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INCÔMODO: 

Há alguns anos venho sendo 'incomodado' (por mim mesmo) a fazer algo em prol da literatura 

do Beiru. Após o termino do Fórum Social do Beiru FSB, em 2013, pensei em reunir alguns 

escritores que conheci nesse evento, a mim e a outros que, porventura, aparecessem.  

Sei que, conhecendo seus artistas, a comunidade, irá se sentir mais valorizada e o mundo terá 

uma visão diferenciada dos, beiruenses.   

UNIÃO: 

Ter uma literatura forte no bairro. 

BOCA A BOCA: 

Foi dessa forma que conheci alguns desses escritores e suas obras. Perguntando, pesquisado e 

tendo contato com os mesmos.   

OS RESULTADOS: 

Foram muito satisfatórios principalmente por saber que existem pessoas que constroem a 

cultura desse bairro. Aqui estão alguns deles: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cristiano Sousa. 

Cristiano Sousa nasceu em Salvador BA no dia 11/10/77. É escritor e compositor, tendo em 

seu curriculum varias obras nos gêneros romances, contos, poesias, peças teatrais, dentre 

outras 



 

Everton Lima. 

Poeta Everton Lima. Nasceu em onze de fevereiro de 1968, em Salvador, Bahia, Além da 

poesia dedica-se também à composição, ao canto e à promoção de eventos culturais, 

sobretudo relacionados à poesia e à cultura de um modo geral. 



 

Ivan dos Santos.  

Nascido em salvador no ano de 1980, o escritor Ivan dos Santos começou a ler muito cedo. 

Ivan também é ator, formado pela Sitorne – Estúdio de Artes Cênicas, membro do Bando das 

Artes Cínicas, grupo de teatro formado no bairro do Beiru e com expressivo sucesso em 

Salvador e interior.  



 

Cíntia Novais: 

Atuou profissionalmente na Editoração de livros e também nas funções de auxiliar 

administrativa e produtora cultural no CEPA - Círculo de Estudo Pensamento e Ação. 

Idealizadora e executora do projeto pedagógico “Raízes: Nossa Africanidade”, realizado no 

CEIFAR, através das ações do Coletivo Beiru em Movimento. 



 

Douglas Barros.  

Escritor beiruense 'debutante', ainda está a procura de editoras que queiram publicar seu 

primeiro livro A LENDA SEM FIM (O COMEÇO) o primeiro de uma trilogia.  



 

 

Luana Salvatore. 

Começou a escrever cedo, como passatempo. É uma atual viciada em leitura, com algumas 

fanfics postadas, sempre lutou para fazer algo que os leitores gostassem.  

Suas obras são DESTINO DO SHIFTER e INTERLIGADOS PELO ACASO.  

  



CONCLUSÕES: 

Gostei muito de ter realizado este trabalho juntamente com os membros do TBCES; foi muito 

proveitoso para a descoberta de novos autores e a união de todos eles em prol de um objetivo 

comum. Tenho certeza que a sociedade em geral e os membros da comunidade beiruense 

terão, a partir dessa obra, uma visão diferenciada de si própria.  

 

REFERENCIAS: 

Cristiano Sousa: O Jornaleiro/Clube de autores; Melissa/EGBA; Rosas Tenras/Virtual 

Books; Filhos do Acaso/Clubes de Autores; Manácos On-Line/Agilite; Nem te 

Contos/Artpoesia. 

Everton Lima: Poemas: Sonhando (verdades) 1985; Como (antologia A paz mora no coração 

do poeta) 1988; Êxtase Constante (Castro Alves vivo - CEPA) 1990; Dilema (revista CEPA 

cultural) 1991; Tributo a Liberdade (Jornalzine e comunicação social da FAEEBA/UNEB.  

Ivan dos Santos: A lenda do cangaceiro sem cabeça (ano não informado). 

Cintia Novais: Poesias: Encontro e Mesa Farta/CEPA poesia.  

Douglas Barros: A Lenda sem fim ( ainda não publicado). 

Luana Salvatore: O Destino de Shifter/Multifoco; Interligados pelo Acaso/Amazon. 

 

   

 

 

 


