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Poetisa faz versos para homenagear Brasília
 

 Envie para um amigo 

A poetisa Ducarmo Souza comemora os 50 anos de inauguração da capital da República Federativa do

Brasil e cria um poema, intitulado "Homenagem à Brasília",  composto por  14 estrofes,  com seis versos

cada. E os versos produzem rima e sonoridade às palavras. "Fiz o poema no início deste mês de abril. Quis

marcar esta data tão importante para o Brasil", ressalta a poetisa nascida na cidade cearense de Acaraú e

que vive em Belém há mais de 50 anos.

O poema "Homenagem à Brasília" foi recitado, pela primeira vez, durante o II Jirau de Literatura Paraense,

realizado entre  os  dias  7 e 11,  deste mês,  no Centro Cultural Sesc Boulevard.  Diante de  uma plateia

apreciadora de composições poéticas, Ducarmo Souza recitou os 84 versos de sua criação comemorativa.

Na ocasião, ela já apresentava sua obra impressa em uma publicação de 12 páginas, no formato 10,5 x

15,5, que já chegou à capital federal.

Aos 76 anos de idade, Ducarmo Souza coleciona obras poéticas de sua autoria.  O seu livro de poemas

"Belém - Cidade Faceira" está na segunda edição e chegou a ser apresentado na Feira Pan-Amazônica do

Livro, de 2008 e de 2009. Também tem uma obra em pequeno formato em que faz homenagem ao Círio de

Nossa Senhora de Nazaré.  Na Antologia Literária Cidade -  Volume I,  organizada por  Abílio  Pacheco e

Deurilene Sousa,  Ducarmo Souza é uma das participantes.  Atualmente,  ela trabalha na produção de seu

próximo  livro  de  poemas,  intitulado  "Janelas  da  alma",  que  provavelmente  será  lançado  na  XIV  Feira

Pan-Amazônica do Livro, a ser realizada no segundo semestre deste ano, em Belém.
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