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Palavra da Direção

Caro leitor,
Apresentar um livro de poesias não é uma tarefa simples,
principalmente, quando falamos da temática “Futuro” pensada e
escrita em versos por jovens de 13 e 14 anos.
Falar desses jovens e desse livro, é falar do projeto de
leitura e escrita desenvolvido no Colégio Metodista de São Bernardo do Campo onde desde a educação infantil é priorizado o
desenvolvimento das habilidades leitora e escritora, permitindo
aos alunos momentos de leitura e produção de textos nos mais
diversos gêneros literários.
Nesse exercício de apropriação da leitura e da escrita,
formamos leitores e escritores críticos, conscientes e que se
percebem parte do mundo, estabelecendo com esse relações
discursivas eficazes e eficientes.
É de posse das habilidades leitora e escritora que nossos
jovens ousam, em meio a tantas incertezas, falar de futuro, projetar-se, sonhar, e colocar no papel o impossível, o imprevisível,
ou seja, ter utopia e, sem medo, compartilhá-la.
Em meio a esse mundo de tantas incertezas, Rubem Alves nos
ajuda quando diz :“ Uma coisa boa dos tempos em que vivemos, a
despeito de todas as suas confusões, é que as pessoas descobriram
que é possível mudar a direção do vôo. “ Embarquem com esses
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jovens rumo ao futuro, descubram o que pensam e até mesmo
como pensam. Você vai se surpreender!!!
Boa Leitura!
Profa. Ms. Débora Castanha
Diretora do Colégio Metodista de São Bernardo do Campo
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Engrenagem do futuro

Ah, o futuro!
O que esperar? O que desejar? Quais as expectativas diante
de um mundo que muda tão drasticamente e tão repentinamente?
Sábia é a letra da música “Índios” de Renato Russo que diz:
“E o futuro não é mais como era antigamente.” Sábia porque
realmente nada é igual a um minuto atrás.
Vivemos um momento em que o conhecimento científico
avança de segundo a segundo e transforma a cultura, a história,
as crenças e a sociedade.
Ser adolescente nesse contexto significa viver e conviver
com a tecnologia, com novas formas de interação, de ter e fazer
amigos, de se relacionar com a família e com as diferentes fases
da vida: a juventude, a maturidade e o envelhecer.
Como esses jovens, nossos alunos dos 9ºs anos de 2014, pensam tudo isso? O que esperam? Buscando essas respostas, durante
o primeiro semestre, mergulhamos no universo do gênero poético
e, através dele, os alunos puderam ler, compreender, interpretar
poemas sobre o tempo presente, passado e futuro. Pesquisaram
diferentes fontes e entrevistaram pessoas de diferentes idades,
encontrando semelhanças e diferenças na forma de entender cada
momento. Afinal, quem não imaginava há trinta anos atrás que andaríamos no ano 2000 com roupas prateadas e em carros voadores?
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Em sala, ouvimos músicas, observamos obras de arte, assistimos a filmes e analisamos muitos poemas. O resultado está neste
livro “Engrenagem do Futuro”.
Convido, você, leitor, a conhecer as reflexões, as expectativas
e as dúvidas, os medos e as esperanças de cada um dos nossos
alunos-poetas registradas nestas páginas.
Com alegria e orgulho do trabalho de nossos escritores,
Profa.Ms. Renata Angélica Pozzetti
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O poema é....
Agatha Luiza dos Santos Silva

O

poema é o mar, é o ar, é o céu.
O poema é o mel, o paraíso também.
O poema existe em cada gesto.
O poema é a descrição de cada sentimento.
O poema marca cada um de nossos momentos.
O poema não é apenas dito.
O poema não é apenas feito.
O poema não precisa ser o mais bonito.
O poema pode simplesmente ser vivido.
Para mim,
o poema é um belo sentimento
que vivo sem fim...
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Poema e vida
Amanda Louzada B. dos Santos

P

oema,
uma arte,
a alma do poeta,
a alegria, a dor,
e até mesmo o terror,
e nem sempre o amor,
bom ou ruim,
o sentimento é assim,
a vida também,
e o poema vai além.
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Esperar o futuro?
André Hugo B. de Souza

S

ó temos uma certeza na vida:
a de que todo mundo nasce e morre.
Então por que pensar no futuro,
se para lá é nossa ida?
O futuro pode não ser feliz.
E como eu sei?
Eu não sei,
só sei que o mundo está em sua matriz.
Não devemos esperar o futuro.
Ele simplesmente virá até nós.
Vivamos bem o presente,
para não nos preocuparmos com o que virá.
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O futuro de ontem
é o presente de amanhã
Arthur Afonso de Andrade Soares

P

ensar no futuro é uma coisa difícil.
Como seremos amanhã?
Como seremos mês que vem?
Será que estarei mal ou estarei bem?
O futuro surpreende,
nunca será o que temos em mente.
Pensar em tecnologia?
Ela muda todo o dia!
Robôs, carros voadores?
Tenho fé em mais amor e menos dores.
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Consumismo
Arthur Hiroshi A. Yamashiro

M

eu querido futuro consumista,
cheio de joias, diamantes e ametistas,
o consumo domina o mundo,
imagina o mundo daqui a 100 anos,
será um absurdo!
Ser rico ou pobre,
não faz diferença,
basta ser consciente,
colaborar, ajudar de forma intensa,
seja pensativo, não intransigente,
por isso,
já é hora de mudar,
já passou da hora,
leia esse poema,
não ignora.
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Evoluindo ou regredindo
Artur Sabino H. do Carmo

V

ocê gosta da tecnologia,
mas acorda e não vê o dia.
O futuro, eu não quero assim,
falo isso para você e para mim.
A cada novo dia,
manipulam-nos mais,
a sociedade está cada vez mais cega,
fazendo coisas inúteis com tanta informação.
É, não são poucos, e, sim, todos nós.
Somos todos culpados por isso.
Pela construção do pequeno, mas, útil, futuro.
Vamos pensar!
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O tempo passa
Breno Ruas Silva

V

ocê sentado, vendo televisão
e achando que o carro será igual ao avião,
como dizia o eterno Chorão:
“O impossível é só questão de opinião”!
Você acorda hoje cedo
e em questão de tempo - “BuuM”vem o século 21!
Há vinte anos atrás,
nada era sagaz.
Apenas se diz, apenas se faz,
e quando você perceber,
o presente acabou de acontecer.
Antigamente piões, bolas em praças e quadras,
agora IPod’s, IPad’s,
essa tecnologia toda avançada.
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Mundo antigo
Bruna Bispo de Souza

A

ntigamente, as coisas eram diferentes,
pessoas melhores, dias melhores.
sem tanta correria,
cada um vivendo
o seu dia a dia.
Hoje o mundo está diferente,
correria e preocupação,
o mundo não é como antigamente.
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Futuro
Bruna Prieto dos S.Buscacio

C

ada dia, hora, minuto,
a Terra gira e vem o futuro.
Meus pais me perguntam sobre o meu envelhecer
e eu me pergunto:
quando eu envelhecer, o que do mundo vai ser?
Carros são fabricados, bandidos estão armados.
Cada hora, só melhora, e também só piora.
Os honestos são muitos, mas, não conseguem mudar o mundo.
Os mentirosos são poucos e roubam dinheiro público.
Nos hospitais a zona é de perigo.
Idosos são maltratados e nem te falo dos mendigos.
Mas voltando à questão principal,
se a vida segue, como vamos seguir um futuro assim?
Matéria prima, comida, água, tudo sendo jogado no lixo.
E é para lá que o mundo vai, se não pararmos logo com isso.
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Depende
Camille Kiridoshi Canizela

T

alvez fosse difícil de imaginar
como o mundo acabara de mudar.
O futuro é incerto como o humano é inquieto.
Assim como o passado se torna presente,
o presente se torna futuro
e o difícil se torna inevitável.
Viável é o caminho no qual nós pensamos,
mas com certos pedregulhos insanos.
Cair e levantar,
rotinas contínuas em nossas vidas.
Passado e futuro,
é assim que acontecem as coisas no mundo.
Então, vá, levante-se para fazer o futuro.
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Um poema
Carolina Carvalho da Silva

P

oemas são poemas.
Poemas são sempre poemas.
Eles podem ser rimados
ou até mesmo engraçados.
Quando pensamos em poemas,
apenas pensamos em rimar,
mas devemos nos aprofundar
para no poema entrar.
O poema não precisa falar
de apenas amor dar,
pode falar de tudo e todos.
Temos apenas que pensar no gosto.
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O futuro de antigamente
Caroline Rabi Thomé

I

maginávamos o futuro de forma diferente,
com tecnologia por todo lugar,
carros voadores lá no céu,
nada a nos preocupar.
Agora percebo que o futuro não é o mesmo.
Não é o mesmo de antigamente.
O presente está terrível.
O futuro nem comente.
Para um futuro melhor,
escolhas sempre devemos fazer,
atitudes devemos mudar
para um futuro novo reescrever.
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O futuro não é mais igual
Daniele Brois dos Santos

C

elular, televisão,
DVD, videogame,
computador.
Carro, moto, avião,
trem, ônibus e metrô,
micro-ondas, geladeira, fogão.
O mundo mudou,
as pessoas mudaram,
a tecnologia evoluiu.
Não somos mais nós,
robôs nos substituem.
O futuro que imaginávamos
já não existe mais.
Tudo ficou tecnológico demais.
Não somos mais nós.
O futuro não é o mesmo.
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Viva um dia depois do outro
Davi marques Ivanoff

O

tempo passa e ninguém é perfeito.
Por isso, quando se magoa uma pessoa,
é preciso pedir desculpas,
pois no próximo dia pode acontecer o contrário.
O mundo dá voltas.
Por isso, ser honesto e justo com as pessoas é vital,
mesmo que elas não façam o mesmo,
pois embora não pareça,
nesse mundo ainda há esperanças.
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O tempo passa ao
longo do tempo
Denis Vital dos Santos

O

passado, presente e futuro
passam em questão de segundos.
Olhas as coisas que mudam de século em século!
Todas as mudanças surgem de uma consequência.
O passado nos confronta
diariamente em nossa cabeça, e,
ao longo do tempo, solucionamos os conflitos
para construirmos o futuro.
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<FUTURO>
Diego Souza Reis

<html>
<body>
<input type=”Criando” id=”1”>
<input type=”Estudando” id=”2”>
<input type=”Trabalhando” id=”3”>
<input type”Programando”id=”4”>
<button id=”somar” onclick=”somarMeuFuturo ()”>Somar</button>
<script>
<script type=”text/javascript”>
function somaMeuFuturo(){
var s1 = document.getElementById(“1”).value;
var s2 = document.getElementById(“2”).value;
var s3 = document.getElementById(“3”).value;
var s4 = document.getElementById(“4”).value;
var s5 = s1+s2+s3+s4;
alert(s5);
}
</script>
</body>
</html>
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</FUTURO>
Tradução: A primeira parte dos “Inputs” quer dizer “eu vou colocar aquelas ações no meu futuro como: trabalhar e etc”, e, na
segunda parte do “Script”, quer dizer” todas aquelas ações vão
se somar e tudo aquilo somado será o meu futuro.”
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É agora?
Ellen Escurra V. dos Santos

O

futuro é tão inesperado
e todos insistem em sobre ele pensar.
Não tenho ideia de como será,
não sei se o Sol vai nascer,
alguns falam coisas, suposições,
que não são o que penso.
Não consigo ver o futuro,
só vejo o escuro.
Alguém fale algo!
Enquanto todos ficam calados,
eu tentarei alcançar o meu Futuro.
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O Futuro
Enzo Queiroz Kohout Pantoja

N

ão consigo pensar no futuro,
sem pensar em desgraça.
O mundo está destruído,
não tem mais graça.
Sou muito novo para mudá-lo,
mas quando crescer, prometo tentar.
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O mistério permanece
Felipe Gonçalves Forgas

N

ão se pode ter certeza de como será.
Apenas esperar e ver.
Ele está constantemente a mudar,
podendo trocar as coisas de lugar
Com um simples olhar.
Essa é a graça,
não saber o que acontecerá.
Até chegarmos lá,
o mistério permanece.
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A vida em poemas
Felipe Maciel Coelho

P

oemas podem conter tudo
com sentidos diferentes,
contando do passado,
até os dias presentes.
Poemas são cheios de amor e realidade,
contando o que acontece em nossa imaginação,
pelo que passamos ou imaginamos
e o que sentimos em nosso coração.
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Antes, hoje e depois
Fernanda da Costa

H

á dez anos,
o mundo era um,
as ideias eram umas.
Hoje o mundo é um,
as ideias são outras,
o mundo é digital.
A vida mudou,
a tecnologia mudou,
a mente das pessoas mudou,
até mesmo a vida dos insetos mudou.
Se hoje é assim,
imagina daqui a 10 anos.
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Presente do Futuro
Gabriel Antonio R. da Silva

A

cada dia que passa,
uma nova pergunta se passa:
Como será o mundo daqui a um dia?
Tudo estará como antes?
A guerra ainda continuará?
Ou a paz chegará?
Para essas perguntas,
não se tem respostas.
Mas querer um bom futuro,
é fazer a sua parte.
Ajude a mudar o mundo,
pois ainda há esperança
de um mundo melhor.
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A cada momento
Gabriel Ferraz Pergoli

A

cada século há um novo mundo.
A cada década uma nova era.
A cada ano há um pensamento insano.
A cada dia uma falsa alegria.
A cada hora é feita a história.
A cada minuto um lema fajuto.
A cada segundo nasce talvez um ser humano imundo.
A cada mudança de horário nasce um homem revolucionário.
A cada momento um novo acontecimento.
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Meu futuro ou amanhã
Gabriela de Souza Romero

O

futuro é incerto,
pode estar perto
ou até nunca chegar.
Mesmo assim,
vou seguindo meu rumo,
sabendo quem realmente sou.
São tantos os caminhos a seguir.
Do dia a dia,
o segredo, o medo, a fantasia
de um sonho realizar!
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Passou
Gabriela Santos Ferreira

É

isso!
É isso!
Vamos aproveitar os momentos.
Puft! Passou!
Cada minuto que passa
é um momento que acaba.
Aproveitar o presente
e ansiar o futuro.
O que acontecerá?
Como será?
Vixi! Passou!
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Em suas mãos
Giovanna Asergo Cordeiro Pires

O

passado já passou.
Aquele que era não é mais.
Agora tudo mudou.
O futuro pode ser diferente.
Só depende de nós.
O futuro é uma incerteza,
um presente indelicado,
uma época em que tudo pode mudar:
pode-se escolher o certo,
mudar o errado
e consertar o talvez.
Mas a sua essência será sempre a mesma.
O passado pode ter acontecido.
O presente pode estar acontecendo.
Mas o futuro está para acontecer
e você irá fazer
do jeito que bem entender.
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O Futuro, podemos escolher
Giovanna Faria Martins Drago

E

u queria ser uma criança para sempre,
mas tenho que crescer.
Não existe uma Terra do Nunca
para não envelhecer.
O futuro não é como antigamente,
fica mais difícil a cada dia.
Cada um segue o futuro que escolher:
um futuro cheio de alegria,
cheio de amor,
cheio de dor.
Mas sempre há uma opção.
Todos temos o livro arbítrio
para o futuro poder escolher.
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Talvez
Giovanna Garcia Rocca

T

alvez um dia, eu me lembre dos momentos,
pequenos momentos, importantes momentos.
Talvez um dia, as pessoas se lembrarão de mim,
muitas pessoas, importantes pessoas.
O que sei é que o futuro reserva muitas surpresas,
simples surpresas e as mais lindas surpresas.
O futuro muito mais tecnológico e o amor muito mais difícil,
fácil criar, difícil entender.
Imaginar é o que posso fazer,
pois, certeza, eu não tenho nenhuma.
A única certeza é que, de qualquer forma, eu serei feliz,
simples forma e perfeita forma.
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Trabalho
Giovanni Rossi Camusso

O

PC de hoje
é a vida de amanhã.
Compras e passeio
apenas em um click.
Trabalho em casa
hoje é incomum,
mas, no futuro,
será essencial.
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O que será?
Guilherme Brunharo Kanegae

J

ogador de futebol era o que eu queria ser.
Hoje não quero, pois comecei a crescer.
Ainda sonho com carros voadores
e ETs de várias cores
indo para a Lua ou até para Marte,
criando uma nova arte.
Porém, uma tristeza, descobri que o governo não é tão honesto
e esse é o motivo de tanto protesto.
Então pergunto a você como meu último gesto:
qual o futuro desse país desonesto?
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O poema
Guilherme Ratti Pantolfi

O

poema possui suas rimas
e seu ritmo.
O poema também possui
algo que o compõe,
os versos e estrofes
com ritmo que às vezes
nos faz ficar superativos.
Poema, poema!
Às vezes, para algumas pessoas
não é compreensível.
Mas por ser às vezes complicado,
isso é algo compreensível.
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Futuro
Gustavo Colpaert Zanuto

R

UIM
BOM
ou
RUIM
NÃO
O futuro é desconhecido,
RUIM ou NÃO, BOM ou RUIM,
ninguém sabe.
BOM ou RUIM,
todos falam que é BOM.
Ou será que NÃO?
RUIM ou NÃO,
tomara que seja BOM.
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O amanhã de hoje
Gustavo Fiorin Romera

A

cada segundo,
gira o mundo.
O futuro vira passado,
logo já estaremos casados.
O carro não voou,
o tempo só passou.
Será que nada mudou?
Foi o mundo que evoluiu?
Foi o homem que regrediu?
Acreditando que há uma salvação,
todo dia, fazendo uma oração.
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Poema
Heloísa Damásio Benatte

P

oema é sentimento
é paixão
é angústia
é felicidade
é amargura
é revolta
é tristeza
é pobreza
tudo expresso em uma folha de papel.
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O Tempo
Henrique Afonso de Andrade Soares

O

dia passa.
A noite passa.
Os dias passam
de forma voraz e incontrolável.
Pessoas crescem.
Pessoas envelhecem.
Os dias passam.
Tudo muda.
Os dias passam.
Os dias passam!
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O que será do futuro?
Henrique Nascimento Peres

O

futuro tem muitos nomes:
Para os fracos, é o inalcançável;
Para os temerosos, é o desconhecido;
Para os valentes, uma oportunidade.
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A vida no Futuro
Henrique Sanchez de Oliveira

N

ós temos o futuro,
mas nem sempre sabemos o que fazer dele.
Há dias que pensamos que a vida é bela,
mas e no futuro?
O que será dela?
Podemos pensar várias coisas sobre o futuro,
mas nem sempre o que se pensa é que no futuro,
são as lembranças e momentos
do passado que ficarão.
E a verdade que talvez não seja descoberta
é que a vida não faz você,
é você quem faz a vida.
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Futuro em movimento
Ian Gomes Magdaleno

O

passado já conhecemos,
o presente ainda estamos vivendo
e o futuro ainda estamos escolhendo.
O mundo continua em movimento,
sempre com o mesmo desejo,
desejo de ver o futuro antes de escolhermos.
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Futuro
Igor Gamboa Ferreira

N

o livro da vida, está marcado meu futuro.
Tenho certeza de que não ficarei muito tempo no escuro.
Não sei ainda o que serei.
Quero ser alguém de bem e isso posso prometer.
Se Deus me planejou uma vida plena,
pode crer,
farei valer a pena.
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Mudança
Isabella Gonzales Bravo

O

dia passa, não havendo graça.
O tempo voa, o desejo aumenta,
esperando por algo,
mas não há nada.
Veia quente, tudo em mente.
Ninguém se importa.
Tudo desabrocha,
restando alguns segundos.
No escuro, eu vejo o futuro
sombrio e escuro.
Porém, quem tem força de vontade,
faz tudo mudar, florir e rimar.
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Simples Assim!
Isabella Zanardo Riechelmann

O

futuro pode estar longe
ou apenas muito perto.
Não se sabe ao certo.
Viva!
Sinta!
Esqueça o passado,
viva o presente,
prepare-se para o futuro,
como se nada lhe aborrecesse.
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O futuro não é mais
como era antigamente
João Victor Sciencio

A

ntes de tudo,
pensavam que o futuro seria diferente,
cheio de luz e cor
e carros voadores.
O futuro é agora,
cheio de assaltos e ladrões.
Não melhora o país,
é sofrimento pelo chão.
O futuro não é mais igual,
melhorou ou piorou?
ninguém sabe ao certo,
só se sabe que o futuro não está mais igual.
Há crianças na rua,
há crimes por aí,
e o que a gente espera do futuro é
que seja mais feliz.
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Tempos
Júlia Yuri Shiota

O

que dizer sobre o presente?
Tão recente, imaturo e inocente!
Acaba em apenas um respirar,
por isso, sobre o futuro vim falar.
O que posso pensar de um futuro que ainda chegará?
Carros voadores? Robôs? Sei lá!
Será que a violência ainda nos atormentará?
Até quando a corrupção reinará?
Penso em fazer um futuro diferente,
mas o que eu faço no presente?
Se eu perguntar o que o futuro tem para mim,
será que ainda terei medo assim?
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Pelo tempo
Juliana Bravo Siqueira

A

semente de ontem
se torna a flor de hoje
que se tornará o botão envelhecido do amanhã.
A pequena criança de ontem
se torna o adulto de hoje
que se tornará o idoso do amanhã.
Tudo envelhecido pelo tempo,
inimigo imbatível,
que causa um medo indestrutível.
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Rotina
Larissa Marques da Silva

A

cordar, levantar,
abrir a janela do quarto e ver o grande brilho do sol.
Sorrir, chorar, se alegrar, celebrar,
sentir o cheiro do café da tarde, ouvir uma notícia boa.
Nada melhor
é cair e se levantar
para no outro dia aprender e recomeçar.
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Segundos
Larissa Nunes de Oliveira

O

s grandes homens com suas riquezas,
enquanto o resto sobrevive na pobreza.
Aonde iremos parar
com essas incertezas?
E as ameaças de morte
que em minutos podem com a vida acabar?
Só nos resta aguardar
para ver no que vai dar.
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O que você não sabe?
Laura Ramos Raposo

N

ão sei sobre o futuro.
Não sei sobre o passado.
Não sei sobre o presente.
Não sei o que eu fui.
Não sei o que eu sou.
Não sei o que serei.
E você?
O que você não sabe?
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Imagine no futuro...
Letícia Alves Nunes

A

bro minha janela,
meu futuro está nela,
nova vida está por vir,
velhas frustações estão para ir.
Novos sentimentos,
novos momentos.
Esquecer o passado,
deixar de lado o que foi terminado,
manter fé no presente,
para mudar o que hoje se sente,
para que no futuro,
eu saia desse escuro.
O mundo está tão poluído
e tudo já está esquecido.
Imagine no futuro,
como se sentir seguro?
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Qual será o futuro de hoje?
Letícia de Moraes Sousa

N

o mundo de antigamente,
era tudo tão diferente.
O pensamento tão inocente
de um futuro diferente
de atualmente.
Carros voadores e honestos trabalhadores?
Apenas impressão,
apenas imaginação,
coisas que não acontecerão.
A realidade é outra...
A violência é tanta...
Isso irá mudar?
Melhorar?
Piorar?
Ou irá acabar?
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Cores
Letícia Lorena Sabadin

P

rata, a cor do passado.
2000, ano do prata para as pessoas do passado.
Pessoas vestidas de prata da cabeça aos pés!
Preto, a cor do presente.
2014, ano do preto para as pessoas do presente.
Pessoas vestidas de preto da cabeça aos pés!
Indefinível, a cor do futuro.
Indefinível para as pessoas do futuro.
Pessoas vestidas de cor indefinida da cabeça aos pés!
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Tecnologia
Lucas Rennan Silva

S

empre usamos a tecnologia em nossa vida
e, por isso, talvez,
a interação entre as pessoas em breve estará perdida.
Temos que recuperar o tempo perdido,
se não acordarmos para a vida,
tudo estará perdido, pois,
só lutamos pelo ganha pão,
não aguentamos mais essa vida de cão.
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Eu tenho um sonho
Lucas Taro Kimura

E

u tenho um sonho:
que fosse possível ser diferente,
porque hoje somos condenados
por ter opiniões divergentes.
Eu tenho um sonho:
que líderes fossem capazes
e não fossem escolhidos
por serem amigos ou familiares.
Eu tenho um sonho:
de um futuro sem fome e guerra,
porque haveria generosidade
e amor por esta terra.
Eu tenho um sonho:
fora deste inferno atual,
que todos fossem irmãos
e fossem tratados como igual.
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Eu tenho um sonho:
de prosperidade e de alegria
nesta terra que seria
uma verdadeira utopia.
Mas isso é apenas um sonho,
o oposto da verdade,
que somente pelas escolhas certas
transformaremos em realidade.
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Futuro
Luccas Ricardo S.Sammarone

O

futuro já não é o mesmo.
Assim como o mundo não é.
A cada dia tudo muda,
nada permanece como é.
O passado e o futuro estão ligados.
O passado mexe com o futuro
e o futuro com o passado.
Temos que entender que o mundo é um presente
que DEUS deu para gente.
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O tempo do futuro antigo
Luiz Fernando de A. T. Pedrão

O

futuro, apesar de certo, nunca é reto.
Aquilo que queremos nem sempre é certo.
O futuro oscila e mantém-nos vivos
nesta longa vida que Deus nos justapôs.
Aquilo que queremos tem de ser exposto,
antes que o medo nos seja imposto.
Cada dia é um momento único de ser vivido,
como a lua cheia, antes mesmo de ter anoitecido.
Por isso que meus sonhos são diferentes
e podem ser frustrados e modificados.
Mas espere,
eles não deixam de ser um augúrio.
Aquele que julguei como inalcançado,
hoje é maior que um falso murmúrio.
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O que dizer do futuro...
Luiza Travaglini Manechini

O

futuro pode ser
misterioso e inacreditável.
Pode ser também
destino ou acaso.
Cada um tem o seu
e enxerga do jeito que quer.
Futuro não tem um,
mas sim, vários significados.
Não podemos enxergá-lo,
mas podemos imaginá-lo.
Alguns acreditam ser oportunidade;
outros, o inalcançável.
Alguns acreditam ser coincidência;
outros, simplesmente o inexplicável.
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O futuro é um caminho
que nós mesmos construímos.
Um caminho que andamos,
um caminho que seguimos.
Não importa onde acaba
nem quando e como.
O importante é que um dia
o futuro será presente.
Estejamos prontos
para vivê-lo intensamente.
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Por obséquio
Marcus Vinícius Ono de Carvalho

A

lgo tão distante,
algo tão frio
e tão desconfortante:
pessoas, por um instante, no futuro, serão algo vil?
O passado é vingativo.
vinga o passado o que já foi o próprio futuro
e onde se foi feita tal vilania
que um dia fora a ação, o presente.
O futuro está atrás de uma neblina,
obscuro, oculto, indeciso.
O futuro é amigo, leal, sob medida,
mas como saber o que será?
É algo um passo à frente, sempre escondido,
por isso, é tão fascinante caminhar até ele!
Mas, por obséquio,
alguém me explique
como a morte, estando em todo tempo presente
como o vento,
estando em cada página,
ainda o futuro verei?
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Poemas
Maria Fernanda R. Carriao

C

ada verso uma rima,
cada poema um sentimento,
composto por estrofes e versos.
Cada verso pequeno,
um grande sentimento.
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Tecnologia e amor
Maria Luiza Neves Drosghic

O

celular está em todo lugar,
e por isso não se olha mais o luar.
Se vai a qualquer lugar,
alguém no celular encontrará.
A tecnologia está no ar,
HTML vou cursar,
depois de me formar,
meu site o melhor será.
Tão bonito está o mar
e ele faz brilhar o seu olhar.
Uma música lenta vamos dançar
e uma #SELFIE tirar
para no instagram postar.
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O tempo não para
Maria Victória G. Toscano

A

vida passa em um piscar de olhos.
A cada dia um novo começo.
A cada hora um acontecimento.
A cada segundo um novo momento.
Fico pensando em meu futuro
e esqueço de aproveitar o meu agora,
pensando em como seria se planejasse
uma vida sem demora.
Algo que fizemos no passado
nos serve como aprendizado!
Viva o agora,
antes que ele vá embora.
Creio que o mundo possa mudar,
pessoas possam amadurecer,
flores novas possam florescer,
e um futuro novo acontecer.
Relembre seu passado.
Aproveite seu presente.
Recorde as melhores coisas da vida,
pois, seu futuro só disso depende.
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Poema
Marina Violini Mollon

À

s vezes, penso no futuro
e nada me encanta,
de tudo o que prevejo,
muito me espanta.
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Tudo mudará
Mateus Caxixi Fuzeti

A

s coisas passam,
as coisas mudam,
fazendo o mundo mudar.
Carros voando,
bichos falando
e a esperança a acabar.
Tudo a crescer,
tudo a acontecer,
e o velho vai morrer,
pode cer.
O futuro nos leva a viajar,
a imaginar, a acreditar
que um novo tempo chegará
e tudo mudará.
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Em breve
Mateus Dogo de S. da C. Sampaio

O

tempo vai passando.
As coisas vão mudando.
E para as coisas continuarem a mudar,
é só no futuro acreditar.
As pessoas vão mudando.
As crianças acreditando.
Com a tecnologia crescendo,
o mundo vai evoluindo
e em breve o futuro vai chegando.
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O que nos aguarda
no futuro?
Matheus Afonso Akasawa

O

futuro nos aguarda,
assim como nós o aguardamos.
Vivendo, nós o alcançamos,
mas não ligamos.
Nós temos notícias dele,
e não o vivemos
como o nosso presente.
A esperança no futuro é o que nos molda,
é o que há em nossa volta,
o que nos influencia.
Muito o futuro poderá nos proporcionar.
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Esperando o futuro
Matheus Foizer Lombardi

O

passado eu já sei.
Vivi algumas coisas.
Momentos que descobri
e aprendi.
No passado não tinha
muita tecnologia,
mas desde que surgiu,
a vida não é mais a mesma.
O futuro não sei
se será bom ou ruim,
mas, como tudo tem sido rápido,
com certeza, novas coisas irão surgir.
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1 hora para a morte
Matheus Pereira Rodrigues

D

aqui a 1 hora será o futuro.
Não sei o que fazer.
Estou com muito medo.
Será que devo me esconder?
Se eu morrer, se eu viver,
isso só o futuro pode saber.
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O Tempo
Mirella Vinha

O

tempo é como o vento.
O tempo corre e como corre.
O tempo corre tanto que nem se vê passar.
E enquanto passa o tempo,
pensamos como o futuro será.
E pensando no futuro,
vamos todos viajar,
para o futuro ver como será.
E lá o tempo corre mais do que correria,
pois o tempo passa.
O futuro um dia passará
e se transformará
em mais um dia que passará.
O futuro um dia
passará com o tempo
que passa sem parar.
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O poema
Patrick Miura Mestre

O

poema é geralmente algo bonito.
geralmente, possui rimas e estrofes
que podem retratar a própria vida
ou serem ferramentas de amor.
Não precisa de rima,
é um texto com outra forma
que retrata todos os momentos da vida.
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Cada ato realizado por mim
Rafael Cintra Hazoff

O

s atos realizados por mim,
muitos são legais.
De cada ato realizado por mim,
muitos deles são incorretos, agressivos e errados.
Mas em cada ato desses é que eu evoluo.
A cada dia que faço esses atos,
eu, como humano, tenho todo direito de errar para aprender.
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O Futuro
Rafael Rubio Carvento

H

oje em dia,
a tecnologia é imanente.
Tudo que a gente faz,
faz tecnologicamente.
Imagine no futuro
carros voadores e robôs ajudantes.
No futuro,
seremos tolos e ignorantes
ou solidários e inteligentes?
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Amanhã
Raquel Veríssimo Vital

O

meu amanhã é certo:
a Terra descobrindo o universo,
crescendo, mudando,
mas com um olhar disperso.
O mundo esqueceu de algo,
do sentimento de antes.
Estamos todos distantes
e no peito o bater é vago.
Os edifícios se erguem,
com as buzinas, eu me estresso.
Os ladrões se elegem
e a gente busca o “progresso”.
A mídia vai moldando a massa.
Faz sempre o movimento inverso:
esquece que o que é de graça
é da vida o lado mais belo.
Não comprar, mas amar.
Não voar, mas viver.
Não vender nem possuir.
Render-se ao relacionar-se.
Coexistir.
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Mudanças
Renato Santos Godoy

A

noite está vindo
e você com ninguém para amar.
O dia amanhece,
e isso, você não vai mais notar.
Será que é verdade
o que falam por aí?
Que ele está chegando
e você vai sorrir.
O tempo passou
e sua vida mudou.
e você nem percebeu
o que o futuro mudou.
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Depois de tudo
Roberta Almeida Sampaio

A

té aonde será que iremos
para o avanço nós termos?
O que mais da natureza nós vamos tirar
para nos beneficiar?
Será que tudo teremos,
se tudo tirarmos?
O que será de nós
quando tudo acabar
e nada ficar?
Será que realmente haverá um futuro...
... depois de tudo?
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Dia
Ruan Vieira Galhardo

O

s dias estão passando
e as coisas acontecendo.
Será que alguém está ligando
ou estão apenas esquecendo?
Os dias passam.
Será que alguém percebe
ou estão apenas esperando
para ver como o futuro nos recebe?
Tento correr
para o tempo não me pegar,
pois nossa certeza é morrer.
Os dias passam,
o tempo passa,
tudo apenas passa.
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Define-nos o que uma
vez definimos
Tessa Sofia Ponce de L. Corona

F

oi o que fomos.
É o que somos.
Será o que seremos.
O passado nos define.
O presente o definimos.
E o futuro é indefinido.
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O poema
Thamires Candalaft

O

poema é simples,
mas complicado de escrever.
Não são só letras escritas,
mas sentimentos a ter.
O amor não é sempre o tema,
mas pode sempre aparecer.
Pode rimar ou não,
isso você vai escolher.
O poema simboliza toda a emoção,
do que não pode ser dito
e do que sai do coração.
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Logo menos
Victor Augusto Ferreira Silva

O

tempo passa.
Vai e vem.
Quando criança,
para nada se liga.
Hoje se percebe
que tudo passa depressa.
Daqui a 1 minuto,
1 hora, 1 dia,
não sabemos
o que acontecerá.
Por isso,
devemos aproveitar
antes que tudo acabe.
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Nação
Victória Santos R.C. Barnabe

Q

uando eu era criança,
pensava como criança.
Não tinha medo do futuro
e nem do escuro.
Mas agora com tanta tristeza,
choro e violência,
o futuro é incerto,
um verdadeiro deserto.
Sem amor e compaixão,
é difícil saber o futuro da nação.
A sede de mudança
é o que move a esperança.
Se tivéssemos paz,
amor e união,
estaríamos indo rumo à salvação
da nossa amada nação.
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O Tempo
Vinícius Brasil Oliveira Silva

A

cada 60 segundos,
passa-se um minuto
nesse grande mundo.
No futuro, a cada 60 segundos,
mais de um minuto passará, pois,
imagina a tecnologia,
quando esse momento chegar?
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Um poema sobre poemas
Vinicius Friggi Damasceno

U

m poema fala
sobre a vida,
sobre a morte,
sobre a alegria,
sobre a tristeza,
sobre as coisas lindas da vida.
Mas também fala
sobre solidão,
um amor perdido,
um coração trancado,
e que sempre há
uma luz no fim.
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Futuro Presente
Yasmim Martins Tangerino

O

ntem futuro, hoje presente.
Nada é mais como antigamente.
Pessoas indo e pessoas vindo,
e, como todos,
o futuro seguindo.
O futuro é próximo e também tardio.
E o homem?
O homem continua vazio.
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