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PREFÁCIO
Márcia Lopes Reis1

O que esperar de uma obra autoral que trata da proposta de resolução de um que-
bra-cabeça? E se esse quebra-cabeça for social? E se as autoras e autores forem estu-
dantes da graduação de uma universidade pública e de um programa de extensão cha-
mado Cursinho Pré-Universitário Ferradura? Certamente, a lembrança de um jogo que 
exige um raciocínio lógico que se sobrepõe à força física, ao contrário da maioria dos jo-
gos, aumenta as expectativas e representa – em parte - a alegria de prefaciar essa obra.

Os outros motivos que animam a apreciação dessa leitura passam pelo desafio da 
interpretação da dimensão social na contemporaneidade carregada de uma complexi-
dade visível, em parte, em cada detalhe dos nossos cotidianos. Desse modo, essa publi-
cação se reveste ainda de maior relevância pelos desafios do tempo e espaço presentes: 
o conjunto de autoras e autores precisaria utilizar os conhecimentos científicos – racio-
cínios lógicos – decorrentes das teorias clássicas dos séculos XVIII e XIX para dialogar 
com os temas desta segunda década do século XXI. Nascidos no final do século XX e 
início deste XXI, esses poetas, poetisas, escritores e artistas se apropriaram de conhe-
cimentos nesse espaço e tempo na universidade e sinalizaram que a teoria não abarca 
tamanha complexidade: mais que pensar sobre tudo isso, há um forte sentimento que 
perpassa a interpretação desse ‘mundo vivido’.  

Ao sentir e registrar o que pensavam sobre esse tempo e espaço optaram por fazer 
isso em forma de poesia, prosa, desenhos... arte e literatura, enfim! Trata-se de um cole-
tivo social que se identifica com a condição da modernidade em que a escola pode pro-
mover mobilidade social exatamente pelo acesso e apropriação desse ‘capital cultural’ 
(BOURDIEU, 1986) e, com isso, se ‘distinguirem’ das gerações anteriores representada 
pelos seus pais, avós, tios,... - nos moldes de Bourdieu (1979) em A Distinção – critérios e 
bases sociais do gosto. Nessas obras, Bourdieu analisa o potencial da apropriação do ca-
pital cultural como um fator de diferenciação – positiva – das gerações daquele tempo, 
no contexto francês. Aqui,  o ‘lugar de fala’ das autoras e autores nesta obra é a educa-
ção popular implementada no âmbito da extensão de uma universidade pública. Como 
‘somos anões em ombros de gigantes’, seus textos, poemas e figuras me inspiraram a 
buscar a estatura teórica de Paulo Freire (1921 – 1997) com sua educação-mundo e Or-
lando Fals Borda (1925 – 2008) com a necessidade de um ‘sentirpensante’. Essas duas 
premissas parecem perpassar cada página que vamos apreciar.

De Paulo Freire, o pensamento estruturado sobre uma educação para a liberdade, 
contrária à opressão, num processo dialógico, que favoreça a crítica, reflexiva, estéti-
ca e ética que respeitasse os saberes prévios (que todos trazemos conosco) e a relação 

1 Todas as vezes que me identifico, me sinto bem em dizer de onde vim até chegar aqui: do Planalto Cen-
tral... e vim pelo que gosto muito de fazer: ser educadora. Às vezes, me sinto educadora como professora 
da graduação, da pós-graduação, como gestora de projetos de pesquisa ou de extensão, às vezes, como 
doutora em Sociologia, mestre em Educação, especialista em nível de pós-graduação em Supervisão Es-
colar e Currículo, pedagoga...  E o detalhe mais relevante: adoro uma boa leitura, uma boa conversa des-
sas de família e amigos, uma comida feita a muitas mãos, uma corrida, uma caminhada, apreciar o pôr-
-do-sol... sempre ao som de uma boa música!
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com o mundo que interagimos constitui a ideia central para essa educação-mundo. Afi-
nal, “não há, por isso mesmo, possibilidade de dicotomizar o homem do mundo, pois 
que não existe um sem o outro” (FREIRE, 2013, posição 282). Ocorre que esse mesmo 
mundo contemporâneo, por suas múltiplas facetas, poderia ser classificado de distintas 
formas em que se juntam autores contemporâneos e os ditos pós-modernistas: desde  a 
sociedade do espetáculo (DEBORD, 1967),  disciplinar (FOUCAULT, 1999),  de controle 
(DELEAUZE,  1992), informática (SCHAFF, 1995), digital   (NEGROPONTE, 1995 ),   do 
conhecimento (LOJKINE, 1995),  da hipermodernidade (LIPOVETSKY, 2004), passan-
do pela sociedade líquida (BAUMAN, 1999) até chegar à gasosa (SCOLARI, 2004) . Isso é 
parte do nosso raciocínio lógico para compreender o tempo em que vivemos. Para Frei-
re,  é imprescindível essa apropriação sobre a ‘cidade’ numa educação pois, desse modo 
“se instrumentam para a sua luta pela necessária reinvenção do mundo” (FREIRE, 2013, 
p. 46)  resultando na educação-mundo.

Essa forma de fundamentar a prática educativa traz consigo um conjunto de fa-
tores para além da racionalidade técnica que Freire havia teorizado e construído um 
método, um caminho para lograr a educação que emancipa e transforma o mundo. Em 
outro contexto – colombiano – ideias muito próximas a essas freirianas - foram siste-
matizados pelo sociólogo, Fals Borda e resultaram no conceito de um sujeito que seria 
um ‘sentirpensante’. Para ele, trata-se “daquela pessoa que combina mente com o cora-
ção para guiar a vida pelo bom caminho e aguentar os muitos tropeços” (FALS BORDA, 
2010, p. 9). Isso ocorreria em  oposição à atitude supostamente neutra do cientista posi-
tivista, tradicional e eurocêntrico em seu raciocínio lógico. Mais ou menos como ‘pensar 
com o coração e sentir com a cabeça’ será possível usufruir em cada página, começando 
pela Introdução do Eli F. Junior ao dizer que “A Literatura conta e faz História, forja.” 
E assim serão contados página a página em forma de versos, quadras, poemas, prosas, 
figuras...

Interessante o modo organizar como estão dispostas as poesias, os versos, as pro-
sas e as figuras, em ‘racionalidade técnica’ como é a ordem alfabética. Começamos, as-
sim,  com a Ana Carolina de Souza Rodrigues que, deve ter sido uma das primeiras nas 
listas de presença das aulas de toda sua história escolar. No entanto, ela rompe essa 
lógica tão bem estruturada ao nomear sua poesia como ‘Liberdade’ dando início a uma 
bela jornada de sentimentos e pensamentos que merecem uma pausa necessária nos 
tempos que vivemos.

Seguimos com títulos provocativos, textos de apresentação autobiográfica que nos 
conduzem por uma estrada cujas pausas são figuras igualmente autorais. Fazer uma pa-
rada em cada uma delas revela detalhes dos autores e, claro, esconde algo que não sabe-
mos bem o que poderia ser e sentimos um desejo de voltar a ver essa figura, reler algum 
texto que foi passando... Em alguns momentos, me senti exatamente como alguém que 
vê o mar pela primeira vez: plena pelas palavras... em outras, senti um certo aperto no 
peito, um incômodo... exatamente, como a Arte e a Literatura parecem cumprir o seu 
papel como no Poema Sórdido (BANDEIRA, 1973):
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Vou lançar a teoria do poeta sórdido.

Poeta sórdido:

Aquele em cuja poesia há a marca suja da vida.

Vai um sujeito.

Sai um sujeito de casa com roupa de brim branco muito bem engomada, e na 
primeira esquina passa um caminhão salpica-lhe o paletó ou a calça de uma 
nódoa de lama:

É a vida.

O poema deve ser como a nódoa no brim:

Fazer o leitor satisfeito de si dar o desespero.

Sei que a poesia é também orvalho.

Mas este fica para as menininhas, as estrelas alfa, as virgens cem por cento e as 
amadas que envelheceram sem maldade.

Boa resolução do quebra-cabeça social! Espero que apreciem tanto quanto eu!
Bauru, final de um longo mês de outubro, 2022.

NOTA DE AGRADECIMENTOS

A organização da presente obra agradece todo o empenho coletivo do Comitê de 
Ação Cultural - CAC/ Bauru representados pela presidenta Andresa de Souza Ugaya, a 
vice-presidenta Kelly Cristina Magalhães e os membros Andreia da Silva Meyer, Carlos 
Israel Rodrigues Dos Santos, César Forte Ferreira Trassatte, Felipe Silva Clementino, 
Flávio Roberto Mota, Gisele Laairoi Delbem, Laura Lua Filippon Vilela, Letícia Isabel 
Santos Gonçalves de Freitas, Luiz Felipe Batista Florindo de Arruda, Márcia Lopes Reis, 
Mariana Rodrigues Bighetti Godoy, Pedro Henrique de Moraes Franco da Silva, Rever-
son Tadeu Monteiro e Thais Lace de Almeida, sem a participação direta de cada membro 
não seria possível a realização deste trabalho. Na mesma linha, gostaríamos de agrade-
cer todo o coletivo de estudantes, professores e gestão do Cursinho Pré-universitário 
Ferradura por contribuir e materializar as possibilidades para a realização do projeto.
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INTRODUÇÃO
por Eli F. Junior

“que a poesia que eu tráfico é pra resgatar meus irmãos

Rimas que quebram cadeados gritos de um povo calado” - Colombia MC em 
Território Minado

“O presente atua como interlocutor do passado e, consecutivamente, como 
locutor do futuro”, assim Nego Bispo inicia a introdução um texto seu, fala-nos 
sobre histórias e História.

Quem faz um poema abre uma janela.

Respira, tu que estás numa cela abafada,

Esse ar que entra por ela.

Por isso é que os poemas tem ritmo

Para que possas profundamente respirar.

Quem faz um poema salva um afogado. 

Emergência, de Mario Quintana

Amílcar Cabral, um pedagogo da Revolução em Cabo-Verde e Guiné-Bissau, nos 
lembra que nossa luta pela unidade é também trabalhar em nossa unidade para lutar 
(1979). Unidade, no sentido de coesão de nossa coletividade, e no sentido de evidenciar, 
em nosso corpo social, nossas singularidades e as formas singulares de o mundo nos 
afetar – nos lembra Paulo Freire que a leitura do mundo precede a leitura da palavra 
(1996). Meu ser singular há que encontrar condições de se valorizar em nós, ao passo 
que eu possa nos valorizar (Eu sou porque nós somos!) – cremos que, aqui, a arte tem 
seu lugar: lugar de sensibilizar os ouvidos para aqueles que estão no mundo a falar e a 
gritar, arte que nos possa evidenciar aquilo que cotidianamente temos perdido em nos-
sas batalhas pela sobrevivência e para emancipar, de nos encontrarmos uns nos outros, 
e encontrarmos nosso estado de espírito particular – é certo, “os gemidos estão sempre 
presentes. É preciso ter os ouvidos, os olhos e o coração abertos.” (EVARISTO, 2017).

A Literatura conta e faz História, forja. É considerar de forma radical, o texto es-
crito e oral, em sua materialidade, rejeitando deliberadamente o grande paradigma do 
ocidente que pressupõe a cisão do corpo com a mente, que mutila a integralidade de 
ser gente –  como diz bell hooks (2013), é sobre a pedagogia do oprimido ser atado à 
necessidade de emancipar-se e, assim, ter de trilhar os caminhos que rejeitam as bre-
chas, pela ideologia forjadas, entre a teoria e a prática, entre o sonho e a realidade – a 
práxis do oprimido é libertar-se. Para o texto ser reconhecido em sua materialidade, e 
para retomarmos o que é objetivo com a subjetividade, tem sempre a complexa relação 
entre quem escreve, a obra escrita, o contexto de circulação da obra, e quem é leitor; 
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tem sempre uma proposta de como a Arte Literária pode acontecer, de como fala do 
amor e da dor. Nesta obra que forjamos coletivamente, assumimos a posição de leitores 
ao escrever; e escrevemos como quem lembra e incorpora o que disse um poeta: poeta 
não é só quem escreve, mas também quem lê, significa dizer que traçamos poesia antes 
mesmo de escrever.

Somos integrantes de um cursinho popular pré-universitário, moradoras e mo-
radores de periferia e do interior de São Paulo, região de Bauru e Pederneiras; a um só 
tempo, lutamos pela apropriação crítica dos cânones da sociedade (quem e o que defi-
nem os clássicos, afinal?) e trabalhamos na legitimação de nossas vozes, sabendo que 
cada uma e cada um aqui tem muito a dizer, e muito a adicionar nesta co-autoria de nos-
sas histórias e de nossa História, e de nosso livro –  certa vez, disse Sérgio Vaz que “Poe-
sia é quando ela desce do pedestal e beija os pés da comunidade”, dada oportunidade, 
disse Trindade, que ele canta “sem inveja de Virgílio, de Homero e de Camões” por ser “o 
grito de uma raça/em plena luta pela liberdade!”. A poesia não está longe, não, precisa-
mos dela como precisamos do pão, precisamos desprivatizar a ideia da poesia, porque 
ela não cabe numa única intenção, é visão de que cada uma e cada um aqui faz a poesia 
acontecer; aceitar nosso silêncio, quando é por nós, e não por imposição, e ver: que “há 
mundos submersos,/que só o silêncio/ da poesia penetra”, como nos diz  Conceição.

Construímos significados e podemos lembrar das Memórias da Plantação:

Escrever e recuperar nossa história escondida (...)

A ideia de que se tem de escrever, quase como uma obrigação moral, incorpora 
a crença de que a história pode “ser interrompida, apropriada e transformada 
através da prática artística e literária” (hooks, 1990, p.152) (...) Eu sou quem 
descreve minha própria história, e não quem é descrita. Escrever, portanto, 
emerge como ato político. (KILOMBA, 2019).
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Ana Carolina de Souza Rodrigues2

LIBERDADE

Poder me expressar

Tomar meus sonhos reais

Seguir meu instinto

Desistir jamais

Ir e voltar

Quando eu bem entender

Pois assim é a vida

Um grande bem querer

2 Prazer, sou Ana Carolina e tenho 18 anos, nascida em Lençóis Paulista mas atualmente vivendo e crescendo em 
Bauru. Apaixonada por comunicação e “lutando” por um diploma de Relações Públicas. Colocar no papel meus sen-
timentos, me traz conforto pela liberdade de expressão. Amadureço como pessoa a cada verso escrito e lido. E-mail: 
ana999053632@gmail.com
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Ana Julia Porfirio Reis3

NAS RUAS DO BRASIL! 

no caminho de volta

Uma rua sem escapatória

Andando sozinha!

Em uma rua vazia!

Quando me vejo

Um homem do meu lado esquerdo

Era um libertino

estava me perseguindo!

Então envio uma mensagem

para vê se alguem ali me salvasse

Essas são as noites escuras

Andando pela rua!

3 Meu nome è Ana Júlia, sou mulher parda de 17 anos, tive um ensino apenas em escola pública dês da creche até o 
ensino médio, sou engraçada gosto de conversar de expressar minhas opiniões e muito mais, sou vestibulando de 
medicina ha dois anos tentando entrar na medicina. E-mail: anajuliaporfirioreis@gmail.com
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Luna de França Souza4

LIBERDADE

4 Sou uma mulher travesti e preta, tenho 17 anos de idade e 4 anos na descoberta de mim mesma. Tento colocar em 
evidência a beleza negra através dos meus desenhos. A arte sempre esteve presente em minha vida, me moldando e 
até mesmo me dando as respostas das questões que tanto me angustiavam, através dela pude entender a divindade 
que existia e resistia em mim. E-mail: francad911@gmail.com
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EXALTANDO A ANCESTRALIDADE
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BLASFÊMIA
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Bianca de Cassia Lozano5

EM OLHARES MALDOSOS ME VEJO DESINTEGRADO

Em olhares maldosos me vejo desintegrado

Não agrado 

No compasso eu não danço 

Na caixa eu não encaixo 

Sou fato abstrato 

Fujo do enquadro que conduz: shii!!

quieta, silenciosa, imperceptível

A minha felicidade mora no riso 

A fala alta vem como navalha e atrapalha anos de “fazer sala” 

Chega que queima o carinho quente e infrequente 

O frustramento está no não pertencimento de um mundo já pré-existente 

Mas a felicidade eu caço, nem que seja para outro mundo criá-lo

5 Meu nome é Bianca Lozano sou uma mulher de 20 anos que nasceu e cresceu no interior de SP. Estou estudando 
para cursar Psicologia por meio de um cursinho popular há dois anos. Meu interesse com a arte surgiu cedo através 
da música, mas logo se ramificou para teatro, desenho e agora literatura. Foi um prazer fazer parte dessa experiência, 
e poder colocar pedacinhos de mim no papel. E-mail: biancalozano70101@gmail.com



Quebra-cabeça Social: uma antologia social 21

Camile Vitória Pereira Espadin6

CANÇÃO DO PEREGRINO

Sem sentir, sem ouvir

Sem poder me livrar

Das lamúrias, da dor

Do seu jeito fugaz

Irreal não serei

Mesmo quando querer

E após me deitar

Tentarei não sonhar

O passado, não é passado

O presente, não é atual

E o nosso sofrimento

É desigual

Lágrimas frias

Que cobrem meu rosto

Calenta, abranda

O seu desgosto

Lágrimas frias

Que vejo cair

Assolam o meu povo

Em seu existir

6 Viciada em palavras, sou uma viajante da arte que se inspira nas pequenas coisas que o universo oferece. Atualmen-
te, estudante do Cursinho Ferradura, mas eternamente uma artista ambulante. E-mail: espadin.camile@gmail.com
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TEMPORA(L)RIAMENTE
Ouço o sussurrar

Dos gritos ensurdecedores

Dos apelos que transpassam

Os séculos manchados

Ouço a tua voz

Me chamar por um simples fio

Fraca, rouca, desesperada

Presa em um covil

Diga que é mentira

Diga que essa não é a verdade

Diga que os meus sonhos

Não foram embora com a tua maldade

Por que Eu?

Por que Tu?

Por que Ela?

Quem somos nós em nossa sociedade?

Por que Nós?

Por que Vós?

Por que Elas?

Cadê as leis e as autoridades?

Até quando mulher

Até quando terá

Que dizer que é normal

O jeito dele animal?

Até quando mulher

Até quando terá

Que dizer que é banal

O sofrimento atual?
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MAR DE INDIFERENÇA

Entre cacos e mansões

Fatos, opiniões

Luxúria, ignorância

No sarau da arrogância

Entre sorriso forçado

Tratados assinados

De títulos roubados

Que não serão caçados

Hipocrisia, feito anzol

Inglês, Português, Espanhol

Desarmonia patriarcal

Quem somos nós, nesse final?

OLHOS DE QUEM SENTE

Na penumbra, bem ao longe

Vejo claro o teu rosto

Que instiga com cautela

A dor, o medo, o desgosto

E quem vê, não o sente

Mas quem sente, pode ver

Que ao longe, muito perto

Essa dor te faz morrer



Quebra-cabeça Social: uma antologia social24

Dara Gabriele Mosella7

O POEMA

Gostaria de entender o que eu não entendo

o que me impede é o que me liberta

em algum lugar da minha mente em me prendo

e a melodia me conduz pelas feridas abertas

7 21 anos, moro na cidade de Pederneiras-SP, sou estudante do curso Ferradura, vou cursar Direito na faculdade da 
UNESP/ Franca-SP.
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Dara Gabriele Mosella8 e Sabrina Martins da Silveira9

DESALENTO

Depois da sua rejeição

só me restou decepção

Por isso não me peça perdão

eu não vou fazer doação

A partir dessa poesia

paço um verso que te elogia

Porém não me peça para terminar

se não você vai ter que pagar

Eu te entreguei meu coração

Mas descobri que disso você faz coleção

Agora eu tenho que suportar

A dificuldade que é parar de te amar

8 21 anos, moro na cidade de Pederneiras-SP, sou estudante do curso Ferradura, vou cursar Direito na faculdade da 
UNESP/ Franca-SP.
9 17 anos, moro na cidade de Pederneiras-SP, sou estudante curso Ferradura, vou cursar Medicina na faculdade 
UNESP/ Botucatu-SP
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Dara Gabriele Mosella10, Higor Franco11,  
Sabrina Martins da Silveira12 e Vitoria Oliveira13

COLEÇÃO DE SORRISOS

Mas, na realidade, o que é felicidade?

Seria um sentimento? Uma decisão?

Seria uma emoção? Ou ainda que sabe

Seria um aglomerado de tudo isso!

A felicidade que vem de dentro

Matando outros sentimento

Enaltecendo conquistas, tirando limites

Quebrando barreiras, saltando ladeiras

Construindo uma paixão, claro tudo tem emoção!

Dos mil sorrisos, aos maiores saltos!

A felicidade dá Ar de graça

Cativa as pessoas, se mostra bondosa

Faz de tudo para ficar, querendo uma vez mais contagiar

Talvez a felicidade esteja nos olhos de quem a perceba

Se apresentando no alto pico, comemorando sua feição

Transformando a dor da tristeza, a lágrima da saudade, em um largo sorriso 
de felicidade

Lembranças de euforia, que um dia foram contempladas

Abraços, sorrisos, lágrimas… marcas no espaço tempo que foram deixadas

10 Tenho 21 anos, moro na cidade de Pederneiras-SP, sou estudante do curso Ferradura, vou cursar Direito na facul-
dade da UNESP/ Franca-SP.
11 Tenho 25 anos, moro na cidade de Pederneiras-SP, sou estudante do curso Ferradura, vou cursar Física na faculda-
de UNESP/ Bauru-SP. E-mail: higorfranco464@gmail.com
12 Tenho 17 anos, moro na cidade de Pederneiras-SP, sou estudante curso Ferradura, vou cursar Medicina na facul-
dade UNESP/ Botucatu-SP.
13 Tenho 18 anos, moro na cidade de Pederneiras-SP, sou estudante do curso Ferradura, irei cursar Educação Física 
na faculdade UNESP/ Bauru-SP. 
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Explosão de sentimentos, sem conseguir se conter, grandes sorrisos largos

Lembranças do que já ficou para trás, do que aconteceu, ficou pra história e 
marcado na memória.

Felicidade, algo não contemplado, não apreciado  a beleza de se sentir bem

Felicidade, choro de alegria, emoção sem explicação, apenas o seu coração 
em êxtase

Felicidade, você querer estar com alguém , apenas para compartilhar aquele 
momento especial

Felicidade, a vida, momentos especiais, mas não qualquer Felicidade, é querer 
gritar para o mundo

Momentos marcantes, mas a 6 anos, um pequeno ser, me torna feliz a cada dia

O riso contente, o riso inocente

Abraços sinceros e beijos molhados

O motivo de sorrisos e lágrimas nos olhos

As memórias me deixam contente, as histórias que ficaram para trás me 
trazem paz

A tristeza é admirada, sentida, mas ninguém sabe o valor da felicidade, até ser 
perdida

Peço que a felicidade não me abandone, sou um universo por conta dela

Marcas no espaço tempo foram deixadas, que o universo torne meu futuro 
feliz, onde eu possa contemplar a beleza que é amar

Transborde em si próprio a felicidade, mergulhe fundo nas profundezas do 
mar

Olhe além dos seus pensamentos, longe se vai quem acredita

Tenha reflexão de momentos extraordinários, seja feliz em todas as 
circunstâncias do qual a vida te propõe.
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Eli F. Junior14

FRAGMENTO DA DANÇA

Meu corpo todo ouvidos, corpo é todo corpo e eu todo movimento, inteiriço 
em decompor, junto c’o som que flui vento ou quebra duro, e é pedra e é muro, 
e é água e é gelo e é pau e enredo. Ifé. Ifá e Exu. Mais Exu. Me cala e me grita.

Me dá corda, ‘coração de vidro pintado’, me amarra e me solta. M dança.

Meus orgãos me dispensam de morrer

porque ‘meu órgão de morrer me predomina’, me descansa no movimento 
amplo decompor

Acho que não, só me contempla acidentado: o oráculo de ifá me ajuda c’os 
acidentes do som?

MORROS DESCENDO, CRIAS COMANDANTES

pique Ocean, fatura a caminhada

destruindo o final do seu conto de farda

pique imperador, não erro na área

área de risco pra nós, aqui é paia

não toma cuidado, e a fé te faia

a ferro e fogo, a caminhada

se eu erro sei me jogam no fogo

não fica ligeiro, tu erra em dobro 

finge que não sabe, eu que não sofro

mas quase todo dia aqui eu choro, 

que se eu não me cuidar, eu me devoro

vozes na minha cabeça, canta em coro

14 Cria das favelas de Campinas, nascido na Vila Esperança, filho de Sandra Elaine e Eli Ferreira. Estudante cotista 
da Psicologia da Unesp-Bauru, desde 2018 - atuante no cursinho Ferradura e em outros cursinhos, populares, des-
de 2018. Fé na Revolução Brasileira, Preta e Favelada - de baixo para cima, da margem para o centro, onde cada 
quebrada é área ocupada, por mulheres e homens a quem interessa a Emancipação. Crente de que a arte, a poesia, 
a Educação Popular, são fundamentais no amadurecimento das escutas indispensáveis -  para evidenciar formas 
de violência, alienação, desumanização a nós impostas pela sociedade de Estado, e cujo destino deve ser definhar. 
E-mail: elijr0103.97@gmail.com
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“sozin tenta sair dos seus escombro

quem passa , te olha, só sente dó

pra não dizer que d’ocê só sentem medo, 

caso cê levante e limpe o pó, 

por isso não te soltam, cê tá fudido”

acham que temos paciência de Jó 

‘Se a hora era errada, cê tá fudido’

Sei que só nos querem fudidos no pó

‘não dá pra se esconder, ntão cê tá fudido’

tentando me defender me torno culpado é que nessa porra nós já nasce com 
tudo perdido pode pá que a cena tá armada e o jogo pegado nesse ratatá o que 
fazer para um futuro mínimo só parafal desarma a cena nesse jogo sádico 
mas tamo armado até os dentes te deixando em pânico estratégicos e trágicos 
no melhor ritmo que seu maior pesadelo vem bem swingado, 

mesmo ritmo swing som pros meus ouvidos

pique imperador, não erro na área

me odeia que ouço funk e tenho a pele parda

é que risco aqui pra nós é paia,

cada quebrada pode pá que é área ocupada

pique imperador, não erro na área

tem que nós defende o gol e tem a mão pesada, 

é que risco, pra nós, aqui, é paia,

pode pá que aqui não vai mais passar nada

não toma cuidado, e a fé te faia

nós vai fazer respirar a torcida afogada y

depois lança a bola no pé da Marta

se apavora que aqui é malandragem nata

mosca ameaça nos catar pode pá nós mata

tamo na linha de frente c’os dente de prata

ntão não toma cuidado, e a fé te faia
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o que nos acompanha na mente, segue a picadilha malandramente 

malandragem não é inconsequente

vê perreco de modo inteligente é que

ouro d’Oxum me deixa galante

parece que tá ofuscando semblantes

tamo queimando neurose na blunt

ouro d’Oxum me deixa galante

feliz quero ser, mas nada garante

se a luta inglória acompanha os rasantes

por isso, por vez, nós abre frisante

de pião na quebra, coração pulsante

de peita elegante, um novo pisan

fundé fúnkmelodic algoinebriante 

no toque do Charme, nós tá ignorante

com Miami Bass nos alto-falante

chegar nossa vez, vamo porta os tanque

vê rota inversa daqueles traçantes

morros descendo, crias comandantes

é que pra vocês a cena é apavorante.
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SE ERRO AO MIRAR

Ser um náufrago

Que muito e de repente  se dá conta

Da imensidão do mar.

A vida que me falta, e que vou buscar

E que erro ao mirar.

E me bastar insuficiente

Aceitar-me arruinado.

(que nos falta emancipar)

E ser o resto inconformado do produto das coisas

E rasgar meu próprio tecido, minha própria carne, a dentadas violentas

E me recompor em cólera e vontade de ser gente

E fazer algo por mim que não morro sempre que posso

Mas sempre que não posso, eu morro.

E ser quase infalível, e ser derradeiro.

E fissurar as colunas de Hércules.

E morrer só por viver.

E não comover

Um ente vivo qualquer

Ser consumido pelos vermes, que não entendem.
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Érik da Costa Barbosa15

NINGUÉM SERÁ EU MAS TODOS SOMOS EU

Ser hipócrita, todos somos

Ser egoísta, todos somos

Ser arrogantes, todos somos

Ser mentiroso, todos somos

Ser covarde, todos somos

Sempre quando abro a boca

Sai eu, a palavra eu

Ser eu, ter responsabilidade

Ser eu, ter sentimentos

Ser eu, ter mais de uma vida

Ser eu, e não ter nenhuma vida

Ser eu, e ter todas as vidas

Ser tudo no universo de nada

Sonhar com nada no universo de tudo

Ser eu é casar com você, o eu

Saber que estará na doença e na saúde com você

Saber que na riqueza e na pobreza estará com você

Sentir que no ódio do amor estou lá

Sentir que eu amo odiar eu

Se no fim, o eu, mas é bom mas ruim

Ser ruim sempre terá um bom você, o eu

15 Eu sou o Érik, nasci em 2005, tenho um hobby em ler mangas e assistir qualquer coisa.  Estou terminando o ensino 
médio, faço usinagem mecânica no Senai e estou no cursinho popular ferradura, para entrar no curso de engenharia 
física. Sou de exatas, mas gosto de brincar com as palavras. Para mim, a essência de escrever é mostrar o ser, não seus 
sentimentos, mas sim seus pensamentos, sua própria existência. E-mail: erikcbarbosacb@gmail.com
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Eros Campos16

ABUSOS QUE VIVENCIE COM A EXISTÊNCIA E 
INEXISTÊNCIA DE TOQUES 

Eu vou tatuar a Medusa

de tanto que já violaram 

o meu corpo

– ele deveria ser a minha casa

MORTE POR ISSO EXCESSO DE SANGUE INVISÍVEL A 
OLHO NÚ 

Sedado na mesa de cirurgia, eu lembro de ti pedindo a lâmina 10 para que 
pudesse começar a me cortar. Uma incisão de 15 cm feita em tórax, ali, com a 
promessa de que você me abriria  e cuidaria do meu coração, mas não me disse 
quando começaria. Socos nunca quebraram os meus ossos, mas as frases em 
papéis que você botou no meu peito, destruiu-me por completo.

16 É arte independentemente se você senta na mesa e passa cinco horas tentando criar sonetos poderosos ou se você 
acorda às 06h00AM com o seu coração chorando e o ouve dizer: escreva um livro. Eros era amor em busca da alma 
(Psiquê). suas vidas foram a própria essência da relação analítica. Me identifico com esse deus maior, por isso eu, 
um homem transgênero escolhi esse nome. Tenho 17 anos e curso o Ferradura para entrar em medicina na Unesp ou 
alguma faculdade fora do País. E-MAIL:  eroscds011@gmail.com
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Julia Mariano17

P.S. DONA TRISTEZA :(

Ela vem de mansinho

Como se estivesse criando seu ninho 

Vem, se instala 

E ainda me obriga a fazer sala 

Essa sensação que remói

Já aprendi que muito dói

Mas o vejo com muito carinho

Tenho paciência e então o sentimento se vai sozinho

Depois de quase um rio inteiro chorar

Ou tendo alguém para desabafar

Essa dona tristeza para de me atormentar. 

CHAPEAU ET ROSES

17 Olá, eu sou a Julia :) Tenho 19 anos e moro no interior de SP. Venho do ensino público e sou aluna do cursinho fer-
radura a dois anos. Sou apaixonada por arte e pretendo cursar design gráfico. Meu sonho é trabalhar com ilustração 
e animação pois, quero contar histórias e inspirar pessoas por meio de minha arte. E-mail: juliamariano476@gmail.
com
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FELICIDADE GENUÍNA



Quebra-cabeça Social: uma antologia social36

NATUREZA CONFUSA
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PARECIDAS, MAS NÃO IGUAIS
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SONHOS QUE FLUTUAM
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SUAVIDADE E SEUS TONS
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Faust Constte18

ANDARILHOS INVISÍVEIS E SEM MEMÓRIA

Sem memória e sem história,

Somos aqueles

que não foram mortos na senzala,

Fugidos pros quilombos,

Correndo rumo à resistência.

Somos aqueles sem pátria,

Aqueles que com o espelho enganados,

Aqueles do trabalho

em troca de teto e comida,

Em troca de escola pros pivetes,

Somos aqueles esquecidos,

Mas na história muito sofridos,

Aqueles que caminharam nômades,

Lutando pela vida a cada instante,

Somos quem construiu

essas casas bonitas,

E quem plantou

e colheu essas lavouras fartas.

Tem sangue índio nessas terras,

Terras onde enterraram

quem o punho levantava,

Tem dor nas costas do vô,

Tem feridas abertas na alma da vó,
18 Sou o Faust Constte, 22 anos, poeta, militante social anarquista, e trabalhador autônomo de formação operária do 
setor metalúrgico/industrial. Acreditando na importância da construção de uma arte e cultura popular de luta e re-
sistência, meus versos além de trazer a marca do cotidiano, da vida, dos afetos e desafetos, das tristezas e alegrias do 
viver, também trazem a reflexão, a crítica e a denúncia ao capitalismo, ao estado, suas contradições e a toda forma de 
opressão que nos é imposta. Portanto, a arte, a poesia e a cultura popular para mim respira luta porque nossa vida é 
luta, é suor, é sangue. Por isso que meus versos sangram e estão sujos de graxa e da marca da vida. E-mail: matheus-
fausticonstante@gmail.com
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Tem choro na memória do meu povo,

Tem sangue vermelho sangrando

nessa bandeira verde-amarela.

Para a história renegados,

Para o esquecimento exilados,

Almas invisíveis errantes,

Corpos fortes cambaleantes.

Há lacunas em nosso sangue,

E um alvo no sangue de nosso sangue,

Há pistoleiros armados,

E corpos indígenas sendo pisoteados,

Nos tomaram nossas terras,

E das nossas matas nos expulsaram,

Nas fazendas nos escravizaram,

E nos pau-de-araras nos torturaram,

Errantes pátria genocida afora,

E por patriotas deste mangue,

Alvejados a cada instante.
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BATALHA DA EDUCAÇÃO

De censura em censura,

Se aprofunda a ditadura,

Discurso bolsominion,

Discurso de imparcialidade,

Repressão ao pensamento crítico,

Caminhos abertos

para o pensamento acrítico,

É diretor com posição definida,

Exigindo de professores

posição indefinida,

Limitação das forças transformadoras,

Caminhos abertos

para ideias conservadoras.

Buscam nos desarmar

de nossas ideias,

Buscam nos controlar

com várias peripécias,

Buscam nos desarticular,

Buscam nos censurar,

É a burocracia

a serviço da repressão,

É a burocracia

a serviço da desinformação,

É a nojenta dissimulação,

É a mais clara servidão,

É grêmio aceitando a cooptação

por mais suja acomodação.
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As escolas se tornaram um front,

Na batalha pela educação,

Burocratas reacionários de um lado,

Estudantes e professores

injuriados e indignados do outro,

Na mais clara representação

da luta de classes

vivida na educação.

Pra além de um mero jargão,

“A escola pública é nossa

e ninguém toma!”.

Em resumo do que vivemos,

Não recuaremos

e nem retrocederemos,

Em qualquer lugar combateremos,

E frente aos ataques que sofremos,

Uma resistência

justa e sincera faremos!
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QUADRINHAS DA REVOLUÇÃO

É a burguesia quem te explora,

É a polícia que te esfola,

É o grito de uma nação,

Do chamado de Revolução!

É o pobre que se fode,

É o pobre que todo dia morre,

É o trabalhador desempregado,

É o jovem desestruturado!

É o anarquista que agita,

É o poeta que atiça,

É a insurgência feminista,

Sendo a essência da vida!

É a defesa do oprimido,

Fazendo o fascista abatido,

É a defesa proletária,

Virando onda revolucionária!
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DOUTÔ, EU NUM SÔ DA SUA LAIA!

Ô, seu doutô,
Eu num sô da sua laia.
Num sô racista,
Num sô fascista,
Num sô da sua laia.

Sô revolucionário,
Guerrilheiro da periferia,
Guerrilheiro da quebrada,
Indignado e articulado,
Insurgente, organizado e revortado,
Ô, seu doutô,
Nóis num é da sua laia.

Meu barraco é minha quebrada,
Quebrada violentada,
Amargurada, amordaçada e algemada,
Ô, seu doutô,
Nóis num é da sua laia.

Pelos doutô racista,
A quebrada foi enganada,
Arrasada e assassinada.
Não mais, não mais!
Bora pros livros! Pras armas!
Pra luta! Pra resistência!
Bora organizar a quebrada,
A revorta,
E com a violência
dos doutô racista acabar!
Ô, seu doutô,
Nóis com certeza
num é da sua laia!
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O VELHO COMUNISTA

Essa noite,

Um velho comunista morreu.

Uma luta por toda a vida,

Uma vida toda de muitas lutas,

Foi pai, conselheiro e amigo

de gerações de lutadores,

Foi de muitos

professor e educador,

E do socialismo

um incansável lutador!

Essa noite,

Um velho comunista morreu.

O sindicato foi sua escola,

E sua luta o seu legado.

Dos sindicatos aos sem terras,

Dos atos às reuniões,

Um combatente persistente

e um comunista fervoroso.

Velho amigo comunista…

Muita falta fará,

Mas sua memória

por muito tempo viverá.

Essa noite,

Um velho comunista morreu.

Homem generoso,

Humanitário espirituoso,

Sensível às causas justas,

Firme e convicto

a teus valores e princípios.
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O velho comunista

fixado na memória ficará,

E com carinho,

Lembrado será.

“Jogue duro!”,

Dizia o velho amigo comunista.

E a todos encorajava e alertava:

“A nossa luta

é com os trabalhadores!”,

E dessa ideia

nunca abriu mão.

Essa noite,

O velho sindicalista ferroviário

se despede,

Aos seus,

Um legado de luta

e aprendizado:

“O povo organizado

constrói a Revolução!”,

“Enquanto restar um de nós,

Vai ter luta!”.

E aos inimigos,

Uma ríspida

e precisa advertência:

“O povo organizado os destruirá!”.

E assim,

Na memória de todos

ele descansará.

O descanso dos combatentes terá,

E os seus, em luta,

Sua memória honrará!
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CIDADES CINZAS

Cidades cinzas,

Juventudes ranzinzas,

Instituições fascistas,

Comércios opressores,

Industriais exploradores,

Mecanismos conformadores,

Do status quo protetores.

Cidades cinzas,

Sufoco diário,

Morte criativa,

Morte da existência crítica,

Depressão,

Antro de pressão

e opressão,

Cidades cinzas,

Cinzentas

por falta de esperança,

Agonizantes na desesperança,

Parasitando no choro

de uma criança,

Miseráveis

e famintos por herança,

Cidades cinzas,

Adoecidas pelos parasitas,

Industriais tecnicistas,

Políticos carreiristas,

Escolas infanticidas

e militares homicidas.
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Cidades cinzas,

Paradas no tempo,

Juventude ao relento,

Negligenciada

por pais desatentos,

Brutalizadas pelo desemprego

em progressivo aumento,

Frustradas pela incessante

falta de aumento,

Destruídas pela

falta de horizontes

e pela miséria do sustento.

Cidades cinzas,

Cinzas de morte,

Depressivas,

Angustiantes e torturantes,

Por tempos o sol não brilha,

E apesar da crescente ira,

A página não vira,

A mesa ao chão não se atira,

E a organização não vinga.

Cidades cinzas,

Cadafalso das ideias,

Guilhotina dos bons corações,

Forca do bom senso

e muro de fuzilamento

da coragem.

Cidades cinzas e fustigantes,

Cidades cinzas cadeias,

Prisão do corpo e da mente,
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Buraco negro

que engole e mata os seus,

Mastiga e cospe fora

corpos e mentes

trucidadas e dilaceradas.

Cidades cinzas,

Se espera que talvez

um dia há de queimar.
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POR VIDA DIGNA, LUTA SOCIAL E REVOLUÇÃO!

Entre uma fumaça e outra,

O cigarro queima

enquanto o desemprego assola,

A música consola

e cresce o ódio

ao sistema que explora.

As contas que aumentam,

Os salários que não sustentam.

A fome nos atormenta,

E a miséria nos acorrenta.

É a dureza da vida,

Contra a população oprimida,

É a violência genocida,

Promovida pela polícia racista.

Nossos corpos sofrem,

A raiva e o nervosismo sentem,

Situações mais difíceis pressentem,

E contra os ricos malditos

se ressentem.

Com o fascismo,

Veio a carestia da vida,

A falta de condições

para uma vida digna.

Com o fascismo,

Veio a recessão,

A violência e a repressão.
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Não, não passarão!

Pela vida é preciso lutar,

Para a comida na mesa colocar,

Para o lazer desfrutar,

Para a quebrada amparar

e a família não desamparar.

Por comida,

Solidariedade e vida digna!

Por autonomia,

Liberdade e justiça!

Por cooperação,

Apoio mútuo e autogestão!

Por organização,

Luta social e Revolução!
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O VAZIO DO ESPAÇO INTERIOR

Não chore,

Trabalhe,

Seja produtivo,

Gere riquezas,

A linha de produção aguarda,

Pra amanhã,

Pra hoje,

Pra ontem,

Não chore,

Não sinta,

Não se desespere,

Não se anseie,

Não se enerve,

Há milhares como você,

Não reclame,

Esqueça amigos,

Esqueça amores,

Esqueça paixões,

Cresça,

Vire responsável,

Mas não tanto,

Nós controlamos seu destino,

Nós somos responsáveis por você,

Esqueça o choro,

Esqueça a lágrima,

Esqueça a frustração,

Esqueça o amor distante,

Esqueça a saudades,

Esqueça as memórias,

Esqueça os bons momentos,

Esqueça de viver,

Viva para nós,
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Estás só,

Muitos se foram,

Não podes correr,

Não podes fugir,

Não podes escapar,

Não podes renovar o amor,

Não podes reviver momentos,

Não podes chorar,

Não podes lamentar,

Não podes reclamar,

Cale-te!

Tuas feridas do coração,

São apenas tuas,

Engole teus amargores,

Desista de solução,

Sofra calado,

Não chores a frustração,

E nem teu coração ferido.

Pois nós,

Cidadezinhas cinzas do interior

e industriais parasitas,

Controlamos seu destino,

Suprimimos teus sentimentos,

Calamos teu grito,

Sufocamos teus amores

e matamos suas esperanças.

Não denuncie!

Não poesie!

Não verbalize!

Não radicalize!

Morra de frustração,

Morra sugado em nosso

buraco de minhoca.

E não chore!
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REFÉNS À PRÓPRIA SORTE

Começou como tosse,

Acabou como morte,

Covid dezenove,

Povo refém à própria sorte.

Lucros antes da vida,

Para capitalistas genocidas,

Apoiados por presidente fascista,

Eleito por programas homicidas.

Ano que não termina,

Muitas esperanças que se finda,

Isolados em agonia,

Trabalhadores expostos à revelia.

Quarentena para poucos,

Vírus e contágio para muitos,

Distanciamentos parciais,

Promovidos por discursos

econômicos boçais.

A saudade consome,

Do amor que à distância dorme,

Corações agoniados,

Pela ausência

do abraço apertado.

Lhes obrigam a trabalhar,

Sem suas vidas importar,

Lhes obrigam a trabalhar,

Mas advertem a não sair e festejar,

Lhes obrigam a trabalhar,
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Mas advertem

a não beijar e abraçar,

Lhes obrigam ao busão lotar,

Mas advertem a não se aglomerar,

Lhes obrigam

a filas de banco enfrentar,

Mas advertem que deve se cuidar.

Políticas de genocídio,

Por culpados de homicídios,

Pras elites abertura é um alívio,

Pro povo pobre um martírio.

Desemprego em alta,

Não há nenhuma mesa farta,

A classe rica se esbalda,

Na mesa do pobre

a comida tá em falta.

Covid dezenove,

O que era só uma tosse,

Virou atestados de morte,

Desculpa pro controle social,

Trabalhadores ainda mais

reféns do mal banal.

Estamos todos mal,

Numa catástrofe sem igual,

Numa crise humanitária desigual,

Onde a única esperança

é Revolução Social,

Lutar a guerra social,

E avançar

com organização radical.
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UM BEIJO E UM SORRISO

Um beijo e um sorriso,

Saudade é meu martírio,

Olhos grandes e pinta no olhar,

A paixão do meu bem estar,

Um cafuné e um aconchegar,

Ao seu lado é onde quero estar.

Um beijo e um sorriso,

A distância é meu precipício,

Amor de cinema,

Te amar nunca foi um dilema,

De mãos dadas

e caminhantes pela rua,

Me apaixonei de cara,

Essa é a verdade nua e crua.

Um beijo e um sorriso,

Ao meu coração traz sentido,

Entrelaçar de dedos em afeto,

Me faz sentir que o mundo é belo.

Um beijo e um sorriso,

Te ver me traz alívio,

Olhos grandes e iluminados,

Corpos quentes e entrelaçados,

A delícia de dormir abraçados,

A intensidade de viver

momentos grudados.
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Um beijo e um sorriso,

Ao teu lado o amor é propício,

Apesar de dificuldades,

Construímos a felicidade,

Amiga e companheira,

Mulher independente e guerreira,

Inteligência genial,

Lindeza natural e abismal.

Um beijo e um sorriso,

Sua existência me traz fascínio,

Meu amor por ti incendeia,

Ficar longe me estonteia,

Contigo a vida é boa,

Te amo para a vida toda!
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GOSTO DE MORTE À BOCA

Semanas de nó na garganta,

Gosto de morte à boca,

Pancada, dor, sangue,

Psicológico destruído,

Emocional dilacerado,

Esmagamento, falta de fôlego,

Desespero, angústia, falta voz,

Maquinário, fábrica, operário,

Agonia, últimos pensamentos,

Susto, bordoada, osso quebrado,

Rompimento, fratura, aneurisma,

Falta de voz, boca seca, falta de vida,

Último suspiro, último reflexo, morte,

Morte cerebral,

Morte instantânea, morte fatal,

Pancada, esmagamento, dilaceração,

Explosão, queda, tragado pela máquina,

Insana morte, morte sofrida,

Exploração arbitrária, morte brutalizada,

Gosto de morte à boca,

Pancada metálica,

Esmagamento maciço,

Dilaceração precisa,

Queda estúpida e fatal,

Operário metalúrgico,

Pobre brutalizado,

Vítima de estúpida ganância,

Produtor de extensos lucros,

Trabalhador de condições precárias,
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Mal via família,

Há muito não beijava quem amava,

Dilacerado pelo capital,

Partida dilacerante

de corações amigos

e companheiros,

Distante de casa,

Assassinado pelo patronato,

Torturado pela lógica capital,

Esquartejado

pela alienação do trabalho,

Operário que sonhava,

De sua existência

só resta sonhos e lembranças,

Vida mal acabada,

Vida mal vivida,

Vida abreviada,

Vida antecipadamente ceifada.

A cada dia um operário convive com o gosto da morte à boca, realidade 
mórbida e fustigante, a incerteza da vida, a incerteza da segurança para voltar 
ao lar e à família, angústia para aqueles conscientes de sua miséria e o baixo 
valor de sua vida operária, alienação do trabalho àqueles não conscientes das 
capacidades de morte à espreita em cada canto.

O gosto de morte à boca acompanha da entrada à saída, em cada passo, em cada 
ato, maquinário defeituoso, escassez de ferramenta, falta de EPI, ferramentas 
defeituosas, cansaço, descuido, pressão, descuido alheio, insensibilidade de 
terceiros, cada respirar, um ar carregado, mórbido, sofrido, desgastante.

O gosto de morte à boca, a pressão na cabeça, o zumbido no ouvido, a secura 
na boca, coração instantaneamente travado, respirar pesado, escorrer do 
sangue quente, pontadas agudas na fronte, o esvair da vida.

Operários trabalhadores, conviventes com o gosto de morte à boca.

Que a morte um dia para justiça poética venha a se confundir e ceifar a vida 
do patrão capitalista que manda milhares em direção à morte entre metais.
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QUERER BEM

Querer bem, meu amor,

Querer bem perto,

Querer bem mesmo longe,

Querer bem mesmo próximos,

Amor sincero não limita,

Respeita decisões,

Respeita vontades,

Respeita bem estar,

Respeita espaço,

Amar e querer tá perto,

Mas amar também

quando não mais perto,

Amor, querer bem,

Amor, cuidado,

Amor, carinho,

Amor, afeição,

Amor nunca foi posse,

Amor é liberdade,

Liberdade para dividir a vida,

Liberdade para dividir experiências,

Liberdade para dividir momentos,

Para dividir a cama,

O banho e os sonhos,

Mas também,

Liberdade para deixar ir,

Liberdade para voltar

e fazer morada quando possível,

Amor e carinho,

Sinônimos de liberdade

e querer bem,

Amor sem liberdade,

Prisão e desamor ao outro,



Quebra-cabeça Social: uma antologia social62

Amar-te,

Nunca foi para aprisionar,

Nem maltratar,

Nem limitar,

Liberdade

estende amor ao infinito,

E amor sincero

estende a liberdade ao infinito,

Querer bem,

Amar,

Ultrapassa fronteiras,

Além de cidades,

Além de distâncias,

Além de pandemias,

Amar é querer estar junto ao coração,

Ainda que longe,

Amar é trazer junto ao peito,

Ainda que fisicamente longe,

Amar é querer bem,

Querer livre,

Querer feliz,

Querer saudável,

Amor não se desfaz,

Permanece,

Se transforma,

Mantém próximo,

Mantém o coração aquecido,

Se eleva ao infinito,

Te amo,

Te quero bem e livre,

Livre para ir,

Para ficar,

Para voltar!
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REAJA!

Não te condicione,

Não te submeta,

Não te deixe humilhar,

Não ignore,

Não fique calado,

Não aceite,

Não se contente,

Não abaixe o olhar,

Não abaixe a cabeça,

Não olhe pro outro lado,

Não compactue,

Não se sabote,

Não se sufoque,

Não se limite,

Não se pode,

Reaja!!

Reaja!

Reaja a humilhação,

Reaja à ignorância,

Reaja a resignação,

Reaja a realidade sufocante,

Reaja ao emprego desgastante,

Reaja ao encarregado farsante,

Reaja às situações insalubres,

Reaja às relações tóxicas,

Reaja à tortura psicológica angustiante,

Reaja ao assédio ignorante,

Reaja às situações degradantes,
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Reaja às intrigas farsantes,

Reaja à chantagem capitalista,

Reaja às cidades cinzas trucidantes,

Reaja à culpa,

Reaja ao sentimento de impotência,

Reaja!...Reaja!!!

O interior amordaçado grita:

“Reaja!!! Ou será destruído!”

As vozes dizem:

“Aguenta! Há necessidade…”

Mentes em agonia gritam:

“O que eu faço?!”

A consciência crítica ecoa:

“Reaja! Ou será morto!”

“Reaja! Ou estando vivo

já estais morto!”

A insanidade da condição

proletária adverte:

“Precisas de alimento.

Precisas de salário.

Precisas de dinheiro.”

E TVs de refeitórios gritam:

“Há caos! Há fome! Há guerra!”

Mas massacrados estamos,

Leis trabalhistas só no papel,

No chão de fábrica

a lei do mais forte impera,

Operários castigados

pela simples existência,

Pela desafortuna
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de nascer condicionados,

Sem chance alguma,

Sem esperança de melhores dias,

E do íntimo como um suspiro ecoa:

“Reaja! Ou será morto!”

Morto de fome,

De falta de acesso,

De vírus ou de suicídio.

Reaja!

Palavra difícil de sair da mente,

Ato de sobrevivência,

Ato de clemência,

Reagir torna único meio de existir,

De persistir, de sonhar, de lutar,

Sem reagir,

Sufocados e abraçados

pela barbárie já estamos,

Então reaja!

Que a palavra de ordem

de existências dolorosas e sofridas

seja REAGIR!
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BOM OPERÁRIO

Bom Operário!

Resignado, acomodado,

Inconsciente, calado,

Explorado, sabotado,

Sofre cabisbaixo,

Sofre calado,

Não reclama,

Só trabalha,

Trabalha além do horário,

Faz além do necessário,

Chega no horário,

Vive para a fábrica,

Falta EPI,

Falta ferramenta,

Não reclama e nem lamenta,

Da fábrica devoto,

Da bondade do patrão um crente,

Se ilude nas entrelinhas do “progresso”,

Acredita que um dia virá a recompensa,

Bom operário….

Bom operário é o caralho!

Fujamos da ilusão,

Da acomodação e da alienação,

Reaja ao zé povinho,

Ao encarregado e ao patrão,

Não aceite calado,

Nem resignado,

Responda na altura,
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Grite no tom que te gritam,

Te esculacham e te sabotam,

Não aceite,

Não abaixe a cabeça,

Não abaixe o olhar,

Chamado de problemático,

Rotulado e estigmatizado,

Mas não sabote tua existência,

Resista a sabotagem alheia,

Resista

a noção do Bom Operário,

Não se torture,

Não se humilhe,

O Bom Operário não existe!

Mito burguês

pra seus explorados submeter,

Concepção meritocrática,

Fraudulenta falácia,

Sejamos os problemáticos,

Que não aceitam

e que com ilusões

não se encantam,

Resista, operário, resista,

E que pelas fábricas ecoem,

Entre maquinários

e corpos cansados:

“Bom Operário é o caralho!”
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TEMPOS DE INCERTEZAS

Incertezas,
Tempos de incertezas,
Teu carinho me traz certeza,
Tempos roubados,
Por fábrica, estado e capitalismo,
Mas pela luta social
e companhia de teus afetos,
Muito bem aproveitado
o pouco tempo que resta,
Convulsão social,
Pandemia
e normalização do mal banal,
Tua atenção me é especial
e me desperta sensações sem igual,
Labuta diária,
Luta pela vida,
Entre tantos olhares tristes,
O teu sorridente e gentil me fascina,
Vivemos um tempo anormal,
Desigual, fascista e abismal,
Ainda sim,
Nossos caminhos,
Dedos e carinhos,
Se encontram de forma natural,
Entre tragédias e desesperos,
O partilhar de momentos
acalmou meus anseios,
E em decisivos momentos
trouxe um pouco de sossego,
Incertezas,
Momentos de incertezas,
Lutar pelas pessoas
e contigo partilhar carinhos,

Traz-me alívio pra cabeça!
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OPERÁRIO ENTRE METAIS

Frio, metal frio,

Antirespingo, líquido, umidade,

Fábrica, linha de produção, insalubridade,

Mãos ocupadas, mente ociosa,

Ansiedade, desgaste e brutalidade,

Corpos brutalizados,

Corações maltratados,

E psicológicos encarcerados,

Rotina fria,

Metal frio e relacionamentos frios,

Frio no corpo,

Frio na alma,

Frio no espírito,

Vento entre máquinas,

Operário entre metais,

Frio,

E ainda penso nos irmãos de rua,

De ocupação,

Nas casinhas de madeira,

Frestas que passa o vento,

Abandonados ao relento,

Nos irmãos indígenas,

Terras roubadas,

Sustento pilhado,

Nos irmãos do campo,

Trabalhando no frio

na labuta da lavoura,

Frio, frio da barbárie,

Tantas desigualdades,
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Tantas solidariedades frias,

Tanto frio…

Que a chama da indignação

e da revolta nos aqueça,

Aqueça nossos corpos,

Nossas mentes e nossos espíritos,

Que incendeie o coração

de todos oprimidos,

Que garanta condições reais

para não sucumbirmos ao frio,

Ao frio de espírito,

Dos corpos e da mente.

Operário entre metais frios,

Canalize tua revolta

para a chama da justiça social,

Tua indignação

para o combate das injustiças,

Tua fraternidade

para o apoio mútuo e a solidariedade

com os povos que sofrem,

Operário,

Pense, organize e lute,

Como ontem, no passado,

Lute hoje, pelo hoje,

E amanhã, pelo amanhã!

Operário entre metais frios,

Que o frio do tempo

e dos dias sombrios,

Não congele nossos espíritos!
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FOGO! TOSSE! VENTO! FOME!

Fogo! Fogo!

Cansaço, Fumaça!

Chaleira em brasa.

Tosse! Tosse!

Descansos em dose,

Susto e neurose!

Por mais um tanto não morre.

Vento! Vento!

Busca do relento,

Respirar de um corpo desatento!

Sucumbido na busca do sustento.

Fome! Fome!

Dias que não dorme,

Barriga vazia de um homem!

Preocupado com os que nunca comem.
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RODOVIÁRIAS E RODOVIÁRIAS

Operário, veneno, desemprego,

Rodoviária, viagens,

Desabafos de desespero,

Homem negro,

Homem nordestino,

Trabalhador sem emprego,

Incertezas, no trevo e sem casa,

Cidades e cidades,

Labuta que nunca para,

Rodoviárias e rodoviárias,

Aflições diárias,

Cursos, profissão,

Corpos ociosos e ansiosos,

Capitalismo da miséria,

Linhas de produção histéricas

e realidades estéricas,

Luxo dos ricos

em contraste de vidas periféricas,

Rodoviárias e rodoviárias,

Passam se os dias

e continuam as barbáries

capitalistas diárias!
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O PESO DO MUNDO! (I)

Chorei, e escrevi…

Escrevi, e chorei…

Dez mil toneladas nas costas,

O peso do mundo,

O peso da luta pela existência,

O peso da luta por sobrevivência,

Corpos sensíveis

de princípios fortes,

Impactados em cheio

por ventos de maldade,

Jogados ao olho do furacão,

Tragados nesse mar de caos,

Fôlego, respiração que falta,

Um dia, um minuto,

Falta fôlego,

Parece não dar pé,

Parece submergir,

Parece afundar,

O mar que nos envolve,

O furacão que

nos joga pra todo lado,

O vento forte que quebra corpos,

O vento da vida

que atropela corações cansados,

A fadiga, falta de ar diária,

Os incansáveis 7 a 1,

Os incansáveis tormentos,

As infindáveis batalhas,

Contra o mundo,
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Contra a barbárie,

Contra o tempo,

Contra o cansaço,

Contra a angústia,

Contra a melancolia,

Contra a deprimência,

Contra o tempo perdido,

Batalhas de fúria,

Batalhas de desespero,

Lutando com paus de pedras,

Contra a violência armada de fuzil,

Armada de barbáries,

De desencontros,

De desespero,

De choro, angústia e ansiedades,

Falta ar, preciso respirar,

Precisamos respirar!

Uma vitória,

Uma alegria,

Um carinho,

Um beijo,

Um abraço,

Um sorriso,

Um olhar de apreço,

Precisamos,

Um respiro nesse mar insano,

Um ponto de luz na escuridão,

Um ponto seguro nesse furacão,

Fio que liga à vida,

Que traz sentimento de estar vivo,

De querer estar vivo!
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POETA OPERÁRIO!

Sem banho,

Sem alimento,

Dormiu, apagou, desmaiou,

Poeta operário cansado,

Das arduras da vida,

Da ultra exploração,

Da luta de sobrevivência diária,

Dedos machucados,

Corpo cansado

e sanidade à beira do colapso,

Necessidade de ar,

Necessidade de respirar,

Necessidade de tempo,

Necessidade de dignidade,

Desgaste físico,

Psicológico e emocional,

Uma pilha de nervos,

Um amontoado de cansaço

e um aglomerado de sono,

Espírito abatido,

Mas espírito de intenções de resistência,

Morre o corpo e a mente,

Antes que se apague

o vivo pulsar da resistência,

Ante o supervisor que assedia,

Pelas ordens degradantes

não obedecidas,

Ante a frágil hierarquia,

Que pela violência

e assédio se dissemina,

Ante o desemprego voraz,

Que na porta se anuncia,
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Ante a incerteza e desesperança,

Que pra todos viraliza,

Poeta operário explorado,

Ainda que de espírito abatido,

Da resistência

se mantém vivo o espírito,

Sentimento Constante e fundamental,

Pra se manter vivo e digno,

Operário poeta,

Poeta operário,

Abatido e afligido,

Mas ainda vivo,

Resistente e de espírito vivo,

Que as atrocidades diárias virais,

Não carreguem teu existir e resistir,

Nem o submetam e nem o matem

no precipício ou no suicídio,

Operário poeta, resista!

Sobreviva! E viva!

Que venha o sol brilhar no horizonte,

Ou na escuridão,

Com chamas e gasolina,

Se faça brilhar

a luz solar incendiária,

Sobre as instituições, hierarquias,

Status quos e assédios morais,

Operário poeta,

Resista mais um dia!

Resista mais um mês!

Resista mais um ano!

Resista mais uma década!

Resista por uma vida!

Tua vida!
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O PESO DO MUNDO (II)

Que o peso do mundo

não roube nossas essências,

Não traia nossos desejos,

Não sabote nossos planos,

Nem ofusque

nossas alegrias conquistadas,

Que o peso do mundo

não roube a beleza do olhar,

O brilho do sorriso bonito,

Nem a leveza do espírito,

Nem a inspiração contagiante

de tua alma,

Que o peso do mundo

não nos roube o afeto,

Não comprometa nossos princípios,

Não roube nossas sanidades,

E nem destrua nossos corações,

Que o peso do mundo

não suprima o nosso existir!
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PORTADORA DE UM UNIVERSO

Portadora de um universo,

Garota poeta,

De olhos grandes e pinta no olhar,

Inesquecível para evitar,

Janela do mundo no olhar,

Tão fraco e imaturo eu para suportar,

Caminhou em meus caminhos,

Se envolveu sem hesitar,

Garota linda,

Companhia marcante para recordar,

Portadora de um universo,

Universo belo para se admirar,

Nem todos sabem lidar,

Caminhou adiante

para ele preservar,

De relance acompanho

seu doce caminhar,

Memórias que me engolem,

De dias mais felizes para estar,

Garota poeta,

Teu universo foi belo demais

que não consegui acompanhar.
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QUE ME ROUBA O SORRISO

Aquela que me rasga o peito,

Que me esgana o pescoço,

Que arranca lágrimas de meus olhos,

Que me ataca a autoestima,

Que me sangra os sentimentos,

Que me faz dormir mais cedo

e acordar ainda em lamento,

Ela é o vazio,

Ela é o frio,

Ela é a dor e a falta de amor,

Ela é o nada e é o tudo,

Que me envolve e sufoca,

Um lugar nenhum,

Um não lugar,

Ausências sentidas,

Distâncias mantidas,

Isso dói e me tira o ar,

Me rouba o sorriso

e me faz aflito,

Caminho sem rumo,

Entre ruas do pensamento,

Vielas dos sentimentos,

E asfaltos urbanos,

Meus passos vão só,

Sem proteção,

Sem conexão,

Intransponível solidão,

Não quero que me dê a mão,

E nem leve pra longe
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aqueles que amo de coração,

Não aguento não,

Mais um ano de solidão,

Mais um tempo

de estar sem sentido e em vão,

Não me dê a mão,

Dos rostos amigos e familiares

é que procuro a mão,

O sorriso, o abraço,

O beijo e o coração.

Solidão,

Não a quero, e nem a suporto,

Me toma a falta dos beijos doces,

E dos abraços apertados,

Dos carinhos demorados,

E das risadas espontâneas,

Solidão,

És maldita, és inquilina,

Vais-te embora,

Pois aqui não és bem vinda!
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SOCIEDADE DOS SUICIDAS

“Ahhhhhhhhh”,

Gritos agonizados

em meio ao caos,

“Urgh….”,

Agonia última

de um suicida enforcado,

Eles não aguentam mais,

Falta de perspectiva mata cada dia,

Cada segundo sufocado,

Cada minuto estrangulado,

Mundo de individualidades,

Nem pelo mais simples

se encontra solidariedade,

Pior são aqueles hipócritas,

Contrariam o que dizem

já no próximo segundo,

Cospem nas possibilidades,

Atacam quem confiou,

Mudam discursos conforme o conforto,

Sociedade vil,

Sociedade doente,

Imbecis intransigentes,

Indivíduos incoerentes,

Propostas inconsistentes,

Desorganização persistente,

Existências doentes,

Individualizadas e mesquinhas,

Sem saída e alegria,

Algumas vidas
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da forca e navalha servidas,

“Urgh….”,

Mais uma forca,

Sociedade suicida,

Sociedade homicida,

Não queria eu soar niilista,

Mas desorganizados,

Impotentes e sem saídas,

Uma hora,

Encontraremos muitos suicidas.

O VAZIO DESSA SOLIDÃO

Poeta, cigarro, café, cão,

Dias infernais de solidão,

Não há ninguém

e nenhuma canção,

Os dias todos parecem em vão,

Sem qualquer empolgação,

Melancolia ataca em nossa direção,

Nada preenche o vazio dessa solidão,

Memórias de coisas que nunca serão,

Dor e vazio frio do meu coração,

Cigarro, café, poeta em depressão,

Dias vazios de completa escuridão,

Dias intermináveis de completa solidão…



Quebra-cabeça Social: uma antologia social 83

CORAÇÃO DE FUMAÇA

Palavras que eu não queria dizer,

Sentimentos que não queria admitir,

Sentimentos que eu não queria sentir,

Foi embora de uma noite pra outra,

Desapareceu de mim como fumaça,

Um eco de memórias,

Um sentimento de saudades,

Dos olhos, da boca, da alma,

Da presença, da companhia, dos carinhos,

Foste embora e não olhaste pra trás,

Partiu sem dizer adeus,

Ausentou-se sem despedidas,

Fumaças no ar se desfez,

Fumaças de cigarros que ficaram,

Músicas tristes que permaneceram,

Quartos de hotéis que se auto-relembram,

Ausência presente,

Partida sutil,

Silhuetas de memórias,

Memórias marcadas,

Como fumaça que vem e vai,

Desapareceu, reaparece, vai embora,

Palavras que se perdem aos dias,

Palavras bonitas um pouco esquecidas,

Dias bonitos na memória aquecidos,

A fumaça de quartos de hotéis

vazios e escuros em desequilíbrio,

Como fumaça ao vento,

Tu se foi,

Com memórias e lembranças,

Aqui eu fiquei.



Quebra-cabeça Social: uma antologia social84

CAPITALISMO INSALUBRE!

Sistema insalubre,

Vidas condenadas,

Desconforto, dor, tensão,

Estar bem é impossível,

Nem mental, nem físico, nem emocional,

Sistema do adoecimento,

Sofrimento sistêmico,

Vícios de alívio,

Consequências do desastre,

Desastre de consequências,

Nicotina, álcool, consumismo,

Diagnósticos de morte,

De sofrimento, de dor,

É sistêmico,

O normal é doente,

Conformado e limitado,

O desconforto, a dor e o sofrimento,

Normalidade cruel e sádica,

Corrói os ossos, a carne e os cérebros,

Deteriora a dignidade

e a existência humana,

Insalubre,

Sistema insalubre,

Vida insalubre, realidade insalubre,

Dos postos de trabalho

não há nem o que dizer,

A tantas violências submetidas,

A tantos desconfortos sentidos,

A tantas coisas sem sentidos,
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Hierarquia, poder, assédio,

Má alimentação,

Maus hábitos, pouco descanso,

Realidade de exploração,

Baseada nas regras

de alienação e submissão,

É insalubre,

O capitalismo é insalubre,

Tóxico e mesquinho,

Sociedade hierarquizada nociva,

Vitimicida de corpos pobres e trabalhadores,

Se não destruída e substituída,

Sempre moerá gente

e corpos cansados e adoecidos,

E antes de mais algum tempo,

Tratará de nos ter extinguido

e junto a mãe Terra!
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IDAS E VINDAS

Da vida,

Idas e vindas,

Aceito as idas,

Gosto das vindas,

Gosto hoje mais da surpresa,

Do que das monotonias quadradas,

E da existência forçada e cobrada,

Gosto daquela espontaneidade doce,

Da surpresa excitante,

E das companhias contagiantes,

Dos olhares meigos,

Das risadas alegres,

Das conversas empolgadas,

E dos cheiros alucinantes.

Idas e vindas,

Partidas e chegadas,

Inesperados momentos,

Felizes momentos,

Corações em disparada,

Respiração suspensa,

Da sacada se ouve conversas felizes,

É o carinho, é o afeto,

É aquela amizade de corações pulsantes,

Que dispara o peito,

Que colore o dia,

Idas e vindas,

Dança do tempo,

De momentos, da existência,

Movimento saudável,

Movimento vital,

Que ventos que levam pra longe,

Sempre tragam pra perto,

Idas e vindas…
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POESIA DO OPERÁRIO CONSCIENTE

Entre máquinas e peças,

Metal e cobre,

Graxa, poeira e sujeira,

Ele vive o dia a dia,

Entre assédio, hierarquias e humilhações,

Ele convive dia após dia com seus iguais,

Esprimido pelo relógio,

Pelo ponto e tantas horas,

Se esgueira por máquinas

e ferramentas metálicas,

Cobrado pelas contas,

Pelo custo de vida

e pelo baixo salário,

Se anseia na vida de pobre operário,

Mas nos minutos e horas livres ele vive,

Ama os sorrisos meigos e sinceros,

Escreve versos de poesia,

Estuda para lutar,

Luta para um novo mundo chegar,

Ele é fogo e brasa viva permanente,

Um constante combatente

e traz a tempestade no olhar,

Operário socialista,

Não só operário,

Mas um sonhador incessante,

Traz ar fresco no coração,

E posição certeira na ação,

Com a crueldade social não desabou,

Como motivos por lutar ele tomou,

Com o modo das coisas como estão
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ele não concordou,

E com ferramentas que se tem e hão de criar,

A lutar ele se dispôs,

Operário socialista,

Vivendo em um mundo de contradições,

Percorre um combate incessante pela coerência,

Não permitiu ceder,

Nem quando seu mundo desabou,

Não permitiu sucumbir,

Nem quando muitos quiseram partir,

Não permitiu retroceder,

Nem quando muitos se deixaram corromper,

A brasa viva que carrega é sincera,

Sonha intensamente com o fim da miséria,

O fogo que arde não se apaga,

E as fagulhas da nova organização social ele aguarda,

Luta por ela,

Incentiva ela,

Inspira ela,

Operário socialista,

Constrói lutas que nunca serão em vão,

Se dedica a ideias que nunca se perderão,

Coloca seu coração no dia

em que todos seremos irmãos!
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DIAS VORAZES

Mastigado, engolido e vomitado,

Poesia que não é bonita,

É um suspiro cansado dos dias,

Do fardo pesado,

Das engrenagens que moem vidas,

E sonhos, e carnes, e corpos,

O monstro dos dias que anda a solta,

A maré violenta que carrega corpos,

Afoga e leva ao fundo,

Existência que não é,

Que deixou de ser,

Que talvez não possa ser,

Ventos que quebram,

Que dobram e submetem,

Dias violentos que por muito

talvez há de ser,

Faz sucumbir

tudo dentro e abaixo,

Dias vorazes,

Faz dos homens chicletes,

Mascáveis, cuspíveis, devoráveis,

Dias vorazes que estão e serão,

Dias incertos que virão,

Hão de vir, prometem vir, ameaçam vir,

Existências amedrontadas

que se inclinam a sucumbir,

Noites cinzentas que não tardam a vir,

Poesia do suspiro,

Das atrocidades que não querem partir,

E dos desastres que matam o sorrir,

Dias vorazes,

De quase suspiros

e de quase sucumbir.
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A POESIA E AS FLORES DE REBELDIA

Quando minha voz se cansa,

Ou me faltam palavras à boca,

Aqui estou eu,

Coração em linhas,

Emocional em versos,

A dor vira uma flor bonita,

Floresce como botão de rosa vermelha,

Preferida flor do jardim,

Aroma de poesia,

Elegância de melancolia,

Morfina para as dores da vida,

Poesia vital,

Anti-máquinas e engrenagens,

Poesia natural,

Flores de rebeldia

semeadas em corações

de sensibilidade sem igual,

Quando resta pouco fôlego,

Do abismo interior acende sua luz,

Como bomba de oxigênio,

De volta ao espírito traz o fôlego vital,

Quando tudo escurece,

Corações sangram e a mente se turva,

E a visão se nubla,

Surge como um singelo vaga-lume,

Poesia guia,

Versos que colorem os dias,

E quando as máquinas do dia a dia,

Me matam o meu vaga-lume,
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O aroma das flores plantadas

de poesia e rebeldia,

Mais uma noite me nina,

Até o raiar do sol do novo dia,

De outro dia,

De mais um dia.
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COTIDIANOS VIOLENTOS

Cotidiano de fábrica,

Assédio moral e humilhação,

Escapadas da morte pelas ruas,

Fuga pelas avenidas e trânsitos malucos,

A cada dia existe um novo respirar,

Respirar resistente,

Respirar cansado e de muitas lutas,

Onde é que as encruzilhadas vão dar,

Ainda não há quem sabe,

Mas seguimos,

Todos seguimos,

Em trapos e farrapos seguimos,

Trabalhador pobre,

Trabalhadora pobre,

Leiloada sua força de trabalho,

Cuspido em sua mão de obra barata,

Assédio cotidianamente,

Prisão de ratoeiras gigantes,

Ratos disfarçados de chefes elegantes,

Nos devem uma vida,

Nossas vidas,

Vidas que não vivemos,

Tivemos que deixar de viver,

Vidas de possibilidades perdidas,

Vidas de possibilidades roubadas,

Mas as poesias diárias fortalecem,

Fibrilam o espírito,

Acordam corações cansados,

A poesia vital de cada dia
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afia o olhar,

Afia o coração, afia o sentir,

Poesia que nos tornam fortes,

Para ante o mal não sucumbir,

Mal capitalismo,

Vil exploração,

Podridão sistêmica

que não define quem somos,

Não definem sonhos,

Não definem existires,

Não definem o brilho dos olhares,

E não é capaz de matar no íntimo

as mais doces esperanças,

Cotidianos violentos,

Que não definirão eu,

Você, nós!
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SINFONIA DOS DESESPERADOS

Batidas vitais,

Batidas musicais,

Uma sinfonia ansiosa,

Andante, rápida,

Triste, melancólica e angustiante,

Sinfonia da vida,

Dos miseráveis,

Dos pobres,

Dos abandonados pela estrada,

Sinfonia violenta diária,

Dos dias tão marcados

de tantas pessoas tão esquecidas,

De tantas pessoas tão invisíveis,

Há uma sinfonia nas esquinas,

Grito, desespero, corda na garganta,

Navalha na língua,

Dores no coração,

As máquinas castigam cada minuto,

Cada gota de suor,

Cada suspiro abatido,

Fábricas a vapores

que mastigam gente,

Ruas desesperadas

que desamparam sonhos,

Sinfonia que grita,

Ruídos que roem mentes,

Agudo do desespero de quem não come,

Não bebe, não pode sonhar,

Ratoeira sistêmica que prende gente,
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Grades de desesperos

que acorrentam mentes,

Psicológicos e emocionais,

Não há barulhos mais sangrentos

do que os gerados pelo capitalismo!
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VELHO HOMEM FAMINTO

Desespero,

Mão na cabeça,

Aflição,

Corpo magro,

Barbas longas e sujas,

Olhar de desespero,

Seu jantar depende da boa vontade,

Boa vontade de esnobes dormentes,

De terceiros insensíveis,

Ou de miseráveis

pra quem também há falta,

Homem velho do olhar sofrido,

Em condição de pedinte,

Pedindo pela vida,

Pelo jantar, pela água,

Pelo mínimo de dignidade social

que lhe fora roubada,

Pede aqui, pede ali,

Pouco fala,

Estende a mão,

Com uma ou outra moeda que conseguiu,

Pede desculpas,

Lamenta, volta atrás e recua,

Vai do outro lado,

Volta,

Desesperado, aflito, sem saída,

Mais um miserável de milhões

vai passar fome esta noite,

Mais um industrial mimado
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vai esbanjar fartura

e jogar comida no lixo,

O velho homem desaparece ao retrovisor,

Mas vai carregado pela memória

aonde quer que vamos,

Outros velhos miseráveis

pedindo pela vida

nas esquinas de mercados encontraremos,

Muitos outros estômagos vazios

essa noite serão dilacerados em fome,

Muitos outros corpos irão

agonizar pela vida

nesta noite e outras que virão

de triste sina.

Velho miserável,

Que nossos corações e lutas

estejam com você!
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MADRUGADAS DE MELANCÓLICA POESIA

Hoje sinto tudo,

A música

que ecoa aos ouvidos,

A nicotina

que invade meus pulmões,

Os sentimentos

que transbordam ao coração,

As memórias

que perpetuam as lembranças…

Esta noite sinto tudo,

As saudades

que chegam com a madrugada,

Os rostos familiares que fazem falta,

As alegrias

de outros dias que passaram,

Sentimentos alvoroçados,

Sinto todos,

Olhos fechados,

Cigarros queimando,

Músicas ecoando,

Xícaras de chá esfriando,

Sentir que transborda,

Leve, calmo, profundo,

Aconchegante, singelo, envolvente,

Madrugadas de chá, poesia e melancolia,

Coração meio cheio,

Xícaras de chá meio vazias,

A falta que faz

o calor do teu abraço,
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E o gosto do teu beijo,

Olhares teus que sinto falta,

Sorriso meigo que me transborda,

Madrugadas de melancólica poesia,

Do silêncio

para os pensamentos barulhentos,

Das melodias

que relembram afetos sinceros,

Dias, noites e madrugadas,

Que fazem-me sentir

o quanto te quero!
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DIAS DE QUASE FESTAS

São dias de festas,

Mas não há o que festejar,

Sorrisos tristes,

Alegrias desanimadas,

Quantos mortos

não houveram esse ano?

A cada dia,

A cada semana,

A cada mês,

Mortes da miséria,

Da fome e da pandemia,

Mortos vivos na rotina,

No espírito, no trabalho,

Quantos de nós

não morreram todo dia?

Para acordar

e morrer de novo,

Dia por dia,

Semana por semana,

Mês por mês,

De emprego em emprego,

De fome em fome,

De angústias em angústias,

De crises em crises,

De saudades em saudades,

Há mortos

por todos os lados,

Alegrias abatidas,

Festas quase fúnebres,
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Talvez o que há pra comemorar,

É ter sobrevivido

mais um dia,

Mais uma semana,

Mais um mês,

Talvez mais um ano.

São dias de festas,

Gente bonita,

Roupas arrumadas,

Coolers cheios,

Churrasqueiras ardendo…

Mas há quem falta,

Quem se foi,

Quem não mais está,

Quem se afastou,

Sentimentos que esfriaram,

Sorrisos que sucumbiram,

Emocionais que se abalaram,

Psicológicos que colapsaram,

Algo falta,

Além do que diariamente falta,

Quantos fins sem recomeços

não houveram?

Dias de festas,

Um respiro, talvez um alívio,

Folga do serviço,

Família e amigos reunidos,

Mas há algo que aperta,

No bolso, na mente, no coração,
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Trabalhador não tem dia de paz,

Suas quase vitórias quase derrotas,

Um grande abate,

Abate de carne humana,

Sonhos, realidades, perspectivas,

Um laço no pescoço,

Um punhal no coração,

Um projétil na cabeça,

Todo dia,

Com festa ou sem festa,

Com quase alegrias ou sem…

Mas há festas,

Há bebida,

Há comida,

Há pessoas,

Ainda se tenta respirar e partilhar,

Comemorar e se divertir,

Há algumas risadas sinceras,

Há quase alegrias,

Mas há um peso,

Do dia seguinte,

Da ressaca,

Da realidade,

De tudo que ficou

e de todos que ficaram para trás,

Peso do pesar,

Peso da saudades,

Do frio na espinha,

Na alma e no coração,

Peso da falta,

Da violência do tempo e dos dias,
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Peso da marca,

Marca triste da vida,

Marca carregada,

Marca nos corações

e mentes transportadas,

Dias de quase festas,

Dias sombrios,

Dias quase sem comemoração.
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HUMANIDADE

Humanidade,

Operário

que partilha sua mistura,

Sua salada,

Seu suco,

Sua generosidade,

Sem teto

que partilha seu cobertor,

Sua água,

Seu corote,

Seus papelão,

Humanidade,

Generosa, sobrevivente,

Combustível de esperança,

Não nasce má,

Não nasce corrompida,

Não nasce individualista,

Quem a insinuou

ser seu próprio lobo,

Não caminhou

entre homens comuns,

Simples, sobreviventes, generosos,

De mãos calejadas e machucadas,

De íntimos gentis e corações grandes,

Humanidade,

Nunca esteve e nem estará perdida,

Sempre sofrida,

Subjugada e oprimida,

Mas um dia
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se libertará de suas tiranias,

Plantará solidariedade,

Ao invés

de lutar guerras de tiranos,

Cultivará liberdade,

Ao invés de obediências cegas,

Humanidade que respira,

Suspira e inspira,

Ainda que dormente,

Gira a roda do mundo,

Despertada no operário

que manuseia o metal,

Manifestada no agricultor

que cultiva alfaces,

Incorporada no favelado

que sai cedo atrás de emprego,

Presente no boia fria

que corta cana debaixo de sol,

Humanidade,

Fagulha dos corações

simples e calejados,

Despertador do sentimento coletivo,

E concreto do apoio mútuo,

Nem nascida má,

Nem nascida corrompida,

Nem nascida distorcida,

Mas corroída e adoecida

pela sociedade individualista

do capital(ismo).
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Marcos Alhadas19

BRASIL 2022

a hipocrisia é cega,

cínica e revoltante

passa despercebida 

quem a pratica, essa pessoa está perdida

pregam o mal em nome do bem

“ame sem olhar a quem,

contanto que seja um dos nossos”

claramente não enxergam os destroços

gritam por família, mas abandonam filhos

por deus, mas nem sabem o que significa

a fome e o conhecimento clamam mais que um projétil 

2022, bem-vindo ao brasil.

19 Eu me chamo Marcos Alhadas, sou estudante de Artes Visuais na UNESP, tenho 21 anos e sou nascido em Ribeirão 
Preto. Eu sou uma pessoa que preza pela valorização da igualdade social e artística. Acredito que se todos dessem va-
lor e consumissem a arte, de todos os nichos mesmo não sendo o seu, a sociedade seria mais sociável. Ninguém vive 
sem arte, ela esta em todos os lugares, basta ver. Todos temos muito o que aprender com a arte, então que possamos 
habitar todos os espaços que também temos direito para levar o conhecimento artístico cada vez mais longe a quem 
queira consumir. E-mail: marcosalhadass@gmail.com
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CONTAGIE-SE

não é visível a olho nú

podemos apenas senti-las

as pequenas alegrias que nos cercam

que pouco a pouco reverberam

será que também podemos ver?

ou até mesmo ouvir?

bons momentos e palavras genuínas

no trabalho, faculdade ou esquinas

nos reerguendo sem percepção

curando todas as feridas que lá haviam

nos fazendo melhorar a cada melodia

faz total diferença até o mais simples bom dia.

DIAS, DIAS E DIAS

dias monótonos

são sempre iguais

com as mesmas músicas,

repleto de pensamentos banais

os mesmos olhos vazios

que refletem no espelho

todos os dias

estou me sentindo velho

são esses os meus dias

conforme a banda toca

banda de sentimentos

sentimentos esses que de tudo me desfoca.
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O TREM PARTIRÁ

sim, eu sei, dói muito

mas dê espaço para essa dor passar

logo logo, passadas dores

irão se transformar em deliciosos sabores

não é nada fácil, com certeza não

mas não temos mais escolhas

então novamente há de se tentar

assim reconhecendo a dor que irá passar 

de novo, de novo, num ciclo vicioso 

que vai e volta, como trens nas estações 

um dia essa passagem será só de ida

saboreando a viagem desde a partida.

SAUDADE

não me lembro da última vez

não há um vestígio sequer

como é mesmo essa sensação?

uma mistura de amor e angústia, talvez?

saudade, que saudade...

saudade do que nunca se firmou

e dos momentos mais aconchegantes

saudade de sentir saudade

mas tenho certeza

quando senti-la novamente

reconhecerei de imediato

da saudade, seus sinais de delicadeza.
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SENTIMENTO DE IÔ-IÔ

tudo que o vento leva, também traz

feito um iô-iô, uma velha brincadeira

que agora esta aqui, sensação atemporal que não envelhece

tudo passa, se esquece, mas o sentimento nunca perece

iô-iô que vai e volta, monta e desmonta

esvai pelas ruas, mas no fim, retorna as veias tuas

sucumbindo a intensidade, tardando, mas não falhando

amor, raiva, angústia, alegria...

ou até mesmo tristeza, paixao

todos à deriva dele, presente em todos nós

o iô-iô do coração.

SINCEROS SENTIMENTOS

está tão frio lá fora

eu não quero sair

não sei nem o motivo de estar aqui

terei mesmo que disfarçar ao sorrir?

unidades de risos 

parcelados ao longo do dia

não sei mais de onde tirar

muito menos sei o que sentia

só quero me cobrir

até o inverno chegar ao fim

me cobrir de falácias

assim, disfarçando os abismos que habitam em mim.
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SOLITUDE OU SOLIDÃO

o quanto essa angústia vai perdurar?

encosto a cabeça no travesseiro

não quero mais me levantar...

remoendo deveres e sonhos até repousar

o estado de solidão me apavora

bate o sinal, está na hora de ir embora

o ciclo se reinicia

e mais uma vez, retorno a outrora

dor ou aprendizado?

uma pessoa pode ser feliz com sua companhia

é um estado da mente, tadinha

difícil saber se é solitude

já que ela ao lado da solidão caminha.

METAMORFOSE

tem coisa que há de mudar

outras que temos que passar

perfuremos nosso interior

a metamorfose vem a cada respiro no ar

busquemos sair desse casulo

que nos prende drasticamente

liberte-se de nós

evoluindo o paraíso da mente

mudamos constantemente

todos os dias evoluimos

não se apegue tanto

pois amanhã outro seremos.
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DIAS BONS

os dias tem sido bons

leves como uma brisa

que refrescam os dias

que da brisa, só ouvimos os sons

o choacoalhar das folhas

o cantar dos pássaros

pequenos e grandes momentos

abrindo novas escotilhas

transbordando novas sensações

onde há tempos não sentia

prazeres tão minuciosos

que não enxergava no passar das estações.
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ANGENOR DE OLIVEIRA “CARTOLA”
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GENIVAL OLIVEIRA GONÇALVES “GOG”
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SÉRGIO VAZ
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Felipe Fonseca Lizabello20

LAMENTAÇÕES ROTINEIRAS

Sou fruto de uma poesia

Banhada de letras tortas

De um papel amassado, rasgado, jogado

Sou o florescer dessa água

De um poeta que não consegue chorar

Tomado de uma imensa tristeza

Cansada, frustrada

Sou as lágrimas deste poeta

Lágrimas que por pouco se seguram

Em olhos vazios e abertos

Insertos, inseguros

Sou passado

E morro igual meus sonhos

Amassado, rasgado, jogado.

20 Chamo Felipe tenho 17 anos, moro em Pederneiras, curto Star Wars e tento escrever para aliviar o estresse. Espero 
muito que todos aproveitem o livro feito com carinho por todos do cursinho. E-mail: 
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ALGUÉM AÍ
Andando me encontrei com um louco no semáforo,

que gritava até a voz falhar,

Não sabia se era a bebida ou a cabeça

Só sei que o louco não parava

Fiquei por lá alguns minutos e o homem não se cansava

Muito menos parecia hesitar.

Às vezes eu me recordo dessa visão e tento buscar algumas palavras

Tudo que lembro eram dos seus gritos

Talvez quem sabe, ele estaria lendo um poema

Pode ser que ele não sabia como se expressar

E fez da rua a sua mesa

Dos carros e ouvintes o seu papel

E da sua voz o seu lápis

Talvez ele não era tão louco como pensava.
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Gabriela Damião Seixas21 e Lara Ribeira Maciel

LIBERDADE

Como a leveza

Das folhas que caem no Outono

Me sinto quando

O meu eu artificial

Eu abandono

Ou quando eu mergulho

de olhos fechados

Sem medo do que pode vir

Esse sou eu

Apenas tentando descobrir

O quanto posso sentir

A felicidade florescendo dentro de mim

E teve aquela vez

Em que o choro

Foi de emoção

Me senti leve

Sem os pés no chão

Escutando meu coração

Citando palavras em gratidão

21 Eu sou a Gabriela, tenho 17 anos e estou terminando o terceiro ano do ensino médio. Atualmente faço parte do cur-
sinho popular da Unesp e pretendo cursar engenharia aeronáutica. Meu hobby favorito é ler, principalmente livros 
de fantasia pois consigo conhecer vários mundos mesmo estando dentro do quarto, também gosto muito de assistir 
filmes e séries de diferentes gêneros. E-mail: gabrieladamiaoseixas@gmail.com
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Gabriel Ungaretti22

ÀS PERDAS

Neste caminhar por entre as pedras,

Paro e penso que a vida,

Em sua maior essência,

É tomada pelas perdas.

A de nossa inocência,

De nossos amores,

De nossa esperança.

Em meio a esse mundo desolar,

Lembro como uma vez disse Lavoisier:

“Na Natureza,

Nada se cria, 

Nada se perde,

Tudo se transforma”

Quem sabe algum dia,

Nós, seres humanos,

Saberemos como faz a Natureza

Para transformar as coisas

Ao invés de perdê-las.

22 Ao leitor que primeiro devorou as calorosas paixões deste coletivo, dedico como saudosa lembrança minhas poe-
sias fingidas de sábado à tarde. Poemas ocultos de um jovem de 23 anos, branco, que psicologiza pela revolução e 
escreve pela emoção. Se essas esquecidas poesias te agradarem, fino leitor, pago-me da tarefa; se não, pago-te com 
meu dedo, e adeus. E-mail: gabriel.ungaretti1@gmail.com
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O ÚLTIMO GRITO MODERNO

Nascemos livres

E assim devemos ser

Como um poema moderno

Sem rimas para nos censurar

Sem métrica para nos prender

Nada de paralelismo

Nem mesmo o purismo piegas 

Do enfadonho parnasiano

Quem sabe eu

Desiludido com as regras 

Respeite e siga

Nos meus devaneios escritos

A língua e sua normatividade

Impostas e cobradas pelo 

                           [ falso erudito

“Um pedante pé no saco!”

Diriam eu e a trupe de vinte e dois 

Revoltados com o sapo-boi

E seu coaxar de dicionário 

Diante desse conflito

Apenas sei que desejo ser livre

Livre 

Li-vre 

L i v r e!

Ser um poeta

Um fingidor de sentimentos 

Um sonhador de histórias
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Sem ter uma sociedade que me

                      [ atormenta

Cheia de pessoas falsas! 

Hipócritas! 

Canalhas envelhecidas!

Quero ser alguém único

Não apenas um número 

Uma cópia made in China 

Um plágio de qualquer outro um

Quero ser uma folha em branco

Sem 

        espaços 

                       definidos

Sem ideias já formadas

Sem linhas para me limitar...
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TUDO VAI DAR CERTO…

Dizem os livros de autoajuda

E o falso amigo de fala muda,

Que, na primeira oportunidade,

Fogem da responsabilidade

De nos contar a verdade.

Mas, mesmo se a vida

E a sua incerteza envolvida

Destruir nossa íntima lembrança,

Nossa jovial esperança,

Até mesmo, surpreendendo,

Embora não cedendo,

Aqueles que calculam seus passos

Bambos e incertos

Sobre a frágil corda,

A tênue borda

Da loucura e da sanidade,

Não por bondade, nem amizade,

Ainda, aqui, estarei. 

Pois sei:

Estando, nós, intocáveis

Ou se, juntos, andemos,

Ainda sim, seremos 

Inefáveis...
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Geovana Cristina Valentim Bueno23

NA CALADA DA NOITE

Como o silêncio me calo

A rua sombria

Um beco sem saída

Lugar sem vida

Águas passadas

Vida amargurada

Alguém pode me ouvir?

Essa censura

Que condena, que oprime 

Sonho sublime

Vontade que reprime 

Num triste subúrbio 

A mente num distúrbio

Pode me ajudar?

23 Meu nome é Geovana, tenho 17 anos e estudo no cursinho ferradura. Desde pequena sou amante da arte e procuro 
manifestar minha visão de mundo a partir dela, pois a arte expressa o inexpressável, diz o indizível e nos toca sem 
tocar. E-mail: geovanavalentim44@gmail.com
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PARA ALÉM DA CONSTANTE

Viajei procurando uma constante

Para descobrir no final que tudo são variantes

Vagando o espaço

Seguindo teus passos

Tudo é passageiro

Como o tempo ligeiro

Uma constelação inerente

Presença onisciente

Estrela cadente

O sol reluzente

A brisa que bate

Nada me abate

Sorriso viajante

Como o céu cativante

Olhos cor de mel

Me lembrar um cordel
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O REFLEXO

através do espelho, há alguém que não conheço

quando vejo, há confusão, distorção

alguém com quem pouco me pareço

através do espelho, há uma imensidão de sentimentos que sinto, sem sentir 

procurando uma razão, uma voz que possa me guiar

esse silêncio que grita a procura de uma resposta

de frente a frente com a ferida exposta

me vejo atrofiar, calada, sem poder falar

através do espelho, existe um caminho

tortuoso e complicado

cheio de defeitos

esperando ser aceitos
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Giovana Aparecida Monteiro24

CICATRIZES

Sem pedir licença você chegou entrando no meu coração. 

No começo você foi minha inspiração.

Me deixando tão boba com a sua paixão 

No fim foi minha grande decepção 

Me deixando com uma sombra em meu coração 

Você se tornou uma aberração

Indo embora levando minha paixão 

Me deixando com uma amargura em meu coração...

MESMO TÃO PERTO 
PERTO DE VOCÊ EU NÃO EXISTO

Perto dos amigos é só riso

O seu espírito é meu amigo 

E...

E eu tão perto de você sou invisível 

É tão incrível como aquele estranho vira visível 

E eu não 

Minha timidez é meu inimigo 

O seu sorriso é meu abrigo

Os meus medos são eternos 

E o seu amor é singelo

24 Meu nome é Giovana Monteiro, nascida em Bauru, tenho 19 anos. Sou uma garota de ensino público, atualmente 
estudante do cursinho e futura psicóloga. Comecei a me expressar com 14 anos e até hoje essa paixão continua comi-
go. A escrita me ajudou de todas as formas possíveis, e ver alguém lendo uma de minhas obras, é uma grande reali-
zação pra mim. E-mail: wannagiovaninha@gmail.com
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Higor Franco25

CONJUNTO DE EMOÇÕES

No momento do musical

me pego no transe

viajo em vários mundos

conheço vários lugares

do samba ao jazz

no ritmo, na sinfonia

o tempo passa, a noite vira dia

da bateria ao saxofone

do baixo ao teclado, várias sensações

me pego caminhando em minhas emoções

querendo que nunca acabe, meu coração

meus sentimentos, tocam nessa mesma vibe.

25 Tenho 25 anos, moro na cidade de Pederneiras-SP, sou estudante do curso Ferradura, vou cursar Física na facul-
dade UNESP/ Bauru-SP. E-mail: higorfranco464@gmail.com
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O PÁLIDO PONTO AZUL

O que somos nós?

na imensidão do universo

Da esquerda para direita somos o terceiros

Da esquerda para a direita somos o sétimo

Mas, o que é o pálido ponto azul?

Uma casa, um abrigo

Um lugar, várias formas de vida

Cada qual na sua singularidade

Mas no final buscamos a pluralidade

Mas, o que é o pálido ponto azul?

Parte de um sistema complexo?

Ou apenas mais um ponto pequeno dentro de uma imensidão

Andamos sempre de forma circular

Comandamos toda uma volta,

ou apenas completamos um ritmo?

Mas, o que é o pálido ponto azul?

A 6 bilhões de quilômetros somos apenas uma estrela

A 400 quilômetros somos uma imensidão

Talvez eu não descubra de fato o que é, mas de uma coisa eu sei

Se estamos sozinhos ou não, devemos cuidar do nosso pequeno pálido ponto 
azul!!!
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UMA VIAGEM ATRAVÉS DO COSMO

Me pego pensando nas estrelas

De onde vieram? Como chegamos aqui?

Como se formaram?

Viajo pelo universo quando fecho os meus olhos

Rumo as estrelas, me perco na imensidão do espaço

São tantas coisas, que em um poema,

não seria o suficiente

A cada hora, a cada minuto estou em um planeta diferente

Anos luz de distância da terra, entre na órbita da imensidão

Dos anéis de Saturno, ao azul de netuno

Do Sol branco a Plutão, planeta rebaixado a anão

Do tempo mais próximo, a estrela mais longe, eu piso onde homem nenhum 
chegou

Uma viagem no cosmo, do maior buraco negro ao mais denso oceano, eu viajei

Por favor, não me desperte, não me acorde,

quero continuar viajando, conhecendo do sul ao norte.
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Iryanne Marjourie de Oliveira Evangelista26

MUNDO PARALELO

Vejo minha imagem no espelho

Imaginando estar em um mundo

Que só nos meus pensamentos existem

Existe um mundo onde o amor exala um doce perfume

Onde as balas não ferem o homem

Onde o pecado não fere a alma

Me vejo numa viagem onde as nuvens tem sabor de algodão doce

O vento tem gosto de abraço de mãe 

E a terra molhada cheiro de chocolate

Vejo o céu 

Vejo a terra

Vejo as estrelas

Vejo a sombra

Vejo o amor

Vejo o começo onde o meio ainda não é o fim e o fim ainda tem sabor de 
recomeço!!!

26 Meu nome é iryanne marjourie de Oliveira Evangelista tenho 19 anos sou de Bauru atualmente toco violino faço o 
famoso cursinho ferradura estou buscando em  cursar medicina e quero mostra para o universo esse mundo paralelo 
que tanto falo. E-mail: iryannemarjouriedeoliveira@gmail.com @IRYANNE_MORENA
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Jaine Francisco27 e Janaina Francisco28

ANSIEDADE

Eu preciso chorar

Não consigo falar

Me falta o ar para respirar

Meu corpo está arrepiado

Um enjôo me consome

Como se eu tivesse comido algo estragado

É como se eu tivesse fugindo de mim

Dentro da minha própria pele

Mas, eu não consigo sair

Parece que meu próprio corpo quer me engolir

Sinto um vazio

Com o tempo o coração parece ficar frio

Na cabeça uma confusão de pensamentos

Como se houvesse uma briga entre meus sentimentos

E ela só acaba…

Quando vem o desespero

Ahh, eu quero gritar socorro para o mundo inteiro

Não consigo explicar o que sinto

De que adianta pedir ajuda?

Se todos dizem que minto?

“Você precisa se informar, informar os seus”

“Ah menina isso é falta de Deus”

Será que é?

Eu só preciso de um tempo de paz

Abraçando aquela pessoa que tanto diz que me ama

E de uma hora para outra

27 Meu nome é Jaine, tenho 17 anos, estou no 3° ano do ensino médio. Faço cursinho popular e quero cursar Ciência 
da Computação. Amo jogar vôlei e sou muito hiperativa.
28 Meu nome é Janaina, mas todo mundo me chama de Jana e tenho 17 anos. Estou estudando para ingressar no curso 
de psicologia e estou no 3° ano do ensino médio. Meu hobby é ler, assistir série e jogar vôlei, e é isso.
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Me sobe uma ira

Você que sente isso…

Eu sei que não é mentira!

Eu sei que é verdade!

Fique calma

Confie em mim

Respire com suavidade

Eu sei como é sentir

Essa porra de ansiedade!
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Janaina Francisco29

É ASSIM QUE ME SINTO

É assim que me senti quando precisei desabafar

Me senti com medo e com vontade de chorar

Me senti sufocada e não conseguia respirar

Precisei de ajuda e ninguém veio me ajudar

É assim que me senti quando o silêncio veio me afogar

Me senti sozinha e sem força para continuar

Cansada e procurando algo em que posso segurar

Preciso continuar mas minha alma não aguenta mais chorar

Sinto que preciso respirar

Mas o nó em minha garganta aparentemente nunca vai se afrouxar

Preciso me acalmar

É assim que me senti quando a ansiedade me fez quebrar

É assim que me sinto,

Quebrada

29  Meu nome é Janaina, mas todo mundo me chama de Jana e tenho 17 anos. Estou estudando para ingressar no 
curso de psicologia e estou no 3° ano do ensino médio. Meu hobby é ler, assistir série e jogar vôlei, e é isso.
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Ketling Natalia Santos Souza30

APENAS UMA NOITE

E isso pode ser o que

Você acreditou que foi

Mas não foi

Não para mim.

Em teus labio macios me reencontrei

Pude revisitar uma de mim

Há muito tempo inalcançada

E é difícil até mesmo explicar em palavras

Logo eu, a rasgadora de versos sentimentais

E o mais difícil é não transparecer

Algo que está escancarado 

Dificuldades me vem, para dizer o que sinto

Sendo que nem mesma sei

Mas sei que sinto

E como sinto...

Como aquele beijo mexeu comigo.

E sei que para mim

Aquela não foi apenas...

Uma noite

30 Sou uma metamorfose ambulante, canceriana de 22 anos, nascida e criada em Bauru, quase sem limites para cria-
tividade. Já escrevi de tudo, mas sempre que me representasse, a força que sou, fui, ou até mesmo o que por muitas 
vezes foi difícil  de ser dito. Enfim, todas as faces, arestas, do que há de mais profundo de meus pensamentos. Um pe-
dacinho da enorme história que sou. Porque é isso que sou, (uma história ambulante). Beijos de luz de uma estudante 
do cursinho, e quem sabe também da Fisioterapia. E-mail: ketlingnatalia2009@gmail.com
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AS CORES

Todas as minhas cores

Procuram te encontrar e te pintar

Num curto espaço de tempo

Fico cansada de esperar.

Porque todas as minhas cores

Desejam te encontrar

Mas o seu vazio, não almeja me amar.

Então sigo

Pichando muros e papéis

Fazendo prosa e poesia

Enquanto a minha alma procura te alegrar. 
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AS CORES QUE BUSCO

Todas as minhas cores

Hoje sei quais são as que busco

Não busco mais te encontrar

Pois fiquei cansada de esperar.

E hoje sei que, todas as cores que preciso

Estão em mim

Sou minha alegria, minha felicidade,

Minha tristeza, minha angústia

Meu orgulho

Enfim, minha história

E as cores que buscava sempre estavam lá 

Só esperando, me almejando

E sei que se hoje picho muros, papéis, faço poemas

É porque talvez tenha as encontrado em mim

Elas sempre estavam aqui.
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O FIM

Poderia honrar a canceriana que sou

E te detonar completamente.

Te rebaixar até as profundezas mais escuras do oceano,

E te xingar em todas as línguas que há no mundo.

Mas como farei isso com alguém que senti tanto carinho?

Te amei, ou te amo.

Eu não sei mais.

Mas sei que me importo com você.

E apesar das palavras, dos atos, dos pensamentos que me machucaram.

E como machucaram.

Eu quero teu bem.

Porque ver um lindo arco-íris  ser coberto por uma nuvem de fumaça

De uma queimada de desmatamento

É tenebroso.

E por mais que esses 4 anos tenham por fim chegado

Quero carregar este arco-íris comigo.
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O IMPOSSÍVEL

Há algo em você

Talvez seja o jeito que me olha

Como se fosse à última gota de água no mundo

Ou possa ser as palavras que me diz

Que me deixam extasiada

Eu sou a obra de cada detalhe teu

Tuas mãos me modelam

Traçam cada curva minha

O que eu quero

Aquele toque profundo em minha alma

Nosso encaixe perfeito

Nossa sintônia

Mas pode ser apenas o impossível pensamento

De uma sonhadora

Em algum lugar em um dia chuvoso
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Lara Ribeiro Maciel

ONDE ESTÁ A IGUALDADE?

Se não foi Racismo

Me explique a causa dessa morte

Ou o privilégio do branco

Sempre foi a sorte?

Me confundiram com um bandido

Mas eu estava indo trabalhar

“Filho, mantenha-se escondido

Pois novamente, o sistema vai falhar”

Quero dizer, não se esconda!

Precisamos de uma devida desconstrução

Na mente de pessoas leigas

Achando que o que fazem

É na verdade

Uma boa ação
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Leonardo Celidonio31

NEM SEI POR ONDE COMEÇO

Nem sei por onde começo

me sinto dislexo, nada faz nexo.

café gelado, amargo e um cigarro, eu trago…

Às 4h da tarde.

peço a Deus que me ouça, em sinceridade.

por onde começo?

1500 Pedro Álvares invadiu, sinto raiva quando dizem que descobriu. Brasil, 
país da

desigualdade, dono do ouro e da prata

aonde? se eu tenho que escolher entre um Nike, Adidas ou comida na mesa 
da minha

família.

Se penso logo existo. Vou parar de pensa,

quem sabe a dor assim aliviará.

Minha mãe falou pra eu larga o rap,

que não é coisa de Deus

aí se ela soubesse, quantos cantores gospel pecaram, blasfemaram contra o 
mestre,

estaria orgulhosa do meu rap.

não culpo, não julgo, mídia mostra tudo marginalizado, pra eles sangue 
inocente

é manchete. vedem. olhos…

31 Salve! Me chamo Leonardo Henrique Celidonio, o famoso Léo. Tenho 18 anos e tô cursando o cursinho ferradura. 
Sou de humanas, amo história (odeio quando dizem que os portugueses descobriram o Brasil) amo filosofia, socio-
logia, literatura e também geopolítica. Tenho um forte relacionamento com a arte desde a infância, com desenhos, 
design gráfico e agora se aventurando na literatura. Tenho como influência os Raps e Traps nacional. Já dizia Froid 
“o futuro terá cura, o futuro é literatura”. Gosto de utilizar a arte como uma forma de me expressar, transmitir uma 
mensagem. Permita-se sentir. É isso, um forte leal e sincero abraço da minha parte. E-mail: leonardocelidonio9@
gmail.com
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Por estar coberto de lodo.

Em breve verás o brilho do ouro.

Comprei um Camaro, troquei por um chinelo rasgado, minhas origens e dores 
não posso

deixar de sentir, assim eu sempre

lutarei de onde eu saí.

nunca serei arte de sucesso, apenas esboço.

Como Van Gogh arranco minha orelha? Não.

Como lampião, corto o pescoço.

Daqueles que entra no caminho.

a dor faz com que eu siga sozinho.

Truco! cartas à mesa. Nada faz sentido.

Mais uma dose de whisky amargo,

cigarro Malboro, queria que ela

estivesse aqui ao meu lado.

Mas ela está distante, é como um troféu brilhante

almejo que esteja na minha estante.

A dor de não saber queima no meu peito,

como se eu tivesse algo à dizer…
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PRETO FAVELADO

desço do moro, sou abordado

olho pro lado, ouço uma voz

“permaneça calado”, peça na nuca

o homem de bigode pergunta

“o que faz na rua?”

respondo pro atrasa lado, estou indo para o trabalho, ele me julgou de todos 
os lados

estou tendo um tratamento diferenciado

talvez seja pela cor do meu braço

no dicionário está o significado

“Preto vagabundo e favelado”,

burguesia ri do meu estado,

mas eu não falho,

corro pelo certo isso é fato

em menos de 5 anos, no noticiário

um jovem preto se torna milionário.



Quebra-cabeça Social: uma antologia social142

Leticia Garcia32

QUANDO PODEREI SER CRIANÇA?

Ser criança, tendo a vida de um adulto

Deveria ser crime 

Olho para trás e lamento

Tudo que me foi tirado

Sonhava 

Ter uma vida comum 

Desejava partilhar 

Da alegria, da brincadeira

Ou mesmo chorar

Sabendo que um colo teria

Do que é certo e errado, falavam

A vida é essa moeda de dois lados?

Difícil dizer ou fazer diferente

Quando assim é ensinado 

Crescer não é tão simples assim 

Criança só quer ser criança

Sem medo de ser

Mas podendo viver, 

correr, gritar e perguntar 

Quando poderei ser criança?

32 - Olá! Me chamo Leticia Garcia de Souza. Sou uma jovem preta, cotista na Universidade pública (UNESP) e mili-
tante dos direitos da população LGBTI+. Além disso, sou formada em escola pública e ex-aluna do Cursinho Pré-uni-
versitário Ferradura, onde leciono Português brasileiro e Inglês americano, desde 2019. E-mail: leticia.garcia.1809@
gmail.com
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PERDÃO
Por que não agora?

O seu tempo é diferente

Do meu tempo, da minha vontade

No latim é doar

Do alto? explica!

Talvez, por isso, demora a chegar

Mas se chega

Como uma pena, repousa

“Sem pena”, disse

Sendo assim, só resta

A queda livre

E pesada

Espero a hora

Porque acredito

Há de sentir

Mantimentos recebidos

Suprirão a decepção

Do que não se pode mudar
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Linda Muzareli Da Cruz33

CARIDADE

Não aceite menos do que merece,

Nem mais do que precisa ter,

Pois o excesso perece

E há outros que precisam receber.

Doar-se, sem querer ou pedir

Nada como retorno,

Não julgar sem saber

E muito menos se souber.

É dever nosso, como humanos

Usar da nossa humanidade,

Não a nosso favor

Mas para o de

Toda a sociedade.

Sociedade doente, carente

Em que cada dia há mais

Pessoas cheias de si e de razão

E vazias de amor e compaixão.

33 Meu nome é Linda Muzareli, tenho 21 anos, sou estudante de Meteorologia na Unesp de Bauru, ativista ambiental, 
nadadora e cidadã do mundo. Atualmente sou professora de matemática no Cursinho Ferradura e de vez em quando  
deixo os números de lado pra permitir que poesias fluam de mim. E-mail: lindamuzarelic@gmail.com
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HEMATOMAS DA ALMA

Nós nos amamos

O tempo passou

E nos casamos-

E eu sei que você me amou.

Enchemos as paredes de retratos

De rostos felizes.

Mas um dia você chegou...Embriagado?

E começaram os momentos infelizes.

Deve ter tido um dia ruim

E decidiu que o meu também devia ser

Pela primeira vez você bateu em mim

E as marcas eu tive que esconder.

Quando elas finalmente sumiram

Eu pensei que fôssemos viver em paz,

Então suas palavras me destruíram-

Não as esquecerei jamais.

Eu me fechei para você,

Para os outros e para mim.

Será que ninguém vê

Que estou me afastando assim?

Você me forçava

A satisfazer seus desejos

Eu não queria, mas você me sedava.

Destas noites só me lembro de lampejos.



Quebra-cabeça Social: uma antologia social146

Eu já estava quebrada

Não só de corpo, de alma

E tinha medo de ser mais machucada

Só por isso “mantinha a calma”.

Queria ter tido coragem

De falar, de reagir,

Queria ter deixado uma mensagem

Antes de partir…

Eu queria dizer

Que eu não caí da escada,

Nem me arranhei sem querer,

Não tropecei no tapete,

não sou tão desastrada.

Eu só estava

Assustada demais

Porque alguém que eu amava

Me deixou marcas letais.

Hematomas na alma

Não no corpo,

Já que este agora

Se encontra morto.
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LIBERDADEU

Me disseram

Que a liberdade

Me deu asas

E que por isso eu

Tinha que voar.

Depois de um tempo

Percebi que,

Na verdade,

Ganhei asas

Para ter a liberdade

De escolher entre

Ficar no chão

Ou no ar!
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PONTO DE VISTA

Você me olhou

Mas não me viu

Realmente.

Dirigiu seus olhos

A mim

Viu apenas um corpo-

Um corpo que

Não te pertence.

Você me olhou,

Mas não me viu.

Você olhou

As minhas pernas,

Mas não imagina

O quanto elas caminharam

Para chegar até aqui.

Você me olhou,

Mas não me viu.

Olhou meus braços,

Mas não contou

Quantas pessoas

Eles ajudaram

A levantar.

Você me olhou,

Mas não me viu.
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Olhou a minha cintura,

Mas não percebeu

O peso do mundo

Que eu carrego

Nas costas.

Você me olhou,

Mas não me viu.

Fixou seus olhos

Nos meus,

Mas não entendeu

O mundo

Como eu o via.

Nem tentou,

Que diferença faria?

Você me olhou, mas não me viu.

Tentou me tocar,

Mas não

Me sentiu.

Você me olhou,

Mas não me viu.

Do seu ponto de vista

Talvez eu seja só carne,

Mas eu sou

Muito mais alma que isso.
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Mais uma vez

Você me olhou

E não me viu.

Não me diga

Que foi tudo questão

Ponto de vista,

Porque você

Olhou,

Agiu

E nem mesmo se viu.

Então não venha

Me dizer

Que os direitos

São iguais,

Que as oportunidades

São iguais,

Porque nem mesmo

Os olhares

São.



Quebra-cabeça Social: uma antologia social 151

Lucas Pimentel Moralez34

ONDE EU ERREI?

Às vezes eu me pergunto, “onde eu errei?”, Pq muita coisa passa pela minha 
cabeça o dia inteiro, essas brigas que nunca vão acontecer kkkkkkkkk, 
ansiedade é foda né. Ta ligado aquele relacionamento que vc sempre sonhou, 
com a última pessoa por quem vc se apaixonou, mas nunca nem chegou perto 
de ter? Então... penso nele todos os dias, como seria foda. E aquela coisa 
pequena que vc se arrependeu de não ter feito ou se arrependeu de ter feito, 
que vc faria de tudo pra mudar, mesmo que não fizesse importância pra mais 
ninguém e não mudasse nada no seu presente, como eu faria de tudo pra 
mudar, amizades perdidas pelo tempo, perdidas por decisões ruins, amores 
nunca vividos pela inocência de uma criança que não sabia oq era amar…

34 Meu nome é Lucas Moralez, tenho 19 anos faço um cursinho popular da Unesp chamado ferradura, quero cursar 
educação física. Nunca fui muito de escrever e não é uma coisa fácil para mim, mas dessa vez eu me arrisquei, escrevi 
sobre um sentimento que praticamente todo mundo passa que é a ansiedade foda né kkkkk. E-mail: lcsmoralez@
gmail.com
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Nathalya Pereira35

UM SONHO

A minha pensei que conseguiria se eles

soltassem a corda

Mas pensei errado, quando aconteceu eu fui

para lá no fundo PERDIDA DE TUDO

Não sabia oque fazer com essa tal

Sempre me perguntava o porquê de todos irem atrás dela

Eu cheguei aqui, e agora???

Eles ainda tinham influência sobre mim

Pra onde eu ia, oque eles fizeram me perseguia

Todos sumiram e não consigo olhar para os lados e nem para trás apenas para 
o passado

Fui percebendo que certas cicatrizes aparecia em meu corpo

Meu campo de visão ia diminuindo..

Acordei e percebi que nada disso tinha

acontecido e nunca vai acontecer da maneira certa se eu ficar

FANTASIANDO ESSA LIBERDADE

35 Nathalia Magalhães Pereira, nascida em 25 de Dezembro de 2002 na cidade de São Luís no Maranhão, veio bem 
pequena pra Bauru com sua avó, tio, mãe e irmãos.
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Rillary Ferreira da Silva36

DEUS DOS MARES, A BELEZA DE NADA ME SERVE

A orquestra soava, levando o público aos delírios e outros com olhares

ao nada, ou talvez seja um adendo, nada para rir, sentir, ou ressonar

como o vento.

Nada para sentir. eu sabia. mas algo para se ouvir. já a plateia discordava, 
aplaudindo todas as canções como se o amanhã pertencesse ao nada, 

um equívoco ao meu ver, afinal, somente deuses saberiam o que ia acontecer.

a música tocava, e eu emergia, olhando para alguém que já não me via.

pois rogo a ti deus dos mares, já que a beleza nada me vinha, pois quando

a orquestra tocava, em meus braços eu perdia,

aquele que eu jamais poderia, novamente dizer, amo-te como a maresia.

36 Rillary, 18 anos. Não-binário e neurodivregente. Pretendo cursar psicologia na Unesp, por isso participo do cur-
sinho, mas em algum momento quero focar em somente história e paleontologia. Sou pagã, uso todos os pronomes 
e adoro ler e escrever. Gosto de obras sem fim e personagens fictícios que iriam me odiar caso existissem. E-mail: 
rillaryfrreira@gmail.com
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Sabrina Martins da Silveira37

ABONANÇAR

Em meio à escuridão, me veio a salvação.

me deixou em uma completa perdição, fazendo

reflexão. Os pensamentos me sufocam, a

ansiedade me domina, ó salvação, me ilumina.

o aperto no peito me vem, cadê salvação?

desalento, escuto a melodia, e tudo se ilumina.

Sinfonia de alegria me apazigua, fazendo

pensar quando meu eu vai voltar.

O CANTO

Em um dia ensolarado me levanto

E logo perco o encanto, junto com um canto

Analisando o momento que meu coração

me deixava

A realidade vem, e o canto me toma

Do fundo da alma, até onde você estava

Na esperança da sua volta

O rasgo no peito se aumentava

Eu só lembrava o quanto te amava

Canto desesperado, por favor, se acalma

Pois eu não posso suportar as lembranças

da nossa infância

Que a tempestade me tirava 

37 17 anos, moro na cidade de Pederneiras-SP, sou estudante curso Ferradura, vou cursar Medicina na faculdade 
UNESP/ Botucatu-SP
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Sophia Oliveira38

AMAR ÁS VEZES DÓI?

É irritante, quando as pessoas me dizem que pareço com você. O pior, é que 
às vezes eu te enxergo em mim, mas nunca são as partes que eu me orgulho.

É lamentável, me bastar com tão pouco vindo de você. O mínimo, que me faz 
invalidar todos os meus sentimentos e esquecer tudo que já aconteceu.

É torturante que todas histórias contadas por você sobre mim, sejam sempre 
lembranças do passado, de uma versão minha que nem existe mais. Será que 
não conseguimos construir nada novo?

Também é frustrante ouvir as histórias antigas sobre você, perceber como 
continua exatamente igual e isso só me faz perder as esperanças de que um 
dia você mudaria.

É cansativo, fingir ser alguém pra te agradar o tempo todo e manter esse 
relacionamento que fingimos ter. Até seria compreensível, se eu sentisse o 
mínimo esforço seu em fazer o mesmo.

É decepcionante, porque eu percebi que o que mais me surpreende não são 
suas ações, e sim que eu espero exatamente elas de você.

É triste perceber que só dizer amar não é o bastante, porque escutar que você 
me ama já não me comove mais.

Isso ainda seria classificado como amor?

Eu sinto que amar alguém não deve ser assim, mas dizer que não te amo 
parece exagero. Amar às vezes dói?

38 Eu sou a So, tenho 19 anos, sou estudante do cursinho Ferradura da Unesp e quem sabe futuramente de Ciências 
Biológicas. Sou artista, acho que desde sempre, fazer arte sempre me encantou e eu adoro me aventurar em diferen-
tes formas de expressar ela. Através da minha arte eu gosto de transmitir muito de mim, ou seja, ela está cheia de 
muitos sentimentos e coisas gays. E-mail: sophioli33@gmail.com
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Thainá Mariano39

A SINTONIA

Enquanto a orquestra tocava, eu pude olhar para

dentro de mim.

cada nota que tocava, tocava algo dentro de mim

me peguei pensando e me sentindo na minha

infância, a nota mais alta, me vi no futuro

já a média me fez olhar o hoje onde disponho

dos recursos para um dia tocar a nota alta da

orquestra chamada vida.

39 Meu nome é Thainá Mariano, nascida em Pederneiras, tenho 27 anos, formada em administração, sou aluna do 
ensino público e atual aluna do cursinho popular ferradura. Meu interesse pela escrita começou quando o gosto pela 
leitura precisava ser externado e a escrita foi este caminho. Foi um prazer fazer parte desta experiência, acredito 
que a educação pode transformar vidas e que a universidade precisa estar em contato direto com as comunidades e 
escolas públicas. E-mail: thayna_marriano@hotmail.com
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Victor Bastos Ventura40

VIRANDO A ESQUINA DE CASA

Virando a esquina de casa, eu vejo

Marcado pelo tempo

Portando respeito, inteligência

Produto da sua resistência

O inimigo da desesperança

Um preto velho sentado em suas lembranças

No degrau da calçada de sua residência

Aquele que inspira a tática de guerrilha

Na companhia do seu pequeno rádio a pilha

O inimigo que não segue os passos da sua cartilha

“Para não dizer que não falei das flores”,

não espera acontecer

Em sua cabeça, a coroa daquele que faz a terra tremer

Em um instante de segundo, eu só vejo…

Amor!

40 Sou um homem preto, com formação em escolas públicas e cursos comunitários, então entrei no espaço univer-
sitário por meio de políticas de cotas. Atualmente estudante de psicologia na UNESP/BAURU e desde 2018 faz parte 
da equipe do Cursinho Ferradura onde ensina e gerencia o projeto por sua dedicação e comprometimento com a 
psicologia e sociedade antirracista. E-mail: victorbventura12@gmail.com
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HISTÓRIA

Eu, fruto, maduro

Nutrido

por um sonho antigo

De uma árvore nordestina

Com raízes profundas

da América Latina

No vermelho escuro da terra

Alagadas das Gerais

nós os inimigos dos Partidos da Guerra

Eles são nossos rivais

Somos herdeiros de heroínas e heróis

O Caifazes derrotando o adversário!
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Vinícius Alexandre41

MÁCULAS DE SANGUE
 

 Eu não sabia o porquê das flores que tocavam os meus pés se manchavam de 
vermelho, eu não sabia o porquê do meu corpo estar tão pesado e das minhas 
costas doerem tanto, eu não imaginava o motivo de eu sentir tanto vazio 
dentro de mim, mesmo sendo preenchido e fascinado pela paisagem ao meu 
redor.

 Me vi naquele estado de repente, com a sensação de simplesmente surgir 
naquele cenário sem lembranças de nada passado, com a sensação de não 
saber nada, tento já sabido tudo. Estava eu, em um campo por flores brancas 
coberto, flores essas que nasciam e caíam constantemente de respectivas 
árvores ao meu redor.

 Caminhar e seguir em frente foi a minha nostálgica decisão, avistar um 
lago que mais parecia um oceano e ir em direção a ele foi a segunda, e até 

41 Meu nome é Vinícius, mas pode me chamar de Vini. Eu tenho 23 anos, curso Ciências biológicas na Unesp de Bauru, 
sou ex-aluno e atual professor do Cursinho Ferradura. Tenho vários hobbies e atividades que são minha válvula de 
escape desse mundo e muitos deles são formas de arte. Gosto de escrever, cantar desenhar e fazer as pessoas rirem. 
Eu amo sorrisos! E-mail: va.fernandes@unesp.br
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chegar à margem do colossal lago, e inclinar-me para olhar a imagem que eu 
não tinha certeza se conhecia, sem motivo aparente lágrimas se puseram a 
cair de meus olhos.

 Vi a imagem de um garoto, acho que era eu, pele parda, quase em tons 
amendoados, olhos castanhos escuros, cabelo curto e ondulado de mesma 
cor, hematomas pelo meu torso e ao olhar para o reflexo que jazia no lago, 
vi asas quebradas e ensanguentadas amarradas por correntes e fixadas as 
minhas costas, justificando o peso, as dores que sentia e até mesmo as flores 
manchadas pela mesma cor, mas ao olhar para trás não as vi, ao tentar toca-
las sem auxílio do reflexo, não as senti, e ao fazer o contrário, pode vivenciar e 
sentir plenamente as dores, as correntes frias, as penas molhadas pelo liquido 
carmesim reluzente quase que emanante de luz.

 Elas estavam morrendo, estavam perdendo a circulação de vida e se 
desprendendo do meu corpo, em um pico de dor fechos os meus olhos e 
quando os abro, as asas não estão lá, penso ter sido uma ilusão, tento levantar 
mas caio em uma latente fisgada onde elas estavam, olho para trás e as vejo 
no chão, minhas asas.

 Olho meu reflexo, e estou banhado com o sangue, me vendo, entro no lago 
para tirar o excesso carmesim da minha pele, nas margens, me esforço para 
desacorrentar as correntes, limpo as asas com minhas lagrimas, e vejo que 
as penas são brancas acinzentadas, fecho as feridas com os ramos e videiras 
que no campo nascem, se livrar delas é a última coisa que penso, não poderia, 
elas já foram parte de mim, joga-las no lago as afundaria e eu não poderia 
mergulhar tão fundo para as ver novamente, pensando e olhando para a 
imensidão do gigante lago vejo o que parece ser uma ilhota em seu centro 
com uma árvore de proporcional imensidão em relação ao lago. Seguro as 
asas junto a mim, e as levo em pleno esforço a ilha no centro do oceânico 
lago, algumas vezes quase cedo ao cansaço, quase deixo as asas afundarem, 
as dores são quase insuportáveis, mas continuo.

 Em frente a gigantesca árvore há vários e aparentemente antigos fragmentos 
de âmbar, em seu tronco há antigos e profundos arranhões que agem como 
mananciais de seiva alaranjada, ainda sentindo dores a cada movimento do 
meu tronco, coloco minhas asas na seiva, as cubro completamente, perto dos 
fragmentos de âmbar as deixo, penso que assim que a seiva secar elas serão 
conservadas para sempre, asas sepultadas em âmbar.

 Tomo ar e me acostumo com as dores, rumo à margem do lago novamente 
e sigo pelo caminho que havia escolhido me despedindo da a parte de 
mim que eu havia sepultado, olho para o campo e vejo as flores quase que 
completamente vermelhas, e no único lugar onde ainda havia alvas flores, 
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também havia um arco triunfal, tal construção emana uma luz tão forte que 
mal acreditava que meus olhos conseguiam a encarar, era a única coisa que 
existia ali, pensei ter chegado no fim de ondem quer que eu estava, e pelo arco 
passei, me senti quente, me senti próximo, me senti seguro e abraçado, seja a 
onde for que eu estivesse, sei que agora estava a onde deveria.

  Eu vivi uma vida humana com a alma a qual estou ligado, nos amamos, 
nos cuidamos, nos vivemos, e no fim de uma plena e efêmera vida humana, 
me vejo no lugar onde comecei sem estar ao lado dessa alma, mas estou com 
as minhas asas infelizmente, sem minhas memórias da vida que vivi, só o 
registro da sensação de calor e comoção.

 Vou até o Ser Mor e digo que quero viver o meu amor novamente com o ser 
que amo e que tenho que saber como descer à humanidade, ele me diz, “sabes 
que não és fácil cair rumo a humanidade. Pular do abismo não é suficiente. 
Terás que acorrentar suas asas para que o instinto não impeça o impacto, 
o mesmo dilacerará o seu corpo e quebrará suas asas, o sangue das feridas 
manchará sua divina santidade, não se lembrará de nada, não saberá quem 
é, o que foi ou o que será, não saberá o que queres e o que querias, se não 
fizerdes o rito de passagem corretamente e puramente por instinto, jamais se 
tornarás humano, jamais viverás teu amor, jamais voltarás ao estado divino, 
jamais voltarás a vida simplesmente, se se afogara no lago feito de lagrimas 
da sua vida, simplesmente não existirá mais. Tens certeza que ariscará tudo 
pelo amor antônimo à eternidade e efemeramente humano?

 Afirmando com a cabeça, e pensando que nunca viver o amor ao lado da 
alma a qual estava conectado era o mesmo de não existir, disse que iria passar 
por isso plenamente se tivesse pelo menos a oportunidade de tocar, sentir e 
amar a alma a qual estava ligado.

 O Ser Mor disse, pois bem, se banhe no lago, lave sua alma, desacorrente 
as correntes e suture suas asas, guarde-as com cuidado, pois, se perde-las 
ou deixa-las morrer fará com que não possas mais voar para casa, viva tua 
humanidade, que pela dor será conquistada, perca tua santidade, pelas flores 
divinas manchadas. Com a sangue de tuas asas, o campo alba, carmesim se 
tornará e até o fim de sua vida humana assim ficará, aos poucos as brancas 
flores retornarão se suas asas, salvas estiverem. Quando alvo, o campo se 
tornar, todo o reluzente sangue carmesim em suas asas estará, mas se no 
fundo do lago elas estiverem carmesim eterno o formoso tapete floral será.

 Na beira do abismo, com minhas asas acorrentadas, olho para trás e vejo o 
Ser Mor e o Calazar me olhando com rostos tristonhos, ao qual não entendia, 
eles sabiam que eu estava fazendo isso para encontrar o amor que eu ansiava, 
deveriam estar felizes. E com um sorriso me lanço no abismo e nele caio.
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 Lá em cima está o Ser Mor e Calazar conversando:

 -Por que não o impede ou faz alguma coisa Ser Mor? – Indaga Calazar com 
os olhos marejados.

 - Eu não posso interferir, ele precisa passar por isso sozinho, é sua escolha. 
– Responde o Ser Mor.

 - Mas já a 1000 anos que ele faz isso, ele jamais deixará suas asas naquele 
lago no plano do campo de transição. És mais possível que ele deixe de existir 
do que deixar uma parte de si morrer. Sabes que ele sempre será assim.

 - Eu sei, sinto extrema culpa por não impedi-los na primeira vez. A 
1000 anos, ambos, o amor de sua vida e ele escolheram viver seu amor na 
humanidade, a alma ligada a ele sepultou suas asas no fundo do lago tornou 
sua alma humana eternamente, mas ele as preserva no âmbar da sua árvore 
divina, sempre da mesma maneira, de forma que sempre acaba voltando a sua 
vida eterna, naquele lugar sem suas memórias não pode escolher ser humano 
eternamente se não for o que realmente deseja...

 - Então o impeça, não deixe ele sofrer toda vez para viver somente por um 
ciclo humano de felicidade, ele não merece sofrer isso. – Disse Calazar com 
lagrimas em seu rosto

 - Não posso impedi-lo, não mais, mesmo sem suas memórias ele escolhe 
sofrer a transformação dolorosa para viver seu amor, não seria justo nega-
lo...
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Vinicius Machado42

HORIZONTE
 

42 Meu nome é Vinicius, tenho 26 anos, pediram pra eu escrever algo sobre mim, mas acho que vou escrever sobre o 
que acho que é a vida: A  vida é um espaço de elaboração de repostas, tento encontrar esse caminho dos meus princí-
pios e uma motivação no que faço e no meu trabalho. Há de se elaborar essas respostas pra que futuramente, alguém 
precise dessa elaboração e possamos acolher essas pessoas. Gosto muito de cachorro e busco encontrar nas narrati-
vas, um acalento ou uma reflexão pra quem possa lê-las. Apesar das palavras de esperança sou uma pessoa bastante 
revoltada, talvez isso também seja a vida: Oscilar entre a calma e o caos. E-mail: 
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HOMENAGEM AO DUKE
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LUTO
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FRIACA
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ORDEM DE DIREÇÃO
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Vitória Benazi43

PENSAMENTOS

No meio de tanta confusão

Em uma eterna ilusão

Pensando em romance

Será que eu tenho chance

Ah sei lá, será que eu quero

Ou não quero

Ou é somente um pensamento

Que vai embora com o tempo

E assim eu vou vivendo

Na minha eterna confusão

Sempre querendo

Mas tem a bendita ilusão

43 Eu sou a Vitória, sou mulher preta, tenho 18 anos, tenho hobby em ler livros de realismo. Estou no cursinho popular 
do ferradura, pois quero cursar odontologia. Defendo uma sociedade antirrascista, onde as pessoas podem ser livres 
sem serem julgadas. E-mail: viihbenazi@gmail.com



Quebra-cabeça Social: uma antologia social 169

Vitoria Oliveira44

O MUSICAL

Orquestra algo que toca no coração de várias pessoas, no meu ver não há 
sentido mas propõe reflexões em torno do gosto musical.

É Preciso sentir e deixar o espírito transbordar dentro de si pare tudo que está 
fazendo, ouça tenha sentimento, independente de qual for bom ou ruim.

44 Tenho 18 anos, moro na cidade de Pederneiras-SP, sou estudante do curso Ferradura, irei cursar Educação Física 
na faculdade UNESP/ Bauru-SP.
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Yasmim Vitória Gomes Pereira45

SOCIEDADE

Formas de ler o mundo

Formas de julgar seus padrões

Pessoas próprias julgam a si

Eles têm medo das opiniões

Cada um com os próprios interesses

E são poucos que param para pensar

Sociedade com falta de amor

E com muito rancor para doar

45 Eu sou a Yasmin , tenho 18 anos , conclui o ensino médio em escola pública e estou no cursinho popular ferradura, 
pois quero cursar odontologia. Meu hobby é cozinhar , tenho uma paixão pela confeitaria Sou a favor da vida livre , 
sem preconceitos e julgamentos. E-mail: vitoriayasmin283@gmail.com
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