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Chove. As nuvens carregadas que cobrem a cidade parecem antecipar a 

chegada da noite. As pessoas se fecham em suas próprias casas enquanto 

o intenso cair das gotas promete expor os graves problemas sociais que os 

dias ensolarados costumam esconder. O cinza-escuro do concreto molhado 

aumenta o desânimo e uma pesada sensação de impotência convida a se 

conformar, a não reagir, a deixar acontecer.

(Emilio Gennari; EZLN: passos de uma rebeldia)

O que faz andar a estrada? É o sonho. Enquanto a gente sonhar a estrada 

permanecerá viva. É para isso que servem os caminhos, para nos fazerem 

parentes do futuro.

(Mia Couto; Terra sonâmbula)
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O PROJETO

Esta produção é resultado do projeto de extensão “Ocu-
pação poética”, desenvolvido entre os anos de 2018 e 2020. 
Neste ano (2020), o projeto foi contemplado com uma taxa 
de bancada no valor de um mil e quinhentos reais, através do 
edital de apoio à extensão, de número 17/2020, lançado pela 
reitoria do Instituto Federal de Mato Grosso. Por esse motivo, 
conseguimos publicar este livro.

O projeto já contou com diversos colaboradores, nesses 
anos de desenvolvimento, entre eles: Antônio Borromeu, 
Paulo Sesar Pimentel, Sandro Luis Costa da Silva (coorde-
nador de extensão do Campus Bela Vista), Yuri Ogaya de 
Assumpção e, atualmente, contamos com a colaboração de 
Jonh Kenedy Barbosa Maciel, Maria Helena Moreira Dias 
Serra e Rodolfo Carli de Almeida (que é parceiro desde o 
início), todos servidores e servidoras do Instituto Federal de 
Mato Grosso, ou ainda ex-servidoras como Adaiane Catarina 
Marcondes Jacobina, Iza Debohra Godoi Sepúlveda e Meire 
Albuquerque de Siqueira; assim como todos os estudantes 
que publicaram seus textos nesta coletânea e muitos outros 
estudantes que não publicaram, mas que produziram ou 
recitaram lindíssimos poemas e estiveram conosco durante 
esses três anos; alguns saíram, outros entraram e o projeto 
continua... 

Além dos muitos colaboradores e colaboradoras que tive-
mos nesse período, agora deparamo-nos com outros grandes 
parceiros, o Ramon e a Elaine, da Carlini & Caniato Editorial, 
que prontamente abraçaram o projeto com muito entusiasmo 
e carinho.
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AS AUTORAS, OS AUTORES E  
SUAS PRODUÇÕES

Quem olha é responsável pelo que vê.

(Wlademir Dias Pino; A separação entre inscrever e 

escrever)
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Ana Karolina Lima de Arruda

Oi. Meus amigos costumam me chamar, Lima. Hoje, não 
existe algo que realmente me motive a produzir além da an-
siedade que sinto em me expressar. Todos os meus textos 
e poemas são frutos de epifanias que tenho durante as lon-
gas madrugadas que passo em claro, tentando compreender 
meus sentimentos. Não costumo trabalhar somente com tex-
tos, pois me expresso melhor com as pinturas e pensamentos 
que vagam pela minha cabeça, a fim de, finalmente, encon-
trarem seus espaços nos papéis. Dessa forma, convido você, 
leitor ou leitora, a adentrar os meus mais puros e confusos 
sentimentos e tentativas de expressão. Espero que gostem! 

Madrugada

Já é tarde demais
Descansa
Para de pensar nisso

pelo menos por dois minutos...
por dois minutos se permita ver

o que ninguém te mostrou
nem mesmo por uma vez

ParA, vai com calma!
Descansa!
Para de gritar!

o que nem você quer ouvir
para só por dois minutos
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você já chegou ao seu limite
já está na hora de parar

Deixa pra lá
DESCANSA!
Você não tá pronto pra isso

e mesmo se estivesse
por dois minutos

você perdeu o tempo.
já é tarde demais pra isso agora.

Agora vai lá.
Descansa.
Acabou.

Xplosão
Eu já não sei mais quanto tempo faz desde a última vez 

que te vi. Parei de contar no segundo dia, na verdade. Acho 
que contar as coisas e mensurar o tamanho das coisas é algo 
completamente desnecessário de vez em quando; contar 
quantos dias se passaram aumentaria a incessável agonia que 
tenho em não poder te ver imediatamente; mensurar o tanto 
que te amo enquadraria esse imenso (e intenso) sentimen-
to em uma pequena cerquinha – que ele não cabe por ser 
grande demais. Sinto sua falta absolutamente todos os dias. 
E choro. Choro de coração partido, por conta desse terrível 
tempo que passa lentamente me arrastando pelo isolamento 
em que nos encontramos; o mesmo tempo que passa em ab-
surda velocidade quando é passado ao teu lado. Em minhas 
percepções, o tempo sempre foi injusto – e agora mais do 
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que nunca. Nele depositamos toda a nossa esperança; de que 
rapidamente chegue o dia em que nossos olhos e nossa pele 
se encontrem novamente; o dia em que mais uma vez cada 
átomo meu se encontrará ao seu. Eu amo você.

Sinto sua falta, a cada segundo que falta.
Você é a pessoa que eu penso quando vejo fotos de ga-

tinhos.

Ônibus
Eu me lembro até hoje do primeiro ônibus que perdi, 

porque não conseguia tirar os meus olhos de você. A cena 
era exatamente essa: O pôr-do-sol, aquela árvore sombre-
ando nosso banco, seus cachos sob o vento e seus olhos 
fixados nos meus. Eu queria que aquele momento fosse infi-
nito. Eu lembro bem, que naquele dia eu deixei pelo menos 
três ônibus passar sem nem mesmo cogitar dar o sinal para 
entrar. E isso porque eu sabia bem que iria demorar muito 
tempo para passar outro. (Não que fosse algo tão ruim, já 
que eu passava os próximos 40 minutos contemplando a 
sua belíssima imagem e ouvindo suas histórias, enquanto 
compartilhávamos de uma mesma melodia nos fones de ou-
vido).

Depois de tudo o que aconteceu entre nós dois, eu não 
consigo mais sentar naquele mesmo banco sem pensar na-
quele fatídico dia em que perdi o ônibus por você. Aquele 
banco me remete a todas as nossas memórias, do início ao 
fim (até o nosso primeiro beijo, que foi na escadinha daquela 
mercearia que fica bem na frente do nosso lugarzinho).

Até hoje, não consigo me esquecer de nenhum dos deta-
lhes. Não esqueço dos ônibus que perdi, das histórias e nem 
mesmo das músicas que cantamos juntos durante o tempo 



11

que criávamos uma bolha só nossa ali naquele lugar. Costu-
mava ser a melhor das energias que eu poderia capturar, sem 
dúvida alguma.

Bom, ao menos ainda me restam as lembranças e os 
momentos vividos. Também me restam alguns angustiantes 
questionamentos que me causam imensa agonia de não saber 
exatamente a resposta. Será que você assim como eu também 
se lembra de cada brisa que passou pelo nosso rosto como se 
tivesse acabado de acontecer? Será que você também se sente 
imensamente grato por ter passado cada mísero minuto ali do 
meu lado? Será que você também tem guardado pra si que 
cada ônibus perdido valeu completamente a pena? — Eu não 
tenho a resposta para nenhuma dessas perguntas.

Aliás, adeus.
Meu ônibus chegou.
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Andrio Ricardo

Olá, sou estudante do IFMT – Bela Vista, e tenho 18 anos. 
Eu conheci o projeto no final de 2018 e, desde então, partici-
po dos encontros. Expor nossas obras ao público dessa forma 
é um sonho, além de pessoal, coletivo, que tínhamos desde 
o princípio. 

Sem mais delongas, apresento-lhes a minha produção:

Quarentena Mental

Eu tenho uma doença 
Por isso estou de quarentena 
Não que ela seja contagiante
Entretanto, sou submetido a isso.

Os próximos poemas 
Relatam um pouco dessa doença 

— Sejam bem-vindos a minha quarentena mental.

1°
A minha mente
Mente 
Ela engana o meu subconsciente 
Me deixando consciente de suas ações

A minha consciência 
Comprou minhas ações 
Tudo parcelado 
Já que minhas ações estão desvalorizadas
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A minha bolsa de valores é inexistente 
Isso porque minhas ações 
Provocaram a queda dos meus valores.

2°
Em sua mente 
Não há mais espaço para decepções
Tu já não suportas tudo o que guarda para si
Há dias que a sua mente 
Se fecha em uma gaiola
E a todo momento as sombras surgem na escuridão

No seu blecaute interno 
Surge uma visonha 
Com aparência de uma quimera 
E todas as aparições são alegres 
Quando se compara a sua verdadeira abantesma

O caos se espalha por completo no seu subconsciente 
Não há nada que tu possas fazer 
Apenas aproveite a companhia da solidão.

3°
Sucumbindo aos meus medos 
Já não me imagino levantando 
Não mais

Perdi totalmente o controle 
Agora já nem sei quem eu sou 
Não reconheço minhas ações
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Eu sei que é temporário 
Mas o meu relógio está sempre parado 
Assim como eu estou
Sempre quebrado (a).

Terei cuidado ao dar o próximo passo 
Para não cair num poço mais profundo.

4°
Eu vejo tudo em um único tom,
O mais escuro possível. 

Sei que as cores são mais que isso 
Mas a minha intensidade 
Exige que eu sempre sature minhas opções.

Restando no final, apenas o preto. 

Essa cor me representa 
Porque é tudo o que eu tenho 
É tudo o que existe em mim 
É quem eu sou. 

— Uma escuridão num tom mais que saturado.
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Bruna Domingas Corrêa

Pseudônimo mestiça.
Comecei a escrever aos 11 anos e, com o passar do tem-

po, escrever se tornou uma das únicas formas de expressar 
o que sinto ou penso. Da mesma forma que existe a beleza 
nas palavras, elas também possuem dor, que muitos ao redor 
ignorariam, mas uma folha em branco implora para ser escrita 
pela poeta. É como respirar, algo involuntário, que, se parar, 
você se torna uma casca vazia.

Visitante

Hoje deveria ser como qualquer outro dia,
Mas a saudade bateu à minha porta.

Não a convidei para entrar,
Mas ela
já é de casa.
Sentada, me encarando,
as lembranças voltavam.

Pedi para que se retirasse
Ela sorriu,
Ironicamente, para meu azar,
Ela não iria embora, antes do sol se deitar em sua cama.

Apesar de incômoda,
Sua visita já fazia parte de minha rotina.
Assim como o sol se deita no horizonte,
A saudade sempre me visita.
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Então

Sorry,
escrevi errado
Ou
Talvez parecia ser o certo...

Naquele período
Te AMEI,
com todos os meus demônios e afins,
O álcool em meu sangue conseguia ser mais sincero que 
todas suas palavras nos últimos tempos...

Então, onde estava o erro??!?
Era meu ou teu?!?
Fosse o que fosse...

Tudo estava fadado ao fim!!!

Isso nos quebrara muito antes
e mudou tudo...
Hoje somos meros estranhos de nossa dor

Fosse para o que fosse,
Não estivesse onde foi preciso

Deixe-me gritar isto!
Deixe minhas lágrimas caírem!
Em saudade,
Em dor!
Apenas deixe-me...
Ver partir!!!
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Sei que não as verás,
Já ocultou tudo que era fundamental ao seu propósito.
Aquela fina membrana que separa o seu,
Do meu 
Definiu tudo hoje...

Sua escolha,
Refletida à minha...
Apenas cedi como sempre, num ciclo tortuoso
Impactado aos quatro cantos do mundo.
E no fim apenas despeço-me...

O doce amargor que conhecemos
Brindamos sorrindo inocentes, a nossa juventude, sem 
saber que
Brindamos ao começo de nosso fim...
Ajoelhados...rendidos, mortos
Derrotados.

Aqui estou,
Desbravando onde
Tu esqueceste da liberdade.
Onde o fim se iniciou

Hoje

O clima estava lindo
Sol colaborava, parecia saber que era a despedida.

Som alto, conversas
Bebida com um dos tios
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O outro dirigia sorrindo.
Ela estava livre...
Sem problemas...

Sorria encantada com tudo,
Uma realidade diferente da tua.

A estrada guardava um mundo que queria explorar tudo 
era novo e ao mesmo tempo tão familiar.

Estava alegre, seu sorriso não se escondia...
Virou a latinha enquanto seguia a estrada se deixando 
levar vendo o sol se perder
A música preencher sua alma,
O vento bagunçar seus cabelos dourados como o sol.

Seus olhos se perderem na imensidão azul-cinza que se 
parecem com o azul-cinzento que surge em seus olhos 
verdes-dourados muitas vezes.

Hoje ela ria das conversas com os tios,
Bagunçava com o mais novo mesmo que este não bebes-
se, não era preciso.
Brindava a vida com o tio mais velho, como se há muito 
tempo conhecesse.

Hoje ela sentiu o vento em seu rosto, abraçou como uma 
amiga que sentia falta. E como sentia falta, ignorou tudo 
e abraçou o que lhe faz falta e sorriu como uma menina 
com corpo de mulher.

Longe de casa descobriu um mundo que apenas queria 
voltar o mais rápido possível.
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A estrada,
A bebida,
Seus tios,
Os sorrisos,
A bagunça.

A paisagem assistia a tudo sorrindo.
A água gelada de uma das cachoeiras lavou a alma em-
briagada de saudade. Hoje ela não irá pensar no que es-
pera:
Suas dúvidas,
Seu medo
Esqueceu, enquanto seu cabelo bagunçou nas águas, as-
sumindo, assim, uma de suas naturezas.

Selvagem e livre,
Sim, selvagem.
Jogou a cabeça para trás como se o vento lhe beijasse a 
face e sorriu aproveitando cada segundo.

As voltas pela cidade desconhecida
Onde dois mundos se misturam, a fez pensar em tudo...

Do que sentia falta e de quem sentia falta.
Não um amor destes que se vai num verão, mas um amor 
de irmãos.
Onde um estaria sempre pelo outro,
Como via em seus tios tão diferentes, mas que um mor-
reria pelo outro.

Hoje prometia bagunça como nunca, afinal era sua des-
pedida da cidade. 
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Cor azul

Ela chorou como nunca antes,
As lágrimas desciam incansavelmente
Tirando soluços fracos,
Seu corpo estava trêmulo enquanto chorava agarrada a 
última coisa que lhe mantinha calma...

O pequeno urso azul

Era a última lembrança de tempos felizes,
As lágrimas desciam sem sua permissão.
Ela não se importava mais
Estava fraca, machucada....

Fechava os olhos implorando em silêncio que fosse ape-
nas um pesadelo,
Como muitos que já tivera
Mas sempre que abria os olhos
Sabia que seu pesadelo era tão real quanto o pequeno 
urso azul.

Nessa hora seu peito gritava de dor,
Impotente
sentia-se fraca...

O choro cessou apenas quando a inconsciência a levou.
O pequeno urso azul.
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Felipe Silveira

Olá, sou  um estranho conhecido, tenho 18 anos, escrevo 
há quatro anos e minhas maiores inspirações partem da refle-
xão sobre como a melancolia e a noção da morte moldam a 
moída linha da vida de pessoas já carcomidas pela fadiga de 
existir. Não serei lembrado na história, nem esquecido pelo 
tempo.

Apaguei essa linha mil vezes
A reescrevi mil vezes
A dificuldade de um poeta
Não é a rima certa
A palavra correta
É o sentimento que o completa
A tristeza profunda
A felicidade 
A amargura
Ilusão 
Loucura
O amor
A luxúria
Sem isso, não é poesia
São só palavras 
Sem rima 
Sem vida
Sem a essência da poesia
A vida de um poeta
É arriscar sua mente
A sanidade pode acabar
Fome pode passar
Noites virar
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Para um poema terminar
Escrever 
Digitar
Uma hora ele vai acabar
Quero escrever sem parar
Um poema infinito criar
Poemas são portas
Colocadas em penhascos
Abaixo pode ter nada
Abaixo pode ter água
Abaixo pode ter larva
Você cai e torce
Cada letra é um momento
De um sincero sentimento
De um poeta cansado
Triste 
Sonolento

 Amigos

Saem rosas sem espinhos
Arrancá-las se torna quase impossível 
Corro feliz
Corro contente
Vivo minha vida
Vivo o presente
O ouro dos tolos esquecidos
É duro
Maciço 
Chega a ser pesado
Matéria indestrutível 



23

Amigos
No peito escondido 
No aguarde do dia
Andas comigo
Amigos
Tanta felicidade 
Um dia será esquecido
Aproveite
Grite
Torne inesquecível...
Amigo?
 
-Por que você fez?
Do que adianta hesitar?
Se ao fim você mal será lembrado
Do que adianta ser fiel a uma crença se ao fim você pode 
ter errado?
Do que adianta ser lembrado?
Se ao fim você será apenas uma data de dor e amargura?
Isso nem apareceria em um livro de história
Talvez seja triste
Mas aos meus olhos
É ser livre 
Pois o fim não é preocupante

E nesse dia de chuva
Vi o preto que machuca
 
E você lá moço 
Tão viva quanto a fruta
Tão triste quanto a lua
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Porém não entendia
Por que está chocho?
Tens a cama mais macia
A roupa mais bonita
 
Não trabalha 
Não deve 
Não sofre 
 
Teus lindos olhos opacos
Tua pele mármore 
Teu corpo Rocha
 

Tão rancoroso e frágil 
Quem és tu, ser insignificante?
Que molesta meu tempo 
E desfere palavras de culpa 
Pois suas raízes, frutos da labuta
Onde a vulva preta foi deflorada
Veio a miscigenação forçada 
Como suas ações são culpa minha?
Onde me viram para afirmar tal coisa?
Estou farto
Desça deste pedestal de marfim
Seu projeto de primata
Porém, não te culpo
Se eu tivesse data de validade também teria raiva 
Pobres almas
Apontam o dedo para tudo 
Menos para o culpado 
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Juliana Duarte Lacerda

Tenho 19 anos e sou cuiabana. Sou formada no Curso 
Técnico em Química Integrado ao Ensino Médio pelo Insti-
tuto Federal de Mato Grosso (2018). Atualmente, estou cur-
sando Ciência e Tecnologia na Universidade Federal de São 
Paulo. Tenho a escrita e a pintura como hobbies.

Dor
Onde jaz a empatia humana?
Dentro dos corações
Mas de quem? 
Dos mais feridos 
Dos mais angustiados 
Da mente.

Onde a dor toma conta 
Destrói
Sem mais 
Sem menos 
Para onde vai tu, ser de corpo e alma? 
Qual valeta mais próxima habitará?
Esse teu coração
Dilacerado
Com a mente fora de si.

Eu não sei qual dor dói mais 
Ou se posso dizer isso
Mas sei que a dor na mente 
Dói na alma 
E depois dói no corpo.
O pior dessa dor 
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É que ninguém vê 
Se vê
Demora
E quando vai ver 
Já não se sabe mais o que sobrou 
Se resta algo
Está destruído. 

Eu não sei o que dói menos ou mais 
Só sei que todas as dores doem 
Cada qual 
Onde habita.
O seu coração tem empatia pela dor alheia? 
Ela acima de tudo é uma dor social.

NÃO
Sabes, aquele país feito de milícias?
Milicianos.
Com a independência forjada 
Sem endereço e sem identidade.
Fomos “crescendo” em meio a dor
Tortura
Violência
Censura.

Nos dias de chumbo 
Em meio a resistência
Fomos ordenados a ficar calados
Onde um governo assume 
Conduta cheia de atos genocidas
E tapa a boca do povão. (Será?)
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Logo aos poucos
Somos forçados a ficar calados 
Sem um cisco 
Sem uma gota 
Sem um som

Para não haver denúncia
Da maior corrupção
De desmoralização da democracia
Desestruturação das escolas
E universidades.

Em meio ao caos
Meus queridos amigos
Instigo-os a não se calar
Nem por um minuto sequer
Somos movidos por pequenas ações
Para vermos a luz de esperança 
Que somos nós mesmos
Para vencer 
Os corruptos, as milícias, a desigualdade.
Nós resistiremos, fincando os pés no chão 
Na nossa terra
Onde nascemos. 

Essência
A magnitude, o ápice da minha vida é enfrentar uma dor, 

sem nome e desconhecida que ocupa lugar junto a minha 
insalubre loucura que o mundo me causa.
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Lastimável
Será que todos os dias serão 
Repletos de angústias
Em que um mundo é tão irreal
Quanto ao meu real delírio

Aos entrelaços da vida cruel 
Vejo-me sendo levada 
Pelos meus próprios paradoxos
A complexidade não me deixa dormir.

Quando penso que tudo se foi
Há uma neblina em minha visão
Sinto uma chuva de lágrimas
Pedindo socorro

Parece que eu gosto de estar assim
Mas a verdade é
Se eu pudesse escapar desse sofrer
Seria em um tinir

A vida é maior que eu
Que meu ser
E não está nas pontas dos meus dedos
Nem no brilho dos meus olhos

Está além do meu inconsciente
Onde ninguém chegou a realmente entender
E eu mera mortal da minha consciência
Desconheço o porquê de viver.
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Amigo 
Amigo, amiga 
O companheiro que não precisa estar presente a todo 
momento.
O companheiro da vida
Que permeia ao nosso ser

Aplaude seu sucesso
Dedica um tempo para você 
Te dá um gás, mesmo sem saber nada 
Amigo para chorar no ombro 
Cantarolar
Beber juntos
Te ajudar nas ressacas
Te consolar nos términos de namoro
Para se alegrar com o que te faz feliz 

A família do amigo se torna sua família também 
Compartilham sonhos, decepções, decisões importantes 
e vão se enveredando pelos caminhos da vida
Amigo, aquele que vibra com os seus feitos
Te convida para ver o tempo passar
Você dá o lencinho para as lágrimas.

E eu que até então nunca havia dito que amava os meus 
amigos,
Hoje dedico as melhores palavras para declarar o que sin-
to e que transcende anos
E corações, só para dizer aos meus poucos, mas bons 
amigos, que eu os amo, mesmo ao mais tardar contato.
Era para ser só mais um poema, mas virou declaração 
aos meus queridos, grandiosos e perfeitos / imperfeitos 
amigos.
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Lara Máximo

Oh, olá!
Bom, o meu nome é Lara Máximo, que eu considero uma 

piada, já que sou baixinha, mas enfim, os meus poemas são 
os meus desabafos, minhas declarações, orientações, pedidos 
de desculpas. Dizem que meus poemas são apaixonados, que 
eu me doo neles, e é verdade. Meus poemas têm tudo de 
mim.

Eles são cada pedacinho meu. E espero que gostem, se 
identifiquem, ou não, e tudo bem também. Espero que pos-
sam viajar em cada linha, surfar em cada palavra, explorar 
cada ponto, mas, acima de tudo, se deliciar com cada poema, 
poemas feitos com tantos sentimentos e descobertas.

Minha forma de poema é assim, te mostra exatamente o 
que quero dizer, te descreve os sentimentos que eu tenho, às 
vezes, você que lê, até sente igual, é intenso, apaixonante e 
simbolista. Isso é tudo o que eu sou, sou os meus poemas, e 
nada melhor que eles para lhes contar cada detalhe sobre mim.

Tempo

Não há tempo
De tempo igual
Alma gêmea 
Tempo igual a tempo?
Retrospectiva?
Volta?
Não há tempo pra isso

Tempo é angústia 
Tempo é ansiedade
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É filosofia
Tempo é história 
Sabedoria

O tempo existiria sem o tempo
E vice-versa 
O tempo não para
Nem quando eu perco meu tempo
Exaltando o tempo
Dando a ele notória
Tempo de viver
Existir

Mas não pensar
Não
Não diretamente, indiretamente
Não quando ele pensa enquanto em meus pensamentos 
estou pensando entender algo sobre ele

Quando ninguém pensa
O tempo já pensou lá longe
Além da gente
Mas o tempo é muito lerdo
Principalmente quando a gente quer que ele corra
Parece pirraça 
De propósito 
Brincadeira com a minha cara
Brincadeira de criança 

O tempo é contínuo 
E não pode voltar
Não porque ele não quer
Não 
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Porque ele é só mais um servidor
Um extremamente público 
Não volta
Uh-uhm

Quando se busca por algo do passado
Se busca no presente
Mesmo que seja do passado
E se o acha
O acha no futuro
Porque no presente procura
E Então tudo já é passado

E Então 
Mesmo que escrevendo sobre ele
E tentando desvendá-lo
Ainda assim não sei nem por onde começá-lo

Começá-lo porque ele não existe
Foi inventado pelo ser humano
E sem isso, não existiria
E não pensaríamos sobre o tempo
Afinal
Por que pensar sobre o não inventado?

Porque precisamos nos reinventar a cada dia
Simplesmente porque sim
Porque é 
Porque acontece
Assim como o tempo
O tempo é assim
Essas coisas acontecem
É natural ser um estranho
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É estranho ser natural
Se quer que ele corra
Ele é lerdo
Se quer que ele ande devagar
Ele é mais rápido que a luz
Mesmo naturalmente sendo
Já que medimos a luz pelo tempo
E não o tempo pela luz

O tempo não tem tempo
Se não entendermos o tempo
Quem dirá o tempo do tempo
Se ele é tão novo e velho ao mesmo tempo?

Como medi-lo, como sabê-lo?
Quem foi que arrumou a hora do tempo?
Quem o prendeu?
Se o tempo era livre
Com que tempo e forma se mediu a hora do tempo?
E por que tem tempo pra tudo?
Se ele é nada e tudo ao mesmo tempo
E por que ainda não chegou o tempo de minhas pergun-
tas terem respostas?

Porque mesmo preso o tempo é independente
Tem seu próprio tempo
Trabalha sobre seu próprio tempo
Mesmo que inventado
O tempo faz seu próprio tempo
É mais evoluído do que quem o inventou
Pois já existia
Pois vive se reinventando
Mudando de tempo
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Mesmo que domado por rédeas ainda assim nos comanda
Porque mesmo pensando estarmos além dele
Somos escravos do tempo
Ele nos manda
E quem manda no tempo?
Não é tempo de responder essa pergunta.

Cinco sentidos

Audição

O som alto
Estrondoso 
Abafado
Profundo

Nos meus ouvidos
É só o que eu sou capaz de ouvir
Os fones me proporcionam
A isolação sonora suficiente

Todo meu corpo treme
Junto as batidas da música 
Sua intensidade
Faz o meu coração acelerar no peito

Tudo o que eu temo agora
É uma explosão
As lágrimas rolam
E eu nem sei o porquê
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Ansiedade seria a palavra correta
Meu corpo inteiro
Arrepiado
Cada vez que eu sinto mais as vibrações transmitidas pelo 
fone

A forma como meu corpo se contrai
A cada nota alta
Ou a cada batida abafada
A cada forma intensa que a música se apresenta para mim

Paladar

Sangue
É tudo o que minha língua é capaz de captar
Meus lábios extremamente machucados
E eu só consigo mordê-los cada vez mais

Me sinto tão compenetrada
Em minha audição 
Que acabo esquecendo 
O gosto improvável e preocupante

Me mordo
E nem sinto
Na verdade
Amorteço

Não sou capaz de outras percepções
Estou rendida 
A tudo que me amortece
Nesse momento
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E me sinto meio viciada
Pela sensação de anestesia
Pelo isolamento
De tudo o que me preocupa

Já que não sinto
Não sei

Visão

Escuro 
Nada
Tudo
Limbo

Aperto os olhos
E não me deixo enxergar
Ver à minha frente
Ignoro tudo a minha volta

Os olhos 
Sem funcionamento 
Me permitem aguçar
Aquilo que não se é preciso sentir com a vista

Afinal
O que os olhos não veem 
O coração não sente
Certo?

Errado
Tato
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As pontas dos dedos
Pressionando cada vez mais
Os fones contra os ouvidos
Que já doem pelo barulho bem mais alto do que podem 
suportar

Eu sinto todo o meu corpo
O contado dele contra o estofado do sofá
Sinto minha roupa em mim
Me sufoco

Os jeans extremamente colados e apertados
A camisa social se faz presente
E já necessito desabotoá-la
Apenas um botão se mantém guerreiro

Sinto meus anéis nos dedos
E minhas mãos coçam
Meu relógio aperta meu pulso
E a cabeça dói com a pressão da xuxinha

Meu corpo sente cada pulsação
Amortecido pelas sensações que o consome
Os olhos cravados no limbo
Me permitem ir além em minhas explorações interiores

O coração pulsa
Nas pontas dos dedos
No pulso onde o relógio aperta
Nas pernas encolhidas contra o meu peito

As palmas das mãos formigam
E eu sinto meu corpo todo pulsar
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Quente
Febril

Definitivamente
O que os olhos não veem 
O coração sente em dobro
Sinto o meu bombear em todo o corpo

Sinto o sangue se transportando
Meu pulmão se enchendo
E esvaziando
O mais rápido possível
Em confusão e desespero

Olfato

Não sinto
E como poderia
Só respiro porque não há como parar
Mas o cheiro de nada me inunda

Eu só preciso respirar fundo
E tudo o que consigo
É o peito descompassado
Cansado do esforço

A garganta se fecha às vezes
Mas não consigo passar de 10 segundos 
Com ela presa
Preciso de ar

Preciso de espaço
Mas eu me aperto em mim
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Me encolho em mim
Eu não me dou espaço

Me sufoco pela minha própria pressão
Respirar entre o espaço do meu peito e minhas pernas
Não é muito fácil
E com o som alto eu não consigo nem ritmizar o processo

Me encontro meio desnorteada
Perdida
E eu não faço ideia
De como me encontrar, voltar pra casa

Tudo pesa
Tudo dói
Mas sem sentir
Adormecido

Vibração
Sangue
Escuro
Pulso
Fadiga

Tudo o que posso sentir
Agora
Nesse exato momento
Tudo o que meus sentidos captam

Tudo o que sou capaz de descrever
Em meio a tanta confusão
E desconexão
Sentidos tão inversos se mostram tão interligados
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Morfina
Extremamente sem sentidos
Por sentir tantos
Em pressões tão grandes

Ao mesmo tempo
Sensações fortes demais
Para se ter em um curto período
De apenas uma noite

Acho que preciso dormir

O ato de ser bom

Ser boa 
É um fardo
Porque...
Pense comigo

Quando você é bom
Gera expectativa nas pessoas
Sobre você 
Eu não queria ser boa

Quando se é bom
Tem que manter-se dessa forma
Boa
Porque é bom
Mas...
De que adianta ser boa no teatro
Escrever poesias
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Cantar perfeitamente
Jogar em posição específica
E até tocar o que colocarem em mãos

Se por dentro
O bom distorce em mal
E tudo que era limpo fica sombrio
Então se torna cego por dentro
Perdido em meio a escuridão que se torna
E nada mais faz sentido

Tudo o que se sabe fazer
E faz de forma boa
Se perde
Porque dentro
Nada realmente importa
Pois se encontra apodrecido(a)

Mas o pior
Nem é a escuridão interna
É o fato de que não pode transparecê-la 
Pois tem que se manter boa

O bom
Que era algo bom
Junto da pressão 
Se torna fardo

E também de que adianta
Ser boa em coisas banais 
Se nas necessárias
Êxito nenhum tem?
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Eu me canso
“Mas você é tão boa”
Defina boa
Por favor

Não me rotule
Se não sabe definir meu rótulo
Não me ponha lá em cima
Se pretende me derrubar
Não me elogie 
Se não for espontâneo 

Por favor
Não me enquadre no teu quadrado
Ele foi feito pra você 
E eu não sou você 

Por favor 
Não me intitule boa
Porque não sei como ser
O bom pra ti, não é o mesmo pra mim

Vamos com calma
Me conheça 
Depois defina
Mas saiba me explicar como me rotula

Rótulos libertam
Mas nem sempre
Não rotule quem não quer ser rotulado
Pode prendê-lo não apenas com palavras
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Intensidade Adormecida

Cabeça dói 
O peito aperta
O ar
Já não se faz mais presente

Tudo o que eu tenho nos pés
Some
E me encontro sem chão

Todas as lembranças 
Me tomam em mãos e me assombram
Enquanto permaneço nelas

As imagens do passado
Se misturam às palavras do presente 
E eu me encontro adormecida
Dopada, imóvel, deve ser a forma que eu lido para fingir 
que nada acontece 

Já não sinto aquela autoestima
E quase nada me anima
Acho que agora posso dizer
Que sei viver de aparências 

Ando fugindo de quem pode me ajudar
Provável que seja a minha forma de dizer que tenho medo
Medo das coisas como estão, ou como podem ficar
Se eu resolver enfrentar
E todos os dias
Eu saio do alívio
E entro no caos
Que é onde eu caio
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E a vontade de encerrar ali mesmo 
Se faz presente
Mas nem força pra isso eu tenho

É difícil
E sei que existem pessoas com problemas maiores
Mas os meus me assombram
Não posso negar 

Sei que existe quem necessite mais
E essa consciência me consome
Eu tenho tentado conviver com isso
Lidar e esconder aqui dentro
Onde ninguém alcança 

Minha criatividade tem sumido
Os bloqueios são constantes
E acho que nunca demorei tanto
Para escrever quanto nesse poema

Ando tão neutra
Que não me sinto bem 
Nem boa o suficiente para atuar

O cajon encosta nas minhas mãos adormecidas
A música passa como anestésico pela boca e garganta
Eu não consigo focar nas minhas falas
E a poesia não escorre mais pra mim como escorria antes
Eu não entendo
Tudo é como um borrão 
E já não tenho controle de nada,
Não tenho e nem terei ela
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Mas isso eu já compreendi
Só que eu tinha todas as outras coisas
Para suprir esse nada que sou eu

Esse vazio completo de nada
Transbordante de vácuo 
Eu me chamo em minha mente
E tudo o que eu ouço é o eco

Onde antes habitavam as cores
Sabores
Vontades
Prazeres e realizações 

Não sei pra onde tudo isso foi
Não sei me sentir feliz
Triste

Impotente, me sinto assim
Essa é palavra certa 
Eu vejo as coisas passarem
As pessoas passarem

E não tenho força para estender a mão 
Pedir ajuda, não consigo, não quero
Antes eu as levantava
As ajudava
E hoje nem as estender eu consigo
Me sinto vazia 
Mas com medo
Sem o ato do sentir
Mas triste
Profundamente
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Já não sei mais
É apenas um desabafo
Mas demorei pra chegar aqui e esse não é o fim de tudo 
o que eu sinto
Apenas meu bloqueio e sufoco falando

Perdão pela culpa que me assola

O ato do escrever 

Penso, logo escrevo
Minhas mãos impacientes
O coração sente

Todo o meu corpo sente
Todo ele é tocado
A sensação 
Ela mora, vive

Vive em mim
A mantenho adormecida
Às vezes foge
Mas permanece

Tento não sentir
Mas sem sentir
Me sinto incompleta
E quando sinto as mãos movem

Se movem
Hiperativas
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Em busca de algo
Que as faça viver

Em busca de um lápis
Para que tornem vivos 
Todos os meus sentimentos
Tornem o meu eu em poesia

Poema
Escorre
Percorre
Se espalha

Em toda a minha extensão
Tudo o que sou eu
É 

Tudo o que sinto
Transborda 
E molha 
Encharca a minha volta

Em momentos de perda
Minha perda
Me encontro dentro de mim
Perdida me encontro em mim mesma

Flutuante sobre o ar
Sobre a água
O fogo
Qualquer elemento que eu me identifique
No momento
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Fases
Me disseram uma vez
Assim como a lua
Fases

Acatei
Me desvendo a cada pico
A cada nova descoberta
Em cada sentimento novo revelado

Minhas mãos em tremeliques
Lhes escreve agora
Impacientes
Sobre tudo o que escorro

Tudo o que me torno
Sou
Estou
Sei

Tudo aquilo que acredito
Pelo que luto
Sonho
Interdito

Soa como intensidade
E apenas é 
Intensidade minha
Me tornando eu dentro de mim

Me fazendo em meio ao que já sou
Me transformando
Moldando
Agregando
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Extremamente explosiva
Por dentro
Me explodo em mim mesma
Minha mente em conflito 

Conflito com a calmaria externa
Sempre tão serena
Sorrisos, abraços 
Acenos, palavras confortantes

Combatem entre si
O externo totalmente contraditório
A tudo aquilo que o interior defende
Fogo, explosão, precipício 

Interno totalmente contraditório
A tudo aquilo que o exterior defende
Ar, água 
Calmaria, conforto, paz e flexibilidade

Combate de uma só em duas
Me tornam eu
Extremamente precisa
Flexível 

Afoita
Necessária
Tudo o que sou se permanece em segredo
Tudo o que me torno, ninguém alcança 

Tudo o que um dia foi nada
Absorve
Analisa
E pensa se vale a pena reagir
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O vermelho de dentro
Se mistura ao azul anil de fora
Conflitos

Amarelo e azul oceano
Discutem 
Não tem palavra final
A sempre uma revanche ou reviravolta

Sensações
Intenções 
Confusões 
Conclusões em meio a percepções 

Complexidade demais
Pra quem vive de gotas
Simples demais 
Pra quem em meio a tornados, bagunça

Complexa demais até que eu queira te fazer entender

Ei Moça!

Ai
Olha isso
Tá tudo uma merda

“Ei moça!”

Não consigo mais
Está tudo sufocando 
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Tudo turvo
Olha o desespero chegando

“Moça! Ei! Aqui, volta aqui!”

Tô com dor de cabeça 
Tá tudo girando
O ar? Cadê?
Que não tá no peito?

“Ei! por favor, volta aqui! Cadê você?”

Não tenho apetite
A fome não vem
Tô me afundando
Não aguento mais, não quero ficar em casa

“Moça!? Onde você tá?”

Sozinha
No limbo
O nada na cabeça 
Nada vem
“Preciso de você, volta aqui!”

Sempre as mesmas músicas
Jogos
Não tenho ninguém
Foram só 5 dias, ainda tem mais??

“Sem você eu não entendo, moça, volta aqui”

Tô descontrolada
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Tá tudo dormente
Não sei me sentir
Não sei explicar
Argh! Que ódio!
Que dor

Alguém por favor, 
Me tira daqui?

“Por favor moça, eu preciso, prec-“

Chamei pela moça 
Desapareceu
E se eu te contar
Que a moça sou eu?
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Maria Helena Moreira Dias Serra

Após vários anos de docência, sinto que ainda tenho mui-
to a aprender e, para isso, sei que é necessário que eu te-
nha muita coragem. Exemplo disso são estes versos, fruto da 
aprendizagem e da coragem inspiradas pela convivência com 
essas e esses jovens, participantes do Projeto Ocupação Poé-
tica. Eu sou Maria Helena Moreira Dias Serra, uma iniciante e 
“eterna aprendiz”. 

O Barco

Sozinha enquanto o barco vai e vem
Águas só minhas de mais ninguém
Sol que não me habita escuro está
Fé presa sem alvará

Sozinha como quem no deserto longe
Sem brisa, sem vento, só um monge
Nas pedras a tropeçar
Oh! Quanta água nesse mar!

Até o corpo virar pó
Embarcar é sempre um triste ai
Será que só vem? Ou será que só vai?

Só como o pássaro gigante
Cuja dor nunca está sem
Pois o barco só vai, não vem.
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Os Dias São Todos Iguais

O Sol está lá,
Mesmo se escondido atrás de nuvens.
Em outros dias ele brilha insistentemente,
Nasce e morre, todos os dias. Mas é só o Sol.
Não importa!

Talvez não haja vento,
Mas o ar está ali, estático.
Talvez vente amanhã, mas é só o ar.
Não importa!

A Lua está no céu,
Muito embora eu não a veja.
A Terra gira sem que eu sinta e muda suas fases,
Mas é só a Lua e a Terra cumprindo suas sinas.
Não importa!

O mar, está lá,
As ondas vão e vem, vão e vem. 
A Lua muda as marés, mas é só o mar.
Não importa!

O Sol, o ar, a Lua, a Terra, o mar...
Foi assim ontem.
Será assim amanhã.

Somente eu não sou a mesma.
Meus sentimentos mudam.
Minhas memórias se expandem.
Dependo dos fatos, dos atos, 
Do mundo imundo.
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Ah, Carlos! Às vezes, por um mero segundo,
Eu me chamo Raimundo!
E continuo buscando a solução.

Sou diferente de ontem.
Serei outra eu amanhã.
Não importa!

Só os dias são todos iguais.

Casa Escura

Dentro, chuva, trovão
Fora, escuridão
Relâmpago? Não
Nem sinal de luz 

Fora, água
Dentro, vazio, solidão
Pulsação? Não
Nem sinal de vida

Jarro às avessas
Refúgio do monstro
Casa covarde? Não
Nem sinal de cura!
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Maria Luiza Pimentel Oliveira

Sempre que publiquei um escrito, de minha autoria, nos 
stories das redes sociais, ou recitei algum em alguma apresen-
tação da “Ocupação Poética”, as pessoas, no final, acabavam 
me fazendo as mesmas perguntas: “quando você começou a 
escrever?” e “por que você começou a escrever?”. Provavel-
mente, se você escreve, ou faz qualquer outro tipo de arte, já 
deve ter ouvido ou lido essa indagação. Eu sempre respon-
di de imediato, sem pensar muito, mas, atualmente, aos 18 
anos de idade, refleti que nunca dei a resposta correta. Eu 
não comecei a escrever pelo motivo de a minha psicóloga 
ter dito que era uma boa opção para me expressar. Eu não 
comecei a escrever pelo simples fato de não conseguir colo-
car o que tem dentro de mim para fora – esse nunca seria o 
motivo mesmo, uma vez que, eu conto a minha vida toda ao 
primeiro que se senta ao meu lado em um ponto de ônibus. 
Eu comecei a escrever pela necessidade e ansiedade de me 
sentir livre. Eu comecei a chorar, sorrir, cantar, dançar, viajar, 
gritar e até enlouquecer em forma de palavras, porque eu 
queria me libertar de mim da forma mais bonita possível, até 
porque não há nada mais belo do que transformar a dor em 
uma poesia. Sem a escrita, eu me sinto como um pássaro pre-
so em uma gaiola e não me importa se ela é de ouro ou prata. 
Eu me sinto presa sem as letras miúdas que eu digito na tela 
do meu notebook ou celular durante as minhas madrugadas e 
até manhãs. Essa sou eu e sempre gostei mais da abreviação 
do meu nome composto: Malu. Malu Pimentel é o meu nome 
artístico. Escolhi o Pimentel porque é incomum e desde que 
eu me entendo por gente... Gosto de coisas incomuns. Bom, 
essa sou... Atualmente ainda estou no Ensino Médio, no IFMT 
- Campus Cuiabá, Bela Vista, quase de saída do curso de Meio 
Ambiente e quase de entrada no curso de Letras. 
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Talvez eu não queira ser um Bill Gates
Talvez eu queira ser uma Clarice Lispector 
E romantizar meus contos e ensaios clichês 
Talvez eu não queira ser um Steve Jobs
Talvez eu queira ser uma Clarice Falcão 
E espalhar poesia em forma de canção
Talvez eu não queira ser um Albert Einstein 
Talvez eu queira ser Vernet 
E pincelar o caos que habita em mim
Como guisa de expressão
Escrever, cantar e pincelar em cada lugar
Que escolhas são únicas
E que a diversidade de cada uma
É a única peça capaz de curar a hipocrisia
Dessa sociedade ínscia 

Isso foi um adeus?
Você me deixou
Embora nunca tenha dito “adeus”
Você me deixou 
A partir do momento em que desistiu de olhar em meus 
olhos
Deixou-me quando não correspondeu ao meu riso
Deixou-me quando não tinha mais tempo
Para assistir a um filme comigo
Deixou-me quando não queria mais me tocar
Quando não queria mais que eu o tocasse
Deixou-me quando os meus problemas voltaram a ser 
somente meus
E os seus somente seus
Você me deixou sem dizer adeus
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Deixou-me aos poucos
E isso foi o que mais doeu 

Confusão emocional
Pensei em começar citando o vazio
Já que recentemente tenho me sentido leve em excesso 
por dentro
Talvez, no decorrer da escrita
Eu acabe proferindo sobre a tristeza
Já que a sensação de vazio me deixa um pouco deprimida
Ao falar da tristeza
Eu acabarei citando a felicidade
Já que nada mais me deixa feliz 
Ora, se eu escrever sobre o quanto a soturnidade é capaz 
de dominar a euforia
Escreverei um verso sobre a ansiedade
Pois quando estou triste fico ansiosa para buscar a felici-
dade
No primeiro verso sobre ansiedade
Eu já estaria pensando em falar na aflição que isso me 
causa
Depois... Eu não falaria mais sobre nada
Absorvi tantos sentimentos
Que já não os sinto mais
Acontece que recentemente eu tenho habitado um mar 
de emoções dentro de mim
E nessa semana choveu bastante
De forma descontrolada
E o mar vem cada vez mais enchendo
E...
Esqueci de dizer a vocês: 
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Eu tenho um metro e sessenta e três
Não sou baixinha, mas sou baixa
Eu não aguentaria uma enxurrada. 

E se eu lhe contar
Que em um domingo à toa
Eu me perdi pela segunda vez?
E se eu lhe contar
Que nesta segunda-feira
Eu me perdi nas vezes em que me perdi?
Posso lhe contar também que o meu desamar não é à toa
E que ao pensar em te amar
Perco-me antes de
O teu amor
Eu alcançar...
Desculpe-me
Mas com tanto caos
Não possuo memórias para te amar
E o que me resta é jogar todas
A mar...

Não se contente com tão pouco
Não se deixe levar por apenas um sorriso bobo
Não se entregue a pequenos gestos
Não se jogue ao primeiro beijo
Não perca noites de sono
Pensando no que poderia ser
Quando não é
Você, eu, nós merecemos mais
Se ame ao ponto de dizer isso a você
Cara a cara no espelho
Ao ponto de ouvir sua própria voz dizendo:
“Não aceito migalhas”
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Ecoar tão alto em sua cabeça
Que por um triz não irá estourar seus tímpanos
Se entregue a quem sabe de cor a letra da sua música 
predileta
A quem sabe o lugar que você mais desejaria estar no 
momento presente
A quem somente ao olhar para você
Sabe e tem certeza do que sente

Isolamento
As cortinas estão se fechando
As portas se trancando
O ar que entra pela janela tem se tornado perigoso
E agora eu não me sinto mais sufocada somente pelo 
caos que habita em mim
Mas pelo caos que habita em todos

Não há mais nascer e nem pôr do sol
Não há mais chuva
Porque ninguém está mais lá fora para dançar
Não há mais luar
Porque ninguém mais se deitou no gramado para assistir

Estão todos presos em suas casas
Com medo
Enquanto o sol se despede da lua
A lua se despede do sol
E ambos se despedem do mundo
São mãos se soltando
Poucos dedos se entrelaçando
O abraço agora faz falta
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O sorriso nessas horas
Faz com que escorram lágrimas
Onde está a correria neste atual dia a dia?

Saudade da dor da rotina
Do café que se fazia de manhãzinha 
Para dar energia o resto do dia
São tempos frios em dias ensolarados
No céu não há mais cor
Está tudo cinza

São mãos se soltando e poucos dedos se entrelaçando
Estão todos presos em si
Enquanto o sol se despede da lua
A lua se despede do sol
E ambos se despedem do mundo. 

Eu me apaixonei por quem eu achava que você era
Apaixonei-me pelas ligações que você não atendia 
Pelos filmes que, comigo, você não assistia
Pelas letras das músicas que eu fazia e você sequer ouvia
Pelos versos sinceros que eu escrevia e você não lia
Pelas mensagens de “qualquer coisa me liga” 
Que às vezes você dormia e nem respondia
Eu me apaixonei por quem você mostrou que podia ser
Mas nunca foi.
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Matheus Guilherme Antunes Soares
dos Santos

Cuiabano de pé rachado, é graduando em Letras, Portu-
guês e Francês, pela Universidade Federal de Mato Grosso. 
Concluiu o Ensino Médio no IFMT – Campus Cuiabá Bela Vista, 
lugar em que aperfeiçoou sua escrita, por meio da oportunida-
de de ser bolsista do projeto de extensão Banco de Leitura e 
participar de diversas apresentações artísticas pelo grupo Ocu-
pação Poética. Escreve desde os nove anos de idade. Começou 
compondo músicas e, logo mais, aos treze anos, aventurou-se 
na leitura de poesias por influência de sua professora de Litera-
tura, tornando-se aspirante a poeta. Desde então, trabalhou sua 
escrita, alinhando tempo, estudo e vivências. Neste capítulo, os 
poemas de Matheus despertam a visceralidade do ser isolado 
em um quarto apertado, enquanto lida com o ritmo cardíaco da 
vida em confinamento, tentando ordenar silêncios e palavras a 
fim de finalmente adormecer.

Despertar 

Dança que nasce sem compasso
Ciranda à distância na varanda 
Falta espaço para mais um passo

¼ 

Tenho me apertado 
Dentro de um quarto 

Que falta espaço 
Para pensamentos 

Tenho apertado um quarto do meu peito 
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Me atrevo a escrever versos 
Com rimas cardíacas e arritmias rítmicas 

Rasgo a palavra na boca 
E sinto o gosto da saudade 

Amargar meus lábios 
Secos e anestesiados 

Pelo verbo sentir

Cardíaco

Nesses versos
Planejo o inverso
Despoemar meu rosto
E todo resto
Desfazer os universos
Desafundar-me imerso
No desgosto
De desfazer todo um manifesto
Palavra dura, dura na boca empedrada
Resguarda na caixa torácica
O suspiro-poema arrítmico
Cardíaco timbre do zodíaco
Vibra as veias das avessas na pálpebra seca
A palavra dura, dura tirânica
Só amolece quando perdura
O ritmo cardíaco no verso vascular.
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Silêncios

A agulha fina afunda
No fino tecido dos sonhos
Costurados em couro mal curtido
O fracasso acerta o arremate
Une o azul do céu
Ao egoísmo preso no umbigo
A língua presa na escrita
Cala a palavra
Nessa noite amiga e desnutrida
O vento traz versos
Ao âmago amargo e frio das mágoas
Afogadas nas turvas águas
Dos nossos olhos cegos de ver

Palavras

A ampulheta da existência
Será sempre virada
O seu teimoso tempo acabará
Seu corpo carcomido irá dizer palavras na terra?

As mesmas palavras
Ditas repetidas vezes
Tantas vezes que tanto faz o que se fez
Esse poema morrerá mudo no grito de socorro

Duas batidas
Um abate
O silêncio ensurdecedor
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Se choca com meu olhar
Amassa o aço da vida
Forjada pela falta e pelo eco

Adormecer

Meu fervente sangue
Correu desesperado
Pelas veias ainda pulsantes
A bala do revólver
Sai em sobressalto
Decidida de um alvo
Abro meu coração
O amor que fez moradia ali
Agora jorra pelo bueiro
Mesmo assim
Não há clima para enterros
Meu corpo será devorado
Como o dia de hoje
Ficará no calendário
Somente o feriado esquecido
Pois, amanhã o sol irá brilhar
Os vivos irão sentir o seu calor
E os mortos sentirão sua falta
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Nicole Santos Litimann

Oi. Nunca fui boa em falar sobre mim ou me expressar. 
Na poesia, eu consigo fazer isso, consigo me encontrar, fa-
lar o que eu sinto em meio aos versos. Nos meus poemas, 
eu realmente consigo mostrar quem sou sem nenhum rótulo 
ou sem seguir um roteiro. É mágico, é espontâneo. Graças à 
Ocupação Poética, conheci muitas pessoas incríveis e talento-
sas, que estão muito além de ser só amigos. Quando estamos 
juntos, declamando poemas, eu me sinto em casa, uma ver-
dadeira família. Eles(as) me ajudaram bastante e me deram 
inspirações. Nesse nosso espaço, me chamam de tornado. 
Confesso que fiquei meio confusa quando eles me deram esse 
título, mas, de acordo com eles, meus poemas causam uma 
bagunça de sentimentos e, depois dessa balbúrdia toda, eu 
saio de fininho... Confesso que gostei, afinal, eu sou o próprio 
tornado e todos nós temos um desses dentro de nós. Aqui vou 
mostrar um pouco do meu, e espero que vocês gostem...

Asas para voar

Não quero que você, se sinta bem perto de mim...
Acostumei-me a ficar sozinha 
A viver sozinha 

Não quero que você se apegue 
Porque quando eu partir, 
Não vai restar nada de mim para te fazer companhia

Não quero que me espere
Não quero que guarde lembranças de mim.
Eu quero que aproveite o máximo do mundo
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Eu quero que viva!
Mesmo eu não estando por perto 
Quero que saiba que mesmo sozinho você pode ser feliz 

Quero que seja independente 
Que voe sozinho 
Que crie asas

E não que se agarre às lembranças do passado 
Crie asas que voarei contigo!

Chaos

No meio da noite 
Perdida em seus pensamentos 
Há tanto transtorno
Que não sabe, o que fazer 

Seu coração dói 
A cada batida ela suspira 
Pensando o porquê está assim!

Em meio ao caos 
Ela vê uma estrela 
Com um brilho inexplicável

Ela pensa, por que tão bonita?
Contando as estrelas 
Ela suspira e se acalma 
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No transtorno da noite 
Ela não encontra suas respostas 
A tantas perguntas 
Tanta confusão 
Que coração!

Os sentimentos são complicados
Mas não indecifráveis 
Quem sabe um dia 
Alguém os decifre

Quem sabe um dia 
Ela descubra 
Porque tanta balbúrdia 
Que se passa em seu pobre coração

Protestos da Alma 

Minha cabeça é uma imensidão de protestos...
Protesto...contra mim mesma 
Protesto...contra minha alma presa nessa gruta cheia de 
balbúrdia

Protesto...pelas minhas indecisões 
Ações que em meio equações 
Me fizeram perder a cabeça 
Protesto... pelos meus erros 

Erros que me fizeram amadurecer 
Protesto... pela angústia da minha pobre alma, que foi 
devastada e arrasada por meus pensamentos inconcretos 
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Protesto... por ficar calada 
Preza na cilada da voz não alcançada, com insegurança 
dos meus erros...
Protesto... pelos erros, pois não foram muitos acertos!

Mas não sou de exatas 
Mesmo a minha vida sendo indefinida, os algoritmos con-
tinuam sendo infinitos 
Protesto... por não ser quem sou 

Protesto... por não me deixar expressar
Protesto... por mim cativada pela vida 
Com possibilidades infinitas 
Más com medo de viver

Vou continuar protestando 
Vou protestar por mim 
Vou protestar por deixar que a mente me leve!

Vou protestar para seguir meu coração,
Com o qual um dia protestei para não o deixar partir.

Nascente do sonho 

Mergulhada na escuridão 
Na qual vejo relance de memórias 
Elas invadem minha mente 
São memórias boas e ruins 

Vejo o futuro dentro de mim 
Mas tenho medo, que ele possa sumir
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Mergulho, mas no fundo 
Olhando o profundo 
Procurando algo que não sei 

Volto a superfície 
E vejo o horizonte 
Algo inexplicável 
Algo que não sei prever.

Acabo entendendo que até mesmo na nascente 
Não sabemos o que pode ter 
Coisas boas ou ruins podem acontecer!

Mas naquela nascente 
Nasce um sonho dentro de mim,
Ou reconstrói o que eu tinha deixado para trás...

A água clara e gelada
Que me faz estremecer 
A bagunça da mente parece parear 
Que faz com que eu abra os meus olhos, mesmo não 
conseguindo enxergar!

Talvez sonhos que nascem 
Mesmo profundos 
Sempre terão um fundo

Mesmo com a bagunça 
Esclarece a balbúrdia 
E mesmo que o sonho seja impossível 
Não há perigo correr riscos 
Porque sempre tem outro caminho.
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Até logo?

Até quando,
Posso aguentar ficar sem você?
Estou me sentindo vazia 
Me lamentando por ter te deixado partir! 

Até quando,
Vou ficar me lamentando?
Nesse momento lastimável da vida,
Me sentindo sozinha 

Até quando,
Passarão memórias de nós dois juntos? 
Os momentos bons 
Os sorrisos sinceros
Os nossos pensamentos sincronizados,
A nossa maneira de pensar 

Até quando vou me lamentar, me deplorar, por sentir fal-
ta de você?
Sua amizade foi indecifrável para mim 
Me senti vazia quando te deixei partir!

Eu queria sua amizade 
Mas você queria o meu amor!

Você o tinha, mas não do jeito que você pensava...
Eu gostava de você, gostava do seu jeito de ser...
Na verdade, eu gosto...

Quando te deixei partir
Percebi que você fazia parte de mim 
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Mas até quando...
Demorei para perceber que você fazia parte de mim?

Noite de verão 

Com o coração aberto te disse naquela noite de verão.
— Quero que você viva, que conquiste sua vitória, quero 

que você pense que nada foi em vão e realmente não foi.
— Eu sei, eu jurei que depois daquela noite eu criaria 

asas. Mas o medo me dominou, minha alma ficou presa em 
uma enorme escuridão onde eu não conseguia voar.

— Eu te disse! Eu avisei que não seria fácil, que em qual-
quer momento eles iam te perseguir.

— Eu sei, me desculpe se duvidei, eu quero voar, mas 
minhas asas foram cortadas e com elas foram os meus sonhos 
e minha alegria, agora estou triste nessa aglomeração de pes-
soas na qual os sonhos foram deixados para trás.

— Te falei para não desistir, te falei para lutar pelas suas 
asas, na qual se você a perdesse seus sonhos iam juntos, na 
qual você sofreria e viraria um deles.

— Percebi agora, que por tudo que lutei foi em vão, sen-
ti minha sanidade escorrer pelos meus dedos, nos quais me 
senti em branco e preto, percebi quando deixei meus sonhos 
partirem e minha alma foi levada.

— Desculpa não te ajudar. Tentei te avisar, mas você se 
tornou alienado, junto deixou seu sonho no passado, te avi-
sei, mas me decepcionei e o que me resta é dizer.

-Crie asas que voarei contigo....
Depois daquela noite, senti que não era mais o mesmo, 

acordei desse sonho profundo e foi naquela noite de verão 
que percebi que estava ficando alienado, que tudo que as 
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pessoas falavam eu simplesmente concordava, minha opinião 
própria estava indo embora e nisso eu estava virando um de-
les, eles com aquele senso comum, no qual vivenciaram e 
carregaram e acataram para eles, ou simplesmente lhes foi 
imposto. Depois dessa noite, lutei pela minha liberdade, al-
mejei pela tranquilidade da minha alma, lutei para ter voz, e 
vou continuar lutando pela igualdade, mesmo que eu perca 
o “juízo”, mas será esse juízo que fará a diferença. Enquanto 
isso, vou dizer:

Voe para voar 
Não se prenda às asas 

Porque asas são cortadas



74

Rodolfo Carli de Almeida

Oi. Sou professor de informática, artista visual, sou uma 
partícula de carbono colorida. Coordenei o Ateliê livre de Ar-
tes visuais por 3 anos no IFMT, Campus Cuiabá Bela Vista, e 
hoje somo neste projeto de extensão que transformou nossas 
realidades em arte durante a pandemia. Com dificuldade, ras-
cunhei dois poemas que vieram de uma pegada visual inicial-
mente. Uma tela que pintei e uma foto do Instagram de um 
amigo virtual. Divirtam-se com meu eu-lírico.

Es.tu.dante

És tu que nasceu para o trabalho
És tu que cresceu para o trabalho
És tu que agora es.tu.da
Dá todo o seu tempo útil
Dá sua in.fân.cia
Dá sua ju.ven.tude
Dá-lhe leitura
Dá-lhe exer.cí.cio
Dá-lhe está.gio
Dá-lhe mono.grafia
Dá-lhe a vi.da
Dá tudo
Para ser pró.fissional
Para ser pró.ativo
Para ser pró.dutivo
Precisamos parar...
Para sermos gen.te
Para sermos hu.manos
Para sermos cria.tivos
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Para sermos fe.lizes
Para sermos ama.dos
Para vi.ver... vi e ver
Estude para a vida!

Libe lula

Mesmo que doa pan tinha
Ouça se toda demia 
Sempre se voa ardia
Nas quare direções crescia
Até no que eu não enxergo
Derramar tena fazia

Ao meu redor está deserto 
Proclamado enlouquecido dizia
Solo sem cloro tina enchia
Caneta sem tinta 
Só barulho de grilo fazia

Com vide 
ela vem 
E ninguém mais libe lula ia
Amor que voa vem me dizer
Amor de longe tem solidão 
Pode ser lágrima de inseto 
Mas vem me dizer ... 
vem bendizer.
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Thaynara Andrade (TAG)

Escrever sempre foi o meio mais verdadeiro de me ex-
pressar e me autoconhecer. A poesia só foi uma chave para 
isso. Um jeito único de contar histórias, palpar os sentimentos 
e ver o mundo. Não há nada mais sincero do que os versos 
de alguém.

 E você, qual a sua visão de mundo?

Universo
Só sei que estou tão boba quanto antes. Ainda a amo 

como da primeira vez que disse que a amava, só que mais. 
Quero tê-la como se nem tivesse a beijado, só que mais. 

É tudo a mais quando se trata de nós, mais carinho, mais 
ciúmes, mais amor; também mais tesão, mais coragem, mais 
confiança, mais vontade...

Ela é pra mim a minha gota de felicidade, e é pra si um 
universo lindo. Mas ela, por vez, não reconhece seu tamanho. 
Um universo inteiro.

Não tem coisa melhor do que se perder em suas conste-
lações.

E toda vez que nos beijamos, parece uma explosão de 
partículas formando um novo planeta, é colorido. Sempre 
que me olha, vejo uma estrela cadente passar por seus olhos. 
E quando segura minha mão sinto uma paz de anos-luz atrás.

Você é tão linda, garota!

Tenho vontade de pegar um telescópio e observá-la, 
sentada na grama, como quem ama observar as estrelas, e 
me deixar apaixonar... de seus planetas aos seus buracos ne-
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gros..., mas ela é tímida demais para se deixar observar assim.
Me perco na órbita do seu sorriso e quando “tô” junto a 

você me vejo tão radiante quanto os raios do sol.
E eu que não sei nada de astronomia, mas pra você fiz 

poesia.
Sou um astronauta que vaga feliz e fascinado, pela imen-

sidão do seu universo. 

Guarda-Roupas

te escrever te faz mais perto

te visto de palavras 

enquanto te tiro as melhores sensações

assim como tiro sua roupa.

começamos pelo sorriso arrancado 

após se enxergar no primeiro verso falado,

depois é a vez do amor 

que transborda no peito

diante das frases,

assim sucede a troca de olhares,

e enfim o abraço
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juntando corpos, letras e felicidade.

o mesmo se dá quando tiro sua blusa, sentindo seu corpo.

despindo suas roupas 

para te vestir de amor.

— tag para jam

Céu-Mar

Às vezes, eu paro pra pensar em tudo que a gente 
descobriu juntas, para estar onde estamos hoje. Desde o 
complexo...

e arrisco tentar idealizar 
um futuro, em que... talvez a gente só se lembre dele 

como uma metáfora boba, que mudou as nossas vidas;
Por um motivo que a gente nem vai se lembrar mais, mas 

que tinha alguma coisa a ver com nós de um fio e xícaras de 
chá...

e que nem escrevemos um livro sobre tudo isso, como 
queríamos. 

E então uma palavra estranha vai piscar como um spam 
nos visores de nossas cabeças

— maktub — e então a gente vai se olhar, com aquele 
olhar que a gente sabe qual é; 

e a gente vai rir; 
sem acreditar como tudo isso aconteceu; e reconhecendo 

a palavra de fonema estranho: “já está escrito”.
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tanto quanto, uma vez escrevera, que amar é complexo 
e que era um homem interestelar vagando pelo fascinante 
universo você;

e segue feliz até hoje;
porque até onde se lembrava, ele era imenso, e estava 

sempre perdido no novo.
e lembrara também que outra vez tivera um papel atirado 

na cara;
E que nele teria marcado a opção que lhe daria a posse 

de minhas águas salgadas, me rotulando assim, de “Seu Mar”.

Autoconhecer

Certa vez, sentei com a Ansiedade para conversar, quem 
sabe, tomar um chá.

Ela me contou que quando era pequena sofreu trauma 
com a separação dos pais, cresceu com pressão psicológica 
da mãe e nunca se encaixou em nenhum lugar. 

Que nunca foi escolhida nas brincadeiras da escola, era 
carente, mas que sempre gostou de estudar. Viu quem ama 
se odiar e ainda com tudo nas costas tentou ajudar. Caiu de 
bicicleta. Teve a confiança quebrada. Sentiu medo. Pensou 
que nunca fosse ser amada. Tirou nota baixa. Ouviu de graça. 
Foi repreendida e abusada.

Uma vez ouvi que a melhor forma de se conhecer é co-
nhecendo outras pessoas. 

E então, conheci minha querida Ansiedade.
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A magia dos sinais

Existem dias que tudo nos preenche.
A gente sai de casa e o céu está dourado com a luz pin-

tando as nuvens; viramos a esquina e está passando um fusca; 
mais um pouco e vemos um casal de araras sobrevoando; en-
tramos na sala e a aula é sobre o reflexo do sol na lua; vê um 
livro que fala sobre espirais que se afunilam; passa alguém 
com uma camiseta de abacaxi; ouve o som de um distante 
avião e encontra alguém que leva o nome do que chamamos 
de complexo. 

Eles estão em todos os lugares.
Às vezes, só aparecem como referências de metáforas 

que foram catalogadas e arquivadas em pastas;
às vezes, indicam por onde caminhar, o que fazer. Elas 

têm esse poder de nos movimentar. Lembrar que estão ali e 
que nada é por acaso.

O engraçado é que parece que essas coisas sempre es-
tiveram por aqui e eu só não as via, mas eu sei que elas só 
são o que são porque a gente fez delas o que tinham que ser, 
senão borboletas seriam apenas insetos e o céu rosa só mais 
um fenômeno da natureza. Obrigada por me mostrar a magia 
dos sinais.
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E esse é só o começo...
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POSFÁCIO

Nossa história começou há alguns anos (como quase to-
das as histórias), mais especificamente no ano de 2018, no 
Campus Bela Vista do Instituto Federal de Mato Grosso, e 
incluo-me nessa história porque faço parte dela.

Eu recém-concursada e elas e eles ingressantes e con-
cluintes na instituição, estudantes de Meio Ambiente e Quí-
mica, cursos esses integrados ao Ensino Médio. Possuíamos 
algo em comum: a paixão pela poesia. Daí surgiu a ideia de 
nos reunirmos para recitar e falar sobre poesia. Nessa época, 
existia um espaço no Campus chamado “Ateliê livre de artes”, 
criado por dois professores, Rodolfo Carli e Marcelo Velasco, 
mas que agregava outros professores e professoras voluntá-
rios para que um projeto de extensão, mais ligado às artes 
visuais, fosse desenvolvido. Também fomos, contudo, aco-
lhidos nesse espaço livre de produção artística. Era um lugar 
onde a magia acontecia. Falávamos e produzíamos arte. Ali, 
o tempo fluía... e a fruição das artes poéticas e visuais eram 
uma constante. Falávamos sobre tudo relacionado às artes e 
ao mundo e nos deliciávamos com cada novo poema apre-
sentado, até mesmo com os já consagrados, lindamente de-
clamados pela Arissa, ou os da Vitória Nelma, ambas, também 
fundadoras do grupo, além de muitas pessoas igualmente ta-
lentosas que por ali passaram... mas não poderíamos guardar 
tudo aquilo só para nós, tínhamos que mostrar toda aquela 
beleza para outras pessoas; levá-la para outros espaços, mos-
trar que esses jovens eram capazes de escrever sua própria 
história e protagonizá-la a partir de suas vozes, levando ao 
público produções poéticas não só com qualidade estética, 
mas também com sensibilidade e muita paixão.
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Tratar das subjetividades relativas ao amor, às angústias, 
aos medos, aos desejos, às desilusões, à solidão, à rebeldia ju-
venil, às denúncias ligadas às injustiças sociais, étnicas, políti-
cas... As temáticas abordadas por essas e esses jovens autores 
são as mais diversas, mostrando-nos que tudo os interessa, 
pois elas e eles são e estão no mundo.

O fazer poético construiu seres poéticos, seres esses que 
brincam com as palavras, experimentam, devoram, deglutem, 
ruminam, lapidam, geram ... e, por fim, apresentam produ-
ções que possuem vida própria, ocupando o papel e os tea-
tros, as ruas, os ônibus, as praças, os saraus, os saguões, os 
eventos acadêmicos, a internet ou qualquer outro espaço que 
tenha olhos e ouvidos sensíveis para apreciar o prazer, a re-
volução pessoal e até coletiva que a arte proporciona.

Vários teóricos da literatura, linguística e semiótica refor-
çam a ideia de que as construções elaboradas a partir dos sig-
nos são capazes de nos transportar a outras realidades, pois 
constroem e desconstroem imagens, dando-nos uma visão 
prismática, enquanto leitores, do texto escrito. Os textos escri-
tos são como caleidoscópios, sugerindo-nos sempre um novo 
elemento a cada leitura ou mesmo uma nova possibilidade de 
ver com outras lentes, outros olhos, pois como disse Herácli-
to, filósofo pré-socrático, “Nenhum homem pode banhar-se 
no mesmo rio duas vezes... Pois na segunda vez o rio não 
é mais o mesmo nem tão pouco o homem.”, ou seja, para ele 
o mundo era um eterno devir, já que tudo na natureza vivia e 
vive em constante mutação, hoje temos a consciência dessas 
constantes mudanças. Nesse sentido, não podemos abando-
nar a máxima de Roland Barthes, em seu irreverente ensaio 
intitulado “a morte do autor”. Segundo ele, o texto escrito de-
sacompanhado de seu autor, só significa a partir da existência 
de um leitor que atribua significado a ele. É o leitor que dá 
vida ao texto. Não podemos, no entanto, desconsiderar que o 
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texto também, de certa maneira, direcionamo-nos para que os 
caminhos percorridos não fujam totalmente do sugerido por 
quem o escreveu.

Os textos com os quais vocês, leitores e leitoras, se de-
pararam nestas páginas, em sua grande parte, já foram de-
clamados e/ou performados em diversos espaços e situações 
distintas, mas agora se encontram desacompanhados e cla-
mam por você, leitor e leitora. Eles gostam de ser vistos e 
nasceram para ser ouvidos. Às vezes, de certa maneira, sus-
surrarão em seus ouvidos e, outras, explodirão em sua po-
tência máxima em uma voz uníssona como no manifesto da 
“Ocupação Poética”:

Manifesto da ocupação poética

Somos poetas
Cantamos a liberdade,
Porque trazemos um mundo novo 
Em nossos corações
Que pulsante
Cresce a cada instante
E não aceitaremos nada menos do que isso.
Somos poetas errantes
Que por fardo inconstante
Iluminamos as estrelas
Que refletem o brilho de nossos olhos
E não aceitaremos nada menos do que isso.
Sentimos a tempestade que se anuncia
Ameaçando-nos
Com suas cores de chumbo,
Mas não nos deixaremos intimidar
Resistiremos
Armados com nossos versos
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Resistiremos
Frente às injustiças
Resistiremos
Ocuparemos os teatros 
Resistiremos
Tomaremos as ruas
Resistiremos
Nossa voz em uníssono será ouvida
Resistiremos
Ainda que nos amordacem
Resistiremos
Porque as ideias têm asas e
Deixando-se levar pelo vento,
Não morrem nunca.
E se um dia, todos nos tornarmos um...
Venceremos!

O manifesto da Ocupação Poética sintetiza a ação do 
grupo que, além de estimular a produção autoral, o prota-
gonismo juvenil, a autoestima, também realiza intervenções 
poéticas públicas, levando arte, cultura, deleite... para os es-
paços mais remotos da cidade.

As figuras de construção, harmonia e semântica perpas-
sam os diversos estilos aqui abordados. Como nos tornamos 
poesia, ela tomou o nosso cotidiano e, por isso, devemos 
considerar que a ocupação poética abrandou as e os “pan’s” 
das nossas vidas, pois refugia, acolhe, acalma, age, deva-
neia. Deste modo, falar sobre a produção de cada um dos 
autores que compõem essa coletânea não é tarefa fácil, mas 
vamos lá...

Ana Karolina Lima de Arruda, a Lima, dá movimen-
to aos seus versos, trabalhando com estrofes separadas pelo 



86

branco da página, explorando a espacialidade do poema e 
conclama o leitor, a leitora para experimentar o jogo como 
em “um lance de dados”, de Stéphane Mallarmé, sugerindo 
alternativas de leitura, tanto na horizontal, como vertical ou 
ainda em ziguezague, dando a ideia de movimento. E, assim 
como vários outros autores deste livro, Lima aborda a temática 
da falta, da ausência da pessoa amada em sua prosa poética.

Andrio Ricardo Lima de Araújo é o próprio coração. 
Metódico em sua escrita e sedutor com as palavras, intenso. 
Além do enorme coração, possui uma consciência étnica in-
vejável, contudo, aqui, Andrio fez uma imersão em seu pró-
prio âmago, como consequência do isolamento ao qual nos 
encontramos, ou como refúgio de si mesmo, o que resulta na 
introspecção sugerida por Clarice Lispector e explorada por 
Malu Pimentel, como viram.

Bruna Domingas Corrêa, que utiliza como pseudôni-
mo o termo “mestiça”, traz para sua poesia uma aura pueril, 
mesmo que contenha elementos do “mundo adulto”. O entu-
siasmo está imbricado em sua vivência escrita. Inspirada por 
Drummond, é extremamente criativa e transforma seu cotidia-
no em poesia, ou melhor, em prosa-poética.

Felipe Silveira, “um estranho conhecido”, filosófico e 
marginal, denuncia através de seus poemas as mazelas que 
fazem sangrar a sociedade, buscando seus personagens nas 
histórias tanto oficiais como não oficiais para mostrar que es-
tas são cíclicas e que há feridas que não se curam, dando-nos 
a sensação do Ouroboros.

Juliana Duarte Lacerda traz o sentimento do mundo 
em seus poemas, assim como Carlos Drummond de Andrade. 
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A empatia habita não só a sua pessoa, mas também sua escri-
ta. Seus “Poemas” são um soco no estômago dos produtores 
das injustiças sociais; são um grito que clama o levante ao 
povo para construir um mundo novo.

Lara Máximo, intensa em suas emoções, de fato, apai-
xonante. Não há como não compartilhar a angústia grafada 
por Lara em “Cinco sentidos”. É sufocante, o coração acelera 
e parece explodir em desespero. A busca por si é visível em 
“Ei, moça!”. A crise existencial mostra a necessidade de se 
encontrar enquanto ser e estar neste mundo de encontros e 
desencontros, num eterno jogo de velar e desvelar, de neces-
sidade que seus gritos sufocados sejam ouvidos, considera-
dos e respeitados.

Maria Helena Moreira Dias Serra, pessoa integra e se-
rena. Ela leva esse ar de serenidade à brisa das marés em seu 
“O barco”, que no vai e vem das águas, sozinha, banha-se 
em melancolia. Extremamente consciente da sua escrita, Maria 
Helena busca a forma fixa, nesse caso, o soneto, que é com-
posto de quatro estrofes, sendo dois quartetos e dois tercetos, 
apresentando pares de rimas, contudo, inova, quebrando a 
tradição parnasiana ao romper com a métrica, construindo 
versos que não possuem a mesma quantidade de sílabas po-
éticas. Sua maturidade intelectual aprofunda-se quando em 
“Os dias são todos iguais”, dialoga com o “Poema de sete 
faces”, de Drummond e compartilha dessa vastidão que tam-
bém é seu coração, quando remete as suas mudanças e como 
“o mundo” nem sempre se faz grato, quase não importa... mas 
para quem? E a “Casa escura”, nos lembra que os tempos são 
difíceis e que não há “Nem sinal de cura”, como em “A peste”, 
de Albert Camus.
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Maria Luiza Pimentel Oliveira, conhecida como Malu 
Pimentel, traz como característica da sua escrita a introspec-
ção, como Clarice em “A hora da estrela”, por exemplo, que 
se deixa iludir por um futuro que não se realiza. Em “Isola-
mento” sentimos o ar faltar: “As cortinas estão se fechando 
/ As portas se trancando / O ar que entra pela janela tem se 
tornado perigoso / E agora eu não me sinto mais sufocada 
somente pelo caos que habita em mim / Mas pelo caos que 
habita em todos”. A falta de ar passa a ser coletiva. E os poe-
mas de um e outro dialogam a partir da situação em que nos 
encontramos, vocês devem ter percebido, pois “São tempos 
frios em dias ensolarados”, sentimos a ausência do calor dos 
corpos que outrora nos aquecia.

Matheus Guilherme Antunes Soares dos Santos, 
apresenta-nos poemas maduros, ricos em figuras de harmonia 
como assonâncias que encontramos também nas produções 
dos outros autores e autoras dessa coletânea e que nos reme-
te a um Neossimbolismo, sufocando-nos em seu “¼” aperta-
do... e desperta-nos com um haicai, também sem espaço para 
o passo... explorando diversos recursos como a paronomá-
sia: “Despoemar meu rosto / E todo resto”. Seus poemas nos 
fazem sentir incômodo. E a metalinguagem se funde e con-
funde a sua própria existência em “Silêncios” ou “Palavras”. 
Os efeitos da pandemia são visíveis em “Adormecer”, assim 
como em “Isolamento” de Malu Pimentel ou em “Libe lula”, 
de Rodolfo Almeida.

Nicole Santos Litimann, a doce Nicole, busca em sua 
escrita poética o “tornado” que há dentro de si, mostrando a 
generosidade nas relações livres e saudáveis em “Asas para 
voar”. Tudo, no entanto, vai se tornando mais complexo à 
medida que avançamos nas leituras de outros poemas que 
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se transformam em prosa-poética e as ideias paradoxais se 
apresentam.

Rodolfo Carli de Almeida decompõe as palavras, tra-
zendo para sua poética um tom de ironia. Ao mesmo tem-
po, há a exploração da anáfora, com suas repetições iniciais, 
produzindo um chamamento. Observamos também um efeito 
sonoro que nos causa estranhamento a partir dos “freios” que 
se dão com a utilização de pontos finais para fragmentar as 
palavras em “Es. tu. dante”. É clara a referência a Dante Ali-
ghieri e suas espirais ao inferno em sua maior obra, “A divina 
comédia”.

Thaynara Andrade (Tag), traz a poesia, ou prosa-poé-
tica marginal ao ritmo do slam. Declara-se de forma intensa e 
sensual, sem pudor, desconstruindo preconceitos como ho-
mofobia e racismo. Sua presença poética se faz ouvir como as 
estrelas mais luminosas contidas em seu “universo”. 

Muitos dos escritos que aqui lidos voltam-se para a intros-
pecção que o tempo, quando voltado para si mesmo, exige. 
E não podemos desconsiderar os efeitos que este tempo de 
perdas, medo e isolamento possibilitou à produção de Poe-
mdemia, pois não se esqueçam que: somos seres do nosso 
tempo, e o mundo habita em nós e nós no mundo que recria-
mos com palavras, mesmo que isso cause um certo estranha-
mento. 

Andreza Moraes Branco Leria

Professora e coordenadora do projeto de extensão “Ocupação Poética”


