à sociedade, 
a luta interna e eterna de uma personalidade que se (des)constrói.
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Roberto Lima de Souza 
Graduado e pós-graduado em Filosofia. No governo de Cortez 
Pereira (RN), foi secretário-chefe da Casa Civil; no governo de 
Micarla Sousa, ocupou as pastas de Administração e Cultura. 
Poeta, compositor, está aposentado do Magistério Superior. 
Atualmente, é presidente da UBE-RN.

Yves Martins Varela
Jovem noctívago que, nos momentos de ócio, aventura-se 
pela criação de novos sentidos, que emergem através de seus 
poemas. Nativo da cidade do Natal (RN), e graduando do curso 
de Psicologia, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
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