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PREFÁCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APRESENTAÇÃO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Epígrafe  

 

Oi minha querida Brasília,  

Hoje acordei recordando as histórias que ouvi sobre ti, e como em cinco anos 

nasceste. Também nascera contigo a nossa amada e promissora UnB, que traria em seus 

genes o diverso e o reverso. 

Ouvi dizer que és fruto da ideia de um homem que tornou-se presidente, e que 

num ímpeto, desafiando a razão, uniu-se a dois arquitetos: um para traçar tua forma 

soberana de avião, outro para tornar-te monumental. Transformaram assim o velho 

cerrado do planalto central na nobre capital do Brasil.  

Como gostaria de ter acompanhado teu nascimento... Restou-me conhecer-te na 

tua adolescência. Corremos juntos por teus parques. No zoológico, conheci animais 

inimagináveis. Vislumbrei em tua piscina de ondas o pôr do sol dourado no véu azul 

celeste. Um tal Mané Garrincha nomeia teu estádio, que se fez nacional para um torneio 

mundial.    

Hoje vejo-te uma jovem com 60 anos. Três são os candangos que, onipresentes, 

resguardam e guardam a sombra da esplendorosa catedral.    

Teus poderes, tua esplanada, palco de recordações. No plenário, o ímpeto de uma 

majestosa democracia.... que num lago paira no ar. Os arcos da ponte são portais que nos 

levam do ontem para o amanhã. 

 

 Uruanan Jackson Henrique Dos Santos 

Funcionário Universidade de Brasília 
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HOMENAGEADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aldo Paviani 

 

 

 

Homenagem a Aldo Paviani 

Este homem 

observa e planeja. 

Em suas mãos, 

na cidade, linhas e traços ganham vida. 

A vida atravessa as linhas, 

e elas extrapolam as margens. 

Ganham volume. 

Uma cabeleira cheia de nós e franjas. 

A franja incomoda. 

Aqueles que vivem na linha a criticam. 

Para ele, a franja é vida. 

Vida com valor, direitos, desejos. 

O que fazer com a franja? 

Cortar? 

Por Tatiana Frade Maciel 

 



Professor Aldo Paviani 

Sou geógrafo, urbanista e ativo aposentado. 

 Preocupa-me a organização dos espaços urbanos e ambientais, a construção 
geográfica do espaço. 

 O que desejamos, o que queremos para as metrópoles, as cidades em geral? 
Trabalho, alimentação, deslocamento, educação, vegetação, água, qualidade do ar, 
cultura, entretenimento, qualidade de vida para todos. 

 O que possuímos: desigualdades espaciais, grande volume de desemprego nas 
periferias metropolitanas, dificuldade de acesso à alimentação, ao deslocamento e à 
educação,  pouca ou nenhuma vegetação, escassez de água, mananciais e lençóis freáticos 
secos, baixa qualidade do ar, sem acesso à cultura e ao entretenimento, e baixa qualidade 
de vida. 

 Brasília é o lugar onde as desigualdades são mais aparentes, apesar de possuir o 
1º lugar em qualidade de vida no Brasil, possuir 70% de área rural, ser a região brasileira 
em 11º lugar na produção de feijão, reter o maior índice de produtividade e possuir 68 
mil hectares plantados de soja e 60 mil hectares de milho.  É caracterizada por fornecer 
serviços, não há indústrias ou empresas disponíveis para assumir a mão de obra 
disponível. 

 Continuo disposto a contribuir com o planejamento dos espaços culturais e 
discutir soluções para esses problemas, no que, de fato, ainda trabalho. 

Por Daphne Machado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bernardo Mota 
 

 
 
Travessia  

Prazer enorme em te conhecer, Bernardo. Senta, por favor. Fica à vontade. 

Soube da tua travessia. 

Lembrei de Pessoa: "Deus ao mar o perigo e o abismo deu, Mas nele é que espelhou 

o céu". Lançar-se... Tanta coragem nesse corpo tão jovem. Tanta estupidez nos olhares 

que te recusam. 

Cisheteronormatividade. Nada com um nome desses poderia ser bom, não é 

mesmo? Aceita um café? 

Essa noite sonhei com Tirésias. Sábio porque homem, mulher, homem. 

Soube da tua jornada, Bernardo. Posso caminhar contigo um pouco? 

Me veio também uma memória de infância. Do quintal da casa de minha vó. Vi a 

borboleta romper o casulo. Ficou tremulando do esforço, as asas encharcadas, 

amarrotadas. Pendurada no galho até secarem. Só então o voo, lindo. 

Que alegria essa tua visita inesperada, Bernardo. Quanta honra! 

Soube do teu voo. Das tuas lutas: solitárias, coletivas. Do teu amor encontrado. 



Eu te celebro, Bernardo. Nunca deixe de vir. 

Por Cláudio Passos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Célia Xakriabá  

 

 

 

Homenagem a Célia Xakriabá  

Quando você se entende como corpo-território, percebe cada toque como possível 

invasão. Quem defende essa propriedade privada? Os olhares são como armas apontadas 

para mim. Senti meu corpo queimar a vida toda: de medo, vergonha, raiva e desejo. Minha 

fogueira não se apaga. Sou filha da Mata Atlântica, cria do Cerrado, o fogo constante me 

fere, mas também faz brotar minhas sementes. Tentam recobrir nossa identidade, mas as 

forças ancestrais me ensinaram a fazer as pazes comigo e isso é tudo que preciso para 

entender melhor o mundo e continuar a vida. Mulheres indígenas, brasileiras. Nós 

insistimos na festa, mas não esquecemos que ainda estamos em guerra. Sabemos bem, 

não dá para viver só de luta o tempo todo. 

Por Sthael Gomes 

 

  

 



Homenagem a Célia Xakriabá  

Um corpo sangra junto à terra invadida. 

Na luta diária pela descolonização do pensamento, 

transforma-se sangue em poesia. 

 

Combate-se em várias frentes 

a defesa de seu corpo e território, 

dois entes indissociáveis. 

 

Ao transitar-se entre dois campos do conhecimento, 

acadêmico e dos povos tradicionais, 

expande sua luta. 

 

Mostra-se que o conhecimento 

não é restrito à ciência clássica. 

 

A necessária 

mudança de perspectivas 

que tanto precisamos. 

Por Eduardo Soares 

 

 

 

Homenagem a Célia Xakriabá  

 

Indigenizar 

O movimento social é também uma universidade 

 

Estranhamentos ao lidar com comunidades tradicionais: 

Quase semelhante ao susto no espelho 

acostumado com o exótico, 

mira e vê a si mesmo por meio de outra face 

tantas vezes excessivamente diversa da sua. 

 

A interculturalidade é urgência. 

Por Irene do Planalto 

 

 



Chico Livreiro  

 

 

Respostas de Chico  

Chiquinho, livreiro, de humanas. É dádiva. 

Muito simples mas muito importante, senhor de memória.  

 

A lealdade dos fatos o sentem e os livros o sonham pela noite.   

 

Conheci o pai, o filho e o neto. 

 

É assim, livro causa um estranhamento. Encantamento.  

O livro causa encantamento que não dá pra explicar.  

 

O tempo que é o senhor da memória, minha filha.  

 

Me indica um livro. 

 

Encantamento silencioso sopra Garcia Marques em nossos corações latinos.  

 

Chiquinho, o livreiro de humanas, é dádiva. Senhor da memória, muito simples e muito 
importante nos sonhos e nos livros, pai, irmão e filho.  

 



Anoto as respostas de Chico como um Xavier escutador de livros.  

Por Jade Luz Maziero 

 

 

Chiquinho, muito mais que um livreiro  

Chiquinho, você é poema, ternura e cuidado. 

Precarizado numa estrutura burocratizada em gesso. 

Luta de uma vida, 

da desigualdade das cidades, 

da universidade. 

Pauta caduca, 

e sua capacidade 

em meio às iniquidades 

da maquete projetada. 

Ensinou e capacitou 

com a vida e a lida. 

Revelado, o não lugar desvela-se 

lugar de pertencimento. 

Na Universidade de Brasília, 

privilégio de candango construtor da cidade 

bucólica (sic) ativação de memórias. 

Lutou e fez história, 

construiu laços de afetos, 

sob ameaça de despejo. 

 

Basta pedir perdão pelas múltiplas ausências e indiferenças? 

 

A você, amigo livreiro e professor conselheiro 

A você, aluno discreto e pesquisador inquieto 

A você, cidadão presente e encantador de gente 

a minha, a nossa gratidão, regada com pedido de perdão! 

Por Leides Moura 

 

 

Homenagem a Chico Livreiro  

Como toda história que nasce 

Começou com triste fim 

Foi pela morte do pai 



Que a mãe decidiu assim: 

 

Vou subir no pau-de-arara 

Eu mais meus 8 filhos 

Foi sem saber que Chiquinho 

Viveria de amor aos livros 

 

Como conta a anedota 

Chico é autodidata 

Fez 10 dias de viagem 

Em cima de um pau-de-arara 

 

Já vão mais de 5 décadas 

Que ele ocupa esse espaço 

Em meio às pilhas de livros 

Das quais vive rodeado 

 

Disse "nunca faltei trabalho" 

E também "não fico doente" 

Gentil e compromissado 

Com amigos e clientes 

 

Morador de Sobradinho 

Trabalha na universidade 

Diz que seu maior tesouro 

São os amigos de verdade 

 

Bom mesmo ele é de conversa 

E sabe o que você precisa 

Chega pra pedir um livro 

E sai com toda uma pesquisa 

 

Tem a melhor indicação 

De livro ou de autor 

Sabe aquele mais famoso? 

Seu livro já autografou 

 

Se passar pela UnB 

E não conhecer Chiquinho 

Dê por perdida a visita 

E recomece o caminho 



 

Por Yara Martinelli 

 

Homenagem a Chiquinho  

Ele chega à cidade. 

Em um pau de arara 

vence distâncias. 

 

Sua voz é doce. 

Um pequeno homem 

feito de grandezas. 

 

Senhor da memória, 

vai lembrar dos seus interesses. 

Do último lançamento. 

De tantas histórias. 

 

A sua 

própria 

feita de dádivas e lealdades. 

 

Gente 

livreiro 

também é patrimônio. 

Por Mônica Nogueira 

  

Chiquinho, um mundo e livros  

Tão manso, tão simples, tão sábio 

Construiu sua casa no coração de Brasília: 

UnB, à entrada magistral 

Nesse pequenino abrigo 

enigmático 

Você conseguiu voar alto 

Viajar longe, estando sempre 

Ali, em seu castelo 

De muitas páginas 

Sonhos e disfarces. 



Sempre a acolher em seu baú 

e revirar em seu sótão 

o objeto sagrado 

guardado 

Sem trancas 

em sua casa-farol, 

de tijolos-palavras 

Emolduradas em livro. 

Seus livros, nossos livros 

sempre à mão 

Chiquinho, em seu mundo 

De livros, livrando 

Se fez, livreiro 

Porteiro então 

A guardar e oferecer 

suas paredes-chão 

seu tesouro e 

coração. 

 Por Girlane Florindo 

Cristiane Sobral 

 



Homenagem a Cristiane Sobral  

 

Aprendi a escrever com uma mais velha, 

professora do jardim 

de infância. 

Lembro-me dela 

ensinando a escrever 

meu nome. 

Cravou as letras tão fortes 

no papel branco. 

Acabou rasgando, abrindo uma fissura bem no meio do espaço. 

No meio do tempo. 

Atravesso pelos rasgos abertos por outras, me espremo e 

passo. 

É preciso afirmar-se. 

Quem não se afirma não se escreve-inscreve. 

Não existe. 

Em meio ao papel branco 

apunhalo a borracha colonizadora. 

 

Verbo é carne, corpo e vivência. 

É preciso crer nas rasuras. 

Na ruptura de paradigmas e 

nas vozes 

que ressoam 

de cada tinta sangue 

lançada em 

negrito 

 

no branco. 

Por Isadora Lima 

 

 

Reescrevendo corpos negros, sem fôlego 

Minha vida é a sina pela vida. 

Não me permiti morrer 

Nesse mundo branco 

Não me permiti o abandono. 



Mesmo solitária tantas vezes 

Nasci para marcar presença. 

A Negra na urbanidade. 

Eu cheguei, eu forjei 

“Outros contornos de realidade”. 

Mundos negros femininos nascem em mim. 

Minha adotiva mãe branca 

Ensinou-me sem saber 

A rasurar o cânone. 

Nasci liberta, 

Mas necessitada de outras alforrias 

Para mim, para os meus e minhas. 

Feita de coragem e resistência 

Das matrizes africanas 

A cumprir o meu papel devido 

Aos 3 anos já escrevia. 

Sem livros por perto 

A leitura me veio de súbito 

Pela força persistente forjada 

Em meu ser, pelas altas habilidades 

Não entendidas, não pensadas 

Para uma menina negra 

E seus assombros 

Num universo de escravismo. 

A voz de Luther King ecoou em mim. 

Desde sempre, o imperativo: 

sonhar pela educação. 

Pela universidade. 

Encontrei o teatro, a literatura 

Minhas subjetividades feitas 

Ação, verbo e carne. 

“Não vou mais lavar os pratos” 

Caminhos e formas insurgentes 

De reconfiguração 

De anunciação 

A desafiar colonialismos redutores. 

“Só por hoje deixarei o meu cabelo em paz.” 

O meu espelho e sua ordem simbólica 

“Retina negra” e seus filtros. 

Quebrei os silêncios 

e rasguei as mordaças 



Eu, intérprete de mim mesma 

A conquistar espaços, 

Em viradas bruscas da 

Vida em revisão. 

Escrever, cantar, encenar. 

Eu também sei, eu também posso. 

“Negra metida”? Sim. 

“Preta fujona.” 

“Mulher Negra de Cabeça Feita.” 

Por Girlane Florindo 

 

Homenagem a Cristiane Sobral  

Mulher de Cabeça Feita, Cristiane esbanja poesia. 

Performance! 

Vida marcada por conquistar espaços 

Na vida, na universidade, nas artes. 

Atriz, escritora, professora, palestrante! 

Sua arte é sua história e vice-versa. 

Transpõe para seus textos sua complexidade, subjetividade, seu ser mulher negra. 

Resistência e existência! 

Subverte a colonialidade. 

Primeira atriz negra formada na Universidade! 

Hoje, sua escrita insubmissa é estudada no Brasil e fora dele. 

Rompeu o cânone! 

 

Por Ingrid Ramalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Edileuza Penha  

 

 

 

 

Edileuza (em negrito) 

Letras pretas que se escrevem-inscrevem em folha-papel branco. 

A letra preta em um papel branco é uma voz, um rastro, uma pegada, uma história, 

um corpo. 

Cravar letras pretas E-D-I-L-E-U-Z-A P-E-N-H-A em um papel branco é mais que 

escrever um nome. 

É uma escrevivência, como diz Conceição Evaristo 

São várias mãos que se inscrevem pelo ato de escrever-se. 

Escrevo em negrito. 

Por Isadora Lima 



Homenagem a Edileuza Penha  

Me vejo em muitos lugares 

Em muitas condições e posições na vida 

lavadeira, cozinheira, quebradeira, dançarina,  

arquiteta, matemática, astronauta, cineasta 

Cineasta do meu próprio filme e de muitas outras Edileuzas 

avós, mães, filhas, irmãs, amigas 

Que também têm o direito de amar 

Nem tudo nessa vida são dores, sabia? 

nem toda Edileuza tem que viver só para trabalhar para os outros 

Viver para cuidar dos outros, e não ter tempo para si 

Viver dentro de uma caixa, como as telas que têm a mania de me encaixar só nas dores e 
em uma posição tão submissa 

Edileuza não vive só de dor 

O toque despretensioso e afetivo sempre foi negado a essa pele preta 

Meu corpo traz memórias inegáveis em cada pedaço, de tempos distantes e nas cicatrizes 
atuais 

Também sou amor, despretensioso e intencionado 

por isso filmo as Edileuzas que as telas não mostram 

Esse espelho filmado por mim mostra várias Edileuzas, e não só uma e singular referida 
no plural como homogêneo 

O espelho da vida real não reflete só a imagem filmada por Narciso, ou as que ele quer 

tentamos falar baixo, fingiram não escutar 

As nossas histórias, vou contar e filmar, a partir de nós 

Por Daniel da Silva 

 

 

Para que minha voz não ecoe sozinha 

A vontade de mudar o que vejo 

E o que não vejo 

Mas desejo 

Move minhas lutas 

 

Não me vendo em grandes telas 

Busquei visibilidade 

De outras como eu 

Mulheres negras como protagonistas! 

 



Não me vendo representada como parte da história 

Quis assegurar que minhas origens 

Não fossem negadas na escola. 

História e cultura afro-brasileira no ensino básico! 

 

Não me vendo nos corredores da universidade 

Lutei para garantir a nossa visibilidade. 

Cotas raciais no ensino superior público! 

E para que minha voz não ecoe sozinha, deixo: 

“Negritude, Cinema e Educação”. 

Por Ingrid Ramalho 

 

 

 

 

 

  



Fábio Félix 

 

 

 

 

 



Panfleteiro 

o medo de representar essas pessoas a quem entrego os panfletos é paralelo ao 

medo de nunca chegar lá. fazer campanha não é fácil. ainda mais em Brasília, onde quase 

ninguém anda, só se locomove. 

pelo menos na UnB, 

casa, 

as pessoas me olham no olho quando pegam o santinho. 

digo sou candidato e também estudei aqui. 

minha campanha, 

me orgulho de ser feita no boca a boca. 

de pessoas reais para pessoas reais. 

o medo de representar é 

ser eleito e me tornar apenas símbolo. perder a etiqueta de pessoa real. o título de 

primeiro deputado distrital assumidamente gay é forte — amedrontador, até. mas é 

bonito. crucial. na cadeira da câmara legislativa, representar pela metade ou só quando 

convém não é opção. se for pra servir feijão com garfo, melhor nem servir. o que é do 

feijão sem o caldinho? pro brasileiro, nada. pro meu eleitor, tão brasileiro quanto 

brasiliense, ser representado pela metade também não vale. se um dia eu chegar lá, que 

eu não me satisfaça. que eu faça do rótulo o menos confortável possível e seja gládio e 

não escudo nas lutas a serem travadas. 

já o medo de nunca chegar lá é 

ser só o adesivo apodrecido no poste da 402 norte. 

Por Lênio Carneiro Jr. 

 

Gabinete 24  

Saberes não só acadêmicos na UnB 

Deputado distrital-cidadão 

Muitas bandeiras 

Arco-íris 

Justiça social 

Contra a desigualdade 

Pelos Direitos Humanos. 

As cicatrizes e feridas 

do machismo 

Entranhado na estrutura 



Da sociedade. 

Sorriso largo 

empatia 

feliz. 

Félix. 

“Com o voto, você se torna (o) outro.” 

“É impossível implementar mudanças sozinho.” 

Resistência e luta. Batalha. 

“Persistência e muita coragem.” 

Por Vânia Sousa 

 

 

 

Homenagem a Fábio Félix  

Representante da perifa,  

Responsa.  

Morar em Brasília na toca da onça,  

onde a dança das peças remove a esperança.  

Tabuleiro, Xadrez  

só acaba lá quem nunca teve vez.  

 

À periferia, o que é que sobra?  

Sem mobilidade, acesso bloqueado.  

Para um jovem gay e negro,  

tudo isso vem dobrado. 

 

Assistente social,  

trabalho socioeducativo.  

Acreditando na luta,  

Democratizando dos livros. 

 

Crianças e adolescentes,  

adultos em vulnerabilidade,  

foi formando cidadãos que encontrou 

Necessidade. 

 

Pela causa LGBTQI+ 

Quebrada queer.  

As monas sabem o que se passa  



com seu direito de ir e vir.  

 

É violência constante, é guerra em curso.  

Silêncio só pra quem naturaliza o injusto.  

Luta diária.  

Pra quem vive o pesadelo, não tem feriado.  

E é só sonhando que se passa o recado. 

 

Criar novas realidades  

Só com quem corre de verdade.  

É força pura, cara a tapa,  

luta dura, bacu da bura.  

 

Todas as barreiras foram postas, mas  

com muitas mãos se construiu uma resposta:  

deputado distrital, pela justiça social,  

contra toda desigualdade e o racismo estrutural.  

 

Em meio aos homens brancos,  

seus ternos e apoio dos bancos,  

vai fazendo resistência.  

A causa como ciência. 

 

Transformando estruturas de dentro,  

botando em pauta as causas  

dos que foram silenciados.  

É a esperança na mudança  

que impulsiona o seu legado.  

 

E que venham muitas histórias de amor e transformação.  

Quebrada queer representada é esperança  

Em construção. 

Por Yara Martinelli 

 

 

 

 

 



Isaac Roitman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Homenagem a Isaac Roitman 

Foi pelas mãos de Darcy que aqui cheguei, em 1972. Mestres são como faróis, nos 

apontam caminhos. Assim foi Darcy com relação à universidade e ao papel da educação. 

Anos antes, o facho luminoso de outro professor, no curso de odontologia da PUC 

de Campinas, permitiu que eu ajustasse a minha rota àquela altura. Fiz-me doutor, como 

desejava a família judia, mas sem arrancar um dente que fosse de boca alheia! 

Doutorei-me em microbiologia em 1967. Dali em diante (e sempre), passei a 

seguir a luz de Celina, companheira de toda uma vida para viver e partilhar. Ela também, 

professora. Pois, vejam vocês a minha sina! 

Nós forjamos nesses encontros. Desejei ser mestre, capaz de despertar a 

curiosidade de outros, a inquietude que nos mantém despertos para a realidade e a 

renovada disposição para criar. 

  Nessa jornada, a Universidade de Brasília foi nau, escola, laboratório e 

morada. Aqui aprendi: além da docência, era necessário gerir a instituição, a política de 

pesquisa e de educação. 

  Fui chefe de departamento, decano, cofundador do Centro de Estudos 

Avançados Multidisciplinares (Ceam). Longe, cheguei a ser reitor de outra universidade, 

mas o nascimento da primeira neta, Sofia, me trouxe de volta à cidade. 

  Atuei em agências nacionais de pesquisa e pós-graduação. Conhecer a 

engrenagem por inteiro me fez compreender: sem a educação básica, pouco pode a 

universidade. Então, no CNPq, pude criar o Programa de Iniciação Científica Júnior 

dirigido a estudantes do ensino médio. 

  Passados mais de 40 anos, a educação segue sendo uma urgência no Brasil 

e essa constatação, ao lado da minha constante atração pelo novo, me mantém em 

marcha. 

  Os tempos presentes apresentam novos desafios, outras tecnologias de 

comunicação e informação e uma pandemia – assunto, que creiam, os microbiologistas 

dominam. 

  Mas há igualmente princípios e projetos de emancipação que não só ainda 

não foram plenamente realizados, como se veem ameaçados de retrocessos. Há urgências 

em educação, como a simples valorização de mestras e mestres, faróis que são em tempos 

incertos, não por nos oferecerem respostas, mas por nos provocarem a imaginar futuros, 

que nos redimam de um triste passado. 

por Mônica Nogueira 

 



Homenagem a Isaac Roitman 

1)  Percebo na leitura os diferentes caminhos por conhecimentos trilhado por 

Isaac Roitman ao vivenciar descobertas mundo afora. 

2)   No protagonismo de uma construção sólida de convívios, ocupou funções 

expressivas e relevantes no contexto da ciência, tecnologia e inovação. 

3)   Mas é pela Universidade de Brasília (UnB) o seu contínuo apego pelo 

profissionalismo e dedicação. 

4)   Sua simpatia pelo olhar traz sensações de companheirismo, e externaliza 

um envolvimento a favor de uma educação superior repleta de oportunidades e desafios 

no contexto brasileiro e internacional 

5)   As políticas públicas envoltas por estudos de temas de alcance futuro 

aproximam cada um dos municípios brasileiros nas distintas unidades federativas, sendo 

uma parte do todo. 

6)   A educação de qualidade para todos é um dos desafios dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) no Brasil. E 2022 se aproxima com um país que 

queremos, como também com um país que não queremos. 

7)   Vamos salvar a nossa Universidade, ou não é um bem público da 

humanidade ameaçado? 

Por Tallyrand Moreira 

 

 

Professor Isaac Roitman 

Bonachão, bem humorado. 

Marido apaixonado. 

Celina, 

Sempre ao seu lado! 

 

Pai encantado. 

Luciano, Pedro, Iris e Marcelo. 

Coração apertado! 

 

Avô fascinado. 

Sofia, Uriel, Gabriela, Isadora e Léo. 

Futuro sonhado! 

 



Dentista formado. 

Microbiologista vocacionado. 

Professor dedicado. 

Alunos, meu legado! 

 

Títulos, academias, 

Sociedades, diretorias, 

Centros de pesquisas, reitorias, 

Laboratórios,  prêmios, 

Administração, Educação, 

Muitas alegrias! 

 

UnB e outras universidades, 

Brasília e outras cidades. 

 

Tudo o que fiz, o que produzi, 

Criei ou contribui, 

Está registrado, 

Catalogado, devidamente publicado. 

 

Ativo aposentado. 

Amigos, estou rodeado. 

Sinto-me honrado, 

Homenageado. 

A todos, muito obrigado! 

Por Daphne Machado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Izabel Magalhães  

 

 

 

Homenagem a Izabel Magalhães 

Sou mulher, mãe, professora. Na história da minha vida, meus papéis não se 

separam. Da Itarema natal até a Lancaster que escolhi para minha formação, da Brasília 

onde me firmei ao retorno ao Ceará, e ao novo retorno a Brasília. Em tudo sempre estive 

inteira: a professora, a mãe, a mulher. 

Na cidadã estava a professora quando investiguei a Constituição de 88, com foco 

nas contribuições de mulheres à construção da lei máxima do país – ainda vigente mas 

tão vilipendiada! Na professora estava a cidadã quando conduzi estudo sobre letramentos 

de pessoas adultas numa cidade periférica do DF. A mãe estava na professora quando 

estudei interações médicas em pediatria, e na professora estava a mãe quando enveredei 

para o estudo da educação inclusiva e do atendimento educacional a pessoas com 

deficiências. 

Se alguns me acharam dura, talvez não saibam tudo que enfrentei. Ainda hoje não 

é fácil fazer ciência no Brasil, é mais difícil sendo mulher, mais ainda sendo mãe. Veja um 

exemplo: somente em 2020 a Universidade de Brasília aprovou a Resolução sobre 

avaliação acadêmica de mulheres em licença maternidade. Foi preciso uma Reitora 

mulher, uma Decana de Pós-graduação mulher, uma Diretora de Pós-graduação mulher 

para essa conquista – que mesmo sendo vanguardista apenas minimiza as desigualdades 



de gênero que enfrentamos na academia. Só agora, em 2020! Imagine o que foi ser mãe e 

docente nos anos 80, 90, 2000... 

Onde estive fui inteira. Sou mulher, mãe, professora. Na história da minha vida, 

meus papéis não se separam. 

Por Viviane Resende 

 

Canção à Izabel Magalhães 

Mulher, mãe, professora 

Engajada pesquisadora. 

Sensível, acessível e empoderada 

Às vezes tímida, sempre divertida. 

Há bom gosto, há música e 

Há arte. Mas também disciplina, rigor, justeza 

e responsabilidade. 

Desbravou terras, temas, metodologias. 

Marcas da decolonialidade sempre presente 

Consistência ao pesquisar, ao analisar, 

Ao viver. 

Em conexão com o mundo escolheu capitais de afeto: 

Brasília, Lancaster, Fortaleza. 

Afirmou-se, por sua força, desde sempre. 

No texto como mapa, seu discurso se fez potência: 

ADC, gênese, fio condutor;  

Inquietações, muitos porquês - 

Gênero, educação, inclusão, comunicação e interseccionalidade; 

Etnografia, mergulho profundo. 

Contexto, visto e sentido por inteiro. Por completo. Em toda complexidade. 

Enraizou-se no tempo e no espaço esse olhar crítico sobre o mundo, 

conduzindo sempre para o humano: 

Que sujeito sou eu? Que sujeito eu poderia ser? 

 

Ninguém passa por seu caminho impunemente. 

Aprende, mansa ou duramente, a movimentar-se para dentro. 

Por Girlane Florindo 

 



Jiwago de Jesus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manifesto a Jiwago Henrique de Jesus  

Universidade, berço do conhecimento 

Paradigma educacional em uma sociedade segregadora 

A pedra filosofal atinge um corpo 

Negro, especial, intelectual 

Diferente sim 

Todos nós somos 

Mente inquieta deturpa sua imagem 

Ascende a discriminação, a intolerância, a indiferença 

Onde estaria a universalidade do acolhimento, da assistência, do acesso 

Restou intolerância, negligência, abandono 

Quem matou Jiwago? 

A pedra no caminho? 

A psicofobia? 

O julgamento? 

A ausência... 

Do alto da Colina seu corpo sucumbiu 

Olhares distantes agora se abrem 

Antropologia, Filosofia, Sociologia, Psicologia 

De nada adiantou na disciplina da vida 

A mente desafia aqueles que têm juízo 

Depressão, regressão, agressão 

O quão estamos preparados? 

A mente desafia 

Se não for abraçada e acalentada, restará só 

Luto… 

Por Tatiana Frade Maciel 

 

Homenagem a Jiwago  

Ninjas ou shinobis são guerreiros ou agentes secretos 

Mercenários do Japão Feudal 

Especializados em artes de guerra não ortodoxas 

 

Meus amigos me reconhecem pelo meu fedor 

CYBERTECNOLOGIZÁVEL! 

Eles estão nos observando? Talvez 

 



Voltando ao assunto: Você é um ninja também 

A opressão do oprimido contra o mais oprimido 

NeuroAtípico? 

 

Com quem falo quando estou sozinho? 

Quem é normal atire a primeira 

Pedra 

 

Foi assim que morri 

Normal? Não sei 

Atípico 

 

Filosofando sobre a vida pensei 

Naqueles que não me veem 

Sou invisível? 

 

Não, sou um ninja 

Eles não sabem pelo que estou passando 

Quem sabe? Neurotípico? 

Quem é anormal atire a primeira 

Água mole em pedra 

Dura 

 

Lágrimas líquidas 

Quem matou Jiwago? 

E por quê? 

Por Yara Martinelli 

 

Eu era Jiwago  

Eu era Jiwago.  

Invisível a tantos. 

Mas completamente materializado naquilo que tudo e todos (ou pelo menos uma 

grande maioria)  

os poderes e poderosos gostariam de manter distante dos corredores do 

planejado para ser o berço de uma intelectualidade tosca. 

Nos desenhos do ICC eu era o próprio grafite  



e sempre me apagando 

eu ia ressurgindo. 

Naquelas salas verdes coloridas descobri novos nomes para o que já sentia, para 

dizer quem sou na cidade utopia que estou. 

Ensinei. E depois de um tempo, cansei. 

Corpo e mente não quiseram mais fingir essa racionalidade paralítica. 

Em meio a sinuca fumaça e paredes rabiscadas 

gritei. 

Filosofei antropologias. 

Mas a universidade concreto mesmo assim me engoliu. 

Cheguei a acreditar que ali desviaria do meu caminho. 

Construí, eu mesmo, refúgios. 

Mas Unb é Brasília. 

E Brasília é concreto. 

E concreto engole. Sempre engoliu, sempre vai engolir. 

Por Melissa Bevilaqua 

 

 

Jiwago meu nome  

puxei o microfone de um pupilo, disse o que pensava 

se te assusto logo vivo 

vejo uma escada de gente desperdiçada 

Jiwago meu nome vagaroso abro ala 

 

qualquer conhecimento te assusta 

qualquer conhecimento te assusta, camarada 

 

qualquer conhecimento vale nada 

cuspo nas esquinas da lógica enfeitada 

filosofia enquadrada 



e você pensando que eu era de rua, 

deito na maiêutica que armo na sua cara 

 

qualquer conhecimento te assusta, camarada 

eu mesmo já não sei de nada 

tô ferido estendido resfriado 

me mataram em casa com a porta escancarada 

 

me pediram um dossiê 

só queria um cigarro 

 

exigiram a resposta 

entreguei meu corpo bolado 

Por Jade Luz Maziero 

 

 

 

 

  



João Bilhim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Homenagem a João Bilhim  

Nascido na Ilha da Madeira 

Transformou-se em brasiliense 

Ciências sociais 

Serviço social 

Setor público 

Serviço público 

Administração  

Contabilidade 

Economia  

Professor 

Pesquisador 

Compartilhador 

Por Paula Araújo 

 

 

Homenagem a João Bilhim  

Entre a Ilha da Madeira  

e o coração do Planalto Central  

 

constroem-se pontes 

abrem-se caminhos 

criam-se laços.  

 

A cooperação não conhece fronteiras  

e a ciência também não.  

Por Eduardo Soares 

 

 

 

 

 

 

 

 



Madalena Torres 

 

 

 

 

CEI – Centro de Encantamento Interior 

Mesmo eu sendo goiana 

Na cidade nordestina, 

Vou me apresentar a vocês 

Usando um pouco de rima. 

 

Quando a Ceilândia cheguei, 

Ela tinha há pouco nascido. 

Nas suas ruas de terra, 

Desde muito cedo lido. 

 

Essa cidade faceira 

Enfeitiça meu coração. 

Vendo suas dificuldades, 

Me coloquei em missão: 

 

“Como pode tanta gente 

As letras não conhecer?” 

Foi quando me encontrei 

Com mais gente incomodada: 

“Essa dificuldade 



Deve ser superada!” 

 

Com as colegas normalistas 

E estudantes da UNB 

Juntamos nossas vontades 

Para a diferença fazer 

 

Em 89, num projeto me encontrei 

Pensando que acabaria, 

Isso eu não suportei! 

e por isso a Cepafre com carinho abracei 

 

Acredito que professora 

Nunca para de estudar 

E aos 36 anos, lá vou eu me formar. 

Agora sou filósofa, 

Mas, nisto, não vou parar 

E em 2005 – Mestra de se orgulhar! 

 

Só que a luta não se esquece 

E enquanto a Ceilândia cresce 

Outras necessidades 

Virão nos cutucar 

 

A cidade que pensada 

Era para erradicar 

Invasões em suas terras 

Também estão a pipocar 

 

Não quero Universidade 

Que nos veja de longe 

Para viajar pra lá, 

Só com paciência de monge! 

 

Mas a luta não parou 

UNB chegou em Ceilândia 

Ainda há o que fazer 

Para incluir na ciranda: 

 

Ciranda que roda a vida, 

Ciranda que na Ceilândia não para 



Ciranda da minha vida 

Ciranda da minha história 

 

Dizem que sou referência 

Na arte de ensinar, 

Dos movimentos populares, 

Do cinema apoiar! 

 

Mas uma grande alegria 

Que um coração pode ter 

É quando o mestre Paulo Freire, 

No livro, cita você! 

 

Só que nessa vida 

Não se constrói com a lida 

Aquele que uma ponte 

Com o outro não quer formar! 

 

Como viram minha história, 

Também é cheia de amores! 

Por isso digo: “Prazer, 

Eu sou Madalena Torres! 

 

Por Vânia Sousa 

 

 

 

Eu, Madá da Ceilândia 

De Divinópolis pra cá, menina. O início foi duro, sabe? O arame farpado em volta 

da casa, o pó avermelhado nos lençóis. Ceilândia nascendo, retorcida, apesar de. Eu, a 

blusa rosa que mamãe deu, saia florida, o alfabeto já todinho dentro da cabeça. 

Minhocuçus gigantes se retorcendo, escavando as noites. Eu, criança negra, a pobreza em 

tudo, sol que escalda, chuva que alaga. Difícil. Fácil nunca fica, descobri. Mas teria a 

boniteza de Paulo Freire sempre comigo, graça infinda, luz no caminho. Assim. Só com 

mãos bem dadas pra gente seguir adiante, se não afunda. Não pode largar, nunca. Falta a 

água, a saúde, o lazer. Sobra a opressão, a hipocrisia. Que venham. A gente não desiste, dá 

aquela vontade, mas não. Estico os braços, quero mãos, todas, vamos. O povo vem, é 

bonito demais, sabe? Freire no coração, não sai. Aprender com adulto, com passado que 

pesa, a gente se aprendendo, ficando mais leve, assim, olho no olho... meu Deus, não tem 

explicação! Adulto sem alfabeto é peso morto, querem. Pra mim, não. Nunca. De jeito 



nenhum. A gente se olha, se vê, se enxerga, entrelaça sonhos. Caminha junto. As letras 

entrando, olhos, ouvidos, coração. Saindo imagem, semelhança de cada um. Tudinho 

lindo, tudinho nosso. Filme da vida vivida, nós lá, brilho. Em bloco, sem fresta. Libertação 

agora. Mas demora, sei. Paciência grande, pra regar. Vem câncer também, a vida é assim, 

esburacada. Seguimos. História a gente é que constrói, assenta, dia no dia. Tem presente 

não. Assim. Nosso pó, nossos lutos, nossa resistência. Nossas imensas felicidades. 

Por Claudio Passos  

 

Maria Madalena 

Registrada como Maria Madalena, 

Prefiro que me chamem Madá. 

Em Divinópolis nasci, 

Aos 8 fui morar em uma cidade que começava. 

Para Brasília me mudei 

Em Ceilândia me criei 

Lá construí minha vida, 

Já digo: fui grande guerreira da educação do Distrito Federal 

Infância dura, mas venci 

De arames farpados a falta de água passei, 

Pequena menina negra, pobre 

Em busca de sonhos. 

Paulo Freire 

É ele quem levo em meu grande coração. 

Até fui citada em sua grande obra “Pedagogia da Autonomia” 

Filósofa pela Universidade Católica 

Fui aprendendo e nunca mais parei. 

Quero que lembrem de mim 

Não apenas pelo Lattes, que não citarei. 

Reconheçam de onde eu vim e até onde eu cheguei! 

Por Marcela Ferreira 

 

 

Homenagem a Maria Madalena Torres  

Maria Madalena. Uma, discípula de Jesus, as mãos de Deus na Terra.  E eu, aqui, 

sou também como mãos para algo maior: a educação na diversidade. Um lugar sem credo, 

mas com muita fé e sabedoria. Um lugar para gente de todo tipo e qualquer idade. 

Cidadã honorária, título importante e merecido. Moções de louvor. O 

reconhecimento vindo de um lugar que faz tão pouco. Os políticos gostam mesmo de 



prêmios e festas, eventos bonitos. Mas isso tudo não faz jus aos esforços verdadeiros do 

dia a dia de tantos outros educadores. De que adiantam as homenagens se as carteiras 

estão quebradas, as apostilas são ultrapassadas e o salário dos professores uma miséria? 

Se formar cidadãos é tão importante para a câmara legislativa, que eles reduzam seus 

bônus e invistam na educação. 

Mas é assim mesmo, quem cuida dos esquecidos e vai à luta ganha mais em 

memória e honrarias do que em ações concretas na vida. Eu faço porque sei ser preciso. 

As Madalenas, de hoje e de ontem, sabem caminhar com destreza pelos desertos. 

Por Sthael Gomes 

Magno Assis 

 

 

 

 



 

 

Homenagem a Magno 

A dimensão cultural institui a universidade necessária. A sensibilidade artística 

inclui e democratiza. A animação cultura se move alheia à censura e à ditadura. A 

ocupação das ruas e da universidade proporcionada por Magno viabilizou 

redemocratização da universidade e da cidade: tubos de ensaio de alter egos brincantes, 

a alma da UnB não pode ser destruída pois habita nossos sonhos.   

Gay de família candango-nordestina, Magno pulsa a veia e a gana de "invasores" 

que viveram e vivem em Brasília, expandindo-a para além do funcionalismo burocrático 

monocromático.  Cara pintada de muitas décadas, testemunha ocular de golpes e 

impedimentos. Aprendiz de Asta Rose, voz em coro profano. Divinos tubos de ensaio: 

gênesis, apocalipse, pós-apocalipse. A universidade é a cidade ocupada em versos e 

figurinos. Até mesmo cheiro de enxofre dispôs em frente ao templo da má-fé.   

Cultura para quê? Universidade para quê? Não faz sentido universidade que não 

seja cidade. É no ato performático, é no tom da emoção que se ocupa UnB. Fora disso, não 

se ocupa: se toma posse. Tomou assento, tomou lugar, fez linha de fuga e buracos no 

subsolo. Mago Assis jamais tomou posse da universidade: por isso ocupou e disputou os 

corredores e os sentimentos das gentes que ali passam. Viveu a cidade UnB em Brasília!  

Por Tatiana Lionço 

 

Decálogo de Magno Reivax  



Nascido nas mãos construtoras desta capital, crescido à sua órbita, avança, rasga cortinas 

espessas. Busca sôfrego o outro lado de tudo.  

1. O teatro. O palco. Sobe, desce. Seu segundo nascimento. 

2. Escola pública, universidade pública, teatro público. O público apoia, hostiliza, 

passa, para, ri, aplaude. Suas ruas sem cortinas.  

3. Antes houve o gay menino, as fugas da escola, o vagar pelo sol do cerrado, as 

reprovações. Houve o pó da fábrica de cimento, as notas do caixa do banco, as 

planilhas contábeis. Resquícios do que não era 

4. Mergulha, desvenda-se, vira Xavier do avesso: Reivax, o vagabundo à deriva, o 

palhaço, seu melhor quinhão. 

5. Lúdico, agregador, agitador, transgressor: suas sempre magnitudes. 

6. Luta brincando. Despe opressões pelo riso. Alegria revolucionária. Realidade vira 

ficção, ficção vira realidade. 

7. Soluça projetos, incontáveis, não consegue parar. Nem quer. Nem pode. Nem sabe. 

Tantas cortinas a romper, tantos lados de lá. 

8. Rei de si, pedala ruas, dança banquetas, piruetas, cochila caixas. Desfruta do poder 

dos gestos silenciosos. Seus pasmos arregalados. 

9. Tantos palcos de chão, de pedra, de pó. Centenas de olhos já a lhe rodear. Este 

centro que não deve ser. Sai de cena: a roda gira, gira, gira. Veste seu melhor 

sorriso de palhaço silente. Magno, Assis. Nos assiste. 

Por Cláudio Passos 

 

Homenagem a Magno Assis 

Em meio aos escombros havia uma criança brincando. Dizia ela ser uma 

construtora de esperança. Gay, filho de nordestinos, periférico, caminhante de vários 

espaços abocanhadores de vontade, expectador de uma frágil democracia, ator e atuante 

na/da vida, cara pintada e manifestante da poética do encanto e do assombro. Sua arma 

é o riso, a afronta do seu corpo dançante, brincante, contagiante e afetuoso. 

Por Isadora 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria da Glória da Veiga Moura 

 

 

 

 

Homenagem a Maria da Glória  

Brasília, Brasil africano, 

África, Brasília te recebeu. 



Pelos olhos dela percebemos. 

Por suas palavras ouvimos. 

Ancestralidade dos tambores negros. 

História kalunga conhecemos. 

Ilhas negras, num mar mestiço. 

Combate ao racismo. 

Luta contínua nas escolas. 

Danças quilombolas. 

Fé, alegria e luta. 

Festas alegres 

De encontros intelectuais. 

Brasil africano no papo. 

Papo consciente. 

Papo latente. 

Papo cultural. 

Por Paula Araújo 

 

 

Glória Moura, mas pode me chamar Alegria. 

Fecho os olhos e sinto o cheiro de velhas aldeias. O fogão a lenha de mamãe 

impregna a casa, cabelos e roupas. Se vovô vem do Mercado de São Pedro, na velha 

Niterói, logo os cheiros de pescados também se misturam no ar. Estamos todos envoltos 

em uma atmosfera morna e gentil, compassada pelo ritmo dos afazeres domésticos. 

Panelas areadas ornam prateleiras e paredes da cozinha. O alarido alegre dos dias ecoa 

pela casa. Os passos agitam as tábuas que a percorrem. 

  Mamãe me chama: - Minha Queza! Sou, para ela, uma pequena joia, 

protegida por Nossa Senhora Menina. Tanto mamãe chorou e rogou por minha saúde, que 

a santinha me acolheu em seus braços. Quem sabe não foi ela - a santinha - quem me 

deixou, entre achas de lenha, aquela pequena cruz? Tinha eu oito anos, então. 

  Eu mantive a pequena cruz comigo ao longo de toda vida. Ainda hoje me 

lembro de tê-la pendurado sobre o calendário da União Nacional dos Estudantes de 1964. 

Eu já era uma jovem mulher. Engajei-me em lutas por liberdades e justiça. Conheci Carlos, 

companheiro em todas elas, com quem me casei. Frutificamos em 4 filhas. 

  Tempos adversos aqueles sessenta, setenta. Carlos é preso pelo governo 

militar. Me vejo sozinha com as crianças. Mamãe é quem me socorre. Enquanto trabalho, 

ela cuida dos netos.  



Em 76, deixo Niterói para residir em Brasília, antítese do litoral fluminense, uma 

cidade árida e angulosa. Brasília ergue-se do chão vermelho do Planalto Central, sob os 

nossos olhos, prenhe de possibilidades. 

  Inicio o mestrado em educação na Universidade de Brasília, mas aqui 

também os coturnos nos alcançam. Um ano depois da nossa chegada, a Universidade é 

ocupada por tropas militares. Atravesso os corredores da Faculdade de Educação na 

companhia de Angélica, amiga de JUC, a Juventude Universitária Católica. A boca seca. O 

junho frio. Convencemos professores e estudantes a interromperem as aulas em protesto. 

Tempos duros aqueles. 

  Mas a devoção a Nossa Senhora, aprendida entre as ladainhas e orações 

tantas vezes repetidas por mamãe, me acompanhou sempre. Uma fé de que tudo passa, o 

bem prevalece e a vida pede celebração. Essa mesma fé e alegria encontrei entre as 

comunidades quilombolas, minhas interlocutoras de pesquisa por longos anos. Fé, alegria 

e o aroma de lenha, como na casa de minha infância. 

  Hoje madura, me sinto uma gameleira frondosa. As filhas cresceram e se 

tornaram galhos fortes: Débora, Luciana, Cristina e Carla. Floresceram netos: Bruno, 

Aisha e Marina. A natureza, a vida que segue, obras do divino. 

  O doutorado veio aos 61 anos. Carlos sempre ao meu lado, o austero 

companheiro, me ensinou sobre o amor em todas as idades. Que virá aos 80, aos 90? Sinto 

que ainda tenho ramos por desabrochar. “É a vida, mais que a morte, que não tem limites”, 

disse o comandante do barco que levou Fermina Daza rio afora. Estou nesse barco e sigo 

em viagem. Vivo todo e cada dia com a alegria do novo. 

Por Mônica Nogueira 

 

 

Glória Moura  

Ouço histórias da minha gente 

Conto. O tempo passa 

Nos cotidianos faço festa 

Vivo em luta e em memória 

 

Me aquilombo 

Ponho os pés no chão 

Assim me identifico, me valorizo 

Caminho em diálogos e Educações 

 

Nossas culturas, resistência 



Nossas verdades, diversidade e tradição 

Nossas histórias se costuram a muitas mãos 

E se entrelaçam 

em Glória! 

Por Irene do Planalto 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lúcia Leal 

 

 

 

Biografando Maria Lucia Leal  

Era 74 quando ela chegou do interior da Bahia 

Virou gente importante na capital. 

Da estudante iniciante à doutora, não houve freio. 

Na árdua caminhada de saberes 

convenceu grandes e pequenos: 

o direito não é alheio. 

 

Na luta, nas ruas, não poupou esforços: 



políticas públicas, infância, juventude e mulher 

de todos investigou fontes quaisquer. 

No renascer dos movimentos sociais 

(tempos da política distensionar) 

juntou-se aos Meninos de Rua 

e isso a deixou ainda mais capaz. 

 

E veio o ECA 

e com ele o fim do paradigma da proteção irregular: 

de menorismo para proteção popular. 

Na CPI denunciou a exploração sexual e 

na Ong CECRIA, com tantas outras, 

teve reconhecimento mundial. 

 

Recebeu título de Embaixatriz da Criança e do Adolescente, 

a professora baiana não parou. 

Fez tanto que foi votada pra ser nossa regente. 

Com 77% dos votos 

para a direção do CEAM na UNB, 

Maria Lúcia Leal 

não deixou a conquista retroceder. 

Por Paula Araújo    

 

Pequeno discurso em sua homenagem, por ocasião da Outorga do Título 

Boa tarde a todas, boa tarde a todos. 

Cumprimento nossa Magnífica Reitora reeleita, profa. Márcia Abrahão, a profa. Eva 

Faleiros, oradora nesta cerimônia, a homenageada de hoje, profa. Maria Lucia Pinto Leal, 

a nossa querida Baiana do CEAM, e em seu nome toda a comitiva que a acompanha nesta 

cerimônia. Cumprimento também toda a comunidade do CEAM, que hoje mais uma vez 

tem oportunidade de vibrar orgulhosa com Lúcia. Emérita! E nossa comunidade bem sabe 

como merece! 

Maria Lúcia Pinto Leal, aos 14 anos, menina, viu-se na cidade recente, como que 

ainda em construção. Encantada “pelas retas curvilíneas”, paradoxos de “viagem 

concreta” daquela capital – como ela mesma nos conta em alguns de seus próprios versos 

naquele poema em homenagem aos 50 anos de Brasília – e  já se vão mais dez. Como corre 

o tempo! 

A cidade entrelaçou as lutas de Maria Lúcia, as acadêmicas e as sociais. Crianças e 

adolescentes, exploração sexual, tráfico de pessoas, movimentos – eis os temas que lhe 



brilham os olhos e lhe fazem ferver o sangue. Em Lúcia, a atuação acadêmica nunca se 

apartou da militância que a move no mundo. Veio reconhecimento por sua disposição 

para agir. 

Em 1995, cofundadora do CECRIA – Centro de Referência, Estudos e Ações sobre 

Crianças e Adolescentes. E não para, move-se em atenta atividade. Luta e poesia, dor e 

canção guiam seus passos firmes – entre a política e o sarau – professora, pesquisadora, 

gestora, cineasta, poeta. Acadêmica brilhante, criativa e talentosa. É dura a caminhada, e 

a universidade se converte no palco de sua ação.   

Depois, coordenadora do Núcleo de Estudos da Infância e da Juventude (NEIJ), do 

Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, o CEAM. Neste Centro, ocupou o cargo 

de Diretora entre 2016 e 2019, e as marcas da sua presença são visíveis a quem quer que 

tenha a memória para comparar. Sua gestão já foi referida como “refundação”, tamanha 

a revolução que causou. Pudera, Lúcia é assim: revolucionária. Onde há o que fazer, 

arregaça mangas, busca parcerias e diz: vamos! E, orgulhosa, repara a obra, mede os 

avanços, destaca as vitórias. Orgulhosa, sim, como não? 

Agora ouviu o chamado do mar, e segue sua luta em outras quebradas. Vai 

arregaçar mangas na luta de pescadores, vai somar com Pier, de jangada nova, amarela. 

E a Baiana nesta Brasília, nesta Universidade de Brasília, deixa saudades. Mas vira e mexe 

lhe chega daqui um pedido de conselho, uma pergunta: como faço? Lúcia generosa atende, 

escuta, responde. Vá por aqui. Faça. 

Gratidão, querida professora, por ser força e inspiração. 

Por Viviane Resende 

 

 

Homenagem a Maria Lucia Leal  

Baiana, de nascimento e de apelido 

Sempre em busca de transformações sociais 

Na caminhada dos saberes, colabora para deselitizar o conhecimento 

Algo importante para quem busca romper a barreira do silêncio e luta por políticas 
públicas 

Tudo isso com força, sensibilidade e poesia 

Nas cachoeiras em volta da capital federal 

 

Por Ingrid da Silva Ramalho 

 

 



 

 

  



Marly Livreira 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marly, livreira inesquecível  

Eu te conheci na temporalidade dos seus cabelos brancos. 

Ainda hoje consigo sentir o toque macio da sua pele. Suave. 

Nas conversas breves, paradas leves, sorriso sincero. 

 

Cinco décadas como livreira da Saúde. 

Livro vivo para pensar a vida. 

Enciclopédia para humanizar o pensar. 

Entre cópias e pedidos, a comunidade desfrutou da sua presença. 

 

Mulher visível de lutas invisíveis. Você as percebeu? 

O essencial captado pelos olhos. 

Mulher sensível, guerreira, discerniu sustento. Produziu vida. 

Mulher de dores e profundos amores. 

 

Nunca foi paisagem, 

imagens intensas 

vida vivida 

solidariedade em movimento 

 

Na lida para sustentar a família, sem sucumbir à indiferença do lucro para garantir 
apenas a venda de um produto 

Doou sorriso, liberou a escuta, concedeu acesso à interação e reforçou a humanização 

 

Na direção da FS, gestão de 2014-2018, você recebeu destaque 

Ganhou homenagem 

Mas logo depois te perdemos 

Saudade e memórias nos habitam 

Vida eterna querida livreira 

Por Leides Moura 

 

 

Do-na Mar-ly 

pneu 

moul 

tra 

mi 

cros 

co 



pi 

cos 

si 

li 

co 

vul 

ca 

no 

co 

ni 

o 

se 

 

o diagnóstico mais longo dado a um paciente por um médico, cujos principais sintomas 
são como os de qualquer doença começada por pneumo: 

 

tosse, cansaço, dor no tórax e às vezes falta de ar. 

 

pneumoultramicroscopicossilicovulcanoconiose. 

 

 

a 
li 

 

o caminho mais curto para a humanidade dentro da faculdade de saúde da unb, 
costumavam dizer ao apontar para a livraria de dona marly: 

 

leitura, saber, doçura e às vezes livros em promoção. 

 

ali 

marly. 

Por Lenio Carneiro Jr. 

 

 

 

 

 



Milton Thiago de Mello 

 

 

Homenagem a Milton Thiago De Mello 

O que você fará aos 100 anos? 

Chegaria eu aos 100? 

Milton chegou e passou 

Para quem vive, os anos florescem 

Com propósito, dedicação e entusiasmo 

Seria esta a fonte da juventude? 

Para ele é a amizade, consigo e com os outros 

O bem tratar, o bem viver 

Na natureza encontrou seu caminho 

Trajetória longa de ensino e aprendizagem 

Aprendeu com os primatas o quão involuídos somos 

Ó natureza humana 

Padeceis da sua miséria individualista 

Para aqueles que iniciam a caminhada, anuncio 

A trilha será tão longa e florida quanto as pegadas percorridas semeando o amanhã 

Aposentar pode ser uma opção 

Cessar jamais 

Ativo, altivo 

Os anos não resumem sua longa jornada 

Limites temporais que a mente transcende 

O que viu e o que viveu não estão em suas rugas e cabelos brancos ou nos livros 

Sua bagagem está por dentro, neste arcabouço singelo 

Com leveza segue brindando as alegrias das amizades renovadas 

about:blank
about:blank
about:blank


Expandindo-se ao infinito 

Por Tatiana Frade Maciel 

 

Sobre o humano e o inventor (Milton Thiago de Mello)  

Humano – professor, pesquisador, veterinário. 

Paixão – convivência humana, floresta, macacos. 

Cobaia humana da longevidade. 

 

Na profissão – professor, veterinário, coronel das Forças Armadas, prêmios e mais 
prêmios. 

Na vida, títulos importantes – esposo, pai, avô e bisavô. 

 

Universidade no salto? 

Meses na floresta 

com os estudantes. 

 

Dança das fitas 

Faixas 

Na dança da vida! 

Sete cores para pintar: 

 

Família 

Exército 

Veterinária 

Ciências 

Ensino 

Sociedade 

Vida internacional. 

 

Entremeando histórias 

Cruzando teorias 

Formando conceitos 

E pessoas 

Pesquisando 

Embrenhando no mato 

E no mundo. 

 

Nova meta? 

Se há tempo, que tal? 



Artigo sobre o consumo de 

Carne artificial. 

Por Vânia Sousa 

 

 

 

Homenagem a Milton Thiago de Mello 

De pequenas células às conferências grandes, 

me encanto com cada instante. 

 

Todas as descobertas, nesses longos anos, 

os animais que cuidei, 

as viagens que fiz, 

tornei-me referência 

e fui muito feliz. 

 

Vi o mundo mudar, 

estudei evoluções, 

fiz o meu melhor 

e compartilhei com as gerações. 

 

Tanto já realizei e ainda tenho sonhos 

até macacos levam meu nome 

Resgato minha infância em cor e dança 

sou futurista com alma de criança 

Por Irene do Planalto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mireya Suarez 

 

 

 

 

Mireya de Chiriquí 

Mireya mergulhada em cinzas na nascente do rio Caldera, província de Chiriquí, 

Panamá, sua semente. Sorriso franco, cabelos brancos, escorridos, o olhar luzindo pelos 

óculos redondos, de tanto pensar. Liberta por mãos amadas nas águas de cristal, respira 

enfim os oitenta anos com leveza. Muitas correntezas subiu. Confrontou o mundo 

precário dos homens, a mão espalmada sobre o peito, a voz de espelho.  

Tanta opressão, injustiça, violência, estupro, dor. Para quê? Sociedade enferma, as 

felicidades que não foram, não serão, nossa suma estupidez.  

Mireya dissolvida nas correntes translúcidas do seu rio conquistado, purificará os 

corpos que tiverem a coragem de mergulhar na profundeza das suas águas. 

Por Cláudio Passos 



 

 

Carta para Mireya Suarez 

Cara professora, 

  Não creio que você se lembre de mim. Fui estudante do departamento de 

antropologia na década de 1990. Lamento não termos nos conhecido melhor naquela 

ocasião. Tenho uma vaga lembrança da reunião de um núcleo de estudos sobre os sertões, 

Norte e Nordeste, em que estivemos juntas. Eu era, então, assistente da professora 

Eurípedes Dias. 

  Anos depois, me beneficiei enormemente de seus escritos sobre os sertões. 

Pude apreciá-los e tramá-los aos meus próprios escritos sobre os Gerais. Mas essa é uma 

outra história. A carta hoje é para falar de nós, mulheres, outro dos seus muitos campos 

de interesse e em que suas contribuições foram sempre fundamentais. 

  Conto aqui, mui rapidamente, de nossos avanços e retrocessos. Como sabe, 

temos pela primeira vez uma reitora mulher na Universidade de Brasília, Márcia Abrahão. 

O que talvez você não saiba é que ela se candidatou à reeleição. Com 54% dos votos de 

nossa comunidade ela luta agora para ser nomeada. 

  Voltamos a tempos difíceis, como sabe, desde o golpe contra Dilma. Não por 

acaso, contra ela. Desde então, a barbárie nos ronda e defender o óbvio tornou-se ofício 

de todas nós. São muitos os embates e as notícias do desmonte. A última, dói relatar: o 

caso da jovem Mari Ferrer. 

  Vítima duas vezes – senão mais -, essa jovem foi estuprada por um rapaz da 

elite catarinense e, há poucos dias, submetida ao flagelo público, sob o comando de um 

juiz, um promotor e o advogado de defesa (de seu algoz). Uma confraria de homens em 

posição de poder, contra uma jovem de 21 anos, bradando o velho argumento: a culpa é 

sempre da mulher! Mas agora deram ares de categoria jurídica a essa máxima misógina: 

estupro culposo. Um estupro sem intenção. 

  Muitas de nós mal podem dormir com essa, desde que foram postadas nas 

redes sociais as filmagens desse julgamento às avessas. Ardemos em indignação. Muitas 

já foram às ruas, outras escreveram manifestos, artigos de opinião, convocamos ao 

movimento: mexeu com uma, mexeu com todas! 

  Na UnB, seguimos também em afazeres de mudança. Com a reitora, há 

outras mulheres em posições importantes, decanas, diretoras. Vimos elaborando e 

implementando novas políticas na instituição, atentas aos desafios da maternidade, às 

tantas formas de assédio de que somos vítimas dia a dia, ao necessário combate à 

violência contra uma, contra todas, ao empoderamento de todas nós. Afinal, trata-se de 



estabelecer o “poder para” e o “poder com” que, como boas feministas, buscamos 

construir e experienciar. 

  Planejamos estabelecer, agora, um amplo fórum de interlocução entre nós, 

para integrar núcleos, projetos; mulheres estudantes, professoras e técnicas; também 

intersetorial: a instituição e as entidades de representação, DCE, ADUnB, Sintfub. Um 

espaço independente, agregador e propositivo. Sabemos que, nesses tempos, as 

universidades podem ser refúgio, espaço de re-existência e co-criação do novo, de tempos 

mulheres que virão – essa boa expressão que surgiu na cena pública recentemente. 

  Será bom poder contar com sua inspiração nesses tempos. O seu 

pensamento e exemplo nos guiam nessa jornada desde sempre. Sentimos sua presença, 

sua inquietude, que também é nossa. Bandeira que acena do alto, ao vento, sua força é 

guia.  

Abraços, com carinho e admiração. 

Por Mônica Nogueira  

 

 

 

 

 

 

  



Nancy Alessio Magalhães 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Homenagem a Nancy Alessio Magalhães 

Memórias, histórias 

a voz apagada por ela foi ouvida 

transmitida 

articulada 

Nancy educadora transformou e iluminou vidas 

luz em trajetórias 

reinterpretou e renovou pensamentos 

pesquisadora das Ciências Sociais, mostrou à ciência da vida as “marcas da terra, 

marcas na terra”, nos quilombolas, indígenas, seringueiros, mulheres, migrantes, 

operários 

sensível aos grupos identitários, valorizou nosso real patrimônio 

“história oral, memórias-terra”, fazeres da vida, contar histórias, fazer história 

falas, silêncios, fazer lembrar, esquecer 

Amazônia, Roraima, Mato Grosso, Brasília: terras desbravadas, pessoas acolhidas 

por onde passou viu o oprimido  

em sua romaria 

buscou reflexões 

deixou este olhar para o essencial 

memórias, histórias 

patrimônio, identidade 

assim somos. 

Por Tatiana Frade Maciel 

Homenagem a Nancy Alessio Magalhães 

Deixo um rasgo na temporalidade de histórias únicas. 



Abro passagem para a oralidade – gargantas cheias de vozes, gritos, cantos, 

conhecimentos e manifestos. 

Teço no pano da pele RECRIAções imagéticas. 

Fios da memória, remetentes do espaço-tempo, destinatários dos rastros. 

Tudo é tato. Toco a existência. 

Não há borracha que apague um corpo tecido de vida. 

O conhecimento é como um coração - pulsa com a memória evocada por meios dos 

sentidos, dos caminhos, das linhas que costuram o tempo com seus rastros de bordados 

de histórias. 

Por Isadora Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rayanne Cristinne  

 

 

 

 

 

 

 

Homenagem a Rayanne Cristinne  

Brilho nos olhos, orgulho de ser do povo Baré. 

Caminhos de ímpeto e cuidado 

Um aprendizado não só seu, 

Mas de todos os povos indígenas 

 

Quem ela conseguisse ajudar, 

Quem alcançasse seus projetos 

E sempre o desejo de levá-los mais longe. 

 

Um Ambulatório de Saúde Indígena, 

Sua presença na UnB e no mundo 

A luta de gerações num sorriso 

Palavras de um conhecimento ancestral 

 

E muito mais pela frente 

Seu florescer apenas começou 

O espaço conquistado ainda é pequeno demais. 

Por Sthael Gomes 

 

 

Homenagem a Rayanne Cristinne 



corpo respira 

corpo recebe a vida  

Rayanne Cristine compreende o corpo  

conhece suas formas de estar no mundo  

dá voz e empresta palavras 

cria do povo Baré 

criadora da Maloca  

olha para que seu povo veja  

protagonista do cuidado 

médico e ancestral  

saúde-doença-cura  

interpretações interculturalizadas pelo corpo de Rayanne,  

ocupa espaços que sempre lhe pertenceram  

mas nem sempre foram seus  

conquistadora do mundo que lhe foi tomado  

 

Por Melissa Bevilaqua 

 

 

 

Homenagem a Rayanne Cristine 

Sonhadora do povo Baré, a vida pelos povos indígenas. 

Convenções, conferências, seminários. Muito trabalho. 

Seguiu dialogando sobre a diversidade do seu povo mundo afora. 

Capacitou, organizou, enfrentou desafios. Não parou.  

Estagiou, rascunhou,  ofícios pela juventude e sexualidade, 

Nas Nações Unidas e Rede Indígena. Sororidade. 

Ajudou com o Centro Multicultural e ambulatório dos Povos Indígenas. 

Atuou em organismos internacionais em defesa da vida. 

Menina mulher de cabeça enfeitada, várias conquistas, todas de escadas. 

Por Paula Araújo 

 

 



Rita Laura Segato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Decálogo 

Desconhecer nos faz querer passar para a outra margem.  

Escolhi pelo nome, Rita, o mesmo de minha mãe. 

1.   Mulher 

2.   Argentina 

3.   Feminista 

4.   Antropóloga 

5. Na quebra do obstáculo epistêmico à criatividade, os estudos decoloniais 

6.   Rompe fronteira norte/sul - ou a subverte? 

7.   Pelo Pluralismo, as questões de gênero nos povos indígenas 

8.   As cotas na Universidade 

9.   Novembro de 2018, Emérita da UnB 

10. Rita, Espírito da UnB, à frente de seu tempo 

Quando se faz uma opção, o mundo conspira.  

No dia 9, recebi, num grupo, o link da Aula Pública Gênero e Colonialidade, com a 

Professora Drª Rita Segato. Quatro dias antes tinha feito a minha escolha pela Rita. Neste 

decálogo, busquei palavras e ações que pudessem representar um rumo a trilhar para 

conhecê-la um pouco mais. O título de um texto, de 2014, me chamou a atenção: “Que 

cada povo teça os fios da sua história: o pluralismo jurídico em diálogo didático com 

legisladores”. Tecer. Esse é o convite que recebi. Vamos tecer histórias e homenagens? 

Por Vânia Sousa 

 

Homenagem a Rita Laura Segato  

Outras terras te criaram, mas tinhas um desejo compartilhado com o Brasil de 

fazer diferente, de fazer melhor. Faltava quem olhasse com tanto carinho e dissesse: 

“narre sua história”, porque o mundo parece ter se esquecido delas. Uma amnésia coletiva 

apagou quem esteve aqui primeiro, as culturas mais antigas, os saberes de corpo e alma. 

A vivência não é menor do que a ciência, e os índios também estão na universidade. Mas 

quem conta essas histórias? Faltava quem ouvisse a música latinoamericana e o choro 

escondido das nossas mulheres.  



Mas veio Rita, com a calma, a paz, a conciliação. Presença transformadora, capaz 

de perceber as ausências e partir para a ação. As primeiras propostas de cotas para povos 

indígenas e negros, e de políticas públicas para mulheres indígenas. Sabedorias 

conquistando espaços. Por ela, nenhuma voz ficaria em silêncio. 

Hoje, depois de tudo, só falta tua eternidade, uma existência além de nossas 

memórias, parte das terras onde estiveste e trabalhaste, para continuar sendo essa 

mulher tão grande.  

Teu potencial, Rita, só cabe no tempo do infinito, e uma vida inteira ainda é pouco. 

Fica, e mostra-nos como escrever nossas próprias histórias e ouvir as dos outros. 

Por Sthael Gomes 

 

Rita  

las palabras de Rita 

me hacen entender 

 

en el borde de lo trágico 

la pulsión que me habita 

insatisfecha 

requiere 

  

es necesaria 

la cocorporalidad 

deseo y euforia 

la caricia del mundo 

el tiempo existencial 

 

la palabra 

que expande 

centella 

liberta 

Por Mônica Nogueira 

 

 

 

 



Tânia Maria da Costa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mundo-UnB  

Tânia entrou na UNB há 4 anos. 

Para trabalhar. 

Em fevereiro de 2019: a demissão 

Precarização – desemprego. 

 

“Saí de um mundinho e conheci”: 

O mundo 

As coisas 

Ambientes 

Pessoas. 

 

Muita aprendizagem para a vida! 

25 culturas diferentes – em um dia 

“No meu balcão! 

Todos enxergam?” 

 

Também consultora, vendedora e voluntária. 

“Saí do meu mundinho!” 

 

A UNB é uma mãe: 

Boa e má – como todas as outras! 

 

Saudade das amizades de: 

Professores 

Alunos 

Bichinhos – gatos estimados 

Pessoas - explosão de sentimentos! 

 

Na UNB, envolvimento – questionei: 

O que é política, racismo e preconceito? 

 

“Conheci o mundo inteiro 

Dentro da UNB”. 

Por Vânia Sousa 

 

 

Homenagem a Tânia Maria da Costa 



Tânia é mulher forte. Nasceu luta, embora ainda não soubesse à época. Mineira de 

Juazeiro de Minas, veio com 4 anos pra capital. Em busca de oportunidade, mãe, pai e os 

irmãos se instalaram em Planaltina. Trabalhou com tudo um pouco, mas sempre com 

gente. “Sou muito comunicativa” disse entre os dentes de seu sorriso aconchegante. 

Apesar das dores, Tânia sempre teve força e alegria.  

Foi num dia do ano de 2016 que recebeu papel e contrato pra assinar seu nome: 

portaria do ICC Sul, terceirizada, 3 ônibus pra ir e 3 pra voltar, 8h por dia, salário mal 

pago. Mal também sabia o tamanho da transformação que essa assinatura causaria. No 

primeiro dia de trabalho não acreditou no mundo que via. Tudo era novo, lindo e 

desafiador.  

Se reconheceu luta na UnB. Mulher alta e sorridente, de olhos atentos, coração 

grande, sotaque mineiro. Carismática. No dia a dia duro e cansativo, Tânia foi 

conversando com cada um que passava: professoras, alunas, terceirizadas. Conheceu o 

mundo inteiro de dentro de um balcão. Conta toda alegre: não precisou sair de lá para 

conhecer o Brasil todo em apenas um dia.  

Aprendeu coisas novas sobre a vida, ensinou para quem estivesse atento. 

Percebeu a desigualdade, se envolveu com o sindicato. Assim, viu que era luta. 

Reivindicar, saber de seus direitos. Essa é uma daquelas coisas que quando se aprende, 

não tem volta. A ignorância é uma dádiva? Talvez. O fato é: Tânia não parou. Abriu a boca 

para nunca mais fechar. Entre os dentes de seu sorriso aconchegante, muitas palavras 

fortes saíram.  

Vieram os cortes e tudo mudou. “PEC da Morte”. Literalmente. Na injustiça, Tânia 

encontrou motivo. No desespero das companheiras terceirizadas, propósito. E tudo se 

transformou. Ganhou espaço político no sindicato, fez viagem. Explicou milhares de vezes 

aos companheiros: estavam sendo enganados, destratados. Lutar era dever, porque ficar 

era direito. Mesmo assim, as demissões chegaram. Com elas, perseguição política. Tânia 

demitida. Depois disso, ansiedade. Frustração e impotência. Privação. Peso da 

responsabilidade por quem representava. E a luta em Tânia precisou encontrar outro 

caminho pra desaguar, ou se afogaria. Se reinventou – teve de se reinventar.  

Ficou amiga de cada gato que anda no ICC, e alimenta cada um deles como se 

fossem seus próprios filhos. “É o que mais sinto falta”, diz acariciando o felino de nome 

“amiguinho”. Tânia segue sem a Universidade. Passa bem. Os efeitos provocados pelo 

tempo em que esteve lá serão eternos. Mas e a universidade sem Tânia, como fica?  

Precisamos refletir sobre a Universidade que queremos!  

Por Yara Martinelli 

 



Homenagem a Tânia Maria da Costa 

Meu nome é Tânia. Sou de Buritizeiro, Minas Gerais.   

Me mudei para Brasília, aos 4 anos de idade, com meus avós, minha mãe e meus 

irmãos. Me apaixonei por Brasília, cidade maravilhosa, acolhedora, maternal. Moro em 

Planaltina, a 58 Km de Brasília.  

Sou extrovertida e comunicativa. Sempre trabalhei com atendimento ao público, 

gosto muito de conversar. Tive vários empregos, em locais e áreas de atuação diferentes. 

Trabalhei na Universidade de Brasília (UnB). Comecei como porteira, terceirizada, 

e me apaixonei por esse lugar igualmente acolhedor e maternal, como a cidade. Na UnB 

fiz muitas amizades e conheci pessoas de todo o Brasil e de muitos lugares do mundo. 

Aqui o meu universo se ampliou e me transformei em uma pessoa mais ativa, guerreira, 

tornando-me representante dos meus colegas de trabalho. Ao defender os nossos 

direitos, incomodei muita gente e acabei demitida. 

De qualquer forma, a UnB ficou em mim como espaço de acolhimento, e me 

ensinou o quanto é importante valorizar todos os que se encontram nesse universo, 

alunos, professores e trabalhadores. 

Por Daphne Machado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uruanan Jackson Henrique Dos Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caderno de Uruanan 

Reunião do sindicato cheia. Luto com palavras. Olho ao redor. Concentro. O poema 

sai da minha boca afiado, bonito. Pedaço de mim. Peito, pele, coração. Colegas escutam, 

afeto, respeito. Nossa justiça, diferente das que tem por aí. Tão diferente. Não sei ficar 

calado, o mundo fervilhando ao redor, fedor de preconceito, discriminação. Amor 

faltando em tudo. Leio no ônibus, onde dá, balança forte, embaralha. Sinto, penso. Olho ao 

redor. Escrevo, falo. Menino no Gama, me chamavam Lelo. Já inventava história, poetava. 

A gente cresce do jeito que dá. Palavras colocando a cabeça na ordem, a vida tirando. 

Droguei forte, pra nunca mais sair de todo. O câncer veio buscar a Mãe. Terremoto. Quase 

fico no caminho, tantos ficam. Mas não. Vi a luz no hospital, agarrei firme. Serviço de 

limpeza primeiro, depois portaria, sentinela da meninada estudante. Também quero, 

chego lá. Minha Universidade. Vou lançar livro. Os olhos sempre no movimento, na coisa 

invisível. A cabeça navegando, solta. Brota poema, história. Anoto tudo no caderno 

surrado do Lelo, pra nunca esquecer. 

Por Cláudio Passos 

 

Homenagem a Uruanan  

Da pedra seca sob o sol 

Na fenda entre a rocha dura 

Nasce uma flor 

 

Uruanan 

 

Contra toda expectativa 

Floresce 

E se torna 

Alegria 

Na aridez do vento quente 

Seco 

Cerrado 

 

Veio ao mundo em família pobre 

Criança na capital Brasília 

Peso do mundo nas costas  

A rua chama 

O álcool alivia a dor 

 

Fácil se perder nesse caminho 

Portas se fecham 



Difícil é achar nova entrada 

Pro labirinto 

 

Mas Uruanan é  

flor que nasce em pedra seca 

Cerrado 

E como a fênix 

Renasce das cinzas  

 

No leito do hospital universitário 

recomeça a vida 

uma oportunidade e um teste 

e ele agradece: 

“A universidade salvou minha vida”, diz 

Quando (na verdade) 

Contra toda chance 

Já era 

Flor nascida na pedra seca 

Cerrado 

 

A história na universidade 

se tornou transformação: 

Aprendeu de tudo um pouco, 

Conheceu todo tipo de gente, 

Fez amigos pra vida, 

Sentiu o peso de ser invisível  

Dentro da universidade - 

que tanto reflete quanto  

não age 

 

Talvez pela voz imponente  

Talvez pela altura,  

o olhar sereno de gente 

Uruanan se destaque  

Na luta deste terreno 

Deste solo fértil pra revolta 

Mas ruim de brotar mudança 

 

Foi enfim à luta sindical. 

Encontrou esperança no fazer diferente. 

Renascer direitos de sua própria classe. 



Mas os poderosos de cima vomitam a sentença: 

- Tá todo mundo demitido. 

 

Mas Uruanan não é todo mundo 

É flor que nasce em pedra seca 

Cerrado 

Uruanan ficou  

firme transparecer em cada palavra 

das dores da vida 

vê alegria em coisas simples 

e como todo poeta 

sente 

Yara Martinelli 

 

 

Homenagem a Uruanan  

por muitos e muitos caminhos 

tecidos por várias histórias 

a UnB se constrói num constante caminhar  

 

eu sou uma dessas metamorfoses  

 

nada permanece igual  

toda pessoa-lugar que anda, muda  

 

prédios-ideias germinaram da terra  

a universidade foi escurecendo  

abri portas 

fechei portas 

 

quando cheguei, mudou também esse lugar  

inspiração da luta de minha irmã  

hoje carimbo momentos com minha poesia  

 

ensino-aprendo-ensino  

 

e preencho espaços dentro e fora de mim com minha vontade de justiça  

porque eu sou UnB  

 



alguns podem até querer e tentar me afastar  

mas o que eles não entendem é que esse lugar foi deixando de ser físico  

e se materializando em estado de espírito 

alimentado por minhas palavras cotidianas  

 

assim sempre estarei aqui, vivo no respirar dos corredores, assembleias e salas de aula  

porque a UnB  

sou eu 

Por Melissa Bevilaqua 

 

 

Homenagem a Uruanan  

É engraçado ver como o tempo passa e molda nossas histórias. Ser marginalizado 

pela sociedade é uma luta constante, nos leva a passar por diversos caminhos, alguns 

bastante complicados. Enquanto isso, a vida não se mostra fácil ou parece dar trégua. 

Quando se vai por um caminho não tem volta, somente aprendizados.  

Trabalho desde novo para botar comida em casa. A família é grande e a 

desigualdade também. A labuta, penosa. O dia a dia, cansativo. A escrita foi meu conforto, 

até não ser suficiente. Nesses momentos, entramos em caminhos tortuosos. Achei novo 

conforto, a dependência me achou. Mas acredite, até nos caminhos mais sombrios há luz. 

A oportunidade me encontrou na universidade.  

Não gosto de dizer que superei a dependência, mas hoje sei conviver com a 

situação. Após passar por um tratamento intensivo no HUB, consegui um emprego na 

equipe de limpeza do hospital. A partir desse momento, busquei seguir em frente e venho 

seguindo desde então. Me liguei à UnB e continuo apertando laços com ela. 

A universidade vai muito além de ambiente de aula. É lugar para formar caráter, 

construir ideias, pensar o mundo. Eu fiz e faço parte disso. Vi a universidade crescer, 

cresci com ela. Muito mais que prédios, vejo histórias. Vi as vidas moldadas pela 

universidade, sou uma delas e ajudo tantas outras.  

Hoje a escrita é minha companheira e a luta também. Afinal, se eu não me 

preocupar com o mundo em que vivo, quem vai? 

Por Eduardo Soares 

 

 

 



Vicente Faleiros 

 

                 

 

Homenagem a Vicente Faleiros 

Vivo para a luta e luto pelo povo, não vejo outro caminho. Creio até ter mais 

energia que outrora, com os ideais ainda mais afiados. Viver a resistência em tempos 

obscuros da história, nos marca. Nesses momentos precisamos ser resilientes, saber onde 

podemos fazer a diferença e dar nosso melhor. É preciso ter em mente: a luta não é só 

para mim. É para você, para todos nós.  

Vi e vivi horrores, perdi amigos, fui perseguido, preso e exilado. Primeiro fico sem 

país, depois sem continente, mas sempre com meus ideais. Minha luta não deixa de me 

acompanhar. Nesse caminho árduo, todos faremos a diferença para quebrar as amarras 

da exploração. Uma guerra não se ganha em uma batalha, e o curso da humanidade não 

se destina a um indivíduo. Nossa jornada é coletiva.  

Nos dias de hoje, não preciso reivindicar a igualdade clandestinamente. Ela segue 

fora do meu alcance, mas busco guiar os rumos da história em sua direção. Não aceito 

exploração e desrespeito, eu os combato. Lutar por um mundo de justiça e igualdade não 

é fácil, mas viver sem lutar, observando a barbárie pela janela, é muito mais difícil. 

Por Eduardo Soares 



 

 

Caminhando com Vicente Faleiros 

No ano de 67, tornei-me aluno da UnB, 

Fui preso, resisti. Nada pode me deter. 

 

Ativista em defesa da democracia crua, 

Lutei como podia contra o arbítrio da ditadura. 

 

Caminhando e cantando, seguindo a canção, 

Não canso e nem deixo a luta por transformação. 

 

 

Na ditadura, uma articulação explícita: 

De exploração e estrutura capitalista. 

 

Violência como estratégia, a tática de intimidação 

Mas não pode nem consegue parar a mobilização. 

 

Pelas ruas marchando, indecisos cordões, 

A universidade foi berço em meio a tensões. 

 

Fui aluno, fui mestre fui até mesmo doutor, 

Na faculdade da vida, público-pessoa se cruzou. 

 

Nas escolas, nas ruas, campos construções, 

Dores e perdas em busca de soluções. 

 

Destaquei cidadania, juventude e infância, 

No estudo da velhice, encontro consonância. 

 

Emérito e aposentado, com 35 anos de dedicação, 

Continuo professor voluntário, atuante na profissão. 

 

Advogado, assistente social e professor, 

Sigo caminhando, combatendo o opressor. 

 

Vem, vamos embora, esperar não é saber, 

Até tentaram me parar, mas eu faço acontecer. 

Por Paula Araújo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


