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SOBRE

José Carlos, professor

... ator

... na sua alegria

... na sua utopia

... na sua dor!

Apesar de toda indiferença e prejulgamento

Esse homem, sempre menino

Muitas vezes não acolhido ou incompreendido

Nunca deixou de estar cheio de altruísmo.

Cada uma das palavras desse livro, desse poema

Chega a gritar sobre ele, revelando sua alma

Mas elas também dizem muito sobre nós

Levando-nos a refletir, ancorando-nos em calma.

Para um mundo que parece não o merecer

José Carlos, a Deus continua refletir

Por suas atitudes, dedicação e simples presença

Consegue a esse mesmo Deus nos conduzir.

Trecho do Pósfacio de Pe. Fábio Mendonça Pascoal 

mondru.com



Existem dias que são inesperados

Chegam com ventos e rajadas 

Nos surpreendem, nos amedrontam 

Nos fazem sentir como se fóssemos um nada!

Existem dias de tempestades  quase infinitas

Escurecem rapidamente as nossas vidas

Fazem o bonito se tornar não tão bonito!

Um dia estou na correria 

E me irrito no meio de tantos gritos

O cansaço chegou ao seu máximo

A pressão chegou ao seu limite!

Fico tonto, não me importo

Rodopio no insólito

Me surpreendo porque me vejo humano,

Frágil, mas sem poderes, apenas ser humano!

Pensei que tudo fosse   miragem

Que tudo fosse bobagem

Apenas suposições no meio de um sono profundo

E acordo, aparentemente,  de volta em meu mundo!

Estava em loucas preocupações

Assim fui me descuidando

Em meio a tantos  furacões

Esquecendo de ir me amando!

Eu, professor

Eu, ator

Eu,  na minha alegria

Eu, na minha utopia

Eu, na minha dor!
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Autor

José Carlos

José Carlos Henrique

Sou graduado em História pela PUC - Go e Artes Cênicas pela UFG.  Tenho  Mestrado em História também pela 

Puc-Go. A Arte sempre me inspirou desde pequeno aqui, em minha morada interiorana, Inhumas. Como professor 

da Rede Pública Estadual há muitos anos sempre procurei me engajar e agitar a cena cultural por onde caminho.  

Fui dirigido e aprendi muito com Hugo Zorzetti, Edson Fernandes, Eduardo de Souza, Samuel Baldani, Valéria Braga. 

Fundei em parceria com meu amigo Marcos Honda  o Grupo de Teatro Porão Cênico. Um sonho durável e possível. 

Encantador! Salvo pela força das manifestações artísticas, principalmente o Teatro, em vários momentos espinho-

sos, amigos/atores/artistas fiz por estes palcos da vida: Alessandra, Adriel, Rodrigo Cunha, Karine, Marcos Roberto, 

Wilker, Delminha, Vanda, Elizamar, Márcia, Dr. Danilo, Patrícia, Joelma, Valéria Braga, Silvia e tantos outros! Amo to-

dos! Este relato que faço no livro é apenas um sopro de alguns vividos e superados! Tenho outros mais, estes tantos, 

contarei ao vento ou em outras oportunidades. Espero contribuir com quem ler.

Ilustrador

Rafael Martins

Rafael de Jesus Martins Silva

Minha relação com o desenho começou como qualquer criança, desenhando personagens do Maurício de Sousa, do 

Walt Disney ou heróis de desenhos animados. Também curtia muito os animes, em especial de Masami Kurumada 

e Akira Toriyama, que depois de prontos, se tornavam meus brinquedos. Aos poucos, os meus traços foram se mo-

dificando até vir a vontade de fazer faculdade de Artes Visuais. A relação com personagens também se mostrou no 

teatro, o que me levou a cursar Artes Cênicas e criar o Grupo Imagem. Por me interessar por cultura, também me 

especializei em Gestão de Projetos Culturais, na mesma universidade onde cursei teatro e artes visuais, a Universi-

dade Federal de Goiás (UFG). Hoje estou cursando mestrado profissional em artes, o PROF-ARTES, pela Universida-

de do Estado de Santa Catarina (UDESC) em parceria com o Instituto Federal de Goiás (IFG), Campus Aparecida 

de Goiânia. Considero que sou um artista plural, porque tenho interesse por outras linguagens como a fotografia, a 

poesia e design gráfico, criando trabalhos nessas artes também. Além de ilustrar histórias, faço caricaturas e arte 

digital para expressar minha visão de mundo. Nelas, a dor e o peso da existência recebem um irônico colorido da 

infância. Nasci e vivo em Inhumas-GO. 
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