
Sugestão enviada por Marlene Lucia Siebert Sapelli, Cascavel/PR, em 11 de 

abril de 2021 

POESIAS DE ADILSON APIAIM 

Nas minhas andanças por aí, junto ao setor de educação do MST, acabei 

conhecendo esse ser humano sensível e comprometido que é o Adilson. Depois 

de um tempo descobri que ele também é poeta e comecei a acompanhar sua 

produção, pois ele gentilmente as disponibilizava pelo whats. 

Expressa a luta da classe trabalhadora, especialmente, a luta pela terra, pela 

educação. 

Li dois  livros dele (quem quiser adquirir é só entrar em contato com ele: 

https://www.instagram.com/p/CEl3j7jJu7x/?igshid=1s0r67r5tlasq). Vale a pena. 

Seguem algumas escritas. Material rico para ocupar espaços na escola da classe 

trabalhadora. 

Para quem gostar e quiser conhecê-lo melhor pode acessar vários endereços: 

https://youtu.be/LEfa7GYLhQg; 

https://www.youtube.com/watch?v=c2Blae7UPzI;  
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Tantas cercas  

 

Apenas criança  

Eu vi a cerca farpada 

A noite esconder o dia 

Com balas roubadas  

Eu vi cabeça partida  

Tanta terra 

Tanta cerca  

Tanta força  

Tanto tiro  

Corpos estendidos 

Vidas tiradas  

É tanto sangue  

Tantos gritos  

Tantas mortes  

As balas roubam a alma do meu canto 

É tanta terra  

Tanta cerca 

Tanta dor 

A luz de nossa esperança 

Clareia os nossos olhos semeiando o chão 

É tanta luta 

Tanta beleza 

Tanta vida 

As cercas caem 

É o início da revolução. 

 

Adilson de Apiaim. 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



A escola de meus sonhos 
 
A escola de meus sonhos 
É aquela que respeita a existência, faz renascer o brilho da esperança. 
A escola de meus sonhos 
É aquela que conecta sujeitos e expectativas. 
A escola de meus sonhos 
É aquela que faz sentirmos prazer de chegar e ocupar o latifúndio do SABER. 
A escola de meus sonhos 
É aquela que mexe com nossas inquietações e que nos faz ousar na arte de 
PENSAR. 
A escola de meus sonhos 
É aquela que dialoga com as necessidades e reorganiza a nossa capacidade de 
AGIR. 
A escola de meus sonhos 
É aquela que faz renascer as emoções com prazer de APRENDER. 
Na escola de meus sonhos 
Não há lugar para o autoritarismo e nem para a paranóia do egoísmo. 
A escola de meus sonhos 
É aquela que tem todos como gente, é humana, solidária e companheira. 
A escola de meus sonhos 
É aquela que aprende com o outro, 
É aquela que constrói sua própria caminhada. 
A escola de meus sonhos 
É verdadeira, honesta e expande a arte, o ouvir e escutar a beleza do belo. 
A escola de meus sonhos 
Não é essa que molda o ser humano, mas capacita interage e transforma o SER. 
A escola de meus sonhos 
É aquela que ama seus agentes e propicia alegria  de ser gente. 
A escola de meus sonhos 
É mais do que escola, é mais que ler e escrever, mais do que calcular a 
realidade, 
A escola de meus sonhos 
É aquela que estimula a capacidade de brincar, desenhar, pintar e esculpir a 
vida. 
A escola de meus sonhos 
É aquela que cria e recria o mundo para CRIAR e recriar a própria existência. 
É aquela que muda a lógica de viver e conviver   
A escola de meus sonhos   
É aquela que aguça e transforma o conteúdo e seu objeto. 
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