




A ARTE DA POESIA, ALÉM DA QUARENTENA 

APRESENTAÇÃO

Através do Departamento de Cultura foi possível realizar 
o II Concurso de Poesias “A arte da poesia, para além da 
quarentena”. Este concurso de poesias teve como objetivo 
fomentar a comunidade ascurrense à produção e manifestação 
de elementos culturais e históricos para divulgar o encanto de 
Ascurra através da beleza da poesia, bem como apresentar o 
talento das pessoas envolvidas. 

Na narrativa poética os escritores utilizaram situações vividas 
no período do novo Coronavírus no ano de 2020.

As poesias foram produzidas por estudantes da escola municipal 
e particular de Ascurra, munícipes (atualmente residentes) e 
que tiveram o desejo de poetizar sobre a cidade considerando 
os seguintes temas: arquitetura, paisagem urbana, paisagem 
rural, artesanato, aventura, eventos, gastronomia, folclore, 
profissões, personagens, história, religiosidade do município 
de Ascurra. 

“Um grande poeta é a jóia preciosa de uma nação.” 
Beethoven

Boa Leitura!
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Uma Nova Vida

Saudade... Um senti mento que brota em nosso coração
Senti mento este que senti mos pela falta da convivência do colégio

Do canto dos pássaros e da brisa da árvore ao lado do campo
O som das fl autas da aula de música

Do sino da capela e do alvoroço do intervalo
Das fruti nhas que colhíamos da Rua do Lazer

Do cheiro da ti nta fresca que ainda escondia a mudança
Pois nos afastamos no meio de um processo de transformação

Da falta dos amigos que víamos todas as manhãs
Amigos estes que hoje damos mais valor

Dos queridos professores que nos ensinam tudo
Menos do quão di� cil seria esta fase

Sim, uma nova fase...
Fase em que nos reencontramos com nossa família

E aprendemos a dar valor às pequenas coisas
Que já estavam esquecidas na nossa louca roti na

Aprendemos a dar valor ao tempo e a vida
E com o tempo conseguimos aprender novas ferramentas
Novas formas de comunicação que novamente nos uniram

Forti fi camos o elo da família com a escola
Quanta grati dão e dedicação
Agora temos uma nova vida...

Amenizamos a saudade de tudo que vivemos no passado
Reencontramos os amigos diariamente em um novo ambiente

Para uns, algo comum, mas para outros, algo completamente novo
Seguimos de cabeça erguida com entusiasmo e força

Com vontade de aprender cada dia mais e viver cada momento 
intensamente

Mostrar que tudo pode melhorar
Mesmos com todas as difi culdades vividas

E estamos ansiosos para voltar e senti r aquela emoção
De ver que muita coisa mudou neste intervalo de tempo

Ansiosos para ver toda a transformação do colégio
Senti r e pisar novamente neste ambiente tão familiar

Rodeados de pessoas que se importam conosco
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E que fi zeram a diferença em toda esta mudança
De novamente viver uma roti na

Reti rar do armário aquele uniforme novo
A mochila cheia de livros e cadernos

Dar valor a liberdade que � nhamos antes
Sem reclamar do que passou e do que ainda está por vir

Mas acima de tudo nunca estamos sozinhos
É apenas uma fase, uma nova vida...

Thauanne Yasmin Becker Barbosa
Pseudônimo: Thau Barbosa

Colégio São Paulo.
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O Meu Pequeno Lugar

Ascurra é um lugar que todos devem conhecer
Que precisam visitar,

É um lugar muito bonito
Que faz todos se alegrar.

Aqui tem vários pontos turísti cos como;
A igreja Matriz, Colégio São Paulo,

Castelli Mondini e muito mais.

É a mais simpáti ca do vale,
Repleta de pessoas sinceras

Que você vai gostar!
Wou! Como amo esse lugar.

Bryan Eduardo Adami
Escola Tenente Coronel Amaro Medeiros de Vasconcelos

5º Ano
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ASCURRA UMA CIDADE PACATA

Pacata e acolhedora,
Com encantos naturais,

É maravilhosamente bela
Com seus aspectos naturais.

Sua origem Italiana,
Traz muito charme e encanto,

Quem passa por aqui,
Só lembrará da sua beleza!

Matheus Eduardo Jonck
Escola Tenente Coronel Amaro Medeiros de Vasconcelos

5º Ano



10

Querida Ascurra!

A minha cidade é cheia de belezas,
Têm lagos, salto das andorinhas, cachoeiras

Que são uma lindeza!
Tem vários pontos turísti cos que eu  amo tanto,

Nunca vou me mudar desta cidade
Pois, nunca irei, deixar de ama-la!

Além de simpáti ca é o melhor lugar para visitar.

Nunca fui à cachoeira
Mais um dia irei lá

Nunca desisti rei desta vontade
De ir até lá visitar!

Apenas digo, venha para cá!
Que você vai amar e sempre vai querer vir
Desfrutando das belezas que vivem aqui.

Vera Vitória Ferreira
Escola Tenente Coronel Amaro Medeiros de Vasconcelos

5º Ano
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QUARENTENA

Isolados em nossas casas,
Mantendo o distanciamento social.

Sem opiniões ou opções,
Ficamos a esperar e a desejar...

Brincamos, rezamos e nos unimos,
Esperamos essa pandemia um dia, quem sabe passar!

Ficamos estressados e inconformados,
Com o tempo de sobra nos conformamos,

Com nossas famílias nos confortamos,
Aprendemos que, no fi m, é fi carmos unidos.

Autor: Miguel Testoni/ 4º ano
Escola Municipal Tenente Coronel Amaro Medeiros de 

Vasconcelos
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ASCURRA EM TEMPOS DE QUARENTENA

Ascurra uma cidade pequena,
Com uma cultura relembrada

Mesmo em quarentena
De alguma forma é celebrada!

Com belas paisagens,
Com encantos mil

Sento e vejo as paisagens
Uma pequena cidade desse Brasil!

Morro do 80, Serra da Leoa, Cruz de Pedra!
Conheçam nossa cidade

Quando passar a quarentena.
Venha saborear nossa deliciosa polenta

Que é muito suculenta!
Aguardamos vocês...

Luiz Eduardo Wanderweger / 5º ano
Escola Municipal Tenente Coronel Amaro Medeiros de 

Vasconcelos
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Ruas Vazias

Todas as ruas estão vazias
Em meio a esta pandemia.

Muitos faleceram
E seus familiares perderam.

Amigos neste momento não vamos fazer
Mas talvez vamos perder.
Tristeza está dominando
E o mundo se fechando.

O mundo está fi cando em total solidão
Então temos que ter bom coração

Será que isso é azar ou sorte?
Um novo começo ou a morte?

A cidade de Ascurra está vazia
Como em uma noite fria.

Ninguém saindo
Mas muitos parti ndo.

Vejo logo todo mundo junto de novo
Comemorando com todo o povo.

Agora só basta nos cuidar
Para o coronavírus superar.

E se Deus enviou este vírus
É porque deve ter um moti vo.
Será que isso não é uma lição?

Mas qual seria a razão?

Autor (a):Evelin Maria Nunes .
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2ª CATEGORIA
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Esperança

Os dias que antes passavam depressa
Agora demoram a passar

O número de contaminados
É a única coisa que deveria cessar

A saúde do corpo importa
Tanto quanto a da alma

Não podemos nos desesperar
Apenas ter esperança e manter a calma

Não podemos dar as mãos
Mas estamos interligados

E quando isso acabar relembraremos,
Enfi m, como é nos senti rmos abraçados.

Autora: Giovanna Mannes
Colégio São Paulo

8º ano
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NOSSO MUNDO

Nosso mundo é nosso lar
Lugar único e sagrado

Pessoas rodeiam Ascurra
Com sorrisos lado a lado

Mas espera, o que é isso?
Por que usar máscara?
Por que se esconder?

O que se passa?

De repente todos sumiram
A natureza acabou por agradecer

Sem humanos ela teve tempo para renascer

As pessoas já não são as mesmas
Famílias sofrem todos os dias

Por perderem quem mais amam
Por perderem de uma pandemia

Nas ruas há apenas o medo a vagar sem rumo
Escolas fechadas,

Alunos confi nados que não conseguem ter um bom estudo

Todos sofrem tentando encontrar
Uma cura para nos ajudar

Mas será que essa maldição
Não seria uma anunciação?

De que do planeta devemos cuidar?

Pois ele sim, é nosso lar, nossa morada
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E sem humanos para destruir
Ele está a se diverti r

Animais voltando para fl orestas
Águas cristalizando

Sorrisos à beça
Mas há humanos chorando

Vamos juntos lutar
Para um dia conquistar

Nossa sonhada liberdade
De novamente nos conectar

Suplicamos pelo mundo,
Suplicamos por você e pelo próximo

O mundo depende de nós
Para ter um futuro próspero

AUTORA:
Heloisa Lupepsa Kusminn

9º ano – Colégio São Paulo.
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3ª CATEGORIA
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CONVERSANDO COM ASCURRA...

Ao amanhecer, abro minha janela,
E vejo você Ascurra tão bela.

Pego-me a questi onar:
Mesmo em meio a esta pandemia, como podes graciosa 

estar?

Há meses atrás, te via tão cheia
Praças repletas de pessoas, amor e alegria

Hoje triste a vejo...
Vazia.

Conhecendo você querida Ascurra,
Sei que logo bem-estarás

Pois a festa Per Tu�   não pode ser deixada para trás
Nem a Stammti sch ou a feirinha.

Por mais que não posso lhe curti r neste momento
Sua rica cultura não sai do meu pensamento.

Serra da leoa, Salto das Andorinhas
Teu vinho doce, o arroz branquinho e a amada polenta 

quenti nha.

Há querida Ascurra...
Espero que você melhore logo, pois teu povo anseia por 

desfrutar-te
Mas juntos cuidaremos de você,

Para que logo possamos sem máscaras e álcool, enfi m, 
abraçar-te!

(Ana Carolina Bissoni/ 1º ano)
Escola Estadual Deputado Abel Ávila dos Santos
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MEMÓRIA

Passando por Ascurra
Relembro meu passado

Já caminhei pra todo lado
Desconheço o inexplorado

Por esse lugar sou apaixonado

Fui criado por meus pais
Conheci muita gente por aí

Em minha memória ainda vejo meu pai com os amigos rindo
Hoje, quando passo por Ascurra, lindas lembranças vão sur-

gindo

No canti nho onde morei
Muitas coisas se perderam
Da plantação dos arrozais

Aos porquinhos no chiqueiro

Muitos anos já se passaram e hoje já cresci
Moro agora em outra cidade

Mas de minha raízes não esqueci
Um dia voltarei com os meus fi lhos a brincar

Mostrando a eles ASCURRA
Um Lugar bom de se morar!

Autor: Gustavo Fucht 1º ano
Colégio São Paulo
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4ª CATEGORIA
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Ascurra, uma nova normalidade

Sentada em minha varanda
Pus-me a observar

As mudanças em minha amada cidade
Não tão di� ceis de notar

Tantas expectati vas
Tão dura realidade

Entre máscaras, distanciamento e álcool em gel
Uma nova normalidade

Quem diria nossa bela Ascurra
A mais simpáti ca do Vale Europeu

Cadê nossa anti ga liberdade?
Foi ti rada dos fi lhos seus

Nada mais foi como antes
Nem aqui, nem em outro lugar

Antes cumprimentávamos com sorrisos
Hoje apenas com o olhar

O vento acaricia o meu rosto
E uma lágrima cai ao me lembrar

Das tantas belezas que há em Ascurra
Pus-me a recordar

Da tradicional festa Per Tu�  
Do Colégio São Paulo

Do Restaurante da Mariota.... Ô comida boa!
E da Serra da Leoa



Da Cruz de Pedra
Do morro do 80

Do salto das Andorinhas
Do Autódromo Max Mohr

Dos ciclistas que encontramos pelo caminho
Do Castelli Mondini

Dos vinhedos
E seus vinhos.

E o que falar da Igreja Matriz?
Ah quem diga: Que tamanha beleza!

Foi inspirada por Deus
E esculpida pelos homens, com certeza!

Nesta pandemia
Restrito ao essencial
Ascurra espera a cura
Para a volta do normal

Enquanto isso... a fé guiará cada Ascurrense
Por que com Deus

Não há mal que dure para sempre.

Autora: Tânia Aparecida Cestari
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Ascurra: Uma Viagem no Tempo

Sou uma viajante do tempo,
Sem máquina!

Carrego comigo apenas uma lanterna,
lembranças e um tecido que cobre parcialmente meu rosto

Tudo parece igual a antes, mas... diferente!
Quem mudou foi eu, você, o mundo ou a gente?

Quem ouve diz: isso é história de maluco
Quem conhece já sabe: um maluco consciente.

Caminho pelas mesmas ruas que já andei
Vejo os mesmos lugares que há muito conheço.

Apesar de ser tempos diferentes o senti mento ainda é igual
Lembranças de uma cidade querida e simpáti ca

que permanece na memória e na história.
Carrego com alegria minha tradição,

E no peito muito orgulho

Ascurra minha cidade adorada
Repleta de encantos mil

Tu já sabes que és a mais simpáti ca
E a mais bela deste Brasil

Seria uma miragem ou um sonho?
Viajar no tempo sem rumo e conti nuar aqui?

Tudo na vida possui um propósito
Obrigada Ascurra por existi r!

É lindo poder rever suas belezas
Sua cultura e paisagens que são temas de cartões postais

Serra da leoa, salto das andorinhas, cruz de pedra, morro do 
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80.
Cachoeiras, saxônia, grutas e fl orestas,

que enfeitam a cidade e seus pontos turísti cos centrais

Igrejas exuberantes
Restaurantes ti picamente caseiros

Mariota, que saudades!
Da comida boa, da alegria, da sua parti cularidade e do seu 

cheiro
CastelliMondini, arrozeiras e vinhedos

Que colorem e permeiam os bairros inteiros

Autódromo Max Mohr
Kartódromo internacional

“Cidade pequena”, que apelido tão usual
Pois de pequena só possui o tamanho

Sua cultura e característi cas são algo fenomenal

Mas como disse, nada parece o mesmo
Apesar de tudo permanecer igual

As crianças não brincam mais nas praças
E os ciclistas e turistas não prati cam mais pedal

As escolas não possuem mais alunos
Agora tudo se tornou tecnológico
Não há mais nada de “habitual”

Uma nova realidade
Uma nova forma de atuação
Viajei tanto no tempo assim?

Que não vejo mais pessoas indo a Per Tu�  , feirinhas
ou assisti ndo uma missa na igreja matriz?
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As realezas não desfi lam mais com seus trajes � picos
A polentopéia não canta ou alegra mais as festas, desfi les ou 

Olia
Pode ser até a mesma cidade

Mas nela e no mundo não há mais a mesma energia

O mundo parou!
Percebi que não precisava mais da lanterna,

pois o que cobria minha visão não era falta de luz
Lembranças hoje são importantes e fundamentais!

Assim como é o pano que cobre parcialmente meu rosto
Do vírus invisível, que persiste em nos amedrontar.

Mesmo com esse empecilho
Vejo que minha adorada cidade Ascurra não perdeu sua es-

sência, e reluz!
Ela iluminou minha visão quando acreditava estar pendendo

Suas lembranças e belezas me acalentam
E me faz ter esperanças de dias melhores

Dias esses em que todos nós nos reuniremos novamente
Para uma boa festa ou para aprender uma grande lição:

Nessa vida e nesse tempo não somos nada sozinhos
Cuidar e se proteger são ações importantes

Nada é em vão...

Viagem no tempo é um termo relati vo
Mesmo que não tenha saído daqui, desta cidade, conti nuo a 

viajar
Dias melhores virão com certeza

Solidariedade é a cura
E Ascurra nosso lar
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Máquina do tempo possui vários apelidos
Um deles é poesia

O segundo é sonhar...

Autora: Sabrina Bissoni
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Nada está normal, nada está igual...

Pode até parecer que tudo está normal,
Que aquela cidadezinha pacata não mudou,

Mas ao olhar mais atento não é igual,
Pois foi com muito pesar que observou...

O que antes chamávamos de roti na
Hoje recebe o nome de saudade,

E foi assim de forma tão repenti na
Que impactou minha querida cidade.

Mas o que seria essa pandemia
E como vamos isso resolver?

Aonde foi parar aquela alegria
Em ver meu fi lho livre correr?

A situação fi cou tão alarmante
Que várias medidas foram tomadas,

O que antes era previsão preocupante,
Hoje é uma realidade constatada.

Na minha mente ecoa o persista
Nas coisas que esse ano iria fazer,

Mas no momento sou apenas saudosista,
Afi nal, relembrar é viver!

Ah como eu lembro bem
De ver as famílias no centro aproveitando,

Daquela simpati a que meu povo têm
E os turistas aqui passeando.
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E nossa, como sinto falta
Do sabor italiano da minha terra,
Da cultura que sempre se exalta,

Da paisagem vista lá da serra.

Saudades das nossas naturais riquezas,
De ver a torcida no ginásio vibrar,
Das tradicionais festas de igrejas

Que esse ano não pude comemorar.
Sem falar na nossa linda Matriz

Que há tempos não realiza um matrimônio,
Foram planos que o desti no não quis

Ou será culpa de Santo Antônio?

Brincadeiras à parte,
Eu realmente quis poeti zar

Através desse meu dom e arte
O que minha mente me faz pensar.

Nunca mais reclamo do meu coti diano,
Espero que tudo isso possa logo passar,

Que isso me torne mais humano
E no lugar do outro aprenda a me colocar.

Com certeza como clichê soará,
Mas não poderia deixar dessa ideia defender,

Que para amanhã não pode-se deixar
O que hoje você gostaria de dizer,

Então trate de seus entes queridos cuidar,
De suas situações mal resolvidas esclarecer,

Sei que aquela pessoa que você quer abraçar
Também está ansiosa para lhe ver.
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Nesta noite ao deitar sua cabeça no travesseiro
Lembre-se de proteção e saúde pedir,

Agora percebemos que nem tudo é dinheiro
E que dos sete palmos ele não vai lhe impedir,

Entendo que no rebanho sou apenas mais um carneiro,
Oremos juntos para que dessa possamos sair.

Pois afi nal...
Nada está normal...

Nada está igual...
Nada será como antes!

Autor: Vinícius Corrêa de Negredo
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Família

Homens, mulheres, fi lhos, pais e amigos
Não se beijam

Não se abraçam
Porém, de coração

Homens e mulheres
Estão se conhecendo

Filhos e pais
Estão se aproximando

Amigos distantes
Estão mais próximos do que nunca

Algo me diz que isso estava ausente
Estamos vivendo o presente

Já com a presença dos ausentes

Sejamos fortes
Seremos fortes

Pois bem
Temos que estar bem

O momento é oportuno, portanto
Sejamos felizes

A quarentena nos fez enxergar o óbvio
O amor que temos dentro de nós

Autor: Hélio Boimer
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Em tempos de soneto

Eu escrevo pra lembrar que o amanhã ainda existe
Que a vida ainda é bela

Que na monotonia dos dias
Ainda existe uma luz que não nos deixa desisti r

Das certezas que a gente acha que tem
Pras duvidas que a gente tenha

Da estupidez dos que subesti mam
Pra esperança dos que buscam solução

É sobre limpar a mente
Mas não fechar os olhos

Saber do caos, mas não deixar que ele te consuma
Equilibrar o ameno do tédio

Com a aspereza da angústi a, que a doença, mesmo de longe 
nos traz

Em tempos de soneto
Quero voltar a ser verso livre

Onde os dias não eram todos iguais
E o medo, apesar de existente

Era bem mais inconstante
Onde a arte ti nha voz fora das telas
Hoje os aplausos viraram curti das

E o palco virou plataforma
Pra transmiti r um respingo de beleza nas arrastadas horas do 

dia

O online que hoje é ponte
Sobre os muros que nos obrigamos a criar
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Que só nos prova que nem a tão esti mada tecnologia
Substi tui o abraço

A sala de aula
O sorriso

Hoje escondido
E tão mais escasso que no tempo que passou

Em tempos de soneto
O mundo ainda gira

As plantas ainda crescem
O sol ainda se esconde pra depois raiar

Em tempos de soneto
A gente segue contando as horas, os dias, os meses e as 

sílabas
Pra esse poema de dor acabar

Autora: Ana Paula Belegante Boimer
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Em casa é o lugar

Tudo estava no seu lugar
Até que uma pandemia

Veio para fi car
E ditar o que se temia.

Em casa seria o lugar
Que todos deveriam fi car
Pois, não se sabia ainda
Quando tudo iria acabar.

Depois, restrições, cuidados...
Uso de máscaras, obrigatório,

Nas mãos, álcool gel/água e sabão.
E, em casa o melhor lugar.

A volta ao trabalho foi contraditório.
Uns diziam que a saúde em primeiro lugar

Outros, sem dinheiro não dá para fi car!
E a mídia à dicotomizar.

Foi tanta informação contrariada.
Que tomar uma decisão acertada
No meio da pandemia defl agrada
Só pra quem ti nha muita estrada.

Enquanto isso,
A vida conti nua.

Muitos perderam o emprego.
Outros se aproveitaram da situação.
Mudou saúde, cultura, educação...
O comércio, o mercado, até o lar

Para tudo isso assimilar
E o COVID não disseminar,
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Em casase deveria fi car!

E, em Ascurra não foi diferente
Tudo mudou de repente,

Quando o primeiro caso apareceu.
Uma pessoa da saúde adoeceu.
Com muita éti ca, se recolheu.

A todos comunicou.
Depois de dias melhorou.

Quando tudo parecia bem,
Eis que outros casos vem.

Não foi tão fácil assim.
De repente uma morte, enfi m.

Outras regras foram decretadas.
A população, alertada.

Ficar em casa... até agora,
É a decisão mais acertada.
A cada semana um Decreto

Que deixava muitos inquietos
Na esperança de voltar a trabalhar
Mas, em casa ti nha que conti nuar.

Muito tempo se passou
Em casa ainda estou

Esperando a pandemia terminar
Para muitos lugares visitar
Os amigos poder abraçar

E sem restrições voltar, pois
Em casa é o lugar!

Autora: Ivete Tamanini Gro� 






